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LA REIAL ACADEMIA DE BONEI
LLETRES DE BARCELONA
EN EL SEGLE XVIII
L'interes per la
historia, la llengua i la
literatura catalanes

La Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, nascuda com a reunió de persones
preeminents de la noblesa i de la literatura,
esdevingué durant el segle xviii el rnarc
d'actuació de bona part dels erudits rnés
importants i acollí una certa quantitat de projectes, que, d'haver reeixit tots. haurien donat
un gran impulsa la cultura catalana. Aquesta
destacada institució, una de les realitats més
complexes de la Barcelona del Setcents,
lloada per uns i criticada pels altres, encara no
ha gaudit d'un estudi rnonografic, prbpiament
dedicat als diversos projectes academics, de
I'envergadura d'aquest Ilibre.
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Als meus pares i avis

Al Dr. Eduard Ripoll Perelló, in naemoriam

La renovacid devia venir principalment dels escriptors
que, per a fer literatur~,renegaven de llur propia
Ilengua ... Se comen$ esrimant la historia, la poesia i
la Ilengua.

PRELIMINARS

Una cultura és un poble

Amb aquest axioma presentava Ignasi Casanovas el seu discurs per a la segotia festa d'unió interacadkmica sobre La cultura catalana delsegleXVII (1932).
1 continuava: «La nostra cultura setcentista és Catalunya en una de les fases
1932: 4). El seu objectiu era
de la seva vida mis desconegudm (CASANOVAS
declarar el valor de la cultura del segle XVIIIa través de tres eixos: el seu
esperit (a partir de les qualitats de sentit juridic, filosbfic, crític, estetic i
cienrífic), les seves institucions i els seus homes.
El present treball' s'ocupa d'un d'aquests eixos, I'institucional, i pretén
aportar, amb I'esiudi de i'illot geogrhfic barceloní que representa la Reial
Academia de Boncs Lletres de Barcelona -una de les més destacades
infraestructures de la vida cultural al Principat duratir el Setcents-, un
petit granet de sorra per a u11 coneixement global de totes les Acadkniies.2
I. Aquest rreball 6s una vrrrió -corregida i ampliada en cerrs aspecres- d r I'esrudi de la
rnm tesi doctoral (inscrira, amb el marcix titol, diiis del programa de docrorat iiLiterarura
caralana medieval i moderna: esrudi i edició de tcuros» (1999-zooi), del Deparranient de
Filologia Caralatia de la Universitar de Barcelona), dirigida pcr la Dra. Eulilia Dunn Grari (i
amb la Dra. Marina Gusri Marrorcll, con1 a rurora), que fou Ilegidaalasala d'actrs de la Reial
Academia de Bones Llcrres de Barcelona el 27 de gener de 1005. El tribunal que la va jutjxr
estava format prls docrors Albert Kassich Esrragó (UdG). Josep Moran i Ocerixijauregui
(UB), Aiigusr Bover i Fanr (LJB),Agusti Alcoberra i Pericay (UB) i Mila Segarra Ncira (UAB),
i va obrenir la qualificaci6 d'rxcel.lent rinn laudeper unanimirar. Vegeu-ne una breu descripci6
i un rcsurn de les principals conclusions a CAMPABADAL
zoo6b [en premsa].
. ies Acadkmies de la rcsra &Espanya (i, no CI?I dir, les d'Europa) com la Rcal Academia
Española (vcg. FRIES1989 i ZAMORA
~gqg),la de la Hisroria ( ~ ~ ~ . A L B E R OC LAAS I~~Ñ~E~O, A L ~ ~ O ,
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La importancia d'aquesta corporació és indiscutible: no es tracta d'una Academia d'ocasió, caracteritzada per I'efimerirat, sinó que els seus ambiciosos
projectes (encara que no es poguessin dur a terme en la seva totalitat) i i'alt
nivel1 intel.lectual d'algun dels seus membres, li han garantir la pervivencia
durant tres segles.
Cobjectiu d'aquestes pagines és, doncs, mostrar un fragrnent de la histbria
literaria (en el sentit ampli setcentista de 'cultura escrita') de Catalunya i,
més en concret, de Barcelona. Una historia literiria en la qual és absolutament determinant el paper del catali, malgrat tractar-se d'un moment en
que el casrelli és pres com a vehicle de comunicació literaria. A aquestes alpdes,
no es pot par obviar el caracter diglossic de la cultura catalana duranr el
període que abra~aI'esrudi, que és forca ampli: va des de 1700, any d'inici de
les sessions de I'Academia dels Desconfiats, primera precursora de la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona, fins al julio1 de 1807, moment en
que se celebraren les darreres juntes abans de I'entrada de les tropes
napolebniques?Aquesta darrera data, que scgurament por semblar més arbitraria que la d'inici, ha estar escollida per diverses raons: en primer Iloc,
perquk la Gucrra del Frances marci un trencament real de les sessions ates
que motiva vuit aiiys d'inactivitat academica; en segon Iloc, perque és en
aquest any que es clou el període presidencial de Manuel Godoy, príncep de
la Pau; i finalmcnt, per qüestions d'ordre practic, com el fet que els índexs
dels redactors del Srmanario dr la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, que perineten reconstruir, entre altres coses, I'activitat poetica
de tot el segle, acaben en 1806.
Amb rot, s'hi presenta només un segmenr de rota la histbria institucional que es podria traGar; per completar-la, caldria ocupar-se de tots els
discursos (heterogenis inclosos) seilse excloure'n cap per motius temitics.
El subtírol ja indica quina és la restricció: L'interPr per la hzrtdria, la llengua
NAVA
1987, SANTOS
1992 i V ~ w c zooo),
o
IadeNoliles Artes de San Frrriando (vcg. BÉDAT, 1974
i 1982) a la Rcal Academia Sevillana de Buenas Lctraí (veg. A G U I L19661,
~ ~ per esmentar-ne
algiins dels rxeinples més destacati, gaudeixeii d'un bon coini de monografies. Entre les dels
Piisos Canlaiis, inolta més fortuna que la RABLB ha r i n y t en la historiogr$tfia literhia I'Awdemia dels Nocturnr dr Valencia, formada a finals del seglc xvi, de la qual cambC se n'ha
comrwat f o r ~ adocumentacid (800 compoiicions en ven i 81 en prosa; veg. Roonicu~zed.
1993: esp. 50-63, 94-191 i 355-428).
3. En a l y n tnomcnr, aquest marc cronolbgic ha esratvalgudamenr ampliar fins a 1823, perb
nomes quan cs fa referencia a la culminacid d'dguns dels projecres inician dins l'arc reinporal
marcat. De fer, el periode coincideix amb la divisid per etapes que proposa Marrí de Riquer
(1955). rar iust abans de la fase de i<Rearganizacióny revolución e n la Real Awdernia (1815I ~ z ~ )com
D , a precedenr de la iniciada el 1833, mCs prbpiarnrnt «de la Renaiuen<a>,.
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i la literatura catahne~;en definitiva, una part important del que es considera la
<<culturacatalana». És per aquest motiu que he pres aquesta sentencia de
Casanovas, i no una altra, per encappiar els preliminars, perquk el mot cultura,
acompanyat de I'adjectiu catalana, emergira sovint en les raffles següents.
Pep Valsalobre (zoozb: 13) constatava, en el prehmbul de la seva edició
crítica de i'obra poktica d'Agustí Eura, acadkmic, la necessitat de dur a
terme una aniiisi rigorosa de I'activitat de la corporació:
Vegeu sin6 un exemple ben concrer de I'erm historiogrific: encara és per fer I'estudi
rigorós de les activitau de I'Acadkmia de Barcelona (entre ,729 i 1752, quan va rebre
de Ferran Vi I'aprovació com a RABLB) i la tasca concreta que van dura rermc a
favor de la cultura i la llengua del país. Si 4s que en van dur cap, perquk fins ara hi ha
hagut "interpretacions" voluntiristes mis que no pas aniiisis exhaustives on fonamentar-ne d'altres mes objectives.
Com ja ha estat dit, és en aquesta tasca institucionai concreta *a favor de
la cultura i la llengua del país» que se centra la present obra, amb la voluntat de donar un primer pas, oferint una anlisi al més exhaustiva possible en
la qual es puguin fonamentar noves interpretacions, d'una banda, entorn
de la significació global de la corporació barcelonina i, de I'altra, sobre
I'actitud i obra dels seus integrants.
Certament, no es pot negar que algunes de les monografies que, a la
primera meitat del segle xx, foren dedicades a la corporació per part dels
seus socis (em refereixo, en esskncia, a diversos dels articles recollits al volum Historia y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde
su@ndución en el siglo XVIII (~gyy),publicat en commemoració del seu
bicentenari com a institució reial)'són més «voluntaristes~que no pas altra
cosa; malgrat aquest fet, cal reconkixer que, encara avui en dia, molts investigador~són deutors dels extractes de les actes fets per Joaquim Miret i Sans
(1921) -els quals contenen alguns errors que s'han perpetuat i que són
facilment corregibles recorrent ais originals de les acres que custodia I'arxiu
de la corporació- o de les bi~biblio~rafies
elaborades per Josep Rafael
Carreras i Aulbena (1922).~
4. Amb I'excepció de la breu histbria insriruciond mGadaper Marti de Riquer (1955).Aquesta,
canjuntarnenr amb la d'htoni Comas (rooo, reed.) i amb la d'Alexandre Gall (1986),que ringu6
ac& a la documenraci6 corporativa, han estat les primeres hiarbries de la RABLB, fetes d'una
mancra m& o menys global (paral.lelamenta la que havia fer Ramon Muns i Serinyi ja cap a
mitjan regle xix, el 1842).
Ern consta que Carreras tenia inrenci6 de redimar una hisrbria de la RABLB, projectc
5.
que al tind no reeirí, pr a la qual cosa ani recollint docurnenració diversi al respecte, conservada actualment rn el sru fons (ANC).
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En sintesi, la hisroriografia literaria moderna s'ha mogut entre els dos
pols d'un maniqueisme exacerbat. Un d'aquests pols exalta la institució i la
fa objecte d'una valoraúó sempre (pero potser no sempre de manera justificada i mesurada) altamenr positiva (especialment, quant a la qüestió caraper l'esmentat Ignasi
lana). Aquesta líriia, encetada -modernamenrCasanovas (193~)i per Ernest Moliné i Brasés (1921 i 1933) i continuada pcr
Jordi Rubió i Balaguer: té Antoni Comas com el seu representant més conspicu (i, no podia ser d'altra manera! Martí de Riquer, president de la institució durant més de trenta anys). Per a Comas, la RABLB mantingué sempre
.una actitud obertamcnt reivindicativa de la cultura catalana» (COMAS1968:
4 ~ ) ?Certament, I'aproximació del catedratic de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Barcelona és meritoria tenint en compte que, en
el moment en que la realitza, el Segle de Llums carala era cobert per les
tenebres de la ignorincia, pero atnb el pas del temps i els nous estudis ha
acusat unes Iogiques mancances, alguiies de les quals anir6 remarcant en
pagines posteriors. El fer de no poder tenir accés a I'arxiu de la corporació
-fet que constatava el 1968: «A I'actualitat, els amius de I'Acadkmia sbn
inaccessiblesn (Coms 1968: 36, n. 1)- li limita el camp d'acció; és per aixb
que, sovint, la historia de la institució li serveix de pretext per presentar
I'obra d'alguns dels seus inregrants i vincular-la a diversos elernents de la
cultura setcentista general.
El segon dels corrents en que es pot encabir, a trets generals, la bibliografia que es refereix a la RABLB 6s el que critica durament la tasca de la
corporacib. Una de les més conrundenrs acusacions, adrecada en aqiiest cas
a la Academia dels Descontiats, fou pronunciada per Antoni Elias i de Mo-

6. Al 1958, Jordi Rubió i Balayerja teniaen compre lessessionsde lacorporació barcelonina
al'horn de dibuixar el panorama de lacultura caralana escritadunnr el Sercenw. Afirmava, entre
altres coses, que: rL'Acadkmia va rrigar a rrobar el seu verirable estil. A mesura que I'ani
depurant i precisant en I'enfocament dc Ics scvcs rasques, Iluiiy de distanciar-se del llenguarge
marern, gricies a la f o r p d'arracció del rema central que elcgí per a la seva tasca col.lrcrivi (la
histbria dc Caralunya), r'intrrrssi cada vegada més seriosamenr pcr ell i no el renegix (Rus16
í19181 1986: 33-34).

de I'aniiga cíplcn7. Atirrnacions com: «Els acadkmics se seiirieii lirrrus dc r~s~onsabilitar
dor de la llengua catalana,, (ibldem), poden resultar, vistes amb els ulls drln invesrigadarsacruals,
coma mínim exagerndes, rspecialrnent si s'apliquen dc manera ran general. Tanmateix, amb els
marisos corresponenrs, les afirmacions de Cumas poden arrihar a rrobar cl lloc que realmeiit els
pcrtoca. Encara rnés exagerar resiilra el coinentari de Lluís Farauda i de Sainr-Gcrmain que la
qualifimva dr ida que fue siempre la más auttntica Academiade Cataluña, dedicada por igual al
culrivo de su lengua y de su historia, siguiendo las normas del humanismo clásico implanradas en
la naciente Universidad de Cerveran ( F m u o o 1 De SAINT-GERMAIN
l p y ~ 391).
:
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Los ertudios hlrtóricos y

Pruebael estado decadente de los estudios literarios en Cataluiía a principios del siglo
reglamento y las actas de la Academia de los Desconfiados, fundada por don
Pablo Ignacio de Dalmases y Ros. Cuanto en ella se consigna merece el más completo olvido; los acadéniicos dcbian escribir para leer en sus sesiones sólo un pliego de
papel y, para que fuera más corto el trabajo, Nmargenarse por su medio*. Los rítulos
de los trabajos en prosa y e11 verso mueven a risa y su conrenido guarda relación con
los títulos. El secretario de la Academia, don Antonio Scrra, decía en jo de agosto de
1700: .Los académicos son muy finos en su pureza, porque jamás han sabido qué
cosa eran "vergüenzas"». l'ublicaron el cuaderno Neniar reales, que carece d e
importancia (ELIASI DE MOLINS
1903: 5, n. 1).

m11
el

I'aradoxaiment, pero, aquesta p r i m e r a fase de la institució -la q u e Riq u e r t i t l l i &«anécdota e n la historia cultural de Barcelonan6s la q u e ha
g a u d i t d e m é s atenció p e r p a r t dels diversos estudiosos.
Les critiques a la RABLB e s fan, sovint, d ' u n a b a n d a , pel fet d e restar
totes les iniciatives d i n s del clos de la c o r p o r a c i ó (i, e n conseqühncia, per no
tenir cap m e n a &incidencia en la societat) i perquh la m a j o r p a r t d'aquestes
empreses n o reeixiren, m a i g r a t t o t s els esforcos dels acadkmics. E n a q u e s t
sentit, Alexandre Galí afirmava que:
L'Acadkmia del seglexviii era un clos rancat, d'imporrhnciasocial i cultural molt
exigua, q u e n o assolí la realitzició assaonida d e cap dels projectes generosos que
li donaren naixensa, i en el qual algunes families nobles -relativamenr molr
poques, els Lli6, cls Ponsich, els Boixadors-, de parcs a fills, esrnerpven una
part dels seus ocis reperint els jocs literaris que havien apres al Col.legi [de
Cordeller] (GALI1954: 167-168).'

8. És just dir que, anys després, G d l matis3 el seu posicionament: <<Enconsiderar la vida de
I'Acadhmia els mors reruili~me,per a la del Sercents, i prouincianirme, per a la dcl Vuitcents,
sorgeixen dc seguida als Ilavis. Perh, aprofundint una mica i mirant el que mavia l'csperit dels
homes de I'un i de l'altre segles que regiren la institució, hom veu de seguida que aquestcs
qudificacions són incompleres i, pcr m t , injustü. [...] La qudificació de servil l...]
no sols no
escau a I'esskncia de ]'Academia del Sercrnrr -en
una epoca en qu? el servilisme era una
qualitat- sin6 que en dóni una idea totalmenr eauivocada. Al conrrari, aquella Academia
constituida per gent d r classe semblava dur un missatge ben seriós: el de la reivindicacid monl
de la terri després de la desfera del 1714, que significava tambi la reivindicació moral d'aquells
titols nobiliaris. o de dienitar, els seus darrcrs blasons. i, Der aixb, aauella comunirat es va
proposar la rcdacció de la hisrhria de Catdunya com a findirar específica i culminant -amb uii
cerr esperir de revisió, rewnein Ferraii Soldevila, i també de jusrificació davaiir dels seglcs i les
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També Josep Maria Miquel i Vergés critica amb una certa duresa una
institució que trobava Ssense ale [per] a realitzar cap dels seus projectesn i
que estava caracteritzada per unes <<sessionsintranscendents i grises,) (MIQUEL I VERGÉS[1938] 1989: 117). De la mateixa manera, Jaume Carrera i
Puja1 considerava que «I'AcadCmia de Bones Lletres tinguk una actuació no
gens brillant, ni com a corporació ni per Fart dels seus membrcs, els quais
no passaven désser uns aficionats ben poc coneixedors del catali i el castelli, i mancats d'estil literariu (CARRERA
1951: 148). El treball que el le'ctor té
a les mans pretkn demostrar que aquestes són visions pobres (i, en parr, poc
encertades) d'una de les realitats més complexes de la Barcelona del Seccents.
Acusacions similars emergiren en les ratlles de Ferran Soldevila, el qual,
pero, marisava que, «malgrat que aquests projectes no foren duts a total
realització, el sol fet que hagin existir i la insistencia amb que apareixen i
reapareixen ens demostra la perduranfa d'un caliu de catalanitat dins de
I'Acadkmia. Altres fets, que caldri tenir en compre en estudiar els precedents
~ ~ 91).
de la Renaixen~a,també ens ho demostren* ( S O L D E W1936:
D'una altra banda, les critiques a la corporació han vingut per la seva
actitud "real" (segons aiguns estudiosos) davant la llengua (i, per extensió,
la cultura) catalana. Els estudis reflecteixen dues actituds contraposades: o
bé s'ha parlar de Prerenaixenca o bé s'han presentat els acadkmics practicament com a eapbstols de I'extermini lingüísricn, si se'm permet manllevar i
canviar de context una expressió d'August Rafanell (1990: 94). Una de les
més significatives, en aquesta línia, 6s la posició adoptada per Modesr Prats,
qui es mostra contrari a Comas i ai.ludeix a I'«ús circumstancial i pricticament insignificant que va concedir a la llengua del país), una corporació, els
iiitegrants de la qual sescrivien en castrlli i [...] no concedien a I'ús del
carala rnés que uns espais marginals i gairebé pintorescosu. Per Prats (1991:
52-13), tots els projectes de la RABLB estarien marcats per una indefectible
voluntat de castelianirzació.!'
Les contribucions parcials (en el sentit que tracten únicament d'un aspecte) d'August Rafanell ( I Y ~ o )Mila
,
Segarra (1988), Albert Rossich (~ggla,
r g g ~ bi 2002) O Pep Valsalobre ( z o o ~ ) , 'per
~ esmentar-ne algunes de les
que m'han resultat mes útils i interessants, matisen aquestes posicions. És
precisamenr en aquesta lfnia, avalada per la maxima clissica d'in medio
g. Jordi Carbonrll (1977) cambd presenta la RABLB com una mosrra de repressió per uia
instiriicional. al costar de la reoressi6 Der via adrninisrrariva, del catala.
Les dues darrcres foren publicades al bucllerí de la insriruci6 amb rnotiu del tricenrenari
10.
del seu naixernrnr (número que tambi rccull diverses aportacions dedicades al segle MII). Per
no esreiidrc'rn inneceaairiamenc. I'andlisi concreta de rotes aquesres contribucions Sanir6 fent a
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consistit virtur, que he procurar inserir no només les informacions que aporto, sin6 també les interpretacions i valoracions que faig de la tasca acade-

mica.
Fet i fet, ja en el Segle de les Llums, els mateixos erudits 13ontemporanis
tenien opinions divergents envers la corporació barcelonina." Fins i tot, les
noticies d'aquesta institució transcendiren les fronteres del Principat i arribaren a Valencia i a Menorca. Gregori Maians, «apasionado de esa lucidísima
Academia., com el1 rnateix es qualificava, en feia el següent judici:
Estimar4 el libro de la Academia de Barcelona que quiere embiarme nuestro amigo
don Ignacio Dou. Le he visto solamente hojehdole. Hago juicio de que erraAcadPmia
es la m& útil de t o d a lar hirtdricar de ErpaAa, i espero que publicará muchas noticias
del insigne Archivo de Barcelona, que es la que más importa. Por lo que toca a lo
demás, vuestra merced sabe mejor que yo lo que deve juzgar. A vuestra merced toca
exhortar a essos acadkmicos a leer los libros castellanos de estilo puro, no los modernos,
comúnmente bárbaros, acitar las fuentes de las noticias, no los charcos, i, por último,
a escrivir en todo originalmenre. Algo de estas cosas ha notado el doctor don Agustín
Sales a instancias del marques de Mascarell."
Yo en rodo quiero mostrarme apasionado de essa lucidissima Academia. La embidia
fue causa de que no continuasse la valenciana, que huviera publicado muchas obras
útiles. Usred deviera franquear a esos acadkmicos su colección de inscripciones, que
seria una obra mui propia de su instituro, i mui bien recibida en toda Europa
(BATLLOKIed. 1969: 189-190;carta 1.473122 de desembre de 1754).

No tenia la mateixa bona opinió de I'Acadkrnia, en canvi, el seu corresponsal Josep Finestres, qui, en lletra anterior (seternbre de 1754) i ben expressivarnent, havia assegurat que la corporació barcelonina era *una olla de
colsn, i afirmava respecte de la publicació academica més emblemitica del
Setcents, les Obrervacioner sobre los principios elementales de la hirtoria, de
Josep de Móra i Cata, marques de Llo:
No dudo que la erudición serd mucha, pero hacinada y sacada de las fuentes en que,
como dice Feijoo, beben bestias y personas. A su tiempo, haremos juicio del libro
menos a tientas que ahora (CASANOVAS
ed. 1933:169, carta 587).

11. ]a se n'adonh Rubi6 i Balaguer: «En els cenacles lireraris barcelonins hom comprava amb
I'Acadhnia. De vegades desperrava rivalitars; d'altres, hom volia guanyar-se la seva protecciá.
Constitdia un sector de la literatura catalana dins el Set-cents, de nivel1 mCs baix que la seva
escola hisrbrica, perb tambC mér &del del que hom creia al conreu de la llengua materna%
(Rueió [i9581 ,986: 138).
12. A p t i Sales havia esbossat m b k una acusació similar de certa manca de rigor cientific.
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Cinquanta anys després, des de Menorca, Manuel Roddguez elogiaria la
tasca que duia a terme la RABLB envers la llengua catalana:
El alto concepto quc me ha merecido siempre la Academia dc Bellas Letras de esa
ciudad, de que vuestra señoría es digno miembro, principalmente por la importancia
que da y por el esmero con que cultiva la lengua catalana, haciendola respetable y más
general, en honor debido a los industriosos y sabios habitantes de ese I'rincipado, ya
por varias medidas que ha tomado para uniformar su dialecto, ya sobre todo por el
interesante y asombroso diccionario que ha publicado, cosas todas a la verdad quc
dexarian de llenar el gande objeto de la Academia si se adoptasen en las diferentes
provincias en que se hahlicatalán principios de lectura y de ortografía diferentes; por
lo que ningún amante de la Academia debe aparrarsc de tales ideas."

Perb, al marge de les vdoracions positives d'aquesta mena, rarnbé a I'kpoca sorgí una bona colla de detractors que degué fer-se prou potent perquk,
cap a finals de segle (1791), Antoni Abada decidís convertir la seva gratulatbria en un aligeríssimo bosquejo de la apología que [...] debo algún día
trabajar contra los detractores de este antiquíssimo cuerpo, que califican su
instituto de corto, limitado y reducido a más curiosidad que provecho, sin
reflexionar que Fue erigida la Academia en la época de la Ilustración y buen
gusto, que ha tenido en todos tiempos los primeros literatos dc la provincia
y que no hay ciencia que no encuentre en ella lecciones impnrtantí~simas».'~
Al meu parer, la valoració objectiva de la significació i rellevincia (en
aquest cas pel que fa la cultura catalana) de I'Acadkmia Literaria de Barcelona
nomes pot ser feta, en primer Iloc, tenint en compte el seu paper en el tic
panorama cultural i institucional de la Barcelona (i de la Catalunya) del
XVIII i, en segon Iloc, analitzant detalladament la seva actuació i els seus
projectes (reeixits o no), analisi que ha de partir necesskriament d'iina revisió exhaustiva de tots els materials conservats a I'arxiu corporatiu. És precisament entorn de I'arxiu que custodia la major part de la documentació
acadkmica que girarh el present estudi -per bé que també he revisat altres
fons documentals a la recerca de material estrictament audkmic.
La Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona apareix com una de les
institucions fonamentals en la nomina que cita el baró de Maldi a La seva
Explicacid de la ciutat de Barcelona, capital del Principat o provincia de
Catalunya (1777-1791), al costar d'altres destacades institucions barcelonines:

ij. Maiiuel Roonfcu~z,cirti a Felix Esranislau de Prars i Santos, baró de Sarrai (Ma6, iq
de julio1 de 1804);ARABLB,lliga1l1-111-2.
14. AKABLB, i7t lligall, núin. 35, fol. [ ~ v ] .
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H i ha una Academia de Bellas Lletras, altre Militar de Matemiticas, alrre de Ciencias
Naturds, altre de Medicina Practica, Col.legi Real de Cimrgia, escola gratuita de
Dibuix en la casa de la Llotja de mar, a la que acuden més de quatre-cents minyons,
Escola de Niutica, en la matcixa Llotja (cito de I'edició ~ ' A ~ I T ~ ed.
E T1994:
A 83).

Perquk, en un moment en que, com ha assen~alatPere Molas, «ni les
bumanitats ni les cikncies constituien aleshores professions establertes que
es poguessin estudiar en les facultars universitiries de sortida, com ho feien
metges i juristesn, calia crear rota una serie d'organismes (la majoria sota la
denominació d'Acadkrnies) que actuessin com a ((centres de perfeccionament professional)) (MOLAS2002: 87-88).15La manca d'uns estudis superiors
a Barcelona també va impulsar la creació de diverses institucions culturals,
amb l'objectiu de cobrir aquesr buit."
En el període de mixima esplendor de les cikncies matemiriques i naturals, apareix a Barcelona la Junta de Comerc (17 de novembre de 17601, que,
nascuda amb la voluntat de regular el desenvoluparnent de I'economia del
Principat, promogu6 la successiva fundació de diverses escoles tecniques +om
la de Niurica (1769) o la de Dibuix (1775), precursora de 1'Acadkmia de
Belles Arts de Sant Jordi (veg. R u ~ z1919)." Amb tot, el que és més important és una notable emergencia d'Acadkmies barcelonines de diversa rnena
(per bé que la de Bones Llerres es considerava la primera de la ciutat pel fet
de ser la m6s antiga de tores),l8 entre les quals destaquen: la Conferencia
Fisicomatemitica Experimental (1764)) que el 1770 passi a ser I'Acadkmia
de Cikncies i Arts, integrada per cavallers i dergues, comerciants i metges
(veg. IGLESIAS
1764, BLANES
i GARRIG~S
coord. 1998: 31-11? i NIETOi ROCA
15, ,<Elmayor esrimiilo que hasta a h o a ha inventado la aplicación para adelantar en las
ciencias ha sido la invención de las Acadrmias>i,afirma Jerónimo de Gir6n a la seva dissettació
sobrc la Utilrdade historia dr lar Arademiar (1773; ARABLB, 17e Iligall, núm. 21, fol. [ 3 v ] ) .
16. Aquest marc institucionai (i cultural) ha esrar extensamcnt estudiar per CARRERA,951,
GM~
1954, LLUCH1996b i SOLDEVIIA
1938, cntre altres.
17. Consta quc la Jrinta de Comer5 de Barcelona obsequia la RABLB amb dos volums de
I'abra d'Anroni de Capmany, Mmoriar histdricar de la marina, comcrcioy artes de Barcelona A la
resta de ciutats importants #Espanya, duranr el m i i , es formaren Societats Ecanbmiques
d ' h i c s del Pals, cosa quc no p n s i ni a Barcelona ni al Principat. De fet, el 1777 es planteja als
academics de la RABLB la possibilitat d'establir una Real Sociedad de los Amigos del País i tots
r'avingurren a formar-ne part (,gen. 14NIi777).
18. Estrictarnent parlanr, cal reiiir en compte quc, des de la segona meitat del segle m fins
a inicis del mir, exisri, amb seu al convent dominica de Santa Caterina de Barcelona, I'Academia de Sant T a m h d'Aquina. Es tracrava, perb, d'una institució tancada, de caricter univenitari i filorbfic tamista. Podeu veure els Estamts y ordinacionr deliberaü obrervorper la i l l u n e
A c a d h i a de [...] Sant Thomh & Aquino [...] de Barcelona (1711) a BC, ms. 83.
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coord. zooo), amb poques coincidkncies rellevants amb la de Bones Lletres, el Col.legi d e Cirurgia (1760), precursor de I'Acadkmia
Medicoprictica (constituida també el 1770 i que obtingué el títol de reial
el 1786), I'Acadkmia de Jurisprudencia Teoricoprictica (1777). el primer
president de la qual fou Miquel Joan de Magarola, el qual fou vicepresident
,
de la RABLB, o la Reial i Militar Acadkmia de Maremitiques ( I ~ z o ) que
destaca en el camp de I'enginyeria milita^.'^
Són diverses les relacions que establí la de Bones Lletres amb algunes
d'aquestes Acadkmies: per exemple, arnb la de Cikncies i Arts (Antoni Jugla
presenta, en jgen. 7/11/1787, un parell d'exemplars de la Disertacidny memoria
sobre el carbón de piedra, de Josep Comes, director d'Histbria n a t ~ r a l ) , ~ '
amb la Medicoprictica (que envii als acadkmics un parell d'exemplars dels
seus esratuts (jgen. 8MII1787) i que el 1791 els convida a la junta pública
celebrada al Palau de la lnquisició) o amb la de Jurisprudkncia (a algunes
obertures anuals de la qual consta que assistiren certs membres de la RABLB).
Aquest tipus de contactes (també amb altres corporacions estatals i
europees) passaren per tres Iínies bisiques: interessos comuns (I'estiidi de
la historia), intercanvis de publicacions (principalment, és el cas de les ja
esmenrades Observaciones del marques de Llo)" o de membres, i relacions
diplomitiques (amb I'assistkncia a alguna d e les sessions, cosa que
acostumaven a fer entre les diverses corporacions barcelonines, o en el
moment de comunicar-se la concessió de la prorecció reial).
D'entre rotes les tertúlies barcelonines de caricter privat, només em referiré a la societat anomenada Comunicació Literaria, iniciada cap als darrers
decennis del Setcents (c. 1780)."~Cextracció social dcls seus integrants era
diferent de la que caracteritzi a i'inici les Acadkmies abans esmentades: hi
havia un notari, un advocat, un metge, un apotecari, tres sacerdots i un
impressor. Aquesra societat, estudiada per Neus Faura (1977 i 1988), man19. Davant d'aqursta prolifencid d'Academics rcsulraria molt interrssant un esmdi comparariu, rediaar de manera mhaustiva, encara per fer. Buscar rotes i cadascuna de les uinnexions de la
RABLB ainb la resrad'insritucions culturals hauria depassat de molr cl rcmps que he pogur dedicar
a aguest trebd; malgrar aLib, he optar per asaenyalar algunes de les relacions instirucionais mes
remarcables.
zo. De fet, la vinculació era prou estreta com perque el porter de la de Ciencier i Arts passés
un dia a fer els serveis del de la de Bones Llerres.
21. Amb moriu de la publicaciá del primer volurn de les Memdriei, la RABLB decidí enviarne un eaernplar a diverses corporacions. fet que ha quedat consignat en la correspondencia
conservada a I'amiu (Iligdl 1-111-9).
22. Una alrra societat barcelonina, complerament rococó, & La Conformitat, de la qual
nomCs en renirn constancia pels textos preliminars del Poema amforic, obra d'un dels s e u
membres, Francesc Tcgell (veg. Bnowri ed. 1989~).
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de la resta de la Península; amb les principals de Madrid: I'Academia
Española de la Lengua (1714). I'Academia de la Historia (1738) i la de Bellas
Artes de San Fernando (17jr), de la qual seria consiliaxi el comte de Peralada,
Bernat Antoni de Boixadors (veg. BÉDAT1974 i 1782) De totes aquestes, amb
la que manringué una connexió més continuada fou la de la Historia, que
tenia un esperit similar al de la barcelonina. Alts funcionaris de la Con constituiren el 1738 la Real Academia de la Historia, continuadora de la tertúlia
literaria que se celebrava en el domicili de Julián Hermosilla, advocat dels
Reials Comells. Des de 1752, i potser com a contrapartida de I'informe favorable que havia presentar el scii director per a la concessió del tito1 de reial a la
RABLB, foren nomenats honoraris de la de Bones Lletres alguns dels seus
membres, com el mateix Agustfn de Montiano, el preceptiista neodissic Juan
Ignacio de Luzán o I'historiador Luis José Velázqua, marquks de Valdeflore~,~'
Quanr a la de San Fernando, nomú em consta que I'acadkmic de la de Bones
Llctres Eugcni Estévez (c. 1803) demostri que el pintor Ribalta no és valencih
sinó catala aprofitant que aquesta Academia de Belles Arts estava recollmt notícies per reimprimir i completar el Diccionario hijtdrico de h mqoresprofiores de
las Nobles Ams en Erpaía (publicar ja el 1800).
En cl mateix moment en que la corporació barcelonina assolia la protecció reial es creava I'Academia de Buenas Letras de Sevilla (1751)" i la
i el 1753 (de fet, amb aquest
Histórico-geográfica de Valladolid (1752)~~
nom, el 1768) I'Academia de les Nobles i Belles Arrs de Sant Carles, a Valencia. Els contactes amb I'Academia de Sevilla foren més puntuals i esporidics: per exemple, José Cevallos, membre d'aquesta corporació, els envia
la Dijertacidn hijtdrico-geo6+úphice sobre reducir la antigua Onuba a la villa
de Huelvn &Antonio Jacobo del Barco y Gasca, catedratic de Filosofia i
també academic (jpart. z8IVll17~6)i, més endavant (el julio1 de 1757). un
discurs imprks sobre les causes i els efectes dels terratremols; el 1785. davanr
26. Per la seva banda, tambi el marques de Uo seria adm& com a membre honorari de
I'Acadeinia dc la Historia.
27. De direcror a director, Montiano li fiu el segürnr comrnrari al marques de Llo enLorn de
la denaminació de I'Academia sevillana: «Saqué
. .ya la protección red para la Academia dc
Sevilla, que se ha tropezado con la de vuestra merced en llamarse de las Buenas Letras; as[ la
hubiese sucedido lo orooio con las constituciones. aue no son de mi cielon (Awstín
de MONTIANO,
u
carca zdrepda al marquk de Ilo (i8 de juny de 1752); ARABLB, zg& Iligall, núm. 1).
28. A través d'un arriclr pblicat rl 26 de navembre de 1771 a la Gazeta de Barce6ona,
Anronio Fernánder de Calderón, academic de la RABLB, ringui noticia de l'anual junta academica pública de la Histórico-geogrdfica de Valladolid i de la dirrerració de I'acadtrnic José
Barrera sobre la Definra del rey dnn Ahnro V//1 de León impuynando L?fábula de la judia de
iokdo, motiu que prengué, al seu torn, per d seu trebdl acadkmic (8 de gener de 1772; 8e Iligall,
núm. 10).
L

.

la decadencia corporativa, s'investigi si la de Sevilla disposava del privilegi
d'impremta prbpia i si tenia fons anuais, qüestions que reberen una resposta negativa per part dels acadkmics sevillans.
No m'estendré pas tant en el panorama acadkmic europeu. Pere Grapl
(1998) ha dibuixat I'escenari academic europeu entre els segles xvi i ~ I I
com a marc de referencia per a tota una serie d'estudis dedicats a la Reial
Academia de Ciencies i Arts de Barcelona. Ja consolidades la Royal Sociery
de Londres (fundada en 1660) i SAcadémie des Sciences de París (que durant el Setcents esdevingué la primera institució científica &Europa), entre
les societats il.lustrades del panorama europeu destaquen, a Franca,
I'Académie Franpise, institució sorgida a inicis del segle MI, arnb el lema
I'imrnortalid*. i nascuda amb I'objectiu de regular la llengua francesa,
per a la qual cosa havia de confegir un diccionari (1694), una gramacica (que
no arriba fins al 19j3), una retbrica i una poetica, i 1'Acadérnie des
Inscriptions et Belles Lettres de la mateixa ciutat, fundada el 1663 i encarregada de redactar les inscripcions dels edificis construits per Lluís XIV (cal
tenir present, tamb.4, la rnés d'una vintena d'Academies de cikncies i belles
arts locals, que dotaren Franca d'una extensa x m a d'aquest tipus de corporacions); i, a Irilia, I'Accademia delle Scienze de Bolonya. D'entre totes
aquestes, només consta una certa relació amb la d'Inscriptions et BellesLertres de París (veg. VELASCO
1996).
Segons els rnareixos academics, un tret importantíssim distingia la corporació barcelonina de la resta d'Acadkmies europees: I'absencia de pompa
vana i artificiosa ostentació. Jordi Rei (1777) ens reporta, a la seva oració
gratulatbria, I'opinió de Juan de Iriarte sobre les Academies d'Itilia, les
quals considerava
tan extravagantes en SUS escritos como en sus nombres, por la vana e infructuosa
gloria de estar hablando en verso por espacio de dos siglos; y a monrieurVolraire, de
la de Francia, que empleó codo su estudio en multitud de cortesanas harengas, de
panegiricas oraciones y en sacar cincuenta tomos de curnplimienr~s.~"

Després d'aquest breu parentesi contextual i tornant a la Reial Academia
de Bones Lletres de Barcelona, es por afirmar que poques institucions del
Segle de les Llums han valorat i potenciat tant la cultura catalana com la
corporació a que dedicaré les següents radles. Malgrat el fet que el castelli
esdevinguk ben aviat la llengua oficial de I'Acadkmia, rant els interessos i
objectius de <<lamás antigua sociedad literaria catalana* (MIRET1921: 11)
27.

Jordi REI, [Gratuht&z a h RABLB] (1777);ARABLB, I+&Iligall, núm. 53, fols. [iv-zr].

,
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com la llengua de relació entre els academia (la catalana) anaven enfocats
vers la cultura catalana. Fora de Mcadkmia, la llenpa materna es mantenia
ben viva en rus popular; a dins, era emprada, també, per a la creació de
poesies amb voluntat culta. La cultura catalana troba, dona, en el clos de
I'Acadkmia un dels p o a refugis existents ai Sercents; com diguk Antoni Comas,
tot i que potser una mica exageradament:
Al llarg de tot el segle xvnr, I'Acadkmia fou un recer per a la poesia catalana, com ho
fou per a I'esrudi de la nostra llengua i de la nostra histbrian (COMAS
2000: 109).

El present estudi esta dividit en dos grans bloa: a la primera part m'ocupo, com indica el seu títol, de qüestions d'c~histbriainstirucional i vida
corporativan. D u n a banda, hi són breument resseguits els trets mis significatius de cadascuna de les tres fases de I'Academia Literaria de Barcelona,
des de la seva precursora immediata, I'Academia dels Desconfiats, fins al
moment en que la corporació gaudí de la protecció reiai; de I'altra, hi són
analitzats amb un cert detail, els principals mecanismes de la vida interna, els
quais resulten fonamentals per entendre el funcionament de la corporació.
En el segon bloc (la part ccntral, tal com s'indica com a subtitol del
treball), sintetitzo bona part de I'activitat intel~lectualduta a terme a la
RABLB durant un segle d'existkncia, a partir de les informacions extretes
de diversos discursos i documentació academica. És el més prbpiament centrar en la qüestió de la cultura catalana. Per aixb, Shi presenta una analisi
dels tres h b i t s (histbria, Uengua i literatura catalanes) a que féu referencia
Antoni Comas, en els quals es dugueren a terme dos tipus d'actuacions: la
institucional (que compren els diversos projectes col.lectius empresos per la
corporació) i la individual (representada pet alguns academia que converreixen les seves dissertacions en veritables apologies de la Ilengua, realiaen
estudis sobre la historia de Catalunya30 o escriuen poemes en catala). Clou
aquesta part un capítol en que recullo algunes de les reflexions anteriors
articulades a través de la important qüestió de la decadencia i dc la recuperació
corporatives.
«Per acabar», el darrer capírol versa sobre alguns aspectes que han anat
emergint en les diverses ratlles prbies -com el tema de la Il.lustració o la
qüestió de I'arxiu i la perdua d'alguns papers-, i ofereix un balan5 general,
a mode de conclusió, de la significació de la RABLB, tenint en compte, de
manera destacada, I'actuació comentada envers la cultura catalana.
30. Entre alrres informacions, presento una reconruucci6 exhaustiva de ror el procCs que
seguí aqursta empresa, la de I'elaboraci6 d'una nova hisrbria de Catalunya, duranr el segle m i i .
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Finalment, presento en un parell d'apkndixs materials tan basics com el
llistat complet dels acadkmics (amb una breu indicació biogrifica) i una
selecció dels documents (en esskncia, cartes i altres papers de naturalesa
burocrhtica) més irnportant~.~'
Sens dubte, la realització d'un estudi com el que el lector t6 ara a les
mans obre noves i diverses vies d'investigació: la redacció de les biobibliogafies dels acadkmics setcentistes, l'estudi de la relació de I'Acadkmia amb
les altres institucions culturals dins del panorama catala, espanyol i europeu, que ha quedat reduida a una succinta visi6 panoramica, I'analisi retbrica dels poemes, seguint els patrons de les tkcniques diverses que havien
aprks al Col.legi de Cordelles, tot comparant-los amb la resta de poesia de
I'kpoca, etc. Pero, com digué, de manera reveladora, I'acadkmic Cir Valls en
la defensa del primer volum de la col.lecció de poesies catalanes de que
parlar6 extensament:
Si nada se emprende i egecura, si las obras no van tras las resoluciones meditadas, si la
más minima obgeci6n suspende el curso, nada absoluramenre se hará; es preciso
aventurar algo con tino, i pensar que se ha de sacar una obra perfera i acabada es
pensar en lo escusado (ARABLB, 17e Iligall, núm. 16, fol. [IU]).

D'aquesta manera, defensava I'opció que les obres, els treballs acadkmics, sortissin a la llum pública, encara que els autors fossin conscients de
no haver-los acabat definitivament, perquk treure una obra perfecta del tot
resulta impossible. Al seu torn, el 1779, Pere Nolasc Móra, a la censura
d'una obra sobre santa Eulalia del tambe acadkmic Domknec Ignasi de
Bbria, afirma que
n o ha di, r~,m;r a <u rr.l>rchcri~or q.icama la v c r d ~ ~di .c ~alli
i ~L.I p d r c ran Aguilin.
libro z DPT>r»irar<,rv procni.). rdn di>cil como jabio 1, can h ~ m i l J cconw grdndc.
31. A la resi quc 6s a I'origen d'aquesres ratlles s'hi traben altres marerials importants: en
prinier Ilac, una ixAnrologia de textos acad?rnics,, - q u e sorriri a la llum pública posreriormenr,
en un volum a part- en que dono a coneier divrrses dirrertacions, que resulten paradigmirique5 i clars cxponents de les qiiesrionr rractades en i'estudi de I'activirar corporariva, i poemes
poeriques,
en catala que han resrar inedits. Avan~o
. que,
. a I'hora d'edirar les composicions . m'he
decanrar perseguir aquel1 concepre que Jordi Rubió etiquetava el 1907 de uliteratura nacional
en la llcngua
nostrada,, íerrnenwt a MAREANY
2002:
Iloc. aresa la imoortincia de
u
, 617).
,,. En seeon
u
I'antiu de la corpotaci6 (i atesa la manca d'un cariieg omplet i informaritzad, hi presento, en
forma de times, ordenades temiticament, r o els
~ documents que vaig revisar en la meva invcstigaci6. 1, Finalrnenr, s'hi por [robar també una crhausriva uReconstrucci6 de I'acrivirar pottica
- e n roces les iiengües- de la Rcial Academia de Bones Lletres de Barcelona des de 1700 a r8o~n
(materials recollits, al sru torn, en un CD-Rom, que permet realinar cerques diverses).
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No querer haber errado es quererse elevar sobre la condición de hombre (ARABI.B,
2n Iligall, núm. 6, fol. [IV]).
Deixo, doncs, a mans del lector la <<censura>>
(i espero i<aprovació>,)
d'aqucsra mcva obra, de la mareixa manera que ha feren els acadkmics amb els tants
i tants discursos que he llegit i rellegit en els darrers anys de la meva vida,
tambt! ~~academican.
No puc acabar aquests inots preliminars, pero, sense expressar el meu mis
sincer agraiment a rots aquells que han fet possible, de manera ben diversa, la
redinació d'aquesr treball. En primer Iloc, a la Dra. Eulalia Duran, directora
de la resi doctoral de la qual prové el presenr estudi, als Drs. Albert Rossich i
Agustí Alcoberro, per les seves encertades indicacions, i al Dr. Josep Moran
per la revisió dels noms dels academics. En general, a tots els bibliotecaris i
arxivcrs que han ates les meves consultes; mereixen menció especial la Carme
Miquel i la Merck Colomcr, bibliotedries, i'illberr Corbeto, secretari tecnic,
i el Dr. Eduard Ripoll, presidenr de la RABLB durant els anys en que vaig
dur a rerme la meva invesrigació, per haver-me obert les portes de la corporaci6 amb una amabilitat que, rnalauradarnent, no sempre caracteritza els qui
custodien par[ de la cultura catalana manuscrita i impresa. 1, sobretot, d s
meus pares i avis, Amparo i Jaume, a qui dedico aquestes pagines, pel seu
sempre incondicional i fidel recolzament; i, molt cspecialment, a la meva
mare, per la f o r p i empenra que sempre m'ha sabur transmetre.
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VIDA CORPORATIVA

En su cuna, se caracterizó con el humilde titulo de los
Desconjados, o porque la desconfianza es propria de la
sabiduría, como dixo uno de los siete sabios de Grecia, o
porque, en pluma del más docto estoico, en la desconfianza
se acredita la generosidad de ánimo que no atiende ni
obra interesado sino satisfecho del intrínseco precio de
las mismas heroicas obras.

1. BREU HISTORIA INSTITUCIONAL.:

L'ACADEMIA LITERARIADE BARCELONA EN
EL DECURS DEL SETCENTS

Una de les constants de la bibliografia general dedicada a les Acadkmies 6s
l'analisi de l'evolució del rnot Academia i de les seves irnplicacions a l'hora
de designar societats diverses. No 6s la meva intenció recollir aquí totes les
opcions ni tampoc repasar, atribuint-los l'etiqueta de ~possiblesprecedentsr," les múltiples Acadernies sorgides arreu d'Espanya i Europa fins al
pero, que
segle mi; de fer-ho, ja se n'han encarregat forga est~diosos?~Sí,
en voldria destacar, a grans trets i abans d'entrar prbpiament en la historia
de la RABLB, algunes generalitats comunes. Com les Acadkrnies italianes
del Renaixement, la de Bones Lletres de Barcelona, Sorganitzh en un nucli
urbi, en un dels principals centres culturals i polítics de 1'Espanya -en
aquest cas- del moment i, a mis de les diverses reunions peribdiques i del
fet d'ajustar-se a uns codis establerts, genera una gran literatura epistolar
entorn de diversos temes (intel.lectuals o d'ordre prhctic) relacionats amb
la vida corporativa.
Dins de la trajectbria d'aquestes tertúlies, la barcelonina que estudiem,
b6 que iniciada com a rnecanisme de reunió social, transcendeix amb el pas
del temps aquesta voluntat per retornar, en certa manera, a aquells ideals
humanistics propis de la genesi d'aquest tipus de societats. La prkdica de
ji. Esrricramcnt, el primer precrdenc a Barcelona &una socierar d'qurst tipus &S el consisrori de la Gais Ciencia (al qual fan referencia els academics), cosa que ens fzia remunrar a
quatre-cents anys abans del naixement de I'Academia dels Desconfiars.
1 3 . Vrg., entre altres, a ELIDO(iggo: 11j-137)un panorama de les rnúltiplre Acadernies, des
del seu origen, passanr pel naixemrnt de I'Academia moderna, en rentit específic, a la ItUia del
Renaixement tins a les diverara associacionsdel xvil wsrellh. Corporacions del ripus de I'Acadkmia Desconfiada tingurrenel seu origen a la Ttdiadel seglexvi, on nasqueren com a diuerrimentor
litenris. Durant el mr, s'cstengueren per Europa, perb amb un segell ciendfic (per exemplc,
l'any 1634 fou creada amb aqursta voluntat I'Acad6mie Fran~aire).
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l'ainor a les lletres i la importincin de I'eloqüencia són les dues constanrs
fonamentals propies de les corporacions. La filosofia, eix principal de les
primeres Acadkrnies (per exemple, de la neoplatonica de Marsilio Ficino),
rot i que ocupa un lloc important, no és el centre de les sessions, i deixa
pas a la historia i a la poesia (especialment, per celebrar fets solemnes com
la vinguda dels reis a la ciutar, la mort d'un personatge important o el
naixement d'un príncep). La relació anib els ordes religiosos, com ja es
doriava en algunes Acadkrnies del Siscents, resulta evident en el si de la
RABLB, ares el cerr nonlbre d'eclesiistics que en foren membres.
Al Setcents proliferaren rota una serie d'Acadimies, ainb propbsits ben
diversos:
Duranr el segle mri,el mor acadpmiasl veiem aplicar a casa nosrra a roca mena de sessid
d'esbargimcnr espiritual que comporrCs una cerra formdlirat i, &una manera niult
concreta, a les sessions dc música privada quc ami anomenariem audicions o recirals.
En rcalirar, perh, el mot veniasignificanr des de feia temps unes organiaaciuns U'aparar
que, m b el premr literari, tenicn pec objccte oferir un passatemps a Iw clases disiingides de la societat: els noblcs de sang o de la riquesa i la gcnr Ilerrad~( G A L1994:
~ 161).

Francisco Aguilar Final, després d'estudiar el vast món de les Acadkmies
espaiiyoles i napolitanes al Set~ents,'~
les ha classificat en Acadkmies literaries (entre les quals inclou la dels Desconfiats), Acadimies docents (universitiries, professio~ialso escolars) i Acadelnies erudites o cieiirífiques (agrupades, scgons la remirica, en filologiques -Real Academia Española-,
hisroriques -Real Academia de la Historia; en aquest subgrup, situa la
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona-, artístiques. de jurisprudencia i científiques). 1 coriclou arnb una afirinació que, com veurem, encaixa perfectament arnb la tasca que realitzi la RABLB:
Las Academias mencionadas son aur6riricris cenrros de investigación, aiinqiie a r a s
invesrigaciones sean individuales y no colcctiva~(AGUILAR1 9 8 ~403).
:

En aquest capítol, perb, no s'hi analitzari ni l'aportació intel.lectua1 dt.
la institució com a tal ni la dels seus membres (continguts de la segoiia
part), sin6 que s'hi rraca tina breu liistbria de I'Acadimia (desglossada en
les diverses fases o periodes per que passa en el decurs del Setcenis).
En el Segle dc les Llums. trobem. trcs etapes marcades per una denominació diferent:
34. A NBpols, rainb6 floriren acadCmicr litcrhrics a mirjan segle m r i proinogiidcs per algur.
membre de la nablesa, pcr disringits eclesiisriir o per crudirs hrirnanistrs.

Academia dels Desconfiats o Desconfiada (1700-1703)
Academia Literaria de Barcelona, mal designada pels estudiosos com a
Academia mense nom» (1729-1752)
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona (1752-1807 [fins a I'actualitat])

LA GENESI:CACADEMIADELS DESCONFIATS
O ACAD~MIA
DESCONFIADA
(i700-17ojj

1.1

N o se desentendió [...] la antigua noblesa cachalana, bien enterada de que
el tratar las bellas letras, y principalmente la hisroria, fue entre las naciones
más cultas empleo de los que ocupaban el primer orden en asuntos de
religión, estado y noblesa [...]

JORDIREI (1777)~'
El j de juny de 1700 Pau Ignasi de Dalmases i Ros obria, una vegada
mé~,3~1rs
portes de la biblioteca de I'edifici senyorial en que residia, situat
a i'aristocrhtic carrer de Montcada (a I'edifici que actualrnent correspon al
número zo), a setze represencants de la noblesa i de I'erudició catalanes
(*de la mayor nobleza y de los sugetos más eruditos dc Cataluna y de toda
Espaíia~)~~'anib
I'objectiu, no tant de conrear la literatura, sinó per preservar la joventut dels periils d'una vida ociosa i alhora fomentar les relacions
socizls cnrrc els membres del scu estarnent, tots ells de la classe dirigent
loc~l.3%ib aquesca voluntat naixia, en els anys irnrnediatament anccriors
a la Guerra de Successió, I'Acüdemia dels Descorifiats, en la seva genesi

[ G r a t ~ i a c A roi ~la RABLB] (1777); ARqBLB, 14i.Iligall, núm. 13, fol. [rr].
36. De ter, ja a finals dcl xvii (1698-1699)~la bihlioreca de can Dalrnasrs, molr rica en
jy.

.

.,

.
,
ra del. iinprcsos que r'hi custodiaven, fau redacrat un entrns carileg (rnnscric pel prevere
Rairnaii Ferrer i controlar per Joscp de Vega), que es consewa a la BC, mr. 677.
37. Rclniión iuccintn d e l j l i z arribo de lm ierenirrimor don Feltjr de Burbdn y dofa María
Luir< Gbrielc iie Saboya, monarcm de lar E r p ~ ñ m ,nuertrnr rryrr y reñorpr (que el cielo guarde y
proipe/e)g.hrui nafa bodar. Barcelotia: R&el Figuer6, impr., 1701, pig. 23.
38. l a tisonomia de cadascun d'aquesrs inrel.lectuals ha errar esbossada per Josep Rafacl
Carrerní i Bulbrna ( 1 9 2 ~ )Paradoxalmenr,
.
I'rcapa de la insrirució que dura menys teiups Cs la
que ha cridai inés I'areiició dels errudiosos; tainbt hi han dedicar rstudis rnonogrifics GIRCÍA
1970, Gerud!r ,793, MOLINÉ 1921 i MUNTADA2002.
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clarament aristocritica, a imitació de les associacions elirisres de les veines
Franp i
L'Academia dels Desconfiats (1700.1703) fou la primera Academia aristocritica de Barcelona, per bé que ducant el segle XVII ja s'havien assajat
algunes societats entre els nobles barc~lonins:~'«La
antigua costumbre entre la nobleza cathalana de que, formando distintas sociedades, se platicassen
en ellas assumptos literarios instruyéndose todos de lo que leía cada uno
[...]as'explica al «Resumen histórico del origen y progresso de la Real
Academia de Buenas Letras de la ciudad de Barcelona, baxo la protección
de su magestadu (1756).~'
Els acadkmics Desconfiats pertanyien a capes superiors de l'aristocricia
tradicional (o més recent) catalana, i molts estaven units per algun vincle
de parentiu com, per exemple, relacions niatrimonials entre les families, o
perquk tenien antecedents professionals comuns (eren advocats i burbcrates, militars professionals o eclesii~tics).~'Val
la pena recordar-ne els noms
i alguns dels titols (o cirrecs eclesiistics) que posseien: Josep d'Amat de
Planella i Despalau, marques de Castellbell des de 1702; Lloreng de Barute11 i GErill, comte d'Erill, d'Orcau i baró d'Oix i de Bestrach; Joan Antoni
de Boixadors i de Pinós, cinque comte de Savalli i setk de Peralada, cinquk
marques d'hglesola, vescomte de Rocabertí, Gran &Espanya i cavaller del
Toisó d'Or; Joscp Clua i Granyena (catedriric de Retorica); Agustí de Copons i de Copons, segon marqub de Moja; Pau Ignasi de Dalmases i Ros,
nomenar marques de Vilallonga per I'arxiduc Carlcs el 1709; Martín Díaz
de Mayorga (capith d'infanteria i brigadier); Felip de Fsrran i de Sacirera,
comte de Ferran des de 1706; Francesc dc Josa i d'Agulló, canonge de la
catedral i vicari general de Barcelona; Francesc dc Junyent i de Vergós, se39. En efecte: «Sólo los Descanfiats podiaii representar aqiiella uni6n dela nobleza y el saber
que era cada vez más común entre las asociaciones patricias en toda la Europa dc finales del siglo
mi y del siglo xviri,, @MELANG 1986: 167).
40. Kenneth BROWN(ig8ga: 2691, entre els manuscrirs de Pece Serra i Postius, ddna norlcia
del ms. A-88 de I'AHCB, que recull (fols. irir-1137) les obres pottiques presentades a una
sdozena semi-acadrmia, día 8 de scticmbre 1699n. nota que indica I'aisrhncia d'un cenacle
acadkmic barceloni anterior a 1700.
41. A: RealAcadmin Ae Bidmar Lenar Ae la ciucladde Barcelona: origen.progre~ioiymprimtra
juntn general haro L? proteccidn de ru magerrad, con Lxpapeler qut en ella re acor&ron, vol. 1 (=
Memorimck L? RtaIAcndmia de Buenm Lenar de Barcelona, 1). Barcelona: Fraiicrsc Suria, impr,
[175di pag. 1.
42. Veg. alguns exeinples de vincles familiars i dc membres amb carrera milirar i politica a
AMELANG
1986: 169 i a MUNTADA
2002: 40-46 (tarnbé la dcscripci6 de la decoració de les sews
resid6iicirs aristocririques,a les pks. 52-76),
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gon marques de Castellmeii; Alexandre de Palau i d'Aguilar, comte de Torralla
des de 1708; Antoni de Peguera i d'Aimeric, marquks de Foix i senyor de
Torrelles; Joan de Pinos i de Rocabertí, cavaller de I'orde de Sant Joan;
Josep de Rius i de Falguera, canonge de la catedral de Barcelona; Josep
Antoni de Rubí i de Boixadors, marques de Rubí; i Josep de Taverner i
d'Ardena (canonge de Barcelona i de P e r ~ i n ~ i ) . ~ '
Sota l'advocació de la Verge de M o n t ~ e r r a tse
, ~celebraven
~
sessions academiques cada dues setmanes. De fer, el patrocini de la Moreneta fou reclamat durant el Setcents per diverses corporacions:
No es ya nuebo a esta sagrada emperatrizel cubrir bajo su manto la prorección de las
Academias erigidas en este sitio, y en ningunas manos bavia de fiar nuestro presidente
al morir el amparo de este congresso que a las de aquella soberana luz de que havia
experimentado rantas benignidades el Museo de Barcelona. Ensayo fueron las que
experimentó la Academia de los Desconfiados, de las que oy assegura María a nuestro

La seva denominació, inspirada en la de VAcadkmia dels Confiats de
Pavia, una de les societats literaries existents des de feia dos segles a Italia,'6
col.locava Barcelona en la Iínia del corrent europeu d'escepticisme produit
per la revisió a que s'estaven sotmetent els grans dogmes científics. La desconfianp, el dubte i la ra6 eren les úniques garants de la veritat:
Se resolvió erigirla no sin desconfianfa, cada q d d e sus talentos, dándole ésta el
nombre de Academia de los Desconfiados y tomando por empressa la de un mar
embravecido, en quien se miran, lastimoso triumpho del hado y la inconstancia,
derrotados fragmentos de una nave que ha naufragado y un barquillo desarmado en
la arena con el lema «Tuta, quia diffidenso?'

L'emblema barroc, imprks a les Neniar reales per Francisco Gazán, d'una
nau que esti varada en terra (amb el lema: «Tuta, quia difidens*, 'Segura,
43. I'er al reperrori de titols nobiliaris cancrets d'aquesm membres. veg. F
L 1998,~
44. 1 aqursta advocació de la patrona de Caralunya feu que I'Acadkmia es denomines en
algun moment «Escola rnonrserratinan.
45. Fragrnent d'iin paper anbnim, i potscr incampler, que explica I'enrerrament del marques
de Rwbourg, dihnc president, a la montanya de Monüerrar (1734);ARABLB, 13k Iligall, núm. 35.
46. Sacietar molt conrguda pels academics i que encara seria esmentada, anys mes rard (el
1760), al castat de la parisina (veg. I?&Iligall, núm. II (3)). El seu promoror i aniver perpetu,
Dalmases, setitia una gran admiracid per aquesr tipus de societacs europees.
47. [Josep AMAT DE PLANELLA
I DESPAUU],
iqRaz6n de la abra,!. A: Nmim realef,Barcclona:
Rafael Figueró, impr, 1701.
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perquk (6s) desconfiada') mentre un altre vaixell s'enfonsa al seu davant per
haver sortit del port durant una tempesta, simbolitzava <<laconfianza de
estos Desconfiados en navegar seguramente cuando amaine la tempestad),,
~ ' manera poetisegons la interpretació de Martí de Riquer (1955: ~ 7 7 ) . De
ca, ho expressi el primer president, Joan Antoni de Boixadors, a I'oració
introducrbria de I'acadkmia primera (IoNIII~oo):
La nave que, dudosa, razobrava
en la c o n h a uniún de tantos riesgos
eres tú, docta illusrre Academia,
que, a la embidia, te expones de los necios
E! piloto que Cauto te conduzca
sea de ros áulicos el ingenio
que, del error huyendo, los bavíos
por el tumbo te guíe del acierto.

Els primers cirrecs correspongueren: els oficis mobils (és a dir, els que
variaven cada mes), a Joan Antoni de Boixadors, comte de Savalli, com a
president, a Josep Antoni de Rubí, marques de Rubí, com a secretari, i a
Josep d ' h a t de Planella i Despalau, marques de Castellbell, com a fiscal;
els perpetus. a Pau Ignasi de Dalmases, com a arxivcr, i a Joande l'inós i de
Kocaberti i Martín Díaz de Mayorga, com a superintendents.
Per les actes, sabem que els acad&micsllegien discursos o reciraven poemes sobre els assumptes que els havien cstat distribuits a la sessió anterior.
Els temes sobre els quals versaven aquestes oracions ampul~loseseren, fonamentalment, d'erudició clissica (hi trobem versos sobre passatges mitolbgics? himnes triomfals i dissertacions sobrc el mite de I'Hercules erudit i
el tema de la forga de i'eloqüencia), de filosofia moral (entre els discursos
literariomorals n'hi havia que, per exemplc, demostraven com la virtut ven$
I'enveja o com estima un cor fermament enamorat; altres ttactaven sobre la
48. Aq~iestaiiiterpretació va en la línia de la que Moline i Brasgs havia plancejar: <d\hlo qual
rírnbal expressava la nova Academia (vui la mes anriga &Espanya) que coneinia la limitat dc ser
forces, que s'apoiava en I'eiuura arena de sa ciencia i que s'abrigava ab la dcsconfianqa contra les
rempesrats de la presumpció infundada» (MOLINE1921: 4). García (1970: zi5) en proposa una
dtra: la nau que ha naufragat 6s I'uinpnio desengaiiado del individua,) rnentre qiie la barca que
hi ha a I'arcna rcprcsenra i'ningenio rubulu rario, txte que «las noticias que hata entonces
habían conducido al ingenio del erudito por el camino del saber, con demasiada frecuencia, sr
habían demostrado falazar). Veg. tarnbé la interpreració que en fcren cls niareixos academia a
I'esmentada <Razón»de les N'miili rrrilrr
49. Cansranrmcnt, s'adreqaven al d6uApol.10, ala recerca del seu favor, cansidrraven Minerva
la deessa més discreta o parlaven de la unió cntrc aqucsra i Mart (veg. tainbh DOCUMEKT 2).
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constancia i la inconstancia o sobre quina és la virtut més propia de l'heroi, si el valor o la prudencia) i polítics -episodis d'hisrbria catalana o
imperial-, per bé que tambk s'hi exposaven qüesrions de geografia, poesia, etc. (quasi sempre encaminades, aixo sí, a donar exemple sobre el
comporramenr que calia seguir). A la fi de cada academia, el fiscal pronunciava el seu vexamen, un judici, sovint de caire jocós, amb quk acabar
d'amenitzar la sessió.'"
El cerimonial de lectura dels poemes i discursos academics podia anar
acoinpanyat -en concret, en aquelles academies que tenien una especial
importancia- de I'audició de peces musicals (majoritariament del mestre
Valls, perb també a parrir d'algunes de les partitures del comte de Savalla;
veg. ALCALA1996, CARR~RAS
1913 i DOLCET
1996). La llengua habitual de
les dissertacions era la castellana (nomks hi foren llegides un parell de composicions poetiques en catala) i I'estil dels poemes, artificiós, barroc.
Encara que, en teoria, no hi odien assistir les senyores, alguna vegada,
hi eren presenrs, ocultes rere els tapissos i cortinatges de la biblioteca de
Dalmases; entre aquestes, hi havia una cosilla de Francesc de Josa i d'AguIló, Maria Ribera, aurora d'uo ronlang d'art major.
Pero la qüestió més controvertida entorn d'aquesra primera fase de la
corporació ha estat, scns dubte, la relacionada amb la política. Per aquest
motiu, em sembla convenienr dedicar molta més extensió a la síntesi i analisi
d'una skrie de dades, obringudes, principalment, de les sessions acadkmiques i conclusions a que he a r ~ i b a t . ~ '
Més amunt he esmentar els diversos vincles de parentiu i la dedicació
professional comuna, perb aquests no foren els únics elements de cohesió
dels Desconfiars. En aquesr sentit, ja ha estat constatat que un alrre lligam
foren les afinitats politiques: «La mayoría de los académicos también estaba
unida por afiliaciones poliricas comunes. Sólo un reducido puñado de
miembros apoyó la causa de los Borbones durante la Guerra de Sucesión*,
destaca James Amelang (1986: 170).
La major part de la historiografia moderna ha parlat del sfort segell
austrbfil)) de molts dels seus socis i, sovinr, per extcnsió, de la corporació
sencera. Ernesr Moliné i Brasés afirmava que la noblesa i els personatges
influents es maotingueren fidels a la causa de I'Arxiduc i que fou el comso. Aquesr ripus de vevamen hurlesc era propi del5 crrtirnens públics; veg. B n o w 1993.
Conclusians que he presentar recrntmenr en una uirnui~icacióintitulada iAusrriacisme
i lirerarun a I'Acadhia dels Descanfiatsn, iiiclosa a la seccid segona iEhprojecte~i kr actlmh
ioclahen e4.r trrritorir de la Corona dAragá (i7q-r707)) del Crin+ Intirnacional n.?aposta catakna
a k Guerra de Succtirió ( I ~ J - I ~ o ~(Barcelona,
)»
3-5 de iiuvembre de 2009;veg. CAMPABADAL
mohc [en prrmsa].
1 .
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promís militar i politic el que féu que els Desconfiats no es tornessin a
retrobar. Precisament, «aquel1 monarca [Felip 1/3 a qui dedica la segona i
da~rera'~
de ses solemnitats oficials degue &ser la causa eficient, sinó immediata, de son eclipsen (MOLINÉ1921a: 10).
Tambi Mard de Riquer, l'any 1953, no expressava cap dubte respecte de
ala franca adhesión de muchos de los académicos al Archiduque don Carlos»:
veia, entre els versos mitolbgics, els sonets laudatoris i els himnes triomfds
i les composicions en prosa dels Desconfiats, .encendidos panegíricos al rey
y a la Casa de Austriax, i, per ell, «las Nenias reales revelan, también, la
fidelitat de la mayoría de los Desconfiados a la Casa de Austria,, (RIQUER
1955: 276-277).
Al seu torn, Ramon Grau en fa una breu referencia com a precedent de la
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona: uEls seus membres s'inclinaren pel partit austriac durant la Guerra de Successió, i potser per aixb la
corporació va desapareixer arran del triomf borbbnicn (GRAU1995: 330). Per
no allargar la Ilista, n'esmentaré només un pare11 d'opinions més: <(nucli
principal de la conspiració austriacistan a Barcelona, n'ha dit Josep Maria
Torras i Ribé (zoor2: 86-87); i enucli cohesionador dels partidaris de la casa
d'~ustria>>,
per Joaquim Albareda (1993: I I ~ ) . ' ~
En canvi, Rosa Maria Alahrús (zoor: 118) ha considerat que, fins al 1702,
i'actitud dels acadkmics fou favorable a Felip V.I'
No cal dir que I'Academia aparegué en un moment convulsionat políticament, el que precedí immediatament la mort de Carles
El clima
d'incertesa política ja la féu néixer Desconfiada. Sabien, els Desconfiats,
que una de les majors tempestes polítiques que assolaria la ciutat s'estava
congriant en aquel1 moment. La rapida evolució dels diferents esdeveniments polítics, que els academics seguien amb atenció, atesa la seva posició
social, els havia d'afectar d'alguna manera. 1 ens n'ha quedar constancia
52. De fet, les mateixes acres demostren que no fou la dartera: s'hi consigna una acadimia
sense numcració del 25 de mar5 de 1703.
53. Tampoc no entrar6 ara en les diverses adhesionr politiques que han manifrstat els
rnembres de I'Academia de Bonrr Llrtres durant la resta del seglexvin. NúriaSales, en el capícol
dedicat a ixEls botiflersn, les ha resolt amb un parell d'adjecrius a mode d'epitets que acompanyen les denominacions de dues de les fases de la instirució: ,(l'aurmiOrtaAcademia de los
Desconfiados de i700-r703,> i ala borbbica Real Academia de Buenas Lrrras de Barcelona»
(SALES1984: 207-208).
54. Alabrús creu que la causa austriacista no estava ben definida fins al 1703 i que, des del
1702, la imarge dc Felip d'Anjou bavia sofcrt un desgasr important.
>y. El ja esmentar Amelang considera, precisamenr, que la llrialtat política dels seus integrants fou definiriva per detrrminar rl mamenr de la seva hndació.

manuscrita i impresa. D'una banda, en les acres de les sessions, intitulades
Obras varias en verso y prosa de los académicos de bz Academia Descon$ada de
la ciudad de Barcelona. Recogrgr&de orden de la muy illustre Academia por don
Pablo Ignasio de Dalmasas y Ros, su archivero y a~adémico;~~de
I'altra, en les
Nenias reales, dedicades al difunt monarca Carles 11. Ja se n'adona Amelang,
el qual constata que la temacica de les dissertacioris traslluia la preocupació
política:
En medio de la habirual serie de discursos relativos a las sutilezas de la erudición
clásica y de la filosofia moral, figuran remas poliricos que se presentan disfrazados dc
episodios de historia catalana o imperial. [...] D e carácter aparenremente histórico,
exaltando al mismo riempo el rradicional nacionalismo catalán y la dinastiade Ausrria,
son indicios de una creciente disposición a efecruar declaraciones políticas, al menos
indirecras, a favor del pretendiente austríaco al trono (AMELANG
1986: 170-171).1'

De forma similar, Isabel Germán ha resseguit les actes a partir del ro de
juny i ha extret dels discursos tots aquells passatges que palesen la reacció
d'alguns acadkmics davant dels diversos esdeveniments, fragments que ha
manera molt ben travada- entre I'explicació dels
anat intercdant -$una
fets polítics, amb el matís, aixb si, que das actas conservadas no permiten
atribuir a los Desconfiados una actividad conspirativa» (GERMAN1993: $6$,
n. 3). A mes dels discursos esmentats per Germán, n'hi ha d'altres que
tenen una forra significació política respecte del moment; són els que esmento a continuació, seguinr l'ordre de les diverses acadkmies:
ACADEMIA
PRIMERA (10 de juny de 1700):
Assumpte 82: Agustí de Copons i de Copons, Sepropone quál haze más al
hhoe, el valor o la prudencia. Discúrrese a favor de la prudencias8
ACADEMIA
SEGONA (23 de juny de 1700):
Assumpte 3r: Agusti de Copons, Se han de censurar las más señaladas
acciones de Alexandro Magno, aplaudiendo sdlo la última en la ekcción de
sucessor a la corona
Assumpte 7&:Josep de Rius i de Falguera, Calid?& de un buen amigo
76. Ens consta que, el r p z , Josep Rafael Carreras i Bulbena Irs va localiaar a I'arxiu de
I'anriga casa Dalmasrr. Ara es troben a I'AHCB, ms. B-98.
57. A m&, veu, en alguns d'aquesrs discursos, «una manifertación [...]obiemmentefavorable
a los Habsburgon.
78. A la mateixa academia, Pau Ignasi de Dalrnases i Ros
la
d'Aquil.les
(Arrumptodécimo. f i quién devid mdr Grecia m la venganGa del robo & Elena: al valor de Aquikr
o a lapnrdencia dc U~se~?Dikúrrare
afauor de U ~ ~ I P I ) .
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ACADEMIATERCERA (8 de juliol de 1700):
Assumpto de la Academia en el puesto de secretario siéndolo don Philipe
Ferran'l
Assumpte 128: Francesc de Junyenr i de Vergós, Seiiale la, quatro calidades
principales que constiruhien un hiroe
ACADEMIA
QUARTA, amb la presencia de Jordi de Hessen-Uarmstadt (zz
de juliol de 1700):
Assumpte Ir: Josep de Rius, Dejkndase que la noblesa adquirida es más
estimada que la hmedada
Assumpte 3r: Agustí de Copons, Dejéndase que la noblesa heredada es mis
apreciable que la adquirida
Assumpte 7& Josep Antoni de Rubí, Dejenda que el consevar es mÚs@cil
que el adquirir
Assumpte I O Antoni
~
de l'eguera i Aimeric, Desciiviendo en quatro octava
la batalla de un león y un tigre
ACADEMIA
NOVENA (30 d'agost de 1700):
Assumpte Ir: Francesc de Josa i d'Agull6, Celebre la magnanimidad de
animo del serenisima señar don /ayme el Conquistador, pues a los 10 años de su
edad, hallándose en Moncón y queriendo alpnos seiiores del reyno apoderarse de
su real persona, salió armado y, sólo con su presencia, re dervaneczó el tumulto.
En quatro estancias de canción real
Assumpte zn: Felip de Ferran i de Sacirera, Aplaudir a Dalmau Crexell, al
qual los señors reyr de Aragó, Catilla y Navarra, després de haver guanyat la
batalla de las Naves de Elosa, de la qual tema el mando, morint en ella,
portaren lo caddver en la sepultura los tres reys. Qudrve atdncias de canción real
Assumpte 6k: Josep d'Amat i de Planella, Describa la batalla de lospigmeos
con Hércules. Romance jocoso
Assumpte 112: Antoni de Peguera i Aimeric, EngrandEcicndo el valor de los
siudadanos de Sagunto que quisieron más acabar con su ciudad y uzdar que
sugetame a la ambición de los cartagineses
Assumpte 142: Josep Antoni de Rubí, Alserenisima señor rey de romanos y
de Un@, gélebre en su religión l...]
ACADEMIA
DESENA (21 d'octnbre de 1700):
Assumpte rr: Josk Carrillo de Albornoz, Pondere elgeneral regosijo celebró
Barcelona a las primeras noticias de la salud del rey nuestro señor (que Dios
guarde) en un suneto

v. Carreras i Bulbena (1922: 233) ja el (roba un
catalans, upcr cerr, molt ideolbgicn.

~ ~ S C U T Sen
,

que es parla dcl Lbbregar i dels

Assumpte zn: Agustí de Copons, A la magestad del rty nuestro J ~ O (que
Y
Dios guarde), en la expresión del sentimiento que manifstó el enuiado de
Barcelona, marqués de Besora, de ver a esta capital víctima infeliz del rigor
fr6ncés. Soneto
Assumpte 3r: Josep Antoni de Rubí, Prueue ser más dafioso a una República lus gustos de la paz que los t r a b a de la guerra
Assumpte roe: Lloren$ de Barutell i d'Erill, Pondere la respuesta dieron
afio 1686 los vakrosos catalanes passaron a Akmania y Ungría para hallarse en
el citio de Buda a ungeneral que lespreguntó a qué havian venido, y respondieron:
,,A morir por la fee de ChrUto y por la Casa de Austria». Octavas
ACADEMIA
SENSE N U M E R A C I ~(25 de mar$ de 1703):
Assumpte 3r: Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Siemprefie útil desvelo de
los sabios la aplicacibn al estudio y formación de las hitoraas. t...] Pidme la
noticia de el origen y progressos dc los memorables condes de Gerona, y su
inclusión al condado de Barcelona, sefialando los tiempos en que felizmente
florecieron
N o m'entretindrk a analitzar cadascun d'aquests discursos pero si que
m'agradaria fer-ne una valoració conjunta a travks de tres grans linies: la
preocupació per la successió dinistica, el sentiment antifrands i la qüestió
nobiliiria.

a) La preocupació per la successió dinasticd
«El dexar buen sucessor a la Corona es digno de la mayor atención del
príncipe, y es en él gran magnanimidad buscar a uno que sea mejor que él
para que le sucedar, digué Agustí de Copons -referint-se implicitament a
la situació candent que vivien- en censurar las m h senaladar acciones de
Alzxandro Magno, aplaudiendo sólo la última en la ekcción de sucessor a la
corona; «muy bien siguió Alexandro esta doctrina: [...] no quiso platicar sus
máximas en muerte dexando por sucessor alguno que, con lo peor de su
gobierno, hiciera gloriosso el antecedente reinadon. Pero el que més interesa
del discurs del filipista Copons és el passatge en que explicita que el monarca ha d'avantposar els mbrits del pretendetit a la seva propia sang:
Quien no ha de admirar por hecho muy heroyco en Aiexandra el anrcponer a su
sangre el mérito del más digno, dexándole a éste, y no a aquclla, por sucessor a la
Corona. [...] Elógiese, pues, el magna de los Alcxandros por haber sacrificado los
suyos al público bien de su Corona, arrancando de 11 cabe72 de sus hijos la diadema
para ceñir con ella las sienes del mejor y más digno de su patria.

36

M I E ~ A CAMPABADAL I BERTRAN

Com és ben sabut, la decisió de Carles 11 a favor del pretendent francks
impuki I'alianp entre Franp, Anglaterra i Holanda. Isabel Germán ha vist
una clara crítica de 1'Academia en la Frase de Josep de Rius i de Falguera,
quan, a la mateixa sessió acadkmica, i referint-se a les qualitats d'un bon amic,
diu: .En el romano triumvirato de Lkpido, Antonio y Octaviano, tanto duró
su amistad quanto duró la esperanza de repartir entre sí el Imperio*.
L'academia desena, celebrada el ZI d'octubre de 1700 xpor haverse
p[r]errogado la academia por la enfermedad del rey., 4s la darrera que ens
ha pervingut d'aquell any i fins que es reprenen les actes «después de alguna intermissiónn. És precisament en aquesta sessió on l'agitació política
queda més reflectida.
El z d'octubre, el monarca acaba firrnant, per la pressió del cardenal
Portocarrero i ares que el Consell d'Estat s'hi mosrr.3 favorable, la successió
a Favor del pretendent frances, el duc d ' h j o u . Encara no vint dies després,
Josep Antoni de Rubí ja preveia una situació bkl.lica, i fins la defensava:
El espíritu, en fin, de los Imperios
es la guerra; sin ella, están difuntos
p como en el reloj, sin usos golpes,
la fortuna a su rueda para el curso.
Lustre, defensa, aumento, blasón, dicha,
la guerra es de un Imperio.

Al seu rorn, Lloren$ de Barutell presentava uns catalans disposats <<amorir
<<porla Casa de Austriaa. Podríem
por la fee de Christo» i -atenció!considerar aquesta afirmació, atesa la situació política que es vivia,"' com
una veritable declaració a Favor del pretendent austríac i una de les poques
vegades en que es fa d'una manera mínimament explí~ita?~'
Y en fee d e la lcaitad que los alienta,
segunda causa sus esfuerzos guía,
pues al Cesar invicro ofrece attenta
votos que aplaude nuestra monarquía.
60. Ens la recorda Gerrnán: despres de la redacciá del testament, la reina inrenti una
niodificació a favor dels Ausrries; a mes, Darmsrsdt creia que la perita millora dc salur de Carles 11
li permetria desfer el que Porrocarrero havia aconseguit.
61. Aqueita pregunta cosra de respondre tenint en compre que Rosa Maria Alabrrü ha
cal.locat Barutcll enrre les íileres dels filipisres, per les diferencies irreconciliables que es generaren enrrc els anys i7or i 1701. Clar que cal tenir ben presenr que erael presidenr de I'Academia
qui decidia i repartia els assuniptes per a la ressió posterior i, per ranr, que els mateiros
acadhmics no renien llibertar d'elecció íobrr el tema de quk els rocwa disscrtar.

Y quando su atención leal intenta
duplicar el impulso a su ossadia,
dichoso lo consigue pues infiere
que, por Dios muere, quien par Cesar muere.

Paral.lelament a la problemitica d e la successió al tron, els Desconfiats
expressaven quines havien d'isser les quditats d'un b o n monarca i h o feien
a m b discursos d e tipologia ben diversa: o bé a través d e dissertacions d e
temitica moral o be referint les qualitats dzls personatges histbrics a que
al.ludien. Akí,a l'academia tercera, Francesc d e Junyent i d e Vergós exposaria les qualitats d e i'heroi, les quals sens dubte coincidien amb les que esperafortalesa i tempranp.
ven que posseis el nou monarca: justicia,
Entre les virtuts més importants, destaca la prudencia d e saber conservar, e n aquest cas, la monarquia unida. E n aquest sentit, Josep Antoni d e
Rubí, a la quarta d e les academies (la q u e compth a m b la presencia d e
Darmstadt), afirma:
Acredita esta opinión el grande Augusto César, cuya prudencia en conservar sus
estados no ha tenido imitación hasca ahora, pues [no] sólo gobernó con gran cordura
en tiempo de paz, pero aun en cinco guerras civiles con que pretendieron arrancar
algunos jirones del manto real de sus estados supo, a pesar de sus enemigos, desgajar
las más frondosas ramas del árbol de Daphne para ceñir devidos laureles a sus
victoriosassienes. Elconservar uno lo que tiene es razón y adquirir lo ajeno es injusticia,
y es canto m& fácil defender la razón que apoyar la injusticia.
Els Desconfiats es valen tambk d e dissertacions (curiosamenr totes a la
novena d e les acadkmies) e n t o r n d e les figures d e Jaurne 1, D a l m a u d e
Creixel16' -en u n dels dos únics poemes e n catali transcrits a les acres-,
sobre la resistencia dels ciutadans d e Sagunt, etc., q u e són el reflex d'un
cert activisme polític dins d e les mateixes juntes. Akí,en el cas d e Creixell,
Felip d e Ferran digué:

Gz. La figura de Creixell sera represa, molrs anys despres, duranr la Guerra Gran, quan, en
laja Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, es rellegiran cerrs cipus de
discursos, en especial, una serie de dissertacions que evoquen la vitalitat i forralesa dels
cacalanr en ternps de la dominació sarraina (veg. 84.2. dc la segona part). El discurs de Josep
Llozer (Si er rlerro el hecho de haberre encargado la direccidn y dado rl mando &l ex4rcito
sesaians de

rrpañol que denotó a los moYOl m lafamoia batalla de lar Nabor dt To6ora al catalán Daímár
de Crtixell, ARABLB, qt Iligall, núm. 37) sera. perh, un dels pocs redacrats de manera
especifica per a la sessió del 28 de juny de 1777,
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Canto de un catala,
de tres reys general,
que trcs cerros ernpiiñant baix un bastó
va donar, ab suma,
victoria triumphal
a Cartella, Navarra y Aragó.
La esrrella de est mando,
el1 campaña tres rcys seguint sa sort,
sa espasa relluent prenen per iiort,
senr astro afortunit
lo qui, per guia de tres reys, Cs nar.

b) El sentiment ant1janc2s
A la d e s e n a d e les sessioiis a c a d k m i q u e s , h i t r o b e m una i n o s t r a del
s e n t i m e n t antifrancks: « E s significativo q u e la d é c i m a sesión t a m b i é n s e
caracterizara por u n t o n o palpablemente a n t i f r a n c b n (AMEI.ANG1986: I ~ I ) . ~ ~
A g u s t i de Copoiis r e c o r d a v a els p a t i m e n t s d e Barcelona d u r a n t el setge
francks de 1697 e n u n s o n e t d e d i c a t A la magertad del rey nuestro señor
(que Dior guarde), en la expresión del sentimiento que man$esió el enviado
de Barcelona, marqués de Besom, de ver a esta capiral victima infeliz del
rigorjancés, i q u e comenGa:
Quando ya moribunda Barcelona,
y a su postrero aliento reducida,
en triste muerte su dichosa vida
d r lealtades con Carlos se corona,
el coraqdn por vos blasona
que no de la desgracia fementida,
srpararle podrá mano atrevida
de la que os labró amor firme corona
Aquest s e n t i m e n t antifrancis"

acabaria quallant envers el p r e t e n d e n t d e

la casa $Austria.

63. Al find del segle mi 6s abundanr la lircrarura anriFrancesa, pero arriba al seu rnhxirn
esplendor rmb el srtge de Barcelona de ,697: veg. les mostrc* que en rccull Joaquirn Albareda
((993: 110.113).
64. 1 tainbé, per descomprar, altres factors de gesrid iiirerna com, pcr exriiiple, el fet que el
rq de desriribrc de 1700 arcibaren al Principar mil saldars de cavdrria, cosa que provoca ler
queires del B r a ~militar.
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resistkncia als francesos i el 1698 seria anomenat virrei.G8Les classes dirigents catalanes no li posaren cap obstacle legal, a diferencia del cas del seu
predecessor, el virrei Diego Hurtado de Mendoza, comte de la Corzana
(que havia rendir la ciutat als francesos). Fins al 1700 donara suport a les
nombroses peticions que faran els catalans al monarca perque se'ls reintegrin diversos privilegis. Poc després, el z de febrer de 1701, seria destituit i,
amb l'arribada de la nova dinastia, fou nomenat nou virrei Luis Fernández
de Portocarrero, comte de Palma del Río.
Darmstadt fou un dels personatges que fku atraure les simpaties dels
catalans envers la casa d'Austria i, més endavanr, esdevingué un important
element aglutinador dels partidaris de la dinastia; fet i fet, era membre de
i la seva presencia a I'Academia, ~ a m buna
la familia imperial
inequívoca adscripció austriacistm, podria haver arribat a ésser *el ferment
de les futures tendkncies favorables a I'arxiduc Caries d'Austriaa (RAGON
1986: 236). La veritat, pero, és que tampoc no tenim cap indici per descartar
la possibilitat que, sense més conseqü~nciespolítiques, li oferissin assistirhi per una qüestió de mecenatge7' i ates que, en aquel1 moment, era el
virrei.
El príncep d'hmestat presencia una sessió academia a l'ús, per bé que
més llarga que les consignades anteriormeut. Entre assumptes de circumstancies i poesia amorosa típicament barroca, amb I'única voluntat de distreure I'auditori, destaquen alguns treballs que trasllueixen una certa intcncionalitat política; entre altres, un parell de discursos dedicats a la qüesrió nobilikria.
Plantejat com un problema (6s a dir, una discussió -tot sovint retorica- sobre un conflicte amb dues solucions possibles en que un academic
defensa una opció mentre que I'altre es mostta partidari de la que se li
oposa), Josep de Rius i de Falguera defensava que «la noblesa adquirida es
más estimada que la heredadan, mentre que Agustí de Copons i de Copons,
segon marques de Moja, considerava tot el contrari, «que la noblesa heredada
es más apreciable que la adquirida)). El primer, recolzant-se en la literatura
68. Aquell any rebria les queixes del Bras rnilirar prr I'allotjamenr de les (ropa a Ics seves
carer de camp; Darmsradr, perb, aconsegui habilment evitar un enfronramenr cstamental amb
la nobles* caalana.
6.1 Uagori rrmcr 3 .irl>rcgcncaluacric. F. Bon. j . 1 1 7del, IK:. cn q u c c o n . i i q ~ .Uu!iirrrdr
<r.. C d r . ue r i n i i dc .a reir3i M.iri i i i i i ~rir 'lcoborau I on;lc <ra,n
dc I'cmi>cr~riur
L ~ ~ u o ll.a
u
70. Galindo i Garcia (1993: 466) conclouen que. uconveiicidos [els acad2micrl y
una mayor proyección en
acostumbrados a que la educación facilite el ascenso social,
en los 6reanos
de decisión oolitici; en detinitilas funciones oúblicas v un mayor orotironismo
u
u
va: in& brillo y más honorrs*. Aquest degue ser el missatge que pretenien exposar al virrei.

, .

emblemitica i moralista, creu que la virtut, les obres i el mkrit són les
veritables fonts de la nobilitm
Ser nobles, señores, es de la naturaleza o la fortuna; saberlo ser es del estudio y buena
diciplina: luego, la noblesa adquirida es más estimable que la heredada, pues aquella
supone merito quando esta sdlo pide felizidad.

Aleshores, associa la noblesa heretada al cos, mentre que I'adquirida pertany a I'inima, «luego, es más para esrimar la noblesa que adquiere todo un
imperio sobre las almas que la que concede solamente una vana superioridad
en los cuerpos», cosa que queda demostrada amb diversos exemples d'herois clissics.
Tot i que I'opinió més generalitzada era la ~ o n t r i r i a , el
~ ' president insta
Copons a «defender la heredada contra el sentir de casi todos los que tratan
este punto),. La noblesa és, per ell, originiriament el premi atorgat pels
prínceps als herois que realment s'ho mereixien. En aquest cas, recorre a
diverses autoritats antigues (amb citacions d'kistbril i Boeci, entre altres) i
exemplificacions histbriques, per concloure que la noblesa heretada conté,
per definició, els trets de l'adquirida: cal obrar bé com a membria dels
avantpassats, <<cuyasvirtudes se participan en la sangre),.
Sens dubte, perb, la composició que més cirrega política degué portar
fou la del destacar austriacista Antoni de Peguera i d'ilimeric, Descrtviendo
en quutro octuuas la batalla de un ledn y un tigre, maigrat que aparentmenr
poguks no s e m b l a r - h ~ La
. ~ ~transcric íntegra:
Quando el primer celaje de la Aurora
los engerradas njcares abría
y las risueíias perlas athesora
de Diana d alcázar repartía,
pisar los pavellones vi de Flora
cruel un le6n que un tigre conducía,
turbando los bramidos de su acento
los archivos diáfanos del viento.
En breve espacio vi que el africano
sus garras prevenía a la pelea;

con astucias, el tigre muy ufano
71, 1 no p d i a scr d'altci manen a r h que bona part dels academia eren nobles de privilegi
recenr i no pas integrano de la nablesa immemorial.
72. De fet, els a c a d h i a anaven coberts amb un ve1 rranslúcid que els amagava el rosrre, ror
i que no els encobria la idencitar. Aquesc element del vestuari ja els condicionava a exposar
afirmacions velades.
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las rnagertaúc~dPnr rey rodea,
encontrando apacible a quien, tirano,
con malicioso alago lisongea,
ya por desvanecer de la corona
tanto trofeo que el valor le abona.
E n p i e p la batalla cl lcón furioso,
casiigindri del tigre la arrogancia,
mas, fugitivo ya, b u s u medroso
del tosco albergue la sombria estancia;
renuiiciandu a la lid va receloso
de ver a su contrario en tal constancia:
el tigre se escondió, porque la tierra
en doble ardid su libertad encierra.
Dos v a e s ciego, de valor armado,
acomete el lcón con su fieresa,
en su estreches qiiedando aprisionado,
sin poder apellar a ru bravaa;
viene el tigre cortando, aceleiado,
del hruro irracional tanta granda,,
para dexar dcl mundo a la meinoria
o igual la competencia o la ~ i c t o r i a . ' ~

Kenneth Brown, eii nota a peu de pagina, es preguntava si, en aquest
assumpte, «tant el Ileó com el tigre són merafores per als monarques, l'arxiduc Carles d'Austria i Felip V, d'Anjou». Certament, resulta del tot probable que el lle6 i el tigre responguessin als dos candidats al tron. Així, s'cn73. Brown (i77i: 45-46) ha editat la vcrsió, amb algiines variaiiw, contiiiguda al ms. zz.oro
de la Biblioteca Nacional de Madrid. En el vaamen de I'acadcmia quarra, s'hi feu referencia
d'aquesta maneri: *Siguióse don Antonio de Paguera, que rrahla en sii divisa pinndos u n lcón
y un tigre que, en sangrienta prlri, disputavan lavictoriacon ecre lernrna, Pucnanrproglori4 y
cstaoctava: "Dos monstruos de valor lidian ferwzes, 1 alternando victorias por instanres: /ambos
se osrenten en la lid atrozcs, 1 ambos parecen rayos Fulminanres; 1 anibos se muestran al herir
velozcs, / esgrimiendo sus garras penetrantes, 1 mas ya el rigre se rinde a la crucl parca, 1 que el
león le venció, pues es monarcha".
Explicó su argumento en quarro octavas, en que añadió la Úlrima a las siere maravillas del
mundo, como no se estienda inás su assumpto, que a la drscripci6n de la pelea quiso devar
indecisa la victoria, contenrándose con salvar la maeestad
del coronado león en la letra de su
u
empresa. La .
propiedad
de las "ores, lo sutil de los conceptos
.
. y. lo armónico dcl metro, no dieroii
más lugar a Cybeles que para la admiración, y arsi 610 rerpondi6 de chansa: "En la pinrura que
hazes 1 dcl riere cruel "el leóii, 1 todos mis consuelos son 1 aur ,vo no he de hazer las oazer"~.No
entenc d'on ve la confusió de Brown, qiic consideia aquest "examen de l'«academia tercera* i
dubta si fou de 1700 a d r 1701

.

tendria que Peguera no don& la victoria a cap dels dos animais (encara que
A més a més, a la
al comenpment -vers 6- el lleó tingués la prima~ia).'~
segona de les octaves hi preval el camp semintic de la monarquia. N o hi ha
dubte, doncs, que devia referir-s'hi; el que no queda tan clar és a quin
animal correspon cada ~rerendent.'~
Com a conclusió parcial, podem dir que, malgrat rot, no apareix cap
referencia que es pugui atribuir explícitament a la figura de I'arxiduc Carles.
El que sí que s'hi observa és una preocupació enrorn del problema dinistic,
pero potser no I'adscripció política dels seus integrants. 1 s'hi fa sovint palesa a partir del paral.lel fer amb diverses figures hisrbriques o a travis de
dissertacions historicopolítiques; es rractava sempre, pero, de composicions
d'acadkmia i d'inspiració forcada i els acadkmics esdevenien imitadors del
barroc castelli. Per Amelang (1786: 171)) en canvi, i per esmentar-ne un
exemple, el discurs del marques de Rubí -que fou virrei de I'arxiduc a
Mallorca i a Sardenya- a la novena de les acadkmies «contenía la
manifestación más abiertamente favorable a los Habsburgo y relataba la
fundación de una ermita por un emperador reciente célebre [por] su
religióm. Es tracta &una crbnica de I'episodi de la Contrareforma austríaca
en quk participa I'emperador Ferran 11.
Fins i tot, s'hi poden trobar aigunes critiques a I'actuació del monarca,
ror i que realment velades. Germán ha vist en uns versos de Josep d ' h a t i
de Planella, llegits a la mareixa academia, una ai.lusió jocosa a la situació
del monarca quan es plantejava la possibilitat que un dels néts de Lluís XIV
accedís al tron &Espanya:
Quando el otro [HPlnrler=Carler14,despertando
y poniendose en pie luego,
acabaron despeñados
los que empeñados subirron.

El segon document, esmentat ahans, s6n les Nenias reales y lágrimas
obsequiosas que a la immortal memoria del gran Carlos Segundo, rey de lar
Espafiasy emperador de la América, en crédito de su m h imponderable dolor y
desempefio de su mayorjneza, dedica y consagra la Academia de los Desconjados
de Barcelona (Las saca en su nombre a la luz pública don Joseph Amar de
74. 1aixb que d "examen transcrir en la nota anterior s'hi diu clararnent que 6s el Ileó qui ha
de vencer, coma monarca.
75, Tambt el rnateix Pcgurra, a la novena de les acadkmies, narra en quatre octaves com els
saguntins preferiren abms acabar amb laseva ciurar i amb lesseves vides que no cedir al'mbici6
dels cartaginesos.
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Planella y Despalau, su secretario. Barcelona: Rafacl Figueró, impr., 17011,
panegíric col.lectiu del darrer dels Hab~burg.'~
Quatre mesos després de la sessió celebrada en honor de Darmstadt, els
sorprenia la morr del rei Carles 11, ael millor rei que ha tingut Espanyan,
segons Narcis Fcliu de la P e n ~ a Les
. ~ Nenim reales esdevingueren la primera manifestació pública de les seves activitats literiries, dels <<sudores
académicos que, como feudo desigual a merito tan augusto, tributamos
desconfiados a tu celebridad)) (com queda consignat a la dedicatoria), és a
dir, els treballs llegirs en la sessió necrolbgica que li dedicaten el 15 de gener
de 1701 (de la qual no ens n'ha quedat constincia a les acres).
No entraré a analitzar a fons aquesra obra, una de les inoltes mosrres de
Les Nenia han estar
dolor i sentiment que amararen tot el Prin~ipat.~'
valorades com ( a n o de los escasos documentos que proporcionan información
sobre los lazos que unieron a Carlos 11 con la clase dominante catalana»
(GERMÁN 1993: 571). Jordi Rubió i Balaguer afirma: r<Tantla ciutat com
I'Acadkmia dels Desconfiars volgueren expresar públicament llur condol i
llur adhesió als ~ u s r r i e sen forma d'antologia po&tica, segons la moda de
I'kp~ca~,
( R U B I1986:
~
22). Rosa Maria Alabrús (1996: 41), al seu torn, les ha
considerat, en canvi, un dels textos filipistes impresos per Rafael Figueró.
Més que no pas en les diverses composicions poetiques, valorades per
les
Moliné i Brasés (1921a: 6) de etot en un mareix nivel1 de mitjania~,,~~
afirmacions entorn de la trajectbria política i successió de Carles 11 apareixen al «Discurso»de Josep de Taverner i d'Ardena (pigs. 43-59,L'acadkmic
76. L'únic estudi que n'exisrcix 6s tina breu i<Noriciasobre las Nenim reale*, a cura de
Martí de Riquer (1989), que n'encapcala i'edició facsímil feta per I'Associació de Bibiibfils
de Barcelona.
77. El seu traspis, csdevingut SI de novernbre, no fou coiiegut al Principat tinn a ser dics
desprts, el 8. La ciració & dels Analer de Cnsalu6a (Barcelona: Josep Llopir, impr., i709),
llibre 111, pig. 479.
78. Tot i que Carles 11 era considerar com un esprrirat per rnolts espanyols, era ben valorat
a Catalunya. Aixi, i paral.1elamenr a les Nenim, existek la ben coneguda compilació deJosep de
Kacaberd, Ldpimm amantrrde k excekntísimn cir<daddeBarctlona o n que, agrndecida, demuejtra
m amoTy dolor en Lu magnifcclu mtquim qw cekbrda Luamadasy venerabk memoriardenr dzfinto
riyy
~. resor don Carlor II (Barcelona: Franesc Barnola, impr, 1701; BC, F. Bon. 954). El m&
interessant ts que s'hi rroben divenes composicions en llengua catalana signades per ,<loHermita
de Pruneras, acadkrnidi Descontiatn -~seudbnim de Llorenc de Bmrell que D ~ O Vdel~ fcr aue
Bernnr de BarureU, avantpassat seu, erigí una ql6sia Micada a santa Barbata a la munranya
mamenada Pnineres, al reme del castellLPalaud'Oix- i unadkimad'un npretemor aI'Acad&rnia..
79. Aiitoni Coman veié en alguna peca de les Neniclu reaks ~ i i nindefinible to preramintio,
(Coms 2000 reed.: III),empranr, de fct, un terine ~ntihirtbrici completamcnr anacrbnic, ates
que encara hauria de passar més d'un segie perqu&arribes el romanricisme estricte.

..

Desconfiat es refereix, entre altres coses, a les diverses concessions i els privilegis que atorgi el monarca el 1694 i el 1697.
Pendía toda Europa de la voluntad de Carlos. La gran sucessi6n desta monarquía
tenla suspenso todo el orbe: materia de tan gran peso que podía abrumar las espaldas
del mayor atlante. Armase su magestad de Dios, buelve los ojos asu monarquiay sabe
su alta providencia hallar modo como, sin turbar la quietud de Europa, queden sus
estados con sucessor, sus vassallos con quietud y el mundo entero con su felicidad,

afirma parlant al tema del testament i de la successió (pig. 54)."
Entre altres textos en prosa, destaca i'aprovació del canonge Daniel Saiol,
que havia donat suport als barretina i havia partiupat en i'intent de conspiracid de 1691. 1 d'entre els textos en vers, cal fer un esment especial al sonet
d ' h t o n i de Peguera, .Mor Espanya perquk mor son rey; tant por lo rigor de
un sentimenr!x, per una qüestió textual; en una primera versi6 manuscrita,
conservada al ms. 22.010 de la BNM, hi apareix una variant important: Peguera
elimina del primer quartet les nacions europees Gran Bretanya, Alemanya i
Italia i les substimeix per dos altres continenrs, Asia i &rica, perquk a la versió
manuscrita mor Europa, mentre que, a la impresa, finalment qui mor és Espanya.
De ben segur que la dau de la celebració de la següent junta acadkmica
apareix ja a la «Razón de la obran:
Adquirieron en todos tiempos las Academias la protección de los mayores príncipes,
siendo su soberano patrocinio el fundamento más sólido para assegurar la Firmeza de
su duración.

La vinculació de I'Acadkmia a i'últim dels Austries parteix d'una relació
de mecenatge -i de distinció social-, com també ho degué ser en el cas
de la sessi6 en honor de Darmstadt, i com també ho seria la dedicada al nou
monarca per la seva arribada a la ciutat.
Em refereixo a I'acadkmia extraordinaria en honor dels monarques, Felip V
i la seva muller Maria Lluisa de Savoia, per les seves esposalles, sessió a la
qual assistí practicament rota la noblesa del Principat i que se celebra el 18
de novembre de 1701 a can Dalma~es.~'
Sens dubte, aquesta sessió ringué
80. Tot ,U" un mes després de la celebracih de la sessió necrol&gica,el 18 de ícbrer de 1701,
1989).
Felip d ' h j o u arribava a Madrid com a Felip V (veg. CARDONA
81. FelipVvinguka Cadunya a celebrar Com (que comenprm el 12 d'ocrubre de I~OI),
abans de
l'any de la seva arribada a Madrid. Només un breu ex-:
bu en aquestes Com que s'instim', previa
súplicade k u Ignasi de D a l m a i Ros,el & m d e cronistaaficid. Veg., a i 51.q.de la segana pat, unes
notessobre el primer vol- de laswacr&~cade
W u n y a , I'~t&nciadelaqualvajgdescobrir
al'anriu
de la corporaci6, amb moriu de I'elaboacih de la meva m i doctoral (CAMP~BADAL
zoop),
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u n a g r a n transcendkncia e n t r e els cercles acadkmics, ares q u c , a la m e m o r i a
llegida p e r R a m o n M u n s i Serinya e n junta d e 2 de julio1 d e 1842, encara
s'hi fku referencia:
Ellos [e6 DerconfraUl lamentar~~n
en sentidos nietros 11 prematura muerrc del úlrimo
rey de la dinaría austríaca, que, corno la de otro de la borbónica, atrajo sobrc la
España, y aun sobre la Europa cntera, u n diluvio de m a l a y desdiclias; y celebraron
en seguida el advenimiento al trono de su afortunado sucesor, cuyas innovaciones,
en el punto más capital de una monarquía, debían reproducir un siglo después las
calaminades que reñalaron los principios de su reinado."'

Un pare11 d e f o n t s de I'kpoca e n r e p o r t e n l'existkncia. La p r i m e r a , no
gaire esmentada, el « R e s u m e n histórico del origen y progresso d e la Real
Academia de Buenas Letras d e la ciudad de Barcelona, baxo la protección
d e s u magestadn, d e 1756, q u e precedeix les Obseruaciones sobre los principiar
elementales de la historia, del m a r q u e s d e Llo:
En una obra, que inurul6 Nrniar Renlei, de varios poemas y discursos oratorioi,
manifestó el dolor de quc se sentía penetrada por el fallecimiento del señor rey don
G r l o s 11; y, successivamente, en assamblea pública~olemnizóla exaltación al throno
de 11 magatad del señor rey don Phelipe Va)
L'alrra, m i s citada, és la relativament extensa descripci6 q u e aparegué al
final de la Relación ruccinta delfeliz arribo de los rerenhsimos don Fel$e de

Borbón y doña María Luisa Gabriela de Saboya, monarcas de lar Españas,
nuestros reyes y señom (que el cielo arde y prospere), y de sus realer boda
(1701):
N o quiso, ni p d o , la muy ilustre célrbri. Academia dc los Dcscontiados, rrigida en
la ciudad de Barcelona en la cisa de don Pablo Ignacio de Dalniassrz y Ros, que se
compone de la mayor nobleza y de los sugetos más eruditos de Caraluíia y de toda
España, tener ociosas sus plumas r n ocasión quc sc les ofrecía tanta copia de elevador
assunros, siendo el más eminente el de hallarse favorecida csta ciudad, y todo el
Principado, con la presencia de sus magestades, con el motivo de las reales bodas.

82. Fragmrnt de la memoria sobre la institució recollida a Academia de Buena Letrar de
Barcelona. Seridn pública del día z de julio de 1842; vcg. MUNS1842.
pazs.
83. .Resumen hisr6rico...», ob. cit. (n. 4r), .
- 2-4. Albert Rosrich (zooi: 218, n. 15) ha
atribuit aquest nKesun~en,>
a Ramon de Ponsic i de Camps, yriinrr srcrrtari de la corporació cn
ser declarada Reial. carrec aue ociioi driranr més de vinr anvs. Malerar
laversemblanca
u
. d'auuesta
atribució, un esborrany de ma del marquCs de Llo trobat entre diversos dels seus papers solrs
(ARABLR, igt Iligall, núm. 26 (a)),la posa en dubte.

.

Celebróse, pues, el día 18; dedicdse a sus magestades una academia. en dicha casa de
don Pablo Ignacio de Dalmasse~y Ros, donde concurricron los m i s de los grandes
rltulos y señores de la Corte y real familia de su magestad, con casi todala noblcza del
país. Fue presidente de la academia don Joseph Ignacio de Solis y Gante, nieto del
excelentíssimo sehor conde de Mantellano; secretario, don Gabriel fivarez deToledo
y Pellicer, y fiscal, don Agustin de Copons y Copons, sujetos en quien lo erudito
corre parejas con lo noble y que tienen en las m& arduas emprcsas afiancado en su
calidad y erudición el acicrto y derempefio. Diose principio a aquel aadernico exercicio
con suave acorde música, a semejanga de la dcl Parnasso, y p.rosiguióse la academia en
la forma que se acostuiiibrd. Alli, seleyeron en l i s lenguaslatina y castellanadiversidad
de poemas y papclcs en prosa.%

Una petita part d'aquesta <(diversitatde poemes i papers en prosa» ens ha
pervingut a través del ms. 917 de la Biblioteca de Catalunya." Ates el desordre en que es troben els documents en aquest manuscrit, resulta prou
rellevant la reconstrucció d'aquesta academia, en funció de I'estructura de
la resta de sessions conservades a les actes:
I) oració academica a chrrec del president: Oración acaáémica. Dijola el
presidente, don Joseph de Solh y GanteRb (diverses copies als fols. y-81 1 gr-IOV
1 21'-27~);~'
2 ) introducció a i'acadkmia feta pel secretari, Gabriel ÁIvarez de Toledo
y Pellicer, amb unes cedulillas, com era habitual, i una exhortació previa als
acadkmics perquk dissertessin en honor de Felip V;
3) lecrura de les composicions acadkmiques, de les quals només se n'han
conservat quatre (i distribuides en dos manuscrits diferents), i
4) vexamen.

El document més valuós -i que ens permet de reconstruir aquesta academia extraordiniria- es, precisament aquest darrer, el Kjamen para la
academia que re dedicó al rey nuestro senor (que Dios guarde), siendo el
84. Rrlaciónrurcinta ... Barcelona: Rafael Figuerh, impr, 1701 (BC, F. Bon. 482), pag. 23.
85. Segons Rubió i Bdaguer (1986:~ 5 4 )el
. primer que cridi I'atcnció sobre aqurst manuscrit
fou J. Miralles Brillas, que li dedica, conjuntamenr amb les acres, un estudi. inkdir, a la d t e d n

d'lnvestigació de Lirerarura Espanyola.
86. El noble casrelli José Ignacio de Solis y Gante, marquts de Monrellano, fundaria,
posteriorineiir. la Real Academia Española.
87. El president recorre al recurs classic de Morfcu per indicar que cornenga a somiar, fins
que es croba un jove d'aspecre gegaiiri quc I'incira a despertar-se pcr rrobar-se amb CI deu
Apol-la, el qual li diu que rorni ual heroyco museo>>:«Entre esos cisnes / que pueblan mejor
Parnuo, is61o mi real ausilio 1 honestar pudo tu cargo>,(fol. iju).

indica en tot moment la superioritat del monarca en relació amb els dos
herois clissics. Fet i fet, els trets d'ambdós herois s6n superats per Felip V:
si ells foren vaients i pietosos, més ho és el nou monarca, <<pues,sabiendo
triumfar de sus passiones, / benignas sus acciones / en el auge le elevan de
clemente. (w. 65-67); també és virtuós («quien busca a la virtud busque a
Felipe),, v. 77). heroic i bell (exteriorment i interior).
Al seu torn, Manuel de Vega i de Rovira presenta un epitalami
ditirimbi~;~'
Felip d'Armengo1 i de Folc, exalta, en un romang heroic, la
gatzara («sumo alborogo») de Barcelona amb motiu de I'arribada del
monarca. L'única patinada, en aquesta darrera composició, és una qüestió
del tractament a Catalunya, ja que una vegada la tracta de tu i I'altra de vós,
cosa que féu també amb sa magestat, el rei. La resposta, amb adulació forsada?,
fou que volia ser-ne amic:
Satisfizo a esto [alretretdeldéuApol.lo]don Felipe diziendo que desseava mucho ser
amigo de su magerrad por haver discurrido que no podía estarle mal el serlo y que, en
essa consideración, 61 hada lo que podía y escava de su parre (fol. 41 u).

De Josep de Llupii i d'Agulló-Pinós, se'n conserva el setk dels assumptes, intitular De la proporcidn de los sucessos forma el juyzio motiuos para la
admiracidn: nacid en Madrid el Sr. Felipe joel día 14 de abril, siendo elprimero
que dio derecho a la real casa de Borbdn para la sucessidn de la corona de
España J haviendo el rey, nuestro señor, echo su entrada pública a dicha Corte
en 14 de abril, re ha de ponderar tan misteriosa contingencia en 24 c o p h de
romance heroico (fols. ~ j r - 1 6 v )Llupii inicia la seva wmposició amb un exordi
primaveral per indicar que tots els efectes beneficiosos d'aquesta estació
arribaven amb el nou monarca. El naixement de Felip 111 és presentar com
a premonició del dia de I'entrada del nou Borbá, una capacitar, la de la
premonició, que respon a una disposició més elevada; per tant, el text es
converteix en una justificació del dret com a monarca de Felip V: <<loque a l
Quinto toque de justicia 1 al Tercero devemos a la gracia))(w. 67-68). L'enIlac d'ambdós successos aconsegueix, segons Llupii, «que aquel nacimiento
el derecho ofresca 1 a la celebridad de aquesta entradan (w. 75-76). 1 acaba
amb I'esperat elogi al rei, que és un .padre cariñosso>>,<<unmonarca [...]
que te ampara* i, <<sialcansas al Quinto por Filipo, / la quinta essencia
logras de las gracias), (w. 83-84 i 91-92),
90. En un dels versos, ehablando del herrnossisirno rostro de nuestradivina reyna,, (fol. q r ) ,
es qüesriona si Cs m& be11 que d de Diana perb no s'acaba de decidir. Vega respongug d d6u que
no calia perquk «esso de por sí cstava decidido, pues no podlan corejarse con nuestra divina
Amarilis las mayores herrnosuras,~.
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De Josep Antoni de Rubí i de Boixadors, se'n conserven unes octavcs en
homenatge al rei, tributándole dos corona, una dejores en las que producen
tantos ingeniosy otra de oro en la que immortal le labra la immutable constancia
de su lealtad (fols. jyr-367). El marques de Rubí presenta al monarca un
parell de corones: la primera, una garlanda de flors, combinada amb els
versos i les proses dels acadkmics; l'altra, d'or tan fi com els seus corazones
leales» i el seu .amor verdadero y vigoroso». Referinr-se a aquesr poema,
Jordi Rubió constata que, aranrnateix, I'adulaciófor~adaré les seves fallidesn
i que «aquell noble atala que, amb precipitació, es va Ilancar a proclamar la
constancia de la seva fidelitat a Felip V el 1701, cinc anys més tard era
ajudant de I'Arxiduci, (RUBIÓ 1986: 134).
Altres academics que hi participaren foren: Josep de Taverner i d'hdena,
Josep de Cortada i de Bru (amb un romang heroic exhortant muestro adorado
monarca» Felip V perque imites el seu avantpassat Lluís XIV), Antoiii Serra
i Vileta o Josep Baltasar de Dalmases i Ros (autor &una glossa en quatre
dkcimes en que descrivia «la competencia del amor, respcto y lealtad de
Cataluña por lograr cada uno la mayoría a los pies de nuestro invicto monarca,)); amb una estructura de debat, Pau lgnasi de Dalmases i Ros
.defendía que, en la concurrencia del saber y valor, que tan en sumo grado
se hallavan cn nuestro augustissimo monarca, le constituía mayor el saben? i Josep de Rius i de Falguera provava que el fa rnés digne monarca el
seu marcial valor que no el seu sume ~aber.'~El filipista Josep d ' h a t de
Planella i Despalau reportava l'immens goig de la ciutat de Barcelona, mentre
que Felip de Ferran i de Sacirera elogiava la segurerat de Barcelona amb el
nou rei i Isidre Serradell li dedicava un panegfric.
Entre totes aquesres composicions acadtmiques, destaquen especialment
les peces d'un parell de Desconfiats de signe políric ben divers. En primer
Iloc, el treball del parridari dels Borbons, Josep Aparici (admis e1 4 de
, discurs geogrific en quk explicava «la posición de todos
gener de I ~ O I )un
los estados de la monarquía española, zonas, climas, grados, diferencias de
días y noches». Per la descripció que se'n fa al vexamen no és altre que el
discurs conservar al ms. 1.004 de la BC,"j als fols. gr-~yr,amb I'Assumpto:
g i . Vcg., pd paral.lelisrne, I'arsurnpre 8k dr l'acadkniia primera en que xepropone qudlhaze
m h iral héroe, el valor o laprudencia. Dkcurcr~~ajavor
de lapmdpncia, d'Agusti de Copans i de
Copons: «No todo el tiempo es de las ariiiar: estas ricncn su ver; la prudencia tiene su siempres.
92. Remarquem que, nientre l'ausrriacista es decanra per virmt.5 més aviat mor& el filipista
es declara m& a favor del que condueix a la guerra.
g j . En aqilesr rnateix rnanurcrir, hi ha dos discursos mes, darars un de 4 d'abril i un de
3 de julio1 de ,703: rl primer 6s un elogi enrusiasra de Barcelona; l'altre versa sobre I'origcn
de la muntanya de Moiirserrar. 1 encara un altre sense datar sobre «la liasi6n que entre si

«El sol, empresa digna de Luys XIIII el Grande, con el mote Nechpluribus
impar, devió su magestad a esse Sol su generación, vida y ser. Pruébase en
un discurso geográphico que el influxo de aquel sol fue auspicio feliz de la
monarquía españyola que havía de heredar, explicando la posissi6n de todos
los estados de ella, zonas, climas y grados, diferencias de días y noches
como effectos todos del movimiento solar,,. La idea era, en esskncia, demostrar com la monarquia espanyola gaudeix sempre del favor de I'astre rei.
L'inici del discurs és, com corresponia, una Iloanp de Lluis XIV, avi del
nou monarca, que també és elogiat. La primera frase ja reflecteix el desig
d'Aparici de servir el nou rei, alhora que li fa una petició velada de recompensa, la qual li seria concedida després de la Guerra de Successió, ates que
En
va acabar accedint a diversos cirrecs administratius de respon~abilitat.~~
efecte, a I'Imperi de Felip V mai no s'hi pon el sol:
N o puede dexar un príncipe de ayudar y valer a los que se ponen baxo su protección
y amparo quando estos se saben merecer por sus virtudes, generozidad y prendas, el
fiuorde los grandes. Pusóse el gran Luys XIIII baxo el abrigo del sol, rey de los orbes
celestes, con el digno more Necpluribur impar, p como sus virtudes son sin igual,
¿qué mucho mirasse el sol con feliz auspicio n o s61o su real perGona, sino también su
generoraprosapia,tomando a particular cuydado esta posteridad nunca bastantemente
venerada de los siglos?Y, como el sol, por su natural influencia, davida a los hombres
generalmente, ¿qué mucho quc, tcniendo dos razones para con su magestad, la una
general y la otra particular por la divisa, lo haya echo con cspecialidad? Pues ha
querido esmerarce en la magesrad de Phelipe 4 de Aragón y 5 de Castilla, nuestro rey
y señor, pues con particular cuydado favoresse este príncipe de los astros los dominios
de su magestad no pcrdiCndoles de vista en ninguna hora de su cursa, singularidad
quc a ningún monarca de la tierra está consedida, porque todas padecen la sombra o
bien en cada 24 horas o en la mitad o menos del año?>

1 acaba amb un, sincer per part d'ell, <<nadiepuede competir ni disputar
igualdad a nuestro gran Phelipe>).9G
tienen la geographia asrronórnica. natural r hisrórici, definiendo a cada una de ellas en
parricular».
94. Entre altres, va rebre de mans de Fclip V el tirol de gebgraf del rei i fou mrmbre de la
junta patrimonial, que tenia cura de les finances dins dc I'administració borbbnica. Cal tenir
present quc, cl 1705, Aparici seria destitu'ic del seus chrrecs i que perdria cls seus ritols (veg.
WINDLER
1997). Úprimera versi6 de la seva Dernipcidn del Principado de Cataluña fou redactada després de les Corrs de ~ ~ O I - L ~ O Z .
95. BC, ms. 1.004, fol. 9 c
96. Ibidem, fol. 140.Chrisrian Windler hacregut, errbniamenc, que aquesr discurs aadhmic
en honor de Lluis XIV ér de voltanrs de 1703.
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L'altre, de signe contrari, és el d ' h t o n i de Peguera, soci fundador dels
Desconfiats, que uns anys després destacaria com a heroi militar durant la
Guerra de Successió." Es tracta d'un sonet donant i'enhorabona a la ciutat
per comprar amb la preshcia del rei, pero,
registró Apolo el memorial y, en su título, vio que llamavaanuesrro adorado monarca
Quinto de Aragón; pregunróle dónde o en qué historia havía hallado Felipe 5" en
Aragón hasra haora. Respondió don Antonio que havia sido equivocación, pues
havía querido dcrir de Castilla, de lo que se sarisfizo el dios Apolo p haviendole dado
muchos premios, le despidió con esta copk:
Paguerd no se resista,
pues es tan docto en historia,
dc acctar por nuesrra gloria
el puesto de coronista.

Aquest fou el darrer tribut a les autoritats que dispensaren els acadkmics
d'aquest període (per bé que, segurament, es tracta d'una manifestació mes
d'adulació forgada:" la majoria dels participants acabaren essent austriacistes, a excepció de Sautor del vexamen, de Josep d'Amat i de Planella o de
Josep Aparici). Pero no la darrera de les aparicions dels Desconfiats ...
Entre 1702 i 1704 (moment en que les relacions entre el Borbó i la noblesa catalana eren més tenses), fou representada a la torre de Gualbes o de
Belle~guard,'~a la falda del Tibidabo, a i'actual barri de Sant Gervasi, la
Loa para la comedia de «Lar Juegos O l i r n p i c ~ s r , 'lloa
~ ~ de i'esmenrat Pep e r a per a la comedia d'Agustín Salazar y Torres, que gaudi d'un cert ?xit
editorial i que compta amb algunes reimpressions. La lloa original de Sobra,
del mateix Saiazar, no b aitra cosa que un panegíric dedicat a Carles 11 i a la
seva muller, Marianna de Neoburg. Molt més adient, per actualiaada, havia
de semblar la nova peca de Peguera i molt més consonant arnb les circumsthcies políriques que envoltaven la Barcelona dels anys 1702, 1703 O 1704,
moment en que prepara la seva Iloa, que <<aparentementees una obra de
propaganda antiborbbnica, de provocación rcvolucionaria~(B~ouar1989d: 909).
97. Kennerh Brown en rescatava, ara Eaquinze anys (1991). una serie de cornposicions, de les
quals enrreia algunes wndusions; la darrera, la mis sorprenenr, «que mola dels altres contertuli-

de I'Acadkrnia devien ser tambi austriacisresu, per bé que no ho demostrava.
98. Fer i fet, e15 acadkmics posteriors tambe perseguiran e l mecennrge del monarca com a
signe de distinció, a mes dr motiu clau de presewaci6 de la seva existencia.
9 9 . Nom d'indrrt que dona el pseudbnim al se" propierari, Joen de Gualber i Capona, do
ans

Rector de Bellesguard~u.
100. Aquesra ]loa apareix transcrita a AHCB, ma. A-31, Libro de dzfertnte~poe~rh
compuertar
por diuer~osauthorei.recop'dnr aquipor mi, don Joreph FUUIIO
de P a t ~ u yde Ferran V J D., a lmrq

En realitat, no s'expressa enlloc que es tracti d'una sessió, diguem-ne,
<<oficialndels Desconfiats; amb tot, el fet que el compilador del manuscrit
en que es troba copiada sigui Josep Faust de Patau, acadkmic, i el fet que el
document contingui 53 obres literiries festives i de circumstincies entre
les quals n'hi ha dels Desconfiats i n'hi ha que tracten d'ells, ens fa creure
en I'estreta vinculació a la corporació o tertúlia. De can Dalmases,
I'Acadkmia deguk passar, en algun moment, a la torre de Bellesguard,
sota els auspicis d'un personatge políticament actiu,lO' i molts dels
que presenciaren la representació d'ambdues obres teatrals barroques
degueren ser academics.
Ja s'ho preguntava Brown: «Era la torre de Bellesguart, propietat d'en
Guaibes, la seu -perb fora de Barcelona- de I'Acadkmia literaria?» (BROWN
1771: 76, n. 13). De fet, en tenim algun indici textual, com la referkncia a un
aelevado museo,), expressió que els Desconfiats empraren sovint per referirse a I'Acadkmia:lo2
Aquí donde de Minerva
los siempre doctor aciertos,
si se admiran perfecciones
se solemnizan portentos;
aquí donde se contempla
mas elevado museo
que para cantar sus glorias,
es disonante mi plectro [...]'O3

de henero de1704, hijo primogénito de lor con& de liálkabra, fols. 2 7 ~ 3 4 Quant
~.
a la daració del
rnanuscrir, Kenneth Brown i Vicenr de Melchor (1995:51) han parlar d'una primera redaccid del
cbdex el 1704 (el 14 de gener sembla ser que es quan Patau -cunyar de Pau Ignasi de Dalmases,
amb qui ama, com aambaixador, =Madrid, on foren ernpresonats per traidor-acaba
un primer
esbós d'aquest Ilibre); hi ha algunes abres afegides posteriormenr aresa I'exirdncia d'un sanet A
& muertedelnobledon Pablo Ignmiiio deDalmarery dpRor, coronirta delPrincipado dp Cataluña (fol.
48v), esdevinguda I'any 1718,
101. Gualbes perrangué al Brag militar de la Genenlirat i, per tant, hagui de defensar els
interessos de la nobleaa, casa que el vincula amb diversos rnembres de l'aristocricia barcrlonina,
d'on sorgiren els Desconfiars. També participa de manera activa políricamenr i militar duranr la
Guerra de Successió prenenr partir per I'antiduc Carles.
rol. Veg. I'assumpre tercer de la primera academia (io de juny de I ~ O Oun
) , romang de vint
cobles elojiando L? apliacidny exercicio de L? Academia, d ' h t o n i de Peyera, sempre defensor del
cenade acadkmic. Una designacid similar, =docto museo!), apareix, per exemple, al vexameii de
I'acadkmia scgona i tambC a la introducció de la quarta; a la inrroduccid de la tercera, uillustre
docto museou.
103. AHCB, m5.A-32, fol. 3 2 ~ .
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A més, el mateix Brown ha identificat un dels papers, el de la Desconfian$a, amb I'Acadkrnia dels Desconfiacs i els seus integrantslo4(entre la resta de
personatges al.legorics, hi ha: la Admiración, la Aplicación, el Conocimiento
-identificat amb Gualbe*,
el Respeto, el Desseo i el Temor, tots diferents
facultats de I'inirna que presenten els pros i els contres d'entrar en acció).
D'aquesra manera, i a la torre de Gualbes, s'hi trobaren dos dels representants del Brac militar que dissentiren a les Corts de 1701-1702: Antoni
de Peguera1"' i Joan de G u a l b e ~ . 'Els
~ ~ assistents a aquesta representació
degueren ser rots (o en molt bona part) partidaris de I'arxiduc Carles. El
que és segur és que coneixien I'adscripció política del seu amfitrió (o, si mis
no, I'animadversió expressada envers el Borbó). Amb e1 to satiric que caract e r i d les seves composicions politiques, Gualbes afirmava ja cap al 1701 i
com a prernonició de la Guerra de Successió:
La mort dc Carlos me dóna
molras cosas que pensar,
y a nous borbollr veix entrar
a m a patria Barcelona.
Lo que mCs pcna me ddna
enmitg de tan cruel fat
és veurer falta[r] Il[e]alrar
en alguns dels catalans
y, si no ajúdan los san[t]s,
ne temo uii gran disbarat.lo7
104. .Porque la Descanfianw / soy, a quien venera el suelo / como a deydad soberana i y
madre de los disuetosn (w. 134-137).
I O ~ . nEn 1704. l'eguera era un dels princip~ls
canspindorr, a Barcelona, a favor de la vinguda
de Carler d'Ausrria» (ALernTf ed. 1966.1970, vol. 111: +32-433). Cal no oblidar que fou el1 qui
inicia rls prrparatius per formar un regiment c a d i que defensbs la causa de I'Arxiduc. Aquesr
siu fort compromis polític queda reflccrit en una composici6 que, tot i no esseiir llegida en
acadtmia, val la pcna esmencir, una Relncidn en que re rnant$e~ra el &timo dnetcho que tiene
a L? corona de Frpaña nueino r q Carlor Tercero, que Diosguarde
i06. Tot i no aparkixer entre la nbmina dels academia Desconfiatr, em consra la seva escreta
vinculició amb aquestes trrtúlirs litrrkies: ipareix muestro Gualbesn a I'acadkmia tercera, de 8 de
julio1 de 1700, o con, a autor de la dedicarbria <uila estudiosa, sabia, illustre Academia se acredita
ab lo nom de Escola dels Desconfia~,fundamenndn en la excel.lentíssima ciumr de Bnrcelonan i
de diverros sonets i dtcimcs amb el pseudbnim de Rector de Bellesguard pera I'ediciá princp de
les poesies de Frmcesc Vicent Garcia, La amonia hIParndi (1703). Fou mentor satiric d'htoni
de Peguera (i rambbdeJosep Faust de Patau), amb qui es relacionavacom apoetaide qui en degub
observar tamM I'adscripció poliriw en la seva plena m a d u r a (va morir cn 1714).
107. Dicima editada per Brown i Melchor (1991: 88). els quals indiquen que «naus borbollr,>
es una clara al.lusi6 a la dinaatia francesa (de fet, n o m e s canvia una n per una IL, srguramrnt, 6s
un dels molts jacs lingüístics que emprava Gualbes per ndivertir el seu audirori i alhora fer que
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El primer que exposa la imporrincia <<revolucioniriaad'aquesta lloa fou
Antoni Porta i Bergadi, ja al 1984:
Sabent qui l'escrigué i quan, és impossible veurc-hi un passarcmps mcramenr lirerari;
mes aviar, es convertia en la imatge del grup conspirador, en un medi on hi havia
espies perror arreu, animanr-se múruament per a la gran empresa que comenpria
aquel1 rnateix any de 1704 (PORTA
1984: 164).

En el retrobament dels acadkmia a la torre de Guaibes si que hi aparekeria,
dona, I'activitat conspirativa encara no present a les acres de les sessions i la Loa
en seria un dels maxims estímuls. Brown i Melchor (1995: 38) I'han trobada una
<<obretad'evidenc; tendkucies revolucionhries», mentre que Albareda ha observar molt més clarament que estava escrita eamb un llenguatge carregat de simbolisme que incitava a I'acció a favor dels Austria (ALBAREDA
1993: 117, n. 224).
Fim i tot, Brown acabi donant terreny a I'especulació:
El Guaibes sexagenario aparenta ser aquí, en este episodio de la historia e hisroriografía
lircraria de Cataluña. lacabeza del bando ausrriacista. Dueño de la tinca de Bellesmiard.
0
,
aconsejaría una acción discreta, pero, a fin de cuentas, "revolucionaria' (BROWN
1 9 8 9 ~913).
:

Les actes no es reprenen fins al zj de mar$ de 1703,'~~
«con ocassión de
repetirse sus exercicios después de alguna intermissiónn (potser produida pels
'
a la detenció de
problemes que suscita la celebració de les C o r t ~ , ' ~surnats
Dalmases); aquesta fou, de fet, la darrera de les sessions <<oficialsnque ens ha
restat consignada a les actes.'I0 Hi assistiren el comte de Savalla, Francesc de
Josa i d'Agulló, Diego Pellicer y de Tovar, Pau Ignasi de Dalmases, Isidre
Serradell, Benet de Sala i Cella, Josep Baltasar de Dalmases, Josep de Cortada
i de Bru i Felip de Ferran, molts d'ells austriacistes destacats.
En conclusió: tot i que no es por arribar a parlar d'activitat conspirativa
fins a arribar a la lloa de Peguera, el que sí que 6s cert 6s que, amb el pas del

s'adonés de determinades situacions irregularsn, pig. 63) i que el .gran disbaratn no 6s aitra cosa
que la premoniciá de la guerra.
108. Aquesta data pro"& del final del discurs de Pau lgnasi de Dalmases sobre els comtes de
Girona i de Barcelona.
109. Fcr i fct, lcs scssions acad&iiiiques havien d'acusar, com s'ha visr, la intranquil.lirar
pnlitica: els acadhrnics més implicats, homes represenrarius pcr a la polirica, hagueren d'absenrar-se q u m foren convocats a Madrid.
110. Tor i que no b u I'última, cosa que saben gricies a I'rsrnentat dircurs de Joscp Aparici
(BC, ms. I.oo+), arnb data de 3 de julio1 de 1703.
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temps, molt bona part dels Desconfiats formaran un dels principals nuclis
austriacistes."'
La presencia del virrei Darmstadt també te la seva significació política,
per be que queda clar que si el que convenia, per qüestions de mecenatge i
de distinció social, era fer una mosti-a d'adulació al nou monarca, se celebrava una sessió extraordinaria en honor seu. Tot i que dels estudis &Albareda
i de Ragon ja esmentats se n'extreu que el partit austriacista no prengué
Forma com a tal fins al 1702,"~el fet de celebrar unes tertúlies peribdiques
sí que degué convertir I'Acadkmia en un dels Focus d'aglutinament austriacista, en un <<brevefrenesí dc activismo~,en mots d'Amelang. En esshncia,
el que cal analitzar és el paper individualitzat de cadascun dels Desconfiats
quaiit a la qüestió políri~a,"~
parrint, entre altres elements, de les diferkncies d'adscripció política de la noblesa catalana i de la castellana, que ja han
esrat estudiades en diverses ocasions.
Així, doncs, i encara que els documents presentan no permeten aclarir
un esdeveniment cabdal, en concret, c o m es va produir el capgirament
de I'actitud catalana entre 1701 i 1705, és a dir, com es va passar de l'acccptació i jurament de fidelitat a Felip V en el moment successori a l'adhesió a la causa de I'arxiducn (TORRAS
I RIBÉ 1981: 188), si que proporcionen unes noves llums als moments immediatament previs a la Guerra de
111. <<Si
deixcm a part els cinc membres d'origeii espanyol i ens concrerem als 25 catalans
sabem auc 16 d'ells ocuoaren lloo de la maior
, imoorriiicia durant el rkgim
" austriacista esrablerr
a l'arribada de Carler 1i1 a Caralunya I'any 1705. (PORTA
1984: 52).
112. Ragon (1996: 231-236) parla d'una .rcndkncia austriacista», caracteriaada, en I'arpecte
econbmic, per defensar la iiiclusió de CaralunF dins el marc adminisrrariu de la monarquia
hispaiiica, i cii el polític per inrcnrrr recuperar el control del procCs insaculatori dels cirrecs
autonbmics i I'elecciá del virrei, entesos com a elements agiutinadors d'aquest senriment.
i i j . Recordem, entre altres, la figura de Drscoiifiats austrbfils quc participaren en les pruncres
conspiracionr a favor del rei-arxiduc i en I'arac de les forces ausrriacisres a Rarcelona (setembre de
1705), com Pau Ignasi de Dalrnases, claramcnr parridari de Carles 111, el qual el recompensi amb
el marquesar devilallonga (veg. VOLTES,956): el milirar i politic Fclip de Ferran i de Sacirera, un
altre dels mis desncats adepres de I'arxiduc, amh qui a urtejava i que fou I'encarregat de preparar
el Principat per resisrir l'ofrnsiva de Felip V el 1706; Joan Antoni de Doiradon, que prenguC pan
en la defensa dr Barcelona d-t
I'esmentar serge borbbnic;Josep Antoni dc Rubi i de Boiuadors,
ajudant de Darnistadt en la campanya de leida i lloctinent de Mallorca; Antoni de Prguera i
d'kmeric. nomcnat en l ,í o ,
< coronel del reeiment
de "
edrdier caralanes: o Toan d r Pinós i de
"
Rocabertí, aiudant ene eral de I'arxiduc des de 1706, per cirar alwmes
- de les personalirats mis
estudiades (veg., entre altres, Arasnús 2001, ALcosanno 2002 i TORWASI FUBÉ 2001'). Albareda
ha remarcar oue.
, numkricament. nou dels setze hindadors inicials forcn austriacisres desncars íi
-be
entre la resra d'acadkmiw, la majoria eclesiistics, militars i advocats, predominen rls
d'aquesta adscripcid política) menrre que quarre foren 6lipisres: Josep d'Amat i de Planella,
Francesc de Junyent i de Vergbs, Jusrp de Taverner i d'Ardena i Agusrí de Copons.

.

Successió. Sens dubte, les sessions de la predecessora directa de la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona esdevingueren un bon caldo de
cultiu per als posicionaments polítics col.lectius de forga intel~lectuals
barcelonins.
Les juntes acadkmiques, que havien tingut lloc en aquest clima de tensi6 i d'incertesa política, van durar només tres anys. Malgrat aquesta exigua
existkncia, sota el seu patrocini, foren publicades un parell d'obres: les ja
comentades Neniar reaks (1701) i La armonia del Parnh (1703). edició przncepr
de I'ohra poetica del Rector de Vallfogona, de que parlaré mes endavant
(veg. $3.2.3.1. de la segona part). A més a mes, li fou dedicada I'edició
barcelonina de comengaments de segle (1702) de les obres completes de
Quevedo, fet que indica la importincia que I'Acadkmia Desconfiada tinguP
en aquel1 moment. Encapgala I'edició la dedicatoria dels impressors Jaume
Surii, Jaume Batlle i Joan Piferrer (datada el 2 d'octubre de 1702) en que es
canten les excel.lkncies de la corporació barcelonina (assimilada, com era
habitual, a la d'Atenes) i es fa referencia a algunes de les sessions acadkmiq~es."~
L'Academia dels Desconfiats s'extingí, com a tal, el 1703, tot just a
l'avantsala de la Guerra de Successió. La baralla interna de la ciutat de
Barcelona degué acabar reflectida com a baralla interna entre els acadkmics, que hagueren de dissoldre les seves reunions. Els conflictes sorgits
pel problema dinktic i I'adhesió de molts acadkmics a I'arxiduc Carles foren
les causes del naufragi del vaixell dels Desconfiats. Pero I'esperit no morí.
L'emblema dels Desconfiats fou recordat durant tot el ~ I I Rafael
.
de
Cascante, a la seva Oracidn gratulatoria en octavas (1750)~parlava de nou del
valor de la desconfianp:
Es la desconfianza en los discretos
charácter que ilumina sus blasones;
y, as!, por merecer sus epítcros,
la publican tambien vuestros pendones:
iiTura quia defidensn, no indiscretos,
figuráis la barquilla y, con lecciones,
ensefiáis que el saber 5610 le alcanza
quien pone en su saber desconfianza."'
ri4. En podeu veure un cremplar a ARABLB, 3-V-5: Francisco de QIJE~EDO,
Obrar de
Frnnci-co de Quevedo ViIkgar [...] dedicadar a la muy ilwht Academia de lor Demnj%doi de In
rxcrlpntífsima ciuhdde Bamlona. Barcelona: Jaume Surii, impr., 1702. Un dels moltr elogis que
se li fan diu: ,,Essentencia del más ilusrre acadernico del mundo, en sus elencos, que es dificulrosa empresa de 1% porencia atender a un tiempo muchos objetos diversos: DrsfcilP ert multa
rimul conrpicere. Pero la Academia Barcelonesa todo lo unc con gallardia,,.
115.

ARABLB, r4b Iligall, núm. 61, fol. [zrl.
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1 encara a inicis del segle seguent, Miquel Joan de Magarola i de Clariana
hi al.ludia, a la Inaugural para la abertura de la Academia de Buenas Letras

de Barcelona en el dia zo & noviembre del aiáo 1805:
al modo que la suerre feliz o desgraciada de una nave, no podía ser a nadie indiferenre
que temiese perecer en ella si naufragase, así nuestros socios miran comunes los bienes

y los irales de la Acadrrnia, sudando todos para anclar en el puerro de la esperanza.""

Fet i fet, els academics posteriors sempre se'n sentiren hereus directes i,
fins i tot, fora dc la corporaci6, era percebut d'aquesta manera. A finals del
Setcents, I'advocat barccloní Jaume Sala i Guardia, oncle de I'acadkmic
Vicen~Domknec, parlava de «la Academia de Buenas Letras, antiguamente

dels D e s ~ o n f i n t ~ ~ . " ~

El mismo
truxo a sii excelencia los referidos assumpros rrabajados.
Acceptóles su excelencia, inaiiifesrando los grandes dezeos que tenía de vcr
cómo se desempeñavan los ingenios cathalanes despues de tanto tiempo
que Marre tenía sofocada a M i n e ~ a . " ~

Després de més &un quart de segle en que <<Martetenía sufocada a Minema., fent servir els mareixos mots que el marques de Risbourg, el 1729 es
reprengueren les sessions acadkmiques a casa de Segimon Comes (abans,
catedratic de Retbrica a la Universitat de Barcelona). La de 1729 no és una
data aleatotia sitió que coincideix amb un moment de recobramenr econbmic i social del país."' Certament, abans d'aquesta represa s'havien dut a
terme un parell de tertúlies literarics privades: la que tenia Iloc, des de 1718,
un cop acabada la Guerra de Successió, a can Dalmases (sota els auspicis, en
aquesr cas també, d'un altrc fill d'un Desconfiar destacar, Ramon de
Dalmwes) i la que se celebrava a casa de Bernat Antoni de Boixadors (fill
116. ARABLB, 19&Iligall, núin. 24 (q), fol. [zr-u].
117. JaumeS- 1 GuAnow, Colecn'dn de ~a~arpoeiúU~ubiicadareinIditarm
cataliny cartelkno,
vol. iv, pig. 59 ( m B L B , 3-1-+).
118. Acta carrespanent al dia I dr srrernbre de ,719; AKABLB, Iligall 1-111-1: [Acres de 1729
a 17351, Reiolucionei de h Academia Literaria barceloneia (Ics ciracionr exrreres de les acres que

apareixen en aquest epígnf provencn torcs d'aquesr recull de resolucions).
119. A més, el 1725 la pau de Viena havia posat fi a les hostilitats entre Felip de Borhó i Carlrs
d'Ausrria.

del comte de Savalla, primer ~residentdels Desconfiats). Josep Rafael Carreras
i Bulbena féu al.lusió a aquestes reunions en parlar de la restauració de
l'Acadkmia I'any 1729:
Malgrat los esdeveniments de la Guerra de Successió, no es dissolgué IAcademia
Lirerjria Montserratinade can Dalmases, anomcnadavidgarmenr qdels Desconfiarsu
L.. ]. En Pau Ignasi de Daimascs la continua, celebran1 sessió renusadora lo 3 de gencr
de 1718. Al morir, anaren seguint-la sos tres fills i els Desconfiats mestre mosskn
Francesc Valls i Galan i dacror Segimon Comcs i Codinac, acurat retbric de reconeguda fama.
Mestre Valls hagué esment, i'any 1727, de que lo comtc dc Peraiada tenia en sa casa
reunions lireraries. Conseeui reunir lo nucli de can Dalmases ab lo de i'esmenrar
comre, podenr aixi formar un conjunt d'hbmens, conrinuadors de la Desconfiada,
qui s'aplegaren en una Academia literaria innominada (CARRERAS1918: 180-181).
0

Ja a i'inici de les actes consta, de manera vaga, I'existkncia d'unes reunions
prkvies: asuponiendo que, antes del mencionado día primero, los académicos
a quienes se ofreció assumpto se havían ya algunas vezes congregado [...lb
(1lIV11729). De fet, pero, les úniques dades que ens han pervingut fan
referencia a I'existkncia de la segona d'aquestes tertúlies: en són bona prova
els tres debats intitulats Oránrlo r n a n ~ ade
~ 'Bernat
~ ~ Antoni i Joan Tomh
de Boixadors i Sureda de Sant Martí, Francesc de Sentmenat i d'Agulló,
Ramon de Dalmases i Vilana i Feliu d'Amat, Llentisclar de Grevalosa (posteriorment, tots ells membres integrants de I'Acadkmia barcelonina), pronunciats «la tercera vellada, que se ting~iéjo de mars de 172ru.'*' El mateix grup deguk reunir-se encara en un tercer empla~ament,a casa del
darrer dels esmentats: c. 1720, Joan Tomas de Boixadors llegia un soliloqui
d'Enees, en dkcimes, «en una de las cadkmias [ric] se tingueren en casa
don Fklix A m a t ~ ~ . ' ~ ~
Així, doncs, de la fusió d'ambdues assemblees, nasqué 1'1 d'abril de 1729
I'Acadkmia Literaria de Barcelona o Academia de Barcelona (denominació
amb que apareix, per esmentar-ne un cas, a les actes de 4 de novembre de
1737)~la qual ha estat incorrectament designada per f o r ~ aestudiosos com a
Acadkmia «sense nomw. A partir d'aleshores, s'acordi dur a terme I'exercici
tots els primers dies de mes'23 i:
120. Estrictament, aquesr tirol corrcspon nom& al segon dels debacs.
1x1. El tercer debat csti datar de 16 d'abril de ,721.
rzz. Edito de manera parcial aquerres compasicians, wnsewades al ins. 186 i 1.183 de la BC,
respectivamenr, a CAMPABADALed. 200ja: 32-36.
123. Tot i que no sempre es manringuC aquesra premissa i les sessions re celebraren en dies
diversos del mes; I'hora habitual d'inici eren les rres de la tarda. la primera junta general, $1 de
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Tomóse por norte el que fuese la historia su principal empleo: sin embargo,se dispuso
el que se repartiessen los asumptos en diferentesclases, esto es, de historia sagrada, de
historia profana, de política, moral y poesía, de suerte que, de cada una de estas
espesies, viniesse a destribuirse igual número de asumptos.
Molts dels seus membres -la majoria aristbcrates (nobles titulats) i eclesihstics (cardenals, bisbes, abats, canonges, preveres, etc.)- eren descendents dels Desconfiats: per exemple, Ramon dc Dalmases i Vilana, fdl de
Pau Ignasi, o els Boixadors, fills del comte de Savalli. A finals de 1729,
l'Acadkmia estava constituyda per una trentena d'academics, entre els quais
podríem destacar Antoni de Bastero, Pere Serra i Postius o Agustí Eura (el
quai hi entra posteriormrrit, cl 1732). Entre e1s primers c i r r c ~ s :Srgirnon
Comcs i T o m h Ma~aiierss'alternaren, interinament, la presidkncia de les
quatre primeres sessions; com a secretari, actui Isidre Padró.
També com els Desconfiats, reiteraren els models de les Acadkmies &Italia,
F r a n p i Portugal (veg. DOCUMENT 1), ja que «se esperan de París y de Lisboa
los estatutos de ambas Academias, que servirán de pauta a la de Barcelona,
estableciendo para 4sta aquellas leyes que, de las estrangeras, sean más adaptable~»(junta de z~lVIIIl17z9).
Un rusc d'abelles envoltat dc farigola, símhol del treball i de la laboriositat, i de flors els seria el nou emblema, perquk
en la república de las abejas es ya cosa sabida que no se conciente la osiosidad de los
dnganos, y aun, si alguna de ellas no trabaja, la matan las demás y, según nos dice
Plinio, la consumen (15& Iligall, núm. 26, fol. [TU]),
com afirma, anys més tard, Miquel de Magarola i de Clariana, marques de
Cordelles, en el seu discurs sohre el fet quc el adekzntamiento y progresos de

lar letrar que tanto se nor encarga consirte en desterrar el ocio de nuestros corawner.
La imatge prové, en efecte, de Plini, i els acadkmics la repeteixen en els seus
discursos: «las abejar, símbolo de nuestro congresso, dize Plinio que,
cubiertas de las tibias cenizas y expuestas a los rayos del sol, se miran
renazer»,lZ4afirmen tot parlant del difunt president, el marqub de Risbourg;
els mateixos academics que, «acreditándose de dircretirsinaar abejas en el
primoroso numen de escoger^,'^^ aclamaren al comte de Peralada perquk
maigde 1729, es conserva, be que parcidrnenr, d iz*Iligall, núm. I. En aquesta, hi foren Ilegides,
entre altres dis~ercacions,la inrroducció c n llati de Segimon Comes (veg. ros sic^ 2006 [en
premsa]) i un trrbdl sobre la urilitat de 1 hisrbria de Joscp de Móta i Cara.
124. ARABLB, 138 Iligall, núm. 35, fol. [ ~ v ] .
125. ARABLB, 1-11-2: Amerdor de kzjuntaparhcrrlar deide mayo 1752 haia 1767,p2.g. 4.

ocupés el cirrec vacant. Unes abelles que tenien com a objectiu principal
.fabricar, ahupando, como cuydadosa a b i a de entre las flores de las sentencias
que se sembraron en los libros, la quinta essencia de sus fragancias, para la
composición de su dulce y artificioso panal de miel de s a b i d ~ r í a ~ ~ . ' ~ ~
També d'altres autors clbssics insisteixen en la laboriositat de les abelle~;"~
Francesc de Savila (1777) remet al poetic passatge de Marcial en qu&descriu la
mort d'una abella dins una gota d'ambre com a premi pels seus treballs:
Er laret er lucer Phaerontide wndita gutta
ut videamr apis nectare clauso suo;
dignum tanrorum pretium rulir illa laborum,
credibile est ipsam sicvoluisse mori (zn Iligall, núm. 5, fol. [I])

1, per esmentar la darrera de les moltes referkncies que es poden espigolar
entre els discursos, Benet Maria de Magarola i de Castellví, a la seva gratulatbria de 1793. deia que:
Me veo sentado en un taller hermoso de sabios operarios de la ciencia, cuyo blasón en
un enxambre de cuidadosar abejdz8me acuerda lo que dexó recomendado Rubeo:
.Imitemur obsecro naturam apum er non vcsparum: illae enim quem libet succum
florum in dulcissimum me1 convertunt; istae ver0 eundem succum non in me1 sed in
aspidum venenum transformantu (6&Iligall, núm. 10, fol. [zr-u]).

El lema que acompanyaria el rusc fou dedicat al seu president, cognominat Melun: «Mel-un debeatur opus».'*'

126. Josep Francesc de PORTELL
1 DE P E I ~[Grarulntdvia
,
a lAcd>mia](1756); ARABLB, 14&
Iligall, núm. 4, fol. [zrl.
127. Sembla que I'Acadsmia de Roma tambe estava representada per un rusc i per abelles,
pero amb el lema <<Laboromnibus unusu, i que Sbfocles era anomcnar npir urbeniensis.
128. L'epitet cuiadoiar es reperek sovint aplicat a les abelles i , irnplícitament, ais acadtmics.
129. Literalmenr, (iaqucsra o b n Cs deguda a Melun,,. El joc de mots amb la me1 en relació
amb l'emblema del rusc d'abelles hiera present. Una aitra possibilirar de segmentació por ser
.me1 unde bearur opus,~;i, en aquest cas, la traducci6 litera podria ser ala me1 amb qut 6s
gratitjcada I'abrax; en un sentir m& ampli, 'la me1 [que s'obrC, s'eutreu] 6s la recompensa de la
tasca [acad&mica]'.Agraeixo a Pere Monralat les seves traducciona, que he reproduit, i el temps
esmerpt pcr escarir els possibler sentits d'aquest joc de paraules.
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Nuestra Academia consagra a Fernando, supremo numen que la prorcge,
quantos más dichosos vaticinios puede vencmr rn rstr día en que la rúbrica
de su magestad, con el nuevo scr que la inspira, vincula no menos glorioso
fin a la antigua que principio a la moderna.

Oracidn anbnima (c. 1 7 p ) ' ~ "

L'any 1752 l'entitat enceta realment una nova erapa amb un muevo ser
que la inspiran: Ferran VI l'acolli sota la seva protecció i aprova (previ informc positiu d'Agustin de Montiano, director de I'Academia d r la Historia)
uns estatuts que donaren a I'Acadkmia un ro seriós i conscienr."' S'iniciava, d'aquesta manera -i en uns moments de fcrvor dinistic en que la concessió del rito1 reiai esdevenia un gran honor-, el prríode d'activitat més
intensa de la corporació, que, com han destacat alguns estudiosos, fou el
que va des d'aquesta «refundació>,a la publicació del primer volum de les
memoria^."^ A partir d'aquesta data, els treballs llegits pels acadkmics a les
diverses sessions prenen un aitre caire, pel desenvolupament d'una investigació rncs científica, i poc tenen a veure amb les comunicacions llegides rn
les fascs predecessores; les actes també revelen una nova actitud, que passava pel rigor en el protocol, I'afany de creació a parrir de rasques col.lectives,
la censura de publicacions, etc. Fugint ja definirivamenr d'aquell model
&Academia siscentista que preconitzava les reunions com a passatemps (pensem, pcr exemple, en I'Acadkinia dels Ociosos), a la RABLB hi regni una
130. ARABLB. 26e iiigall, núm. 24, fol. [ivl
131. Cal reiiir en coiiipte, pera, que l'Acid&mia dels Dercontiats ia ringué
~

~

u

.

.

un r e ~ l a m e n t

,

..

B-6~1~17-51).
CAcademia Lirerarin de Barcelona ramb6 disposa d'uncs normes per les quals es
regia el seu funcianament: les primeres. ser primitives ardinacions hasiqiies, aprovades per
Vicenr Pau Sobrecases (veg. DOCUMENT 1); les regoncs, unes entenscs Ordinacionery reyíai que,
con apnrvaridn de elerc~kntirimore~ormorquérdeRiibourg,ppreiident~dehAcadPmiri
deBarrehmz,
y düpo~icidndphjunrapamkhr, deben obrmervarreen la müm Academia, ~ i r n b k a & p ~i m
r ~m ~ c d n
de In hirtorin ragradayprqfana, philorophia mzmral, morolypoliticay extrcicio de lar buenm k m ,
romoronpoeriay r d d r i m (consrrvades, en diversos estadis de redacció, al lligall i-111-5). Veg. una
ed. parcid dels estatuts de 1752a C ~ P A B A Ded.
A L2004: 71-72. EIE NUCVOI
e~umtosd p la Real
Academia de Buenas Letras de la ciudad de Barc~Lonrrno [oren impresos fins al 1836 (Barcelona:
lmpremn de la viuda i fills de Brusi).
132. Pcr be quejo rambé hi afcgiria, en certa mesura, la decada de final de segle i elr priniers
ariys del m.
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Quant a I'emblema, mantinguk el que havia adoptat en la represa de
1729: el rusc d'abelles. En junta particular, s'acordi que I'escut de I'empresa de I'Acadkmia «se forme en losange como de antes, sentada la colmena
sobre terreno y adornado el cscudo con las ramas, pero sin abeja alguna
fuera dél» (jpart. rolVIII17~2;1-11-2: Acuerdos de la junta particular desde
mayo 1752 hasta 1767, p i g 14). Consta, per les actes, que el gravador que
s'encarregi dels segells de I'Acadkmia (així com d'algunes de les I h i n e s de
I'obra previa; veg. 41.?.3.2. de la segona part) fou Ignasi Valls (jpart. 19lIIII
1753).13' Aquesta fou la imatge que aparegué a la primera lletra de l'obra
prkvia,'" la qual volgueren que fos «alusiva en su configuración a la empresa de la Academia)).Per aquest motiu, s'encarregi a Francesc Xavier de Garma
que .sirva disponer que se forme la letra L, que ha de ser la primera, y que
contenga algún panal u otra cosa concerniente a la colmena. (jpart. S / N /
1754; 1-11-2, , ag. 64).
El que sí que varia, perb, fou el lema: la divisa Et rtge et Iege ( l h b el rei
i amb la Ilei'), signe d'una certa voluntat d'autonomia, s'afegiria al rusc a
partir de 1753. La unió de l'emblema i aquest lema quedi reflectida al Discurso
del zelador (1791) de Maria Joaquim de Huerta:
Si se reflexiona con todo cuidado y sencilla la colmenacircumvaiada de abejas que van
aentraren elk para labrar las panales, si se leecon atención el lcmadel Et regeet kge,;qué
nos persuade todo sino que los trabajos académicos han dc dirigirse por la ley methódica
que reyna en codacolmena y por el régimen o dirección del juicio que debr encaminarlos
para la utilidad no para el embelso? (I>&Iligaü, núm. 27, fols. [quyr]).

Josep de Móra i Cata trobi un altre sentit a aquest mateix lema, al
«Capítulo preliminar» de les Observacionei sobre los principios elementales de
la historia (1756), únicament transformant en verbs en imperatiu el que, de
Eet, eren ablatius de nom:
Ansiosa vuestra excelencia de que en la obra que emprende corresponda la mayor
uniformidad en los maceriaics que se elijan, de suerte que, a ser possible, transcendiesse
tiasta a los pensamientos, me empeña con su prccepco a recopilar ciertos principios
elementales que la afiancen o facilircn. [...] El mismo lema, que es eplgraphe glorioso
de nuestra felicidad yobediencia, lo será rambién de la mía, pues con la sola traslación
de nombres a verbos Et rege et lege, hallo dichosament en tl su descmpefio. El lege
117. En concrer, la corporaciri dispoai d'un prell de segells: un gran rodó i un petit avalar o
de 'artes. Tots els llibres adquirics per I'Acadkmia havien dc ser marcats amb el scgell menor, a
fi que no s'exrraviessin o es confogiiessin ainb els dels rnateixos acadkrniu.
138. Real Arndemia de Buenm Letra de Barrelona... Barcelona: Francesc Surii, impr., 1756,
pig. 1.

prescribe no sblo que se lea sino que se elija con crítica; el regeahde que dirija y arregle
lo que se huviere leído. En el primer aviso se cifra la invención; la disposici6n y
elocución, en el ~ e g u n d o . " ~

Com ja ha estat indicat a I'inici del capítol, no tractaré aquí I'aportació
intel.lectua1 de la corporació barcelonina a la cultura catalana, perb no voldria pas cloure'l sense oferir uns breus apunts sobre I'extracció social dels
membres que la integraren. Sembla que el 23%140dels acad&micsingressars
en el període que va de 1752 a 1799 pertanyien a I'estament nobiliari. L'altre
brac predominant a I'Acadkmia fou I'eclesibtic, amb un percentatge del
61% (distingint entre clero regular, secular i alta jerarquia);I4l i amb el
benentks que, de fer, la majo1 parr dels ordes religiosos es nodrien de I'estament nobiliari; un 11% eren advocats (ciutadans honrats amb un control
quasi absolut del poder municipal) i el 5% restant, altres professionals. A
més de nobles, hi havia doctors en Teologia, canonges, arxivers i algunes
autoritats prestigioses. En perfecta comunió, doncs, la noblesa de sang i
I'aristocricia del saber.
Sens dubte, I'estament que hi fou mds representatiu i paradigrnitic (per
bé que, com s'ha dit, no sempre el de major pes numkric) fou el nobiliari:
Los nobles son los más obligados a instruirse, porque se hacen con la ciencia más
brillantes y heroicas sus acciones, nivelándolas con las de sus ilustres ascendientes.
([Gratularbria anbnima], rj&Iligall, núm. 44).

Atks que la institució de que 6s objecte aquesr estudi té un origen aristocritic i ates que bona part dels acadkmics setcentistes eren rnembres d'aquest
bra$,I4' resulta adient presentar una succinta descripció de la realitat nobi139. Ob. cit., p i e . 93-94; veg. DOCUMENT 4.
140. Aprouimadamenr, i segons el rrcomptc de P é n ~ zi ASENSLO
(1988: 232).
141. Quant als divenos ordes religiosos, hi hague una nombrosa presencia d'apsrins, com rcmarcava I'agusd Jordi Rei al seu memord (1777): ,,Como el grande cridito que se mereció siempre en
rodas panes la Real Academia de Buenas Lecras y, maiormcnte, e11 la orden del gran padre san
Agurtín, cuios hijos, que lograron e1 honor de académicos, se hicieron en consecuencia respetar y
admirar por su sabiduria, assi en k orden mmo fuera de ella» (conservar al Iligd 1-111-4).Francesc
Tort (1967: 42) ja constad la gran presencia de dominics i agusrins a I'Academia i remar&, en
cuivi, la manca de jesuites. El mateix marques de Llo, per esmentar un cas de vinculaciá amb
aquests ordes, havia estudiat amb rls dominics de Santa Carerina.
Aquesr estamenr ha estar iuagistralment estudiat perJoan Bonet i Balri (1984); pera la figura
dels eclesihtics a la RABLB, veg. també BADA 1986: 416.
142. La figuradel noble, en general, en el Segle de les Llums ha estat estudiada per SERNA
1995
(pel que fa a l ' h b i t europru) i per MORALES
1996 (quanr a I'espanyol). Per a una completa
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lihria catalana del Principat, centrada especialment en la seva formació acadkmica i en els seus interessos culturals generals (elemenrs que marcaran el
tipus de contribució a la cultura catalana que acabaran duent a terme) i en
la visió de la condició de noble que tingueren els mateixos academics.
La diversificació de la noblesa catalana al Setcents és un fet constatar:
hi havia un nombre molt petit de Grans d'Espanya, que no residien a
Catalunya, una noblesa titulada i unes categories iiiferiors constituides
per cavallers i ciutadans honrats (aquestes darreres eren les que concenrraven una major densitat nobiliiria). En comparació amb Castella, el
gruix social de la noblesa resident a Catalunya cra eschs, fins i tot a les
poblacions mes importants de I'epoca: el pes específic mis rellevant de
I'estaineiit es concenrrava a la ciutat de Barcelona; desprb, a la zona
pirinenca -Girona, Besalú, Vic i el Pallars- i en irees molt localitzades
de Tarragona i Lleida.
Aquesta certa manca de noblesa catalana i I'enriquiment de la burgesia
-que contrastava fortament amb l'empobriment dels nobles que no intervenien en negocis- afavoriren la ripida integració de les capes altes de la
'~~
limitada, pero, per
burgesia als rengles inferiors de la n o b l e ~ a , integració
El mateix
la polírica tancada dels matrimonis de I'estament ari~tocritic.'~~
Rafael d'Amat i de Cortada, baró de Malda, autor del Calaix de sastre,
monumental cronica del seu t e r n p ~ , era
' ~ ~descendent d'una família de
mercaders ennoblits en el segle MI. En la seva descripció de diverses viles i
ciutats catalanes afirmava sobre els patricis barcelonins:

panorimica de I'evolució social de les principals famíiirs de I'alra noblesa catalana al llarg de
i'cdar moderna, veg. Mous 2004.
Agusti Alcaberro m'apunta, perb, que la insriruci6 era -i acaba esíenr- en realitar m&
burgesa que n o p;ti iristocr;illci.
143. Integració que coniportava Ics mareires exempcions i privilegis concedirs a I'estment
militar.
144. D'altra manera, ho ha formular I'historiador Josep Fontana (1988: 3637): "El resultar
era molt menys el d'ennoblir la burgesia que el d'emburgesir la noblesa».
145. La scinanteni de volums d'aquesta obra, que abraga diversos spectes del seu temps
(entre dtres, la descripci6 d'algunes formes de la aociabilitat nobilihria barcelonina), consriniia
un divertilmpntoadre~aral públic selecte dels saloiis aiisrodrics de la ciutar. XavierTorrer i Sans
I'ha considerar *un bon exponent autbcron d'una arisrocricia que concernplava, arnb miopia
volguda a inconscienr, rin inóii setcentista feixugamenr estamental, rlrricd i escalisric, els
fonamenw del q i d arrossegaven segles d'exisrkncia, i que rrrnblii,i, perirb matek, eternamenr
immurableu, ror i que uprendre'l literalmciit com a exponent d'una classc dorninant significa
caricarurar fins a extrems del tat inadinissibles la vcritablc arisrocrkia del país, catalana o no,
tradicional a burgesan ( T o m s 1995: 128).
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De noblesa, ne esri molt bé, Barcelona, que la il.lustra en gran manera, demostranr-ho
ya la antiguitar de moltas casas de la ciutat, las que moltas se van acabanr per falta de
succesions, y las existents renen, moitas, rics patrimonis, cocbes, moits a ia antigua y
los m& a lo modern, ab magnifics trens, lluhiment de farnilia de librea y de criats de
un y altre sexo, etc. (exrrec la ciraci6 ~'ARITZETA
ed. 1994: 88).

Segons James Amelang (1986), el canvi m& significatiu que protagonini
l'estament nobiliari a l'edat moderna fou l'abandó &una condició de magnats i hisendats rurais per transformar-se en una dasse dirigent educada i
més urbana. Aquesta evolució comporta noves relacions de poder entre I'aristocricia, el govern central i les ciutats.
Quant ai govern central, un dels millors camins durant el segle MII per
assolir la noblesa o ascendir en la jerarquia nobiliiria era l'administració, ja
que tot sovint el servei del rei anava acompanyat d'un procés 8enn0bliment.l~~
Pel que fa a les ciutats, els nobles hi ocuparen un lloc destacat: un cop
acabada la Guerra de Successió, Felip V reserva el poder municipal a les
diferents categories de la noblesa. D'aquest fet, ja n'ha parlat extensament
Josep M. Torras i Ribé, en el seu estudi sobre Elr municipis catalanr de
IAntic R2gim (r143-1808) (1983), en especial, al capítol dedicat als mecanismes de reclutament sociolbgic de les noves autoritats municipals borbbniques, en que elabora estadístiques sobre el comportament dels grups prominents de diverses poblacions davant del canvi de rkgim. Torras hi explica
que la noblesa esdevinguk el grup dominant en els municipis de la Catalunya
borbbnica com a conseqükncia de múltiples factors, entre altres, el fort
mimetisme respecte a la realitat social i institucional castellana o la dicotomia
provocada per I'adhesió dels diversos grups de la societat als dos bindols en
lluita en la Guerra de Successió (contr?uiament al succeí a Castella, a Catalunya
el poble doni suport a Parxiduc, i l'aristocricia, en bona pan, a Felip V -amb
l'excepció destacada, com s'ha dit, deis Desconfiats-.14' Només una dada:
entre 1716 i 1808, el 94'5% dels regidors de Barcelona eren nobles.
146. Veg. Mous 1988. T m b 4 hi havia alguna insrirució de caricter reiai amb la capacitar
d'ncnnoblirn (encara que fas quanr al rracrament) els scus membres. Es el cas de la Reial
Academia de Ciencies i Arrs, que el 1771 demana que s'atorgu6s als seus membres I'honor de la
noblesa personal, honor que no fau concedit fins al 1788 i amb algunes restriccions. El fiscal
Manuel Sisternes i Feliumanifesuvaque, «en realidad, Cataluíiasedisringuemuy parricularmente
en escaparte de lasdemásprovincias, pues no se trata aquicoma noblesino aquelque propiamente
lo es; y esu práctics hace más apreciable esre disrintivo,>(ciut a CARRERA 1951: 146) De fet, a la
resra de Castella podia usar el don ror aquel1 quc fos llicenciar o doctor, mentre que a Catalunya
feia falta el permis del rei si qui ho pretenia no era d'anriga noblesa.
147. L'autor recull els argumenrs que exposava Ramon Llirrzr ds Dou i de Bassols a favor de
I'atribució dels chrecs municipals a la nablesa: aEl pueblo suele obedecer de mejor gana [a lo1
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Aquesta marcada tendencia a I'aristocratització en els principals municipis resulta cabdal perquk comporta la difusió d'una nova ideologia dominant de signe elitista i aristocratic. D'entre totes les premisses necessiries
per a bastir una ideologia tan complcxa, tres s6n les més representatives i
repetides en el debat entorn de la qüestió de la nobilitas. Es tracta d'uns
binomis que apareixen reflecrirs en els diversos discursos acadimics pronunciaw per nobles en el decurs de tot segle: noblesa heretada versus noblesa adquirida, oci versus virtut i armes versus Iletres.
La primera de les qüestions ja fou tractada pels Desconfiats, en scssió de
22 de julio1 de 1700 i davant la presencia de Jordi de Hessen-Darmstadt, tal
com ha quedar exposat en pagines anteriors. Anys més tard -i per recollir
un altre exemple destacat-, Antoni d'Armengol i d'kmeric, baró de Rocafort, mernbre prominent de I'aristocricia tradicional, alhdint sentencies
de teblegs i moralistes, remarcaria la superioritat de la nobilitas adquirida
enfront de l'heretada; argüia, en el seu discurs, que «conviene estimar la
nobleza de los hombres no por el aplauso de sus mayores, sí sólo por sus
obras y proprios hechos» i que .no en la carne ni en la sangre se fiinda la
nobleza verdadera, sí que sólo en la virtud del alma consiste su ser y for1 acaba exhortant els nobles que I'envolten perque no es burlin dels
humils que, gricies al seu valor o literatura, han adquirit la noblesa:
Hagan, pues, los nobles el aprccio correspondicnte de los humildes quc se adquirieron
la nobleza con sus virrudcs d qiueren ser más venerados por los virruosos, ya que, en
4sros, la nobleza adquirida se ha visto ser de mayores quilates que en los viciosos la
heredada.

Virtut és el terme que amara qualsevol dissertació entorn de la identitar
nobiliiria; i sernpre en pugna constant arnb el seu pol oposat: I'oci. L'ampli
concepte de la identitat d'elit havia de recolzar-se en justificacions dels
privilegis aristocritics i la principal d'aquestes justificacions era considerar
la virtus com a tret distintiu essencial de la noblesa. Els humanistes defen-

nobler], cauisn<lo m u d a s envidias las medra con que las hombres de oscuro nacimiento se
necesidad, al paso
que los otros son insolenres en el gobierno. Tienen los nobles orra pecho y corazón para los
encuentros y lances criticas de fidelidad y adversidad* (Toms 1 R I B1983:
~ 241).
148. Anroni ~ ~ B N G O D'AIMER~C,
L I
bar6 de Rocafort, Sehadrdr&diriier mayorlanoblna
adquirida o LÍ her[edl&. Rerullveie rer rnajor la adquirida ( 2 de febrer de 1751). BC, ms.1.874,
hls. 3zu-34r (les citacions es rraben als fols. 337 i 34,. respectivamcnr): rambé a ARABLB, iz&
Iligdl, núm. 10 (3).
ensalzan sobre los otros. Suelen ser m á comedidas
~
las que nunca se vieron en

saren, des de les ciutats-estar del Renaixement italii, la virtut com a producte del saber, la qual s'assolia només gricies a i'educació, és a dir, mitjan~ a n I'estudi
t
de les humanitats i les arts liberals i a través del seguiment d'un
model de comportament que distingís els nobles de la resta de la ~ 0 c i e t a t . I ~ ~
Per tant, i per aconseguir aquesta virtut fonamentada en el saber, caiia
ukncer i'oci, tot i que, paradoxalment, aquest fos el rnitji imprescindible
per poder tenir la responsabilitat dels assumptes públics i dedicar-se, en
i'esfera privada, als esrudis humans i divins. L'individu, inserit en una societat, havia de mostrar-se sempre actiu per al benefici de la seva patria (aquest
era el concepte d'heroi per als Desconfiats). Precisament per aquest moriu
un conjunt de nobles
resolvieron formar unas Academias empleando el tiempo en ingeniosas ocupaciones,
assi para escusar al ocio de introducir sus desaciertos, como por el gran bien que se
saca de aquella estudiosa fatiga,'jO

constituint i'Academia dels Desconfiats. Ja a la primera academia celebrada, en un Examen al ocio, de Josep de Taverner i d'Ardena, s'exposava que
quien sigue el estudio de las b u e n a letras a el noble exercicio de las armas, la misma
tarea le deleyta, pero quien diere de si toda ocupación, la misma ociosidad le enfada;

i que
las buenas letras y la tarea de las armas son los dos polos a que devemos atender para
merecer coronarnos en el templo de la fama, donde s61o lo virtuoso se aplaude.

També en la represa de la corporació, el maig de 1729, s'insisti en la
necessitat de combatre i'oci. A la Dásertacidn étbica en que se prneva que
deve la nobleza huir la ociosidad y levantar el pensamiento a cosa altas,
Isidre Padr6 descrivia i'oci com la pitjor rnacula existent per a un noble,
perquk és rsepultura del vivo cubierto de gussanos peores que los de los
difuntos, porque son vicios engendrados en el corazón del ocioso y, según
los santos padres y doctores de la Iglesia, causa de todos los viciosu"' i fa
'49. Aqucsr model queda rrflectir en la coneguda obra Il cortegianode Baldassar C ~ t i ~ l i o n e ,
en la qual es reclamava l'educació humanistica de I'arisrocracia cortesana rradiciotial.

ryo. AHCB, ms. B-98, academia primera (1olVII17oo).
151. ARABLB, 3zk lligall, núm. 15, fol [TU].Eaactament el mateix que afirma FrancescAlegre,
a Ibepilegde la swa rraducció de les Mmmo>forir d'Ovidi (1494): <i[...] esrimarian, seguint lo
parer dels savis, lo oci viva tnort i sepulcre de virrurs» (DURAN
i S O L E R V I ~ed.
E N1996:
~ 39).
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q u e molts filosofs i molts nobles deixin d e ser el que eren. El que venera el
món, en canvi, és el valor i el saber (afegit al marge: epropria aplicación d e
la noblesa.), virtuts q u e enclouen el premi e n elles mateixes i que, per
aquest motiu, són buscades desinteressadament pels herois. U n any mes
tard, i e n la mateixa linia, Joaii d e Sagatriga considerava q u e la ignorancia es
borrón de la nobleza, ja que,
si de la cavep de el noble (que es quien govierna), en vés de nacer Minerva, abortade
si ignorancias, padeceri tal scquedad en la cosecha de sus felicidades, por falrarle la
llubia del oro de la sabiduría, que llegará a los úitiinos extremos de su miseria y
calamidad, purque, embuelra una vez entrc las opacas sombras de la ignorancia
aquella savia luz que havía de influir, perderá sui fuerps el valor, por faltarle su
lucimicnro (rzk Iligall, núm. 9 (ú), fol. [?u]).
Valor i saber o armes i Iletres; debat candent, el d e la superioritat d e les
armes o d e les lletres, ja des del Renaixement. Encara q u e a comenqaments
del Setcents són aprcciades i valorades ambdues disciplines, a mesura q u e
avanca el segle, I'exercici d e les lletres esdevé el clar vencedor enfront del d e
les armes.'52 La virtut nobiliiria trobava gricies a les lletres u n valor afegit.
Aquesta qüestió fou tractada el 1730 per Josep Vinyals d e la Torre, e n el seu
discurs Se servirá decidir si ilustran más las familiar lar armas o las letra (IZ&
Iligall, n ú m . 9 (4)). Despres d e constatar la importancia tant d e I'espasa
c o m d e la ploma:
No sólo las armas son rl adorno de los imperios. si también las letras son ladefen~ade
los reynos. Con aquellas, u se adquieren los reynos u, adquiridos, se conservan; con
éstas, se esrablecen y regulan sus acienos en la sociedad civil (fol. [rr]),
es decanta per les Iletres, argumentant q u e la veritable virtut consisteix en
la justicia i la prudencia, per sobre d e la fortalesa:
Si, pues, es mayor virtud la prudencia y jusricia, más illustrarán las letras, que se
encaminan a la perfcra adqiiisición de aquellas, que no las ariiias, que son actos de la
Fornleza, por ser m& drcelsa la virtud quc se practica (fol. (24).
A m b tot, el terme nobleia n o hi aparcix explícitament. Si que h o fa, e n
canvi, a la Disertación en defeensu del estudio de las letras en este problema: en

un noble adolecente en quien se trasluzga un spiritu dispuesto a hazer igtlalmente
172. De fcr, en el segle anterior ja havirri aparegur les primcrcs queives per I'nvancatge que
tenien les llerrer rrrpccrr de I r s ariiies.

72

MlRElA CAMPABADAL 1 BERTRAN

Per aquest motiu, la lectura era un important signe de distinció social.'"
1:anilisi de les biblioteques privades permet conkixer el tipus d'obres que es
llegien i b un indicador del grau de cultura i nivel1 de difusió de les idees
il.lustrades. Un cas excepcional entre els nobles el representa el comte de
Carlet, del País Valencia, que arriba a disposar d'un total de 900 llibres
(bona part dels quals eren de literatura i de ciencia il.lustrada); la resta de
nobles, perb, disposaven de fons documentals molt més modestos, que raramenr superaven els $00 títols.
En l'estudi realitzat per Enric Moreu-Rey (1980)"~ sobre la quantitat
d'obres existents a les biblioteques parriculars barcelonines durant la segona meitat del Setcents, els nobles ostenten un meritori segon Iloc, amb una
mirjana de zrr títols, i són nomes superats pels juristes i advocars (propietaris de biblioteques utilitiries i especialitzades, plenes de c<llibres-einan
sobre temes de la seva professió), amb una mitjana de 350 -aixo sense tenir
en compre els bisbes, que disparaven la xifra fins a 600. .La conseqüincia
principal indica que els nobles constituien aquí un estament que llegia i posseia unes biblioteques satisfactbriament fornideso (MOREU-REY
1980: 286).
Un exemple concrer I'aporta l'anilisi de Magda Mirabet (1988) entotn de
la biblioteca del marques d'flfarris, Pere de Ribes-Vallgornera de Boixadors
i de Granollacs, un fons de gairebé 1.500 títols que mostra una amplia
gamma d'inquietuds intel.lectuals: temiticament, hi predoinitien llibrcs
d'humanitats (de teologia, religió, historia, economia, literatura, etc.) i, tot
i que les obres en catali són escasses, pertanyen a autors ran significatius
com Ramon Muntaner, Pere Tomic, Jeroni Pujades i Andreu Bosc, entre els
cronistes i historiadors, o Ausiis Marc i Francesc Vicent Garcia, entre els
literats."'
Una altra qüestió importarit és la de la cultura artística. A través d'un
estudi quantitatiu, material i tipolbgic que pren com a font inventaris
posmortem, María José Sureda (1985) ha analimt cl consum artistic de les
diferents categories socioprofessionals existents a la Barcelona de finals del

155. El grau d'alfabetitració era total entre els eclesiisrics i les classer privilegiades dels nuclis
utbans. Amb ror, ir¡ bC la cultura escrita era iin distintiu social que separava I'elir de les classes
subalrernes, no hi ha dubre que, al llarg del segle, aectors burgesos, i fins i ror rnenestrds, van
tenir-hi un major acc&s»(GABRIEL
dir. 1996: 109.
156. L'iiivesrigador hi buida els fons de nobles i acadtmiw corn Feliu d ' h a t i Llentisdar o
Galceran de Pinós (marq"& de Barberi), Gaieti d ' h a r (marquks de Castellbell), Bcrnardi
Wuis de Taverner (comtr de Dariiius) i Josep i Anroni V i n y a de la Torre, ciitre altres.
157. Sobre la cultura del llibre al Setcenrs, vrg. tanlb&els estudis de Javier BURGOS(igg6a i
1ggúb)

Setcents. Quant al grup que ens ocupa, el dels nobles (amb la indusió dels
eciutadans honratsn), constata, com ja resultava previsible, un major patrimoni artístic d'aquest estament (conjuntament amb la burgesia mercantil i
industrial) eofront a la pobresa artística de la base de la jerarquia social de
I'epoca. A posició socioeconbmica més privilegiada de I'individu major consum artístic.'is Temiticament, la predilecció pel paisatge i el retrat es dóna
també en els grups privilegiats i els temes histbrics omplen sovint les cases
dels nobles. <<Lesmanifestacions artístiques foren un reflex del dinamisme
de la cultura catalana. El barroc cedí pas al classicisme i a I'academicisme
francesos a les darreres decades del seglen (ALBAREDA
dir. I99y: 35).
Malgrat les inquietuds intel.lectuals exposades, el patrocini que exerciren els nobles respecte als erudits del Setcents fou bastant migrat, especialment en contrast amb el mecenatge directe de les belles arts (en que es
troben casos com, per exemple, el pati dels Dalmases o el palau Moja).
Conscient de trobar-se orfe d'ajut "politic", Pere Serra i Postius es queixa de
la manca de mecenatge privat a l'inici d'una de les seves obres més rellevants, Lo perqu2 de Barcelona (1734):
DONL M O NYa
. sabia jo que avia escrit V. M. dotse romos en quarc de hisrbria
eclesibtica de Cataluña y molts alrres Ilibres, com ho apunta en aquel1 que estampa
en i'any r7z6.'19 Y és cosa llastimosa que glorias tan grans de aquest Principat, y que
cbstan rans anys de suor y trabail, no pissian per la premsa.
PERE.JO no U meresc; dexem-o a Déu.Mes, en cas que se trobbs mecenas (lo que en
lapresenr era 6s ben difficil),'" 4s obra que requereu moltallima, perquk 16 més falras
que llerras.'6'

Tots aquests elements configuren, sens dubte, una consciencia de classe.
La identitat aristocritica es transmetia a través d'un genere literari que
adquirí gran voga a la Catalunya de finals del segle xvrr i durant el XVIII:
l'elogi o oració fúnebre dedicar a membres prominents de la noblesa;
aquestes composicions articulaven, sovint entorn d'un versicle dels Salms
158. Cal tenir en compre que lanova noblesaiiiaidavapcr imitar cls gustos culrurals de lavella
arisrocricia: imirava els refinats modcls arisrocriitics i el seu estil de vida, i celebrava t-be
verllades musials i literiries. Descacava sobreror per un gran a h y de comurn.
159. Es refereix alr seus Pro+,
y fineza de lor rantor ángclm hechor en el Principado de
Cataliriia (Barcelona: Jaume Surii, impr, 1726), que conte un compler efndice histórico y
noricias extensas de los autores cuyos libros manuescriros se ciran y se ha71 mención en este
libro. (pigs. z,i-a>).
i60. Originhriarnenr, hi havia rl passatge iee té per casi imposible», fragmenr que Serra ratlla
i substitueix per una afirmacid m& ponderada.
161.AHCB, ms. A-390, pigs. 6-;.
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o del Nou Testament, un repertori d'atributs considerats tipics del noble
exemplar.lbz
Pero més que no pas aquestes oracions fúnebres o els manuais de comportament, foren les ~institucionsde socialirzació i oci,, (en terminologia
d'Amelang) les que inculcaren els ideals de comportament de la noblesa.
De tores les institucions culturals del Setcents catali, destaca, en aquest
senrit, I'Acadkmia dels Desconfiats, com a estructura oticial clau encarregada dc reproduir la identitat nobiliaria, i les seves successores (I'Academia
Literaria de Barcelona i la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona),
conjuntament amb el Col.legi de Cordelles.
L'Imperial y Real Seminario de Nobles de B a r c e l ~ n a fou
' ~ ~ la principal
escola de secundaria durant el segle XVIII, molt especialment despris dc la
supressió de la Universitat de Barcelona, ja que era I'única institució autorimada per impartir cursos avanGats -i ainb validesa universitiria- de
gramitica i filosofia.
Entre les escoles dels jesuites, el Col.legi de Cordelles era tradicionalment reservar als nobles, adrecat a cierta especie de muchachos que Fuesen
de especial ingenio o nacimiento^,^^^ mentre que el de Betlem estava obert
a tota mena d'alumnes. Ubicat a la Rambla, caiitoiiada al carrer de
Bonsuccés, fou fundat el segle XVI per Jaume de Cordelles, «para estudiantes de algunas ilustres familias».'6i Des dels seus inicis, doncs, va ésser destinat a la formació dels nobles, dels «colegiales de linaje),, separats de la
resta de la societat: durant el Cinccents, representava I'ensenyament encaminar a formar el perfecte cortesi (el descrit per Castiglione); amb el temps,
r62. El Iligdl rge de I'ARABLB cont4 diversos elogis fúiiebres: al iiiarquks de Risbourg (potser
el més destacat ea el d'Agurti Eura, en lires, R m elanagrammnpuro deMclun, que er Lumen,
trpliyue elreritimitnto k kz Academiapor haverperdido iupreridenre) i al marques de Llo, entre
altrn; vrg. 42.6. d'questa primera part.
163. Veg. les Conrriturioner k l ImpeGl y Real Seminano de Noblei de Barcdona, f u n d o
baxo la invocación dc Nuerna Señora y Santiago k C o r k l h ~(Barcelona: Francesc Surii, impr.,
1763) i els esrudis de B o d s 1964 i 198) i SANCHEZ1988.Ala Red Biblioteca de Madrid, ms. 111
qXz, nUm. 14 (fols. 19or-zrou), hi ha un Plan degobierno, ed~caCiOnyerh<diorparaelSrmina% rk
N o b k r k la ciudadkBarcelona,formadopordon Frnncisco dezarnora, oidorde h RealAudiencia
de Cataluña. Vrg. també la carta, datida d'ir de mar$ de 1772, conservada a ACA, Audiencia,
Papeles de su excelencia, 1772, lligall 72&.
164. Passatgc de la Crdnicadel Cobgio deNueiira Señora dcB~ldnd i h Compañia d+úr (11411700) recollir a B o ~ n b s1983: 54. Una de les raons de la procedencia social dels esrudiarits era
I'elevat cost de la matrícula: ioo Iliures. Amb tot, no hi havia exclusivitat d'estudiaiits de
I'estament noble: al Cal.legi de Cardrllrr, també hi acudien els 611s d'alguns advocars, a& quc
csdcvingut un sistema de promoció social per als professionds liberals.
6 5 . Ciració exrrera de BonnAs 1764: 406.

aquesta voluntat esdevindria la de la formació de les elirs, a través d'una
educació de tipus humanístic (gramitica i filosofia, primer; més endavant,
matemhtiques). Posteriormenr (el 1758). I'ensenyament s'ampiih per a la
formació del perfecre noble: s'hi feien classes d'esgrima, de dansa, de música, d'hisrbria, de Ilengües, de cosmografia i d'heriidica.
Siendo la nobleza la principal y más esrimable porción del Estado, d e cuya buena
educación depende en gran parte la pública felicidad, es interés de toda la nación
culta y política tener seminarios expresos para los hijos de los nobles, donde se les dé
la cabal instrucción de que necesitan para ser después, en mayor edad, útiles a la
patria y al servicio de sus soberanos. Uno de los más antiguos que possee la España es
&re de Barcelona, llamado comúnmente de Cordelles, por ser éste el apellido de su
ilustrísimo fundador.'6L

El programa de I'acte acadkmic de 1764 ens descriu d'una manera expressiva els objectius docents del Col.legi. El primer es refereix a la religió
(a la difusió dels preceptes cristians); el segon, a les lletres (a través de
matkries com gramhtica llatina i espanyola, ortografia, historia civil i natural, geografia, poesia, filosofia, teologia, estudi de Ilengües estrangeres, aritmktira o cikncies especulatives, físiques i experimentals); i el tercer, a I'educació
civil (és a dir, wrtesia; wmprenia classes d'esgrima, de dansa, música, etc.).
Amb tot, el programa era una cosa i la realitat n'era una altra de ben
diferent. Vegem la descripció que, dels comenpments del segle XVIII,en fa
Ignasi Casanovas:
S'ensenyava [al Col.legi de Cordelkr] un llati torturat i esrrafalari, un casrellh inflar,
una rerbrica buida, una poktica conceprista. Es fcien grans exercicis malabirics d'improvisació en prosa i en ven, rnartiri dels entenimenrs infanrils i adrniració imprudent -i bon xic convencional- dels espectadors (CASANOVAS
1932:12).16'
166. Acto académico dcfkica experimental hirtoriay geograja, dtpepoeiíay knpar, de a ~ t h m ~ t i c a
y de herdIdica, de múricay danui, con que lor cabnikrorreminnrürar delRedSeminario deNobleide
Barcelona (encargado a la di~eccidnde la Compa~iiade Jerh)manrj&tardn alpiblico los buenos
principios gire &nrn adquiridortn trtar cienciay artes tan Ú t i h n lor nobkr El theatro, en el mismo
Seminario, en lor d i a z 6 y 27 de enero de1764. Barcelona: Francesc Surii, impr, 1764 (rrpraduit
a IGLESIAS
1964:24).
167. Tarnbé Alevandre Galí ha resumit d'una manera semblant I'ensenyameiir que s'impartia
a Cordelles: «Unes humanitats sense gaire subsrincia, quatrc figiires rerbriques d'artificiós
aparat, quatre imatges mitolbgiques reduides a ric decorariu i algun que altre nom d'autor
clhsic, i compleranr aquesra fanmalla, les disciplines de luxr prbpies de la classe i uii minso
contineur
de culrura ueeneral su= faria riure els nois sortits de qualsevol escola primaria del
u
nostre temps, per poc intel.ligent que sigui el mestre. Aquesr era tor I'utillatge d'una de les
classes a la que corresponia tradicionalrnent la direcció dels desrins del regnex (GAL~
1914: 118).

MImIA CAMPABADAL 1 BERTRAN

76

Exercicis sovirit inserits en festes acadkmiqiies (exclusives dels nobles) i
lireriries, que ara no és moment de descriure, malgrat el seu interks en
relació a les primeres sessions de i'Acadkmia Desconfiada.
La insritució a n i lligada als avatars de i'orde que se n'ocupava des de
1662: quan els jcsuites foren expulsats &Espanya per Carles 111, I'any 1767,
el Col.legi passh a mans del Seminari barceloní i resta sota el control episcopal fins al segle xix. Aquest era I'ensenyament de base que rebien els aristbcrates barcelonins. Conscients, potser, de les mancances esmentades, alguns nobles volgueren completar I'educació dels seus fills, una voluntat
que es reflectí en la tasca pedagbgica que emprengué I'Acadkmia de Bones
Lletres de Barcelona, com s'indica al capítol següent.
De Ilarg, el noble que tingué una actuació més destacada en la corporació barcelonina, i per aixb mereix especial menció, fou Josep de Móra i
Cara, marques de Llo. Corporativament, I'Acadkmia li deu la consecució de
la protecció reial grhcies a les seves efectives gestions personals; inrel.lectualment,
molt més encara: I'orientació historiogrhfica que imprimí cn la insritució
(el1 esdevindria eix verrebrador de la tasca principal, i'elaboració d'una nova
historia de Catalunya, projecte que es ve¡& truncat per la seva mort). En
realitar, fou un dels pocs que, treballant com a acadkmic i dins de I'Acadkmia,
va deixar una obra per a la posteritat.
De la mateixa manera que Josep Gregori de Montero,
no me detendre en contar la noblezd de linage de los Silvas, de los Senrmenats, de los
Boxadors, de los Armengols, dc los Cagarriga, de los Pinós, de los Rowbertis, de los
Taherners, de los Meluns, i de otros individuos que han compuesto i componen este
rao respetable cuerpo ([Gramhbriaa h RABLB] (1767),3 ~ Iligall,
2
núm. 36, fol. [rrl),

i només anomenaré alguns acadkmics, nobles titulars. Entre els presidents,'68
Guillaume de Melun, marqds de Risbourg, Gran $Espanya i cavaller de
I'orde del Toisó d'Or, capiti general de Catalunya (1731.1734); Bernat Antoni
de Boixadors i Sureda de Sant Marti, comte de Peralada i vescomte de Rocabertí (1739-1755); Fernando de Silva ÁIvarez de Toledo, duc d'Alba i comte de Galve (1756-1776); Francisco González y de Bassecourt, comte d'El
Asalto (1776-1793); i Manuel de Godoy y ÁIvarez de Faria, duc d'rllcúdia,
príncep de la Pau (1794-1807). Entre els acadkmics, Francesc de Sentmenat
i d'Agulló, segon marques de Sentmenat (acadkmic fundador, 1729); Ramon
168. S'escollien, com a presidents, els nobles mis destacars, per bé que cd tenir en compre
que aquest cirrec esdevenia deshores tan sols un rico1 honorlfic (veg., en aquesta primera parr,

~I.J.I.I.i<Presidents»).

de Dalmases i Vilana, marques de Vilallonga (academic fundador, 1729);
Anroni d'Armengol i d'Aimeric, baró de Rocafort i de Calabuig i senyor de
Montagut (1729); Joan de Sagarriga i de Reard, tercer comte de Creixell
(1723);Josep Gaiceran de Pinós i de Pinós, marques de Barberk (1731); Gaieti
d ' h a t i de Rocabertí, marques de Castellbell (1748); Domenec Felix de
Móra i Areny, segon marques de Llo (1752);'" Bernardí Lluís de Taverner i
Cbdol, quart comte de Darnius (1756); Felix Estanislau de Prats i Santos,
baró de Sarrai (1768); o Josep Ma. &Alos i Móra, marques d'Albs (1787)~per
oferir-ne una s e l e ~ c i ó . ~ ~ ~
Per acabar, un petit toc d'humor. A la composició poetica, atribuida
errbniament a Joan de Gualbes, «Sitira a rots titulars de C a t a l ~ ñ a n , ' ~ '
s'al.ludeix a membres destacats de I'aristocricia barcelonina, alguns d'ells
avantpassats immediats de nobles que mis endavant serien membres de
I'Academia dels Desconfiats. Tracta de vuit nobles que intenten, debades,
organitzar una festa:
Volent de festas tractar,
de Barcelona los títols,
per firmar certs capitols
un dimars se van juntar;
y d'aquí van resultar
unas estrañas rahons
[que us contar6 ab breus renglons]
y d'ellas, per dar-nos Ilum,
restaren las festas fum
i.s donaren tots per bons. L..]
Zevalli, q . 6 ~gran dansanr,
mosrri primer gran calor
de festas, perb major
fou la fredor a i'instant,
las guerras conciderant
q.en casi las mes jornadas
169. FiU de Josep de Móra i Cata, tingud rarnbé un paper destacar en la vida de la RABLB,
primer com a secretari i desprds w m a vicepresident.
170. Resultaria excessivament entreringut pera un estudi d'aquesres caracteristiques destriar
les aporracions concretes de cadascun dels academia perranyenrs a I'estament noble, pero s6c
wnscient de I'interes i la necessitar d'cncetar i dur a terme una línia d'investigaci6 com aquesta.
17'. Aquest poemaes conserva a BC, ms. 1-18?(les eatrofes que cito es troben als fols. t7r-18,);
segons un eplgraf del ms. z.0731111 de la rnateixa biblioteca, seria escrit el 3627 (*Estas desimas
isqueraln] I'any 1627 quanr lo rei &Espanya era en Barselonan); veg. B n o w i M E L C ~1995:
~R

156.157.
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de sernblants cavalleradas
s'enckan airosarnent;
y al fi digu& %Yodiscent
a totas cosas rracradas~,.

Lo compte de Parelada
qualsevol cosa sap fer,
pero de gastar diiier
iio és bona la temporada;
la mosca no li és pujada
al nas, diu ell: que, si u fos,
no sols ne Faria dos,
de Festas, sin6 dos mil,
y aprés deia que .Gentil
s6 yo per tals Fradósii.
Lo compre de Erill, virrey
de Serdeña, trib~lat,"~
digué ab molta gravedar:
<Araq6s assi lo rey,
6s just que per son setvey
fassam una valentia,
qestanr de per mitg la mia
aurhoritat ja no.s por,
encara que se gaste tot,
dcxar-se la momeriaa. [...]

2. QÜESTIONS DE VIDA CORPORATIVA:
ESTATUTS, CARRECS, JUNTES

En aquest capírol, s'hi presenta una síntesi del complex funcionament de la
institució a partir de I'anilisi de cadascuna de les peces que integraren el
seu engranatge (sobretot a partir de la represa de 1729). Sense una explicació previa dels diversos elements de la vida corporativa, no es pot copsar
integramenr I'activitat intel.lectuai que Shi dugué a terme; a mes, 6s només
gricies a algunes de les dades recollides més endavant (en especial, les dels
cirrecs o oficis) que es poden identificar rota una serie de discursos o documents que, d'aitra manera, haurien restar anbnims.
1.1.

DE L'OBJECTEDE L'ACADEMV\:'~~
FUNCIONS

GENERAL, DE LA INSTITUCI~

En esskncia, foren tres les funcions generals que duguk a terme I'Academia
en el decurs del segle m r I : la social, la pedagbgica i la intel.lectual.
En un primer momenr, la funció principal de I'Acadimia fou de tipus
social: les reunions peribdiques permetien el reconeixement entre iguals,
fomentant les seves relacions, corn a manera de lluitar contra 1'0ci;'~Wa~uesta
manera, la corporació promogué l'estreta unió de la vida cultural i la vida
social a la Barcelona de l'epoca. A més, també implid una certa relació amh
la política: ja des de I'elirista assemblea dels Desconfiats, els diversos acadkmics cerquen constantment el mecenarge del monarca, primer com a signe
de distinció; més endavant, per poder vencer la decadencia corporativa i
preservar d'alguna forma la seva existencia. «Adquirieron en todos tiempos,
las Academias, la protección de los mayores príncipes, siendo su soberano
173. Per encapqalar els epígrafs d'aquesr capitol empro dguns dels subtitols dels estaturs

aprovats en 1712 i en segueixo I'estrucrura.
174. De nou, cd remarcar que aquest 6s i'esperit de les Acadkmies del segle anterior.
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patrocinio el fundamento más sólido para assegurar la firmeza de su
duración», com Safirmava a la *Razón de la obran que precedí les Nenias
reales (1701).
Amb tot, la tasca que la corporació pretenia dur a terme fou, ja des de les
beceroles, de tipus educatiu: la principal preocupació era I'educació en general -i la literaria, en particular- de la joventut barcel~nina;"~1'Acadkmia facilitava, d'una banda, la reproducció de models de comportament
(relacionada amb la funció social; s'hi plantejava la recerca del "bon gust" i
de la cortesia) i, de I'altra, esdevenia un complemenr (i, fins i tot, un substitut)
de I'ensenyament secundari.
És precisament aquesta funció pedagbgica i divulgadora de coneixements
per al jovent la que distingeix I'Acadkmia (ja des del seu origen) d'altres
reunions privades de nobles o homes d'estudi, existents arreu durant el
segle xvrr. Aquesta concepció pattia de la primera Acadkmia, I'escola filosbfica de Plató, la qual, en cinc etapes, amplia el seu camp a diversos aspectes
del saber, com la historia, i'astronomia, les matemitiques, I'observació de la
naturalesa, la dialkctica, la física o I'ktica. Els acadkmics de la de Bones
Lletres eren conscients de I'estret lligam que els unia amb diverses Acadkmies cl2.ssiq~es,~~~
i la relació amb I'Acadkmia grega, de la qual se sentien
hereus directes,17' aparcix com un tbpic habitual (i malgrat el pas del temps)
en les diverses gratulatbries llegides a la institució; veg. la de Francesc de
Sans i de Sala (1770):
La primera Academia, que reconoció Grecia, fundada por Platón en Athenas no
admitía sino los más ibiles philósofos de sus tiempos, como los Xenácrates, los
Polemanes, los Aristótelcs; y en la primera entre los romanos, instituida por Cicerón,
entraron los Pisones, los Laculos, los Ortensios, de modo que, en aquellos siglos, el
solo nombre de académico era argumento de genios elevados e imprimía, aun entre
los muy sabios, un chnricter el más honrroso (14kIligall, n-.
26, fol. [ r r ] ) .

175. Mes endavanr, s'esrendria a l'oligarquia cívica no noble; cal pensar que el fonament
#una cducació liberal acaba essent un elemenr comú amb la noblesa tradicional. Veg. la
Grorulutoria de Fklix de Prats i Santos, barb de Sarraí (1768, basada en aquest objectiu, el de la
instrucció dels joves (14& lligdl, tiúni. rz).
176. En alguna awsiá, tambC es relacionen amb I'Acadernia dr Pit&oagores, en la qud els atad&mics s'havien de mantenir de dos a ser anys scnse pronunciar discursos, escoltant amatenrmenr.
177, Segons el marques de Llo, l'aplicació i I'assiduirat i .la observancia de las leyes ron las
das polos en que los primeros académicos griegos y romanos asseguraron la estabilidad y
lucimiento de las Academias. Nosotros no somos menas hrrederos de sus preceptos que de su
doctrina ni tenemos por menos abjero lo uno que lo otro,, (Resposta a la gratulatbria de Ramon
dc Ponsic i de Camps (1715); 148 Iligall, núm. 16, fol. J I ~ ] ) .

O la de Josep Ignasi de Mercader (1795):
Respetable sitio, mansión de ciencias, donde, como en otro tiempo los sabios de la
Grecia, se juntan Los de esta nobilísima ciudad. Persuadidos de La utilidad de estas
juntas, deseosos d e aumentar sus luces y difundirlas, juntábanse aquellos
frecuentemente, sacando copioso el fruto que deseaban. Si, excelenrisimo serior,
lograron el fin que se havian propuesto, y me atrevo a decir que estas Academias
fueron el origen de los adelantamientos de Athenas, pues salieron de ella aquellos
Salones, Tales Milesios, Btías de Mitilene y otros infinitos, que hizieran immortal la
gloria de su patria. Pues, si tales y tan grandes ventajas logró Atenas de aquella
respetable Academia, ¿que no logrará de vuestra excelencia Barcelona y todo este
Principado, en nada inferior a la antigua Grecia, ya en hombres eminentes en letras,
y a e n armas? (ir Iligall, núm. zo, fol. [~r]).

Pero aquesta ~Athenascathalanan, com la denominava Buenaventura de
la Balsa, marques del Palacio, també tingue un altre precedent, més proper
tant en el temps com en l'espai: el consistori de la Gaia Ciencia a Barcelona
(1393). Aquest, molt menys present en les dissertacions acadkmiques, aparegué a la primera oració de Segimon Comes, com a president, en la represa
de 1729 (veg. ROSSICH2006 [en premsa]) i a la gratulitoria (1778) de Josep
de Cruilles i T ~ r d : " ~
Pero, si elevamos el pensamiento hasta el siglo decimoquarto, siendo rei de Aragón
don Juan el primero, io hallo que la Academia devuestraexcelencia no es más que un
renuevo de aquel ran sabio concistorio que, con la real protección, se había formado
en esta misma ciudad para restauración de las dos artes de metrificar y perorar sobre
qualquier materia de erudición, tomando acaso la idea de aquellos antiguos juegos
florales con que la idolatra[da] Rama daba públicos homenages a su diosa, con la
emulación de la poesía i bellas letras. [...] Y, ¿quien le hubiesse dicho a aquel siglo tan
floreciente por tantos varones que le illustraron quc su posteridad había de hacer
reflorecer su nombre i, llevando más lejos su gusto, había algún día de qiiirarle el
epitcto d e sido filósofo o illustrado del que, con mucha razón, podia gloriarse? (146
Iligall, núm. 37. fol. [zu])."~
178. La Gaia Ciencia torna a ser esmentada per Cruilles, en una nora als dos darrers versos del
Soneto. Alacelenririmo refior con& delAlalto, con ormidn de lagrncia que ru real magertadlp ha
hecho dp rapitdngenernlde Cataluña ( ~ j lligdl,
e
núm. 16):<<Que,
si por larga edad ni esfera raya,
/ el siglo bolved de nuestra Gaia>;en nou: i i ú Gaya fue ciencia mitrica y oratoria que floreció

mucho en Grduíia en los siglas 14 y 15, según Sarmiento, Memorinrde LÍpoería pág. 3 4 5 ~ .
179. De la mateixa manera, explicitaria aquesta relaci6, anys m& rard, I'anbnim autor de la
memoria llegida el ro d'abril de 1859, uns Apunterpara la hirmria delarJuegor Flor& «Otros,sin
embargo, suponen que sobre su modelo se forinó en Barcelona la Academia llamada de los
Desconfiador, la cual últimamente se refundió en la de Buenas Letras, que, para prapagasi6n y
honor de ellas, aún subsistes ( y 2 Iligall, núm. i r , phgs. r6-17).

82

MIREIA CAMPABADAL 1 BERTRAN

Així, doncs, dins de la tendrncia insistent dels acadkmics a emular les
Acadkmies clissiques, optaren per reproduir-ne, de manera fidel, el sistema
pedagogic.
Per als Desconfiats, conscients de la lamentable siruació en que es trobaven els centres docents de I'kpoca (jesuires i n c l o s ~ s ) , una
' ~ ~ de les princip a l ~preocupacions, com he dit, fou I'educació de l'estament noble. Josep
,
Romeguera destacava, en la seva censura de les Neniar reales ( I ~ o I ) els
beneficis que, en aquest sentit, produia I'Acadkmia, ates que «puede la
juventud discretamente engañar los ardores de su lozanía para que se
descamine de la perniciosa ociosidad, [...] porque en lo que cada uno discurre
sobre su assumpto se instruyen todos». Amb aquesta intenció, foren admesos, com a oidors dels treballs que es llegien en les diverses sessions, ser
cavallers jovcs o meninor, tots ells alumnes del Col.legi de Cordelles, que
rebien el nom d'rcofares de I'Acadkmia Desconfiada, perque <<asistiesena
ella y se educasen en tan noble es~uelan.'~'Es tractava de fomentar, d'aqnesta
manera, la cultura de I'aristocricia barcelonina.
Quant a aquesta empresa didictica, Encarnación García (1970: 207) ha
considerat que I'Academia Desconfiada «entendía emprender una campaíía
de ilustración que no tenia interferencia alguna con el campo moral o religioso,
sino exclusivamente de carácter eruditou.'B2A m&, ha cnnsratat que I'opció que
propod pau Ignasi de Dalmases fou reduir el sistema d'estudi, el de la Ratio
studiomm, a una única disciplina: la historia, especialment la del Principat.
L'intent de resoldre els problemes inherents a I'educació de la joventut
fou, pero, una constant durant les diverses fases de la corporació. En la
represa de 1729, subsistí aquest objectiu i l'Acadkmia Literaria de Barcelona
prengub,
por principal objero, la historiasagrada y proFaiia, y con especialidad la de Cadialuña,
pero enrrerexiendo los assunros con algunos de la? philosophlas natural, moral y
polirica, y otros de eloqüencia y poesía, así para constituir mk plausibles con la
variedaddelas asambleas como paraarraer a la joven nobleza conlos últimos, instruirla
en los segundos e irla inclinando a la sólida aplicación con los primeros.'83
180. En realirat. la ideologia pedagbgica dcls jesuires havia carnenGat a ser fortamenr criricada
(critica que s'havia estks ranibi fora d'Espanya).
181. U o s e p h DE
~ PLANBLIA
I DESPI\LAU].A:
xíiazónde laobran, Neniai rpnkr(r701), s. pig.
De fer, es limitaren a llegir cnmposicions d'aprenentarge rerbric, de a i r e jeroglific, i I'únic que
acaba sabresorrinr una mica entre la resra fou Anroni de Copons i de Copons.
182. Cal trnir en compre quc la hinciá doccnt era deaenvolupada a I'Europa del Sercenrs per
diverses Acadkmies, especialment per les locals franceses.
183. *Resumen histbrim... A: RealAcadern~ade Buena Lenm de la ciudzd de Barcelona...
Barcelona Frincesc Sucia, irnpr, [1716],pigs. 4-5.
1,.
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De fet, es pretenia cobrir (o, si mes no, pal.liar), amb una mena d'estudis superiots, la manca d'universitat a Barcelona i fotnir, així, un pla de
treball adequat per a la reeducació de I'aristocracia
PS en aquest
sentir que la corporació t4 caricter de uprecedent universirarin: molts dels
antics professors de la universitat de Barcelona havien estat academics i, en
obrir-se de nou la universitat a la ciutat, la RABLB tamb4 la nodriri de
profes~ors.'~'
Aquest objectiu, el de la instrucció dels joves, perdurari en el decuts de
tot el segle. Per esmentar-ne un exemple, Maria Joaquim de Huerta remarci, en el seu discurs com a zelador per a I'úlrima junta general de I'any
literari (1799), tot parafrasejant el primer dels estatuts, que, malgrat
que sea su fin primario la formación de la hysroria dc Cataluña, si que propone, como fin
senindaio de su zelo, la instniccidn de la noble juventud en k sagrada y profana, en la
filosofía natural, moral y policica, en la reth6rica y poesía (19+Iligall, núm. 49, fol. [zd).

Pero la tasca prioritaria de la corporació no fou pas la docent sin6 la que
podríem anomenar intel.lecmal: el «fin primario», el de la formació de la hitbria
de Catalunya. Aquesta funció, que es concreta en la realització de diverses rasques
col.lectives i individuals que denoten una serie d'inquietuds úentifiques molt
respectables per a i'kpoca, seti analitzada a la segona part d'aquesr trebali.

2.2.

DELSACAD~MICS: NUMERARIS, SUPERNUMERARIS
RABLB

1 HONORARIS.

SOBE

EL P R O C ~ SD'ADMISSI~ A LA

seguint la
Durant el Setcents, hi hague tres categories d'acadkmic~,'~~
següent gtadació en funció de la seva importancia:
a) Numeraris o acadkmics de número. Segons les ordinacions i els estaturs, el nombre m k i m d'aquests membres era 40.
184. Sebastián de Covarrubias ja havia donar aquesca accepció al mor Acadmia en el seu
k o m & la lengua cartpllana o epñoin (1611):,,Hoy día, la esuielao casadonde se juntan algunas
buenas ingenios a conferir roma este nombre y le da a las concurrentes. Pero cerca de los latinos
significa la escuela universal, que llamarnos u n i v e r ~ i d dTarnbe
.
Segimon Comes, en la seva
primera oracid. féu referencia mplícica a aquest objectiu de substituir la univrrsitar (veg. R o s s r c ~
2006 [en premsal)
185. A mes, des de I'Aadgmia es fomentaren tota mena d'accions a favor de la rcsrauració de
i u 87).
la universitat (veg. S o ~ o ~ v,936:
186. 1,de fet, aquesta upologia, nom.4 amb un -vi de denorniiiació, &laque s'hamantingut fins
ds nosrres dies.
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b) Supernumeraris. Per tai d'evitar la manca de numeraris, pel fer d'haver-se'n d'absentar alguns de la ciutat, i perqui <<noresulte detrimento a la
continuación de los exercicios de la Academia)) (za ordinació), es considera
I'opció d'acceptar diversos academia supernumeraris, els quals tenien accés a una plaga de numerari quan hi havia alguna vacant d'entre els 40
membres que conformaven I'Academia i anaven entrant segons la seva anriguitat com a supernumeraris. Amb el temps, atesos els pocs academics que
acabaren assistint a les juntes, s'acordh que tambk els supernumeraris podien
exercir cirrecs anuals (des de jgen. zzlVIl17go).'~'
C) Honoraris. Tot i que podia accedir a la categoria d'honorari tot aquel1
que es considerés que fos mereixedor d'aquesta distinció, normalriient era
reservada a personalitats i erudits que no tenien una feina fura i permanent
a Barcelona i que no eren fills del Principat (de fet, era una altra de les
precaucions per evitar que bona part dels numeraris es trobessin fora de la
ciutat i, per tant, impossibilitats per assistir a les juntes corresponents).
N'hi havia que pretenien ascendir a supernumeraris. Equivalien, pels seus
trets, als que actuaiment reben el nom de corresponents.
El procediment d'admissió dels academics era forga llarg188i calia seguir
rigorosament tota una serie de pa~sos.'~'En primer Iloc, I'aspirant a academic havia de presenrai-se al president o al vicepresident de la corporació.
Previa confirmació de la sol.licitud d'adrnissió per la junta particular, havia
de presentar un memorial, adregat al president, en que exposés els seus
mkrits i exercicis literaris,'" a fi que la junta general pogués votar la seva
187, Veg., al Iligdl i-111-3, un paper inrirulat *Sobre rmpleos de supernumerariosi,, amb les
resolucions de 1790 entom d'aquest rema.
i88. Els Desconfiats dispoiaven d'uri cirrec específic, el del superintendent, que havia de
rebrc les pcticions de tots aquells que volguessin ser membres de I'Acadhmia i, posteriorment,
passar-les al secretar¡, que, al scu rorn, Ics havia de fer arribar al president.
187, Anconi de Capmany fou un dels pocs privilegiatr que es pogue saltar alguns d'aquesrs
pasos. El 1781, la Junta de Comer$ f6u rrarneria dels das volums de les Memoriar hirtdrica de (n
marina,romtrcioy nrtm de (n a n t i p ciudadde Barcelona i, -en acenci6n al honor que redunda a
este Principado y ciudad de esta hobrm, se I'admec6 com a supcrnumerari sense la necessitat de
presentar cap memorial. Capiuany Ilegí la swa oració granilarbria el i7 de juny de 1782 (veg. a
ANTÓN 2001 I'edici6 d'aquesr discurs).
170. Els memorials també podien anat acompanyatr de I'enviament d'algunes obres publicades
per I'aspirant. Er rractava d'unes peces que res tenien a veure amb el «Memorial que dio don
Francisco de Quevedo y Villegasen una Academia, pidicndoplawen ella»,en que laparhdiad'aqum
tipus de h u h es Fa del tot palma: .Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obra y padrastrc de las
ajenas, l...]
atenta aquees hambrede bien, nacido paramal, hijo de dgo paraser hombredc m u d w
fue- y de otras tanta flaqurm, l...]
~ i d awestras
e
mercedes [...] lo admitan en dicha cofradía del
Placer, dándole en ella alguna plaza muerta, aunque sea de hambre* (citar a EGIDO1970: 130).

admissió. La fórmula per uniformar (i simplificar) els memorials no arribaria fins al 1795. i fou la següent:
Fórmula del memorial

D o n N. de N., etc., deseoso de adelantar en el conocimiento y estudio de las
buenas letras, bajo la direcci6n de vuestra excelencia, suplica se sirva vuestra
excelencia admitirle en el número de sus individuos, sugetándose a los estatutos
con que se govierna la Real Academia de Buenas Letras, de que se halla enterado,
y resoluciones que se sirviese acordar (1-111-1:Registro de lar juntarparticulares ...,
pag. 31).

Les votacions (a partir de 1752) havien de ser fetes per escrutini secret a
través d'unes ckdules:
Se harán dos cedulas por cada individuo vocal: una que diga "Admirase" y la otra,
"No se admita"; se tendrá una caxita y echar&en ella el academico la que quiera que
subsista, y de todo se dará cuenta a la Academia, para su instrucci6n, insiguiendo lo
prevenido por los redes estatutos en el capítulo 23 (1-11-2, pigs. 10-11).

Un cop sotmesos a votació, si finalment eren admesos (amb la condició
d'haver estat acceptats nemine discrepante),'" encara els quedava passar
pel ritual d'ingrés: en junta general, els nous acadkmics havien de llegir una
oració gratulatbria. Fetes <<segúnestilo,,, eren 40s actos que los constituyen
académicosn (1-11-3, pig. 51); en altres paraules: era en i'acte de Ilegir-les
que es verificava la possessió del tito1 d'acadkmic. En un inici, els nous
membres tan sols expressaven retbricament la seva gratitud i humilitat envers el president i la resta dels academics; més endavanr, tambk dissertarien
sobre un tema i les oracions d'ingrks evolucionarien fins a esdevenir un
discurs normal. El 1806, per exemple, Joaquim Albert Moner i de Bardaixí
es refereix a «lo prescripto por ley de la Academia, que manda se trate punto
sobre historia o poesía en semejantes actos, dexando libre la elección al que
celebra su entrada. (13&Iligall, núm. bis, fol. [u]). Llegida la gratularbria,
se'ls facilitava un diploma que seguia el següent model (conservat entre els
papers del lligall 1-111-3):

191.No reprodueixo el forrnulari de les catres d'avís d'admissi6 com a membre de la corporaci6, quc cs troba recollit a 1-11-2,pig. 5 . Nomes interessen dos feta: I'especificació que la
grarulatbria havia de ser redactada en llengua castellana (veg. 52.1.1,de la segona part) i la
constaració que s'havia de llegir obligathriament per poder ser considcrat acadkmic.
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En vitela
D. N. de N, etc.
Certifico: Que, habiendo sido admitido don N. de N. por academiw supernumerario,
visto el favorable informe que dio el señor zelador, en junta particular, y precedidas
las demás formalidades de estilo, ley6 la oración gratulatoriaen junta general de de
de , presidida del señor don , como así consta de los acuerdos de la expresada
Real Academia, que existe en la secretaría de mi cargo. Y, a fin de que pueda ascender
a la clase de academico numerario, siempre y quando vacare plaza de número de
quarenta que previenen los reales estatutos, le sirva de título donde convenga y
pueda gozar de los honores, privilegios y distinciones que los demás acad4inicos, doy
la presente, Firmada de la mano del señor vice-presidente y mia, y autorizada con el
sello de la Academia, en Barcelona a
Lugar del sello
Pero, quins eren els mkrits que es tenien en compre a i'hora d'acceptar
un aspirant a acadkmic? Primerament, el prestigi social del pretendent. E n
aquest sentir, es podien valorar no només els mkrits propis sinó tamb6 els
de farniliars il.lustres. D e la mateixa manera que el títol nobiliari era
hereditari, alguns nobles «llegaren» ais seus descendents un seient a I'Acadkmia: ja ha estat dit que diversos mernbres fundadors dels Desconfiats
foren succeits pels seus fills en la represa de 1729. D e forma similar, ocorreg u i en la RABLB. Aquest és el ras, per exemple, de Francesc de Paiau i
Magarola, «hijo de padre [Akxandre de Palau i d X p i l a r ] que, en principio
de la presente centúria, dio relevantes pruebas de su saber, como consta de
los assumptos que se conservan en el archivo de la Academia)) (junta de zl
VI1735; 1-111-1: [Actes de 1729 a 17311)~de Benito Clemente de Aróstegui,
admks per l'«alto mérito de su excelentísirno tío [Alfonso Clemente de
Ardrtepz], ministro de su rnagestad y su ernbaxador en la corte de Nápolesi,
(jpart. z11XIIl1763; 1-11-2, pig. zo8), de Juan Ignacio de Luzán, el qual
ingressi com a honorari (25 de mar$ de 1782) en atenció als mkrits del seu
dihinr pare, Ignacio de Luzán, o de Josep Maria d'Albs i de Móra, nkt del
difunt primer marques de Llo i nebot del segon, aleshores secretari, que,
«aunque no tenga principios ni que aya estudiado, fundándose todo en lo
prevenido en los reales institutos [en concret, al segon deh estamw] de que en
la joven nobleza, aunque n o tenga principios, pueda suplir para que se
,
admita los dezeos de aplicarse» (jpart. 61XIIl1786; 1-11-28, fol. [ ~ I u ] )per
esmentar-ne tan sols alguns.
Amb tot, el que havia de concórrer en el candidar eren «las circunstancias de
literatura y aplicación wrrespondientes» (jpart. 16NI1757; 1-11-2, phg. 127).

L'aplicació a qualsevol de les branques de les bones lletres era un dels requisits més importants per accedir a un lloc en 1'Acad&mia.'92Aquestes «circumstinciesn foren les que es tingueren en compre en el cas d'Antoni
Andreu i Massó (admes «en atención de sus relevantes qualidades tanto en
lo poetico como en lo oratorio, tanto en las sagradas como humanas letras»;
junta de 1711III1737, 1-111-1) i en el de Francesc de Novell i de Borras (perque es considera que tenia «particular aplicación al cultivo de las letras»,
jgen. 111XI17~6;1-11-3, pig. 74). 1 tanr aquest com Josep Francesc de Portell
havien donat mostres suficients del fet que «anhelan dedicarse al cultivo de
las letras con los exercicios literarios en que se emplean los individuos
académicos* (jpart. z~MII117y6;1-11-2, phg. 112).
En aquest sentit, altres expressions emprades sovint per justificar l'admissió en aquest sentit eren: <<teniendoconsideración a la[s] distinguidas
circunstancias y literatura de este cavallero [AndrPr Santos y Samanitgo]»,
«ambos sugetos [Martin Panzano i Bonaventura Abat] son conocidos por
sus obras y talentos por los literatos» (jgen. 7/11/175g; 1-11-3, pigs. 104.105);
<<otrascalidades que le acreditan [aJuan José de Peñueh y de Zarnora] muy
aplicado al cultivo de las buenas letras» (jgen. 31111176~;1-11-3, pig. 137);
«queda admitido [MariaJoaquim de Huerta] en atención a su literatura» (I11-3, pig. 139) Marii Josep de Mata adrega, el 3 de gener de 1791, una carta
a Felix Estanislau de Prats i Santos, baró de Sarraí, en que proposava I'admissió de Pablo de Santo Domingo, carmelita descalg, perque «sería sujeto
de utilidad para el cuerpo literario de las Buenas Letras por ser buen retórico
y muy aficionado a la historia de Catalufian; com es veuri més endavant,
aquesta «afición a la historia de Caralunya acabara essent un dels criteris
principals a I'hora d'admetre un pretendent a la institució.
La mes curiosa de les admissions fou, perb, la del venedor de teles Pere
Serra i Postius, que ingressi a la institució gracies a la seva important biblioteca.'" Una biblioteca que, malgrat ser particular, estava oberta a alrres
172. Nomes com a dada curiosa: tat i la presencia de dames rcrs els cortinarges, I'accés obert
a la corporacid d'una dona no arriba fins al 1838, any en quk I'acadkmic Josep Anroni Boixeres
planteja, en nom de la comissió corresponent, que es corregis un esborrany sobre I'addició dels
estatuü: ~iCrerla comisión que podrin ser también nombradas socias de honor l a señoras que,
por su ilustracidn y obras científicas, se hagan acreedoras a esta disrinción. (carta datada a
Barcelona cl r de iuarG de 1838, conservada al lligall 1-111.3); possiblement es fku en atenuó a
JoseFa Maganen, nomenada sbcia d'honor perla seva activitar poetica (urg. la seva carta d'agraimental mareix Iligall). Anys més rard (el 26 d'abril de 18$6), tamb6 seria admesa Maria Mendoza
dc Vives, pel fet d'estar .dedicada al cultivo de la poesía, sin prerensiones de ninguna clase y por

mero pasatiempo,,.
193. A rraver de I'invenrari portmortern de la seva llibreria (ed. a MADURELL
1957: 380.398).
coneixem quin tipus d'obra p d i a hom consultar a la biblioreca d'aquesr historiador eclesibric,
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erudits (i acadkmics), com, per exemple, Antoni de Ba~tero."~
Aqucst rcmarcava el seu agraiment a la carta-prbleg de Prodigior y jnezas de los
santos ángeles (1726) de Serra i Postius (ed. a CAMPABADAL
ed. 2004: 91-95):
Favorecióme cambien vuestra merced dándome francamente entrada a su librerla, en
donde me regosijk de nuevo viendo y admirando el gran resoro que, en libros
manuesuitos y de estampa antigua ( d a ? a parre los impressos modernamente),
pertenecientes a las wsas e historias de Caraluha, assí eclesiásticas como profanas, su
virtud y noble genio ha recogido, y amontonado.

1 no és estrany que el simple fet de tenir una bona biblioteca €os motiu
suficient per entrar a formar part de la corporació barcelonina, sobretot si
pensem que alguns dels acadkmics reconeixien en els seus discursos la manca de fons bibliogrifics. Parlava, per exemple, Josep de Sagarra (1755) de «la
escazés de libros que padesco en este terreno [invariom dels drabs a Espanya]),
(7k Iligall, núm. 44, fol. [úr]).

Talment <<pequeñasrepúblicas cortesanas que copian la estructura
,
jerárquica dcl poder y su codificación>>(EGIDO1990: I I ~ ) l'organització
interna de la corporació barcelonina s'articulava entorn de set chrecs o oficis diferents, que es poden classificar en perpetus o vitalicis (president,
vicepresident o director, secretari -que podia o no incloure les funcions
d'amiver- i tresorer) i rnbbils o d'elecció anual (zelador i revisors -altrament
dits, censors o fiscals).

2.3.1.1. Presidents
El cirrec de president estigué reservat, des de 1729, a les personalitats
més il.lustres, socialment parlant, que poguessin esdevenir protectors de la
acadtrnic, literar, bihliiifil i home d'arxiu. Entre els Ilibrrs impresos i manuscriis (mes de rrescenrs euemplars), hi abundaven els d'histbria de Catalunya (especialment eclwiisrica). 1 entre
els manuscrits, el mes preuat era segurarnent la cbpia dcl Llibre dehfeiia de Jaurne 1 fea per
Celesti Destorrents a insrincies de I'abar de Pobler Pon$ de Copons.
194. .Aadtrnico que, en la Arcadia de Roma, supo acreditar sus talentos y admirar a los
romanos, mereci&ndosemil aplausos de haver dado a luz rin romo de fóleo de singularlssima
erudición» (1-111-1: Rtrolucioner de lu Acndemia Literaria barceloneia, ylVlllii7lg).

corporació barcelonina (veg. MOLAS2005). Segons l'estatut número ~ I I ,
<<tendrá
a su cargo lo guvernativo y económico de la Academia)).En principi,
el president havia d'encarregar-se de la distribució dels assumptes, feta segons el «genio y professión)) de cada membre,"' i de la lectura de les introduccions, per bé que a la practica els vicepresidents acabaren assumint
aquestes rasques. Inicialment, en cas de la seva absencia, presidia les juntes
l'acadkmic més antic de tots; després, se n'ocuparien també els
vicepresidents.'" La seva elecció es feia per votació secreta, com disposen
els estatuts.
Durant el Setcents, foren nou19' els presidents que encapgalaren la institució. A continuació, a més d'esmentar-los, en remarcare algunes de les
activitats que dugueren a terme a favor de la institució.
Estrictament, I'escollit per votació, a l'academia constitutiva, com a priDE PINÓSI DE ROCABERT~,
mer president fou JOANANTONI DE BOIXADORS
COMTE DE SAVALLA.
Cal tenir en compte, pero que, per als Desconfiats, el
cirrec de president era mbbil i es reelegia cada mes. Aixb, entre aitres motius, va motivar que el marques de Caides de Montbuy, considerés en el seu
article sobre «Los presidentes de la Real Academia de Buenas Letras», que el
I ROS, MARQUBS
primer de tots Fou, en realitat, PAU IGNASIDE DALMASES
DE VILALLONGA
(17001, ates que, a mks de cedir el seu sal6 senyorial per a la
celebració de les juntes, li fou assignat el número I de la llista dels assistents
habituals, malgrat que els oficis de president i secretar¡ baguessin d'exercirse segons un torn. Fins i tot, s'atreví a especular que, *seguramente, de
haber vivido en 1729, al constituirse oficial y definitivamente nuestra cor1955: 473).
poración, hubiese sido elegido presidenten (SANLLEHY
A l'inici de la represa de 1729, perquP la institució no en quedés brfena
fins que s'escollia un president definitiu, s'acordi que presidissin les quatre
primeres acadkmies (I d'abril-I de julio1 de 1729)~alternadament i com a
COMES
i l'exprovincial dels dointerins, el catedritic de Retbrica SEGIMON
minics de la Corona d'Arag6 TOMASM A ~ A N E Rcomenqant
S,
per Comes
19s. Amb tot, els que redactaven els llistats dels assumptes possibles tren uns altres: per
exemple, el 1758 se n'ocupen el marques de Seiitmenar i Josep Mercader (jparr. 30/1/17~8);a
finals dc seglc, I'enwrregat de la disrribuci6 dels ñssurnpres era Salvador Puig.
196. Com rarnbe de les oracions introductbrier imb que, al comengament, el vicrpresidrnt
obria cada assemblea; amb el temps, aquesta formalitat quedaria redtiida a la de primera sessió
de I'any acadkmic. L'única excepci6 era, cap a finals de segle, les que es feien a I'iniu de I'any
acadkmic, a d r e c dels zeladors.
197. En realitar, foren més si pensem que, a I'Academia Desconfiada, cada junta era presidida
per un acadernic diferent. Cal remarcar especialment la presencia de Jordi d r Hrssen-Darmstadt
a la quarta de les sessiona, amb Francesc de Jasa i d'Agulló, perb, com a president.
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(autor d'unes regles d'ortografia per les quais havien de regir-se els treballs
acadkmics i d'una Oratio ponderant el valor de I'eloqu&ncia).De I'I d'agosr
PAU SOBRECASES,
de 1729 al mar$ de 1731, ocupi I'inrerinarge el teatí VICENT
qui destaca per les seves i n t r o d u c ~ i o n s . ' ~ ~
El següent que ocupa el drrec fou GUILLAUME
DE MELUN,MARQUES DE
RISBOURG, capiti general de Catalunya (16 d'abril de 1731-23 d'agost de
1734). Ja al juny de 1 7 2 9 donava mostres d'inrerks per la instirució i, fins i
tot, envia alguns assurnptes perquk els tractessin; es mostrava, deien, «muy
aficionado a la Academia». Josep de Móra i Cata, marquks de Llo, i Bernat
Antoni de Boixadors, el visitaren per demanar-li protecció (veg. DOCUMENT
z).'~~
Melun accepti el cirrec després de la sessió semipública de 1731 d e
que parlaré més endavant, en aquest mateix mateix capítol, al 92.4..
dcdicat
a la tipologia de les juntes acadkmiques- i escollí, perquk presidís les sessions
en la seva abskncia, el comre de Peraiada, com a vicepresident. Durant la
seva presidencia, fou encunyada una medalla, com a insígnia academica,
que duia gravar I'emblema i el lema que partia del seu cognom. A més,
també foren aprovades les Ordinaciones y reglas que [...] deben observarse
en la misma Academia, establecida para inrtruccidrr de la historia sagrada
y profana, philosophía natural, moral y política y exercicio de lar buenas
letras, corno son poesia y rethórica, ja esmentades més amunt.
El 6 d'agost de 1734, amb motiu de la malairia de gota del marques de
Risbourg, la RABLB va dedicar una junta a les quatre virtiits cardinds que
adornaven el president, que eren: la justicia, la prudencia, la fortalesa i la
tempranca. A finals d'aquell mateix any, celebrarien I'acadkmia fúnebre
corresponent, divida en tres parrs, segons la corona de Ilorer, la d'olivera i la
d'amarant. Dins d'aquesra darrera parr, Pau de Dalmases i Vilana glossi
amb una decima el peu «Fins a la mort, presidentx. Ens ha pervingur un
esborrany d'aquesta composició (al lligall I-111-17), conjuntament amb el
següent elogi en prosa catalana:

178. I'er esrructurar cada inrroducció, prenia iin moriu diferent -la florida de les flors, el
movirnent drl sol, I'rncarnició del Verb com a roma de la savirsa que han de dur els acad$mics,
etc.sempre relacionat amb I'acrivitar acadernica. Prr rxrrnple, a la Innoducción dd dla I de
n o v i e r n b r c ~(12t
~ ~liigall, núm. 7 (r)), ares que I'Acadtmia ringut lloc el dia irnmediaramenr
anrerior al dels difuntr, expori la rehció sinonímica entre esrar ociós i errar morr, per I'abskncia
de movirnent, i en relació a la sentencia d'Ovidi en que compara estar mort amb esrar adormir:
.Sorn~iusfir morris imagon.
177. El io d'ocrubre de ,734, Agustí Anroiii Minuarr donP n contixer I'exisrkncia de la
inrrirució al comandant interi, el comte de Glimes, amh Ir mareixa perició: que I'acollis sora la
seva protecció.

Lo marques Riswrch fou elegit presidenr per la Academia y, ayxí com lo sol, mentres
presidey* enrre tots los astros, sols el1 6s qui resplendeyx, ayxí mateyx, lo marques
Risburch, fet sol enrre los academichs, sols el1
resplandir; per lo que se n'ani a
sepulrar-sc en las montanyas de Moncserrar, pera suplicar a aquella soberana reyna
que accepth lo ser elegida com a sol de la Academia, la qual resplandiria per la
influencia que ly donaria aquel1 elegit sol que esta occulrat entre las montanyas. Lo
marques Risvourch, constitu'it capiti general, se volgue desemhra~arde tants negocis
com poria aquell puesto per a poder, posarcs, als peus d e nosrra Senyora de
Montserrat, cuydar miUor dcls negocis de la Academia.""

El seu successor, perb no de manera immediata, fou BERNATANTONIDE
BOIXADORS
I SUFZDADE SANTMARTI,COMTE DE PERALADA
(20 de febrer de
1739-1755). No va ser fins al 20 de febrer de 1739, quatre anys després de la
mort del marques de Risbourg, quan tots els acadernics decidiren, uoce
clamantes, oferir-li la presidencia al comte de Peralada, que ja havia exercit
El1 mateix mantingué el cirrec despris de
les funcions de vi~epresident.~~'
la protecció reia1202i fins a I'I de novembre de 1755. data de la seva mort, a
causa del terratrkmol, a Lisboa, on exercia d'ambaixador. Segons Sanllehy
(1955: 475). dirigí personalment els treballs preliminars per a la redacció del
diccionari histbric de Catalunya.
En un primer moment, volgueren celebrar el funeral a I'església del Pi,
perb, finalrnent, la rnissa cantada de difunts (i I'oració fúnebre a chrec de
I'Academia) tingué lloc a i'esglksia de Santa Caterina, dels dominics, el
. ~ RABLB
~~
encarregi al seu biograf, Josep Merdissabte zo de n o ~ e m b r eLa
cader, que pronunciés un sermó fúnebre; I'oració esti dividida en tres parts:

zoo. Veg., en castelli, la mareixa imarge aplicada al difunr presidenr: *En este monte, como
otro sol, virnen a sepultarse los rayos de aquel que fue, en otra riempo, Apolo de nuestra
Academia» (ij*Iligdl, núm. 35; papa anhnim i incamplet). Consra rambe que Serra i Postius
llegi a I'academia Fúnebre un Reiumen hirtdrico de lm baroner illusnei quydcen en el monatoio
de Mornenate. enne Lx quok elip'd iu excelencia iu repultura para competir con todoi con la
eternidad r i t nr nombre
zor. Ens constaque afirma: «Yoconfío que mis acad6micas han d r llenar todas mis esperanzas
y que, evitando los inútiles r insubstanciales ejercicios, sean sus tareas sólidas ocupaciones
provechosas, sirviendo siempre de norte en cuanto enipreiidaii el mayor servicio del rey, La
utilidad dcl rcino y la gloria dc la patria* (citat a G A L,954:
~ 165).
zoz. Amb aquesr moriu, els academics li enviaren una carra, darada el maig de 1752, plena
d'elagis a la sevi persona: «acriuo rspírirun, <<grandemerira>i que «dio el fomento y los
progressos que se han grangeado, la regia protección con que brilla y de que hace ranra gloria»
(1-11-2, pigs. 3-4).
203. A aquesr acre convidaren, amb esqueles impresa, «a la nobleza y trapa [y] prelados de las
religioncsn (jpart. 15lXIIl175~;I-11-2, pig. 99).
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lletres (hi destaca la presidkncia de la corporació, en la qual llegí nombroses
disscrtacions), armes (participa en campanyes militars per tot Europa) i
~
impripolítica (fou membre actiu del servei polític a la ~ o r t ) . ~1 's'acordi
mir-la (jpart. 31lXiI11755; veg. $2.6. e).
Aquesta vegada, perb, l'elecció del nou president no seria posposada i,
dos mesos desprks, el gener de 1756, li fou proposat el cirrec a un gran
DE SILVA
ALVAREZDE TOLEDO,DUC DE
aristbcrata espanyol, FERNANDO
HUÉSCAR,
més tard, DUC D'ALBA,'U~
I COMTE DE GALVE
(16 dlagost de 17561776), membre de la RABLB des del 1736. De residencia habitual a Madrid,
havia estar nomenat director de la Real Academia Espa~íolael 1754,'~%n
succcssió de José de Carvajal. Com a majordom major de Ferran VI, fou
I'encarregat de presentar-li un exernplar del primer volum de I'obra PI&~ i a . ' ~Des
? de la corporació barcelonina, li foren oferts diversos obsequis: el
1757, Salvador Puig elabora un epitalami, en obsequi pels respectius casaments dels seus fills (jpart. I ~ I X I I I I ~i ~el~ 1770
) , el felicitaren per haver
ascendit a capiti general dels exkrcits reials (9lIVl1770). Mort el 1776, tambi
fou Puig qui li dedica un sonet a la seva memoria, com a president de
I'Acadkmia, que fou llegit en junta general de 8 de gener de 1777.
Al duc &Alba, el SuCCeí FRANCISCO
G O N ~ EY ZDE BASSECOURT,
COMTE
D'ELASALTO
(19 de desembre de 1776-16de desembre de 1793), rinent general
dels reials exkrcits, sergent major, comandant i inspector de les reials gubdies espanyoles i governador militar i polític de Barcelona, ja que rcsponia
a les necessitats de la corporació:
L..] atendido el estado de la Academia y cuánto le conviene que el que se nombre
presidente sealiterato, condecorado y con propensión a facilitarle lo que tanto necesita,
y que la autorizaría mucho si pudiese proporcionarse su asistencia personal,
204. Parai.lelament, Manuel Trememulles li dissenyi u n monurnenr fúnebre en que les estiriies
del pis inferior represenravrn els quitre principals objecres d'estudi de l'Acid5mia: histhria,
filosofia inoral, eloqükncia i poesia. James Amelang l'ha considerar ,<laafirmación local más
explicira del concepto de la nobleza de letras durante la Edad Moderna> (AMEIANG
1986: IZO.
De la mareixa manera, la RABLB encarregii també una lamina gravada.
205. Comuna piadad'ull, Mariide Sans i de Sala alasevagrarularhria (1758)constata «quán
proprio es que elalva, diga nuestro excelentisima señor duque de Hutacar, presida las suprriorrs
luzes dc ran adelantados individuos» (jz2 Iligdl, núm. 40, fol. [ ~ r l ) .
106. Veg. I'Omcidn que dixo en h Real Academia Erpniioh elewcelenríiimo refior duque a't Alva
rl d h 28 defebrero de 1755 en que tomdpoieridn del empleo de director, por S M (ARABLB, 17t
Iligall, núm. 1). Fou tambe mrmbrr de I'Academia de la Historia i consiliari de la de Bellas Artes
de San Fernando.
207. Carreras i Bulbeiia n'afirma: .L'Únic record de son pas per nosm uirparació lo constituia
u n plec de poesies per ell ofrenadcs. Debades les he cercadcs ab vcr inccrksn ( k n a s 1978: 226).

reconociendo que todas estas circunstancias se hallan en el excclenrísimo seíior
conde del Asalto [...] (jpart. 171XIIl1776; I-11-28: Qlulderno dejuntarpahcularer ...,
fol. [18v]).2O~

Li foren dedicats alguns versos amb motiu de la seva elecció com a president209i per I'ascensió a la capitania general del Principat. La seva diligkncia presidencial mes destacada Eou aconseguir que I'Ajuntament li cedís el
saló del Consell de Cent per a les reunions de I'Academia.
El darrer dels presidents setcentistes fou MANUEL
DE GODOYY ÁLVAREZ
DE FARIA,DUC D'ALCÚDIA,P R ~ N C E PDE LA PAU(26 de febrer de 1794-julio1
de 1807)."O Les relacions de la RABLB amb el duc d'Alcúdia venien ja des
d'inicis de la dkcada dels 90, en quk Godoy promovia els inims dels academics a fer progressos en el terreny de les Iletres. L'única sessió que possiblement presidí fou una junta general de 1802, ates que es trobava a Barcelona
conjuntament amb els monarques. El 1807 ascendí a almirall d'Espanya i
d'fndies; en mamar, deixi la corporació a cirrec del vicepresident, Miquel
Joan de Magarola.

z.j.r.z. Vicepresidents o direcrors
En abskncia del president (com s'ha vist, cirrec sovint concedit de manera honorífica a una personaiitat que protegia la institució), el vicepresident
gaudia de les seves mateixes facultats, 6s a dir: presidir les juntes (en nom
proposar les matkries que s'haguessin de tracrar a les juntes
del pre~ident),~"
particulars, llegir les oracions introductbries o inaugurals (a I'inici de cada
curs), distribuir els assumptes, parlar en nom de la corporació o decidir la
celebració de juntes extraordiniries, entre aitres Euncions. Amb el temps,
208. En aquesr sentir, Jerónimo de Grimaldi, marques de Grimddi. ministre director de les
Reials Acadthmies, li comunica que: %Haparecido al rey inui acertada la elección que ha hecho
la Academia de Buenas Lcrras de Barcelona de la persona de vuestra excelencia nombriindole su
presidenre por fallecimienro del señor duque de Alba (carta darada a El Parda, io de gener de
1777, que es conserva a I-N-8).
209. Entre rors, destaca el que llegi Aleix Feliu de la Penya, arnb la ademanda y amonesracid
que la resrablesca [a ln RABLB] a soii primitiu csrar y procure per son aument y Iluhimentz
(1777); ARABLB, 32th Iligall, núm. 6.
210. Veg. la lletra en que se li comunica el nomenament, i la seva acceptaci6, a 1-111-2.
211. En cas que el vicepresident rambé fos absenr, les juntes eren presidides per I'antiquior,
6s a dir, per I'acadkmic mes anric: aiul, pcr euemple, les juntes celebrades entre el rIlVli79z i
el q/I/r7q3 (emmarcader en un momenr convulrionar políticament que afecri, uim veurem,
el transcurs de les juntes) foren presidides pels antiquiorer Salvador Puig, Domthnec Igiiasi de
Bbria i Gaspar de Sdla.
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passaren a ser anomenats directors, atks que el cirrec implicava a la practica
i ben sovint la direcció de l'Academia quan els presidents es trobaven fora
de la ciutat. Podien ser nomenats pels presidents o escollits uninimement
pels academics, per votació secreta. Dono, a continuació, la llista dels academia que desenvoluparen aquest ofici:
Bernat Antoni de Boixadors (3 de desembre de 1731-1733). El 1733
expressi que havia d'absentar-se i anar a la cort d'Espanya; malgtat el
desig dels acadkmics que mantingués aquest cirrec, el director de
l'Acadkmia passi a ser:
Agustí Antoni Minuart i Parets (3 de febrer de 1733-fins al 1743)~'~
Antoni d'Ametller i Montaner, abat de Besalú (29 de maig de 17431745). Ates que havia d'assistir al Concili Tarraconense, seria substituit
per:
Josep de Móra i Cata, marques de Llo (2 de juny de 1745-1762). Fou
I'inima de la vida corporativa (gestiona a Madrid la concessió de la
protecció reial) i intel~lectual(en especial, en el camp de la historia) de
I'Acadkmia.
Joan de Sagarriga i de Reard, comte de Creixell (14 d'abril de 17621767)~'~
Josep Galceran de Pinós i de Pinós, marquks de Barberi (31 de maig de
1768-14 de desembre de 1785)~'~
Francesc Escofet i de Roger, abat de Sant Pau del Camp (11 de gener de
1786-2 d'octubre de 1791)
Domknec Felix de Móra i Areny, segon marques de Llo ( 5 de desembre
de 1791-2 d'abril 1792)
Miquel Joan de Magarola i de Clariana, marques de Cordelles (23 de
gener de 1793-1807)

A més de les del teatí Vicent Pau Sobrecases, també foren molt elogiades
les introduccions llegides per Agustí Antoni Minuart; entre altres, va ser
molt ben valorada la que llegí el z de gener de 1736, ja que

zrz. Prrr Srrra i Poatius li dedid un epirafi A h venerabler cmizai de nuestro difinto director,
el 1743 (7&Iligall, núm. 33).
211. Salvador Puie
u li dedica una oraci6 fúnebre fuNl17681
.,
, , i Antoni de Sicardo un eoitafi
pokric (roMI111~68).
214 Autor d'unes Quintilh. En derdngo deIrentimiento que tuvo en p e L? RPnlAcademia Ie
nombrasepor ru vicepresidente (Ilegides el 7 de juny de 1769).

abrió la sesión con plausible y singular incroductoria latina que, no obscante de escar
siempre gustosos todos los acadkmicos dc las introducciones de su reverendísima, fue
de singularíssimo aplauso, porque, compuesta en idioma latín, sin faltarle ápice que
conduzga a la más perferaoración oratoria, se mereció repecidos aplausos y no menos
agradecimientos, porque, a más de las dulces cláusulas, dio su reverendísima
importantes documentos para el más feliz progresso de la literaria empresa, en que,
con tanta aplicación, se ocupa gloriosamente este sabio, noble y santo congresso (I111-1 [Acres de 1736 317391).

z.j.1.3. Secretaris, anrivers i rresorers
Els vicepresidents es recolzaven, en esskncia, en els secretaris, que eren
qualificats, per aquest motiu, de «móvil de todo>>.Havien de registrar en els
llibres d'acres totes les resolucions i acords, anunciar les admissions als
aspirants (consignades al quadern de certificacions), recollir els papers i
obres dels academics (i entregar-los a i'arxiver, en cas que no fos el mateix
secretari), rebre i respondre totes les cartes adregades a la institució (per a la
qual cosa disposaven dels segells corporatius), convocar els acadkmics a les
sessions (tasca que, amb el temps, acaba fent el porter) i informar dels que
no hi assiscien (i de les causes de la seva absencia); a rnés, uns dies abans de
la junta general, se'ls havia d'entregar els assumptes treballars per poder-los
passar als revisors.
Aquest cirrec fou ocupat per:
Isidre Padró (1729-1744)
[Agustí Antoni Fabrepes, ajudant de secretari (des del ro de julio1
de 173711
Ramon de Ponsic i de Camps (1744 [reelegir el 17521-1771)"~
[Lluis Verde, ajudant de secretari (des del 6 de febrer de 174711
Dornknec Felix de Móra i Areny, segon marques de Llo (10 de gener
de 1776"~-1791?),que conservava a casa seva l'arxiu de I'Acadkrnia
Fklix Estanislau de Prars i Santos, segon baró de Sarrai (5 de desembre
de 1791-29
.
. de iuliol de 1807)~"
[Pere Pont fou nomenat secretari durant l'abskncia del baró de Sarrai
per malaltia (jpart. 18/VII/i804); alguna acta d'aquest periode també
apareix signada per Antoni Jugli]
215. Ala seva rnort, li fau drdicat un elogi per parc del segon marques de Llo, el seu successor
en el cirrec de secretari.
216. Tor i que ens consta queja havia exercir aquejt ofici en alguna junta de 1770.
217. De fet, des de 1805, havia presentar la s w i dimissi6 (veg. jparts. z > I Ni z7lV1/i8oj), la
qual no li fau admesa.
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A partir de 1752, el secretati passa a exercir tambi les funcions d'arxiver;*ls abans, perb, ho fou Feliu d ' h a t (1743-1747) (aleshores, el baró de
Rocafort consta com a ajudant d'arxiver).
Fins al 1754, I'Acadkmia no necessita la figura d'un tresorer, cirrec que
ocupa Antoni d'Armengol i d'kmeric, baró de Rocafort. Les rasques del
tresorer eren: durant els primers anys, recollir les donacions dels acadkmics
per imprimir el primer volum de I'obra pr&via;2'Uesde 1790, recaptar la
contribució anual dels academics i administrar els fons, i, a partir de 1792,
passar-ne compres cada dos anys. Des de 1770 (i fins al 1817), aquest cirrec
I'exercí Francesc de Sans i de Sala.
z.j.2 Ojcis

mdbili o de renovacid anual

Segons l'esrarut número XI,els oficis de zeladors i de revisors d'histbria
i d'obres heterogknies es renovaven a n ~ d m e n t ? ~ O

A I'inici, el zelador tenia la important funció d'esperonar els acadkmics a
l'acompliment dels estaruts i de fomentar la concurrencia i el desenvolupament de les funcions literhies, és a dir, havia de melar el puntual cumplimiento
de los estatutos, acuerdos y estilos acadkmicosn (com diu I'estatut corresponent); més endavant, se li encarregi una dtra tasca potser encara més rellevant, areses les circumsthcies: I'andisi de les causes de la decadkncia corporativa i el plantejament de possibles solucions. A més, havia &informar dels
mkrits intel~lecrualsdels erudits que demanaven ser admesos a la corporació.
Tasques que descrivia el primer dels zeladors, el baró de Rocafort, en un sonet
intitulat Confirrsa el zelador de la Academia su omissión en no instar a los

académicos la t!nhCgU de smpapeles a los revisores en tiempo proporcionado, a f i n

de que puedan kherse junto ron lar cenruras en lar assambkas generales (1753):
Zelar de oficio dwo el cumplimiento
de esraruros que te hazen resperable,
Academia Real, sabia y laudable,
con 10 que anduve omisso, por arenro.
218. DCi'amiu, e11tenien
117. Consta

clau el presiden1 (o el vicepresidenr) i I'amiver (o secrerari).
que d'aquesta tasca se n'encarregaren Benet Vinyals de la Torre i Francesc

Sanrjoan.
220. Llatribuci6 del cirrec es feia el mes de maig de cada any indicar i durava fins a l maig de
I'any següenr.

Mas, ya para cumplir s61o consienro
que venga a ser qual ley una, inviolable,
de papeles la entrega indispensable,
en riempo, a revisores y ai inrento.

Las buenas letras son de este Museo
el alma roda, que le da la vida,
y el principai objeto: nuesrra historia;
así, será de ingenios el trofeo,
palestra literaria más lucida
p de ella, la resulta immortal gloria.22'

Els academics que ocuparen el &rec de zeladors a partir de la concessió del
:~~
d'Armengol i d'hmeric,
títol de reid foren, per ordre c r o n ~ l b g i c Antoni
baró de Rocafort (1752 i 1758). Bernardi de Padellis (1754,2231764 i 1766),Antoni
Andreu (1759, Joan de Sagarriga i de Reard, comte de Creixell (1756 i 1760),
Francesc de Prats i Mates, baró de Sarraí (1757)~Josep Galceran de Pinós,
marques de Barberi (1759, 1763 i 1765). Antoni de Ravissa (1761, 1769 i 1774).
Josep Gaspar de Bastero (1767), Mwi.3 Joaquim de Huerta (1768, 1776, 1792 i
1797), Salvador Puig ( 1 ~ 7 0i 1780), Josep Mercader (1779). Fklix de Prats i
Santos, segon baró de Sarraí (1772, 1790 i 1791), Josep de Portell (1771)~Miquel
de Magarola (1777). Francesc de N o d (177% Josep de Vega i de Senunenat
(1781,1782,1783 i 1785), Marii de Sans (1787))Antoni de Sicardo (1788 i 1789),
Esteve de Pinós ( 1 7 9 ~ Mari.3
)~
de Mata (1795 i 1796), Antoni Alegret (1802,
[18ojl i 1804)~Ramon Ignasi de Sans i de Rius (1805 i 1806) i Cir Vdk (1807).
D'entre tots, destaca la figura del segon baró de Sarraí, ates que el 1791, en
qualitat de zelador, *promovió la formación de un diccionario catalán, castellano
y latino y la traducción de la historia del rey don Jayme de Aragón, de Pablo
[sic] Montaner, en que se está trabajandon (segons les certificacions, 1-111-9, fol.
~ o Y )com
, a mitjans per eradicar definitivament la decadencia institu~ional.~~~
221. BC, ms. 1.874, fols. ior-127.
m. Indico, entre pdntesis, els anys uractes en que foren íeladors (cosa que facilita la identificacid de I'autona d'aleuns discursos aue ens han artibar anbnims).
. Ouant als anvs
, aue no hi a~areixen
(1713,1762,177~,1~~,
1784, ,786 i;794) 6 perque l a acta no consignen l'elecció de &re; anuals;
o b6 peque, a finas de seglr (1798,1799.18ca i ,801). se supengueren 1
sjunta i I'elecci6 dels oficir.
223. En jgen. 7IVIIIIi7(4, hi trobem la següent anotació curiosa: «El señor zelador don
Bernardino Padellás ha leido una decima suponiendo que no avria poesía alguna en esta junta
general por no aver invigilado el uladon, (1-119, pig. e>).
224. Tarnbé es remarquen qualirats sernblanrs de Mari&Josep de Mata, el qual s'enarreg de
la «revista y coordinación de todos los papeles de la Academia y la del diccionario cataláncasrellano-latino, que se están formando, de cuias dos juntas se halla nombrado vocal. (1-111-7:
Cen~/icacionerde ,772 n 1807,fol. (97-u).
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En primer Iloc, cal remarcar que aquests tres mots resulten gairebk equivaleiits a la practica acadkmica. A I'kpoca Desconfiada, la figura del fiscal (i
els seus veximens) cra imprescindible, com recull la Nueua disposición y

firmer leycr que ha de observar para su gobierno la Academia de los
Desconf;ador de la ciudad de Barcel~na,~'~
i se li permetia que <<implícitao
explícitamente vexe más que los dichos papeles, sin passar a zaherir defectos
de la concessió del tito1 de reial, les ordimorales ni corporale~».~~%bans
nacions aprovades pel marques de Risbourg plantegen la necessitat (eindispensable*) d'escollir tres fiscals que corrijan y enmienden las obras que se
leyeten en las assambleas»227i que, nomenats pel vicepresident i per la
junta particular, havien de variar cada tres mesos. Així, per exemple, Segimon
Comes, nomenat censor dels temes d'humanitat el 8 de novembre de
1729, havia actuar «enmeiidando el accento y orthografía~.''~Fins a 1752,
i atesa la naturalesa de les actes anteriors a aquesta data (conservades en
papers solts al lligall 1-III-1), les informacions al respecte són, més aviar,
esporidiques. Consra que hi hagué <<juntaparticular [7/II/173o] en casa
Dalmases, y se trata de la manera de actuar los revisores de los trabajos
literarios de los académicos y de la conveniencia de hacer tambiin trabajos
históricos». Quant als acadkmics que ocuparen el carrec, nomCs se'n poden espigolar les dades següents:
1729: Segimon Comes (per als temes d'humanitat)
1733: Tomas Maganers (per historia sagrada i profana), Agustí Eura
(per política i moral) i Segimon Comes (per humanitar i poesia)
1736: Segimon Comes (poesia), Josep Vinyals de la Torre (historia) i
Antoni d ' h e t l l e r (moral i Escriptura)
1743-1744: Josep dc Mdra, Feliu d'Amat i Antoni Andreu [seiise
especificar]
1747: Joan Lleonart, Joan de Sagarriga i Josep Pla [sensc especificar]

[Barcelona]: Rafael Fieieró, impr.. [c. 17011 (BUB, 07 8-651517-51).
226. En definició de Kennerh Brown, vtxameri<isignificaen los siglos m-mricn Espaía una
reprehensi6n rnririca y festiva donde se dan a conocer y se ponderan los dcfcctos, canto físicos
como morales, de una persoim ( B n o w 1993: 231); prr aixb, cdia la precaució indicada a la
N u m d"pojici61).
227. ARABLB, i-111-5: Ordinnririniy rr&~ que, con aprovacidn delexc~l~nti~irno
iefior marqudi
de Risbourcq, L..] deben uheruarie m Iu misma Academia, fol. [?d.
228. ARABLB, i-111.1: Reroluciones de kzAc<ukmia Literaria Barcehn~in[...], fol. [ijrl.
225.

Sens dubte, la censura de dissertacions (i I'aprovació d e Ilibres) destaca
entre les rasques individuals dels acadkmics, sobretot a partir d e mitjan
segle, moment en que I'objectiu histbric prengui moltíssima importancia.
Primordialment, es revisaven els treballs que els academics llegien a les juntes generals, per a la qual cosa s'escollien cada any (a partir de 1752 i, de
manera habitual, en la junta del mes de maig) tres revisors d'histbria i dos
d'obres heterogknies. Per a una més hcil consulta, veg., en la taula següent,
una relació dels acadkmics que foren revisors, tambk per ordre cronolbgic:

IPy

1

l

Rwisors d'hisrbria [de Catalunya]"'

Revisors d'obres heterogenies
[.de las demás obras»]

1752

Josep Vinyals de la Torre, Salvador Joan de Sagarriga i Josep Pla
Santjoan i Francesc de Prats

1753

[No apareixen consignars a les acres]

1754

Francesc de Sentmenat,JosepMercader
i Francesc Santjoan

Agusrí Riera i Josep Galceran de
Pinós

1755

Antoni d'hmcngol, FnncescXavier de
Garma i Benet Vinyals de IaTorre

Francesc Armanyi i Bernardí
Padell&s

1756

Antoni Andreu, Aleix Feliu de la Penya
i Lluís Verde

Dornenec Bbria i Salvador Puig

1757

Franccscde Senrmenat,Josep Mercader
i Ramon de Ponsic

Josep Galceran de Pinós i Antoni
Andreu

1758

JosepVinyalsdelaTorre,AntoniAndreu Lluls Verde i Salvador Puig
i Francesc de Prats

1719

Antoni d'Arineiigol, Josep Mercader i
Francesc Santjoan

Ramon de Ponsic i Bemardi PadcUaS

1760

Francesc de Sentmenat, Antoni de
RavissaiJosep de Bastero

JosepGalceran de Pinós i Salvador
Puig

1761

Francesc de Prats, Josep Mercader i
Franceschmanyi

Uuís Verde i Joan d'Albs

1762

[No hi haelecció de cirrecs anuals]

1

1

Izq. En alguri inornent. es preciqi ,,revisores de la hisroria de Cataluña, (veg, per euernple,
jgen. zz/IX/r8oz a qIVlrSoq, entre altres).
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Les acres no consignen l'clecció de

re11 i Jaume Mates

Gaspar de Saüa

1779

Jaunie Caresmar,Anroni de Sicado i Pere F k l i Estanislau de Prats i Josep de
Nolasc Móra
Cruilles

1780

Francesc Gaspar de Salla, Josep devega
i Josep de CruiUes
Quintana

Salvador Puig i Ferran de
Boixadom

1782

Jaume Mares, Francesc Escofet i Jaume
Quintana

Salvador Puig i Ferran de
Boixadors

1783

Francescde Novell, M a i i d e Sans i Jordi

MariaJoaquim de Huerrai Antoni

1784

[No apareixen consignats ales actesl

1781

1
1

1 Jaume Mates, Francesc Escofet i Jaume 1

Marii de Sans i Francesc Ramon
de Sagartiga

1785

1

FMM

de Novel. MariideSans i Jordi

Joaquirn de Huerta i h n i

k
i

1786

[No apareixen consignats a les actesl

1787

Antoni de Sicardo, Marih Joaquim de
Huerta i Josep devega

Francesc de Sans i Pere Nolasc
M6ra

Salvador Puig, M i e l de Sxtaide iJordi
Rei

M u i i de Sans i Antoni Jugli

1789

Salvador Puig Miguel de Sartaide iJordi
Rei

Marii de Sans i Antoni Jugli

1790

Joan Baptista d'Escofet, Francesc de
Sans i Josep de Vega

Bonaventurade Ferran ¡Antonio
Fernández de Calderón

1791

Joan Baptista d'Escofet, Francesc de
Sans i Josep deVega

Bonaventura de Ferran i Antoni
de Sicardo

179%

Marii de Sans, Jaume Quintana i
Climent Uozer

Domknec Ignasi de Bbria i Jordi
Rei

Climent Llozer

de Moixó

Ioaouim Estwe

Pou

1788

1

Rafael de Llinars, Antoni Jugli i
Joaquim Esreve

Ignasi de Sans i Segimon
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1797

Marii de Sans, Jaume Quintana i
Ramon de Sans

1798

[Ales actes jgen. no es consignacap
junta des del 19 de jiiliol de 1797f'ns al
18 de mar$de 17991

1799
1800

[Id.]

RaFaelde Uinarss i Antoni Alegret

[Sesuspin I'elecció d'oficis (jgen. 14Nl
180o)l

1801

[NOes consigna cap jgen. d'aquest any
fins al z ~ M I I ~ o z ]

1802

Ramon de Sans, Joan de Sans i Severí Rafael de Llinarss i Segimon Pou
Vaquer

1803

[Semblaque es mantenen elschrecs
anteriors]

1804

Ramon de Sans, CirValls i Nicolau Maiet Josep de Calassan$Sisó i Pere Pont

1805

Antoni Alegret, Cir Valls i Perc Pont

Miquel de Castells i Josep de
Calassan$Sisó

1806

Antoni Alegret, Cir Valls i Pere Pont

Miquel de Castells i Josep de
Calassan$Sisó

1807

Ramon de Sans, Antoni Abadal i Pere Antoni Esteper iVicen5 Dominec
Ave&

-

La tasca dels revisors cobria dos fronu: en primer Iloc, havien d e censurar tots
els discursos Uegits en les juntes generals, cosa que n o sempre fou feta amb el
rigor que calia esperar.'30 Fins i tot (veg. 94.1. de la segona part), les censures
acabaren veient-se com una de les causcs del declivi dels assumptes. En jgen.
zo/IIlh80~,Antoni Alegret, com a zelador, Ilegia u n paper referent a les censures, e n el qual conclo~ala necessitat «que se hagan las censuras conforme la
230. En aquesc sentir, en jgen. 8/V/1776, a'advertia que: nTeni6ndose presente que los redes
estatutos de la Academia previenen que todos los trabajos de 10s señores acad6rnicos se pascn
antes de leerse a lacensura de alguno de los sefiorcs revisores y que, en este particular, no se había
abservado rxacrameritr lo que esrh dispuesto, se acordó que se cumpla con la maior escnipuloridad,
entregándose los papdcs al secretario en la academia anterior a la que deben leerse, a Fin de que
el s e h r vicepresidente disponga se pasen para la censura al señor revisar que le par-)
(1-11.3:
Acuerdos de la juntagcxmaldtrh mayo 1752 h a t a l &febrero dP1777,pag. LIS).

práctica antigua, a modo de addiciones o notas marginaes, sin hacer mérito del
papel sobre que recaen ni del auton);2)' mesos desprk, s'aprova un pla o metode amb que havien de realitzar-se les censures, formar pel secretar¡ -el bató de
Sarraí- i Cir V d s (jgen. 17M111805; veg. DOCUMENT 9).
El contingut de les censures depen, en primera instancia, del ripus de
paper acadkmic que s'esti revisant: si es rracta d'una peFa oratoria o poetica,
a més de fer alguna referencia a la materia de que tracta, cal explicar a quin
genere pertany l'obra i, a partir d'aqui, advertir-ne les mancances i examinar-ne l'estil; si es tracta d'una dissertació o assumpte histbric,
bastará el procurar anivelarla con las verdades más comprobadas y el examinar las
citas con el quilate de los autores, sin arrogarse el empleo de corregir los dcscuydos o
faltas agcnas con las proprias, lo que sucede siempre que el censor atiende más a
manifestar la erudición propria que a poner la última mano para que se perfeccione,
en quanto sea possible, la agena.ia

Més concretament:
El encargo d e censor sobre papeles historiales parece que únicanienre ha de tener la
mira sobre la solidrr de las noticias, sin derenerse en el estilo, modos de clausular ni en
otras circunstancias de semejante clase. También parece que lacensura ni ha de llegar
aser pane@rico, porque no debe censurarse lo bueno sobre quC recaeríael elogio, n i
tampoco ha de exceder los lírnires de una suave crítica, sin llegar a ensangrentar la
pluma.233

Malgrat Ics advertkncies, l'estructura d'aquestes darreres censures sovint és
la mateixa: un breu resurn del contingut del discurs, desglossat en les línies
generals de l'argumenració i les conclusions que se n'extreuen. Poden contenir,
a mes, alguna al,lusió a l'estil (aleshores, s'exalten els merits literaris de I'autor
per expressar les seves idees) i, en certs casos, hi ha alguna consideració feta pel
censor respecte del tema que s'ha tractat (aclareix algun punt concret, n'ofereix

ARABLB, I-111-rRegimo de lmjunrmgrneraler ..., pkg. 47-48.
232. France~cde SKN~MENM
I D'AGuLLÚ,
C t l l S M (fol. [id) del discurs de Bener Vi~m
DE IA
TORRE,~riendoPfjada
qwelTÉg~a,& ungido m24 noviembredelarío687... (1757); AKABLB, 86
Uigd, núm. 4.
233. Francesc SANTJOAN,
censura (fol. [ir]) del discurs hisrbric de Francesc Xavier de
G a n m r DURAN,Quc bajo el ~ u p u e ~que
t o Egica associd en b roronay reynndo de lor fodor a
Witiza reprefiiglur] e la Ppoca dc erta nrroriaridn, como tambiPn qudndo empczd date a governar
iolo,y erprcialmmte en Cathaluna el nrmpo que durdru reynado... (~759);ARABLB. I > &Iligall,
núm. 30.
131.
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noves dades complementaries o destaca I'abskncia d'alguns autors histbria que
no han estat emprats pera redactar la dissertació).
Una de les maneres d'articular-les passava per situar les dissertacions que es
censuraven en un dels tres gkneres de la retbrica (demostratiu, deliberatiu i
judicial) i analiaar si en seguien les regles bbiques. Quant als assumptes historia,
sovint apareixen vinculats al <<génerodemostrativo* (empren aquest sistema
sobretot les censures de la dkcada dels >o),b a dir, a aquel1 amb que es pretén
demostrar o aclarir un aspecte, per exemple, el moment exacte en que ocorreguk
algun fet de~tacat.'~'Calia, d o n a , que aquesrs trebdls seguissin les tres regles
del metode demostratiu: a) la invenció (tant retbrica com historial) ha de ser
exacta, abundant en les noticies i fonamentada en solids documcnts; b) la
disposició (dels arguments), que proporciona una harmonia entre les diverses
parts oratbries (exordi o introducció, narració, confirmació i epíleg o conclusió),
r n ~ t ~ d i c ai;c)
~ I'elocució,
~'
clara (ni massa vulgar ni massa elevada o afectada).236
El segon dels fronts de que s'ocupaven era la revisió i censura de les obres
que els academia volien publicar,7j7 ates que
ningún acadirnico dará obra suia al público sin que primero la llebe al presidente, el
quc nombrar4 una junta para que la reconozca y censure, a fin de que salga con las
circunstancias que debe, como de individuo de un cuerpo sabio (acord d ' ~d'agosr de
1730; a 1-111-1).

234. Per bé que el gknere demosrrariu es pot enriquir amb alguns passarges de gZnere deliberatiu (O conjecrural).
235. Quant a la disposici6, un altre merode per marcar l'estrucrura d'una disserraciii 6s el
segiient: .Se empieza a dif;nitione o a caura, sr prosigue ab ixemplo, se conrinun a pariratc
adornada con auroridad, y se concluye a6 expenintia, concretada en exernplon (censura anonima
conseivada al +t Iligall, núm. 9).
236. ,d'orque lar dissertaciones hist6ricasdeben dar Is noticia pura, limpia, noabultada, pues
la verdad parrcr mejor desnuda, aunque no desecha algún adorno, que será ranto más arrificial
quanro más se acercare a la sencilla naturalidad., diu Antoni Andreu i Massó al 1758 (41 Iligall,
núm. 26. censura, fol. .Irvl).
. Les adisrenacioner hist6ricas -I...I uiden un estilo conciso vsentencioso,
con algún
de IaTarre (75 Iligail. núm.
- desvio de lo florido», remarca el rnareix any.~Josep. Vinyals
.
23, censura, fol. [rorl).
2x7.
és,. sewrment.
el de la Dirrerración hirtdnca 'oor k oarria de
,, Un del$ casos més coneeuts
u
"
Omrio (Barcelona: Rafael Figuer6, irnpr., 1702), de Pau Ignasi de Dalmxes. A mis de
comprar amb l'aprovació i el dictamen de diversos academics Desconfiin, hi aparek un «parecer.
(pricricarnent equivalcnt a les censurcs posteriors) de Josep de Llupii i d'Agull6 i de Joan
Anroni de Boixadors, cointe de Savalli, que comenp: UDP
orden de la Academia de Dereon&dor
de cita ciudddeifanelona hemos visto un libro que desea imprimir don Pablo Ignacio Dalmasses
y Ros, dignissimo académico de rlla, cuya titulo es Dirrertacidn histórica por la patria de Pazlo
Omsim (phg Izo]).

-.

.

Així, doncs, i
según los reales estatutos, no puede sacarse obra alguna a la pública luz sin prcccder
antes la licencia d e la misma Academia, quando sea de algún individuo de ella238
(1-11-3: Amerdor de la junta general desde mayo 1752 hasta J defebrero de 1777, pig,

140).
Per tant, quan algun acadkmic volia publicar una obra seva calia que
~ ) : havia de demanar
seguís els passos següents (veg. jpart. I I I V I I ~ ~I'autor
Ilickncia a la junta general, el president (o vicepresident) havia d'encomanar la censura o «revista»a l'individu (o individus) que li semblés convenient
i, després, calia encara l'aprovació de la junta general.
Habitualment, les obres que els acadkmics volien publicar i que presentaven a la RABLB per aconseguir la seva aprovació eren oracions fúnebres
(per exemple, Salvador Puig presenta el 1774 I'oració que dedica a la membria del marquts de Vilafranca i de los Vélez) i sobretot sermons; entre altres,
destaquen dos sermons de Sebastia Coll, censurats per Francesc Armanyi
(jgen. 4/1/17y8), el que predica Felix Amat en les festes de Santa Maria del
Mar, amb motiu del trasllat del Santíssim al nou altar major, censurar per
Pere Nolasc Móra i Jaume Mates (jparr. 14Ml1782), i el de Domtnec Ignasi
de Bbria amb el mateix tema, censurat per Jaume Quintana i Josep de
Cruilles, i els sermons de Ramon de Sans i de Rius i de Pere Avelli en honor
al beat Josep Oriol (jgen. z91VII11807). 1 esmentem encara el cas d'un altre
tipus d'obra que necessita la censura institucional: l'any 1753, Francesc Xavier
de Garma expressa el desig de publicar la seva A h r g a Cachalana, el manuscrit
de la qual presenta davant dels acadtmics, ja que,
para poder execurarlo como a individuo de la Academia, suplicava que esta se sirviesse
cometerla para su aprobación a algunos de los señores de la misma. Acuerda la junta
que, imiguiendo la prdctica que obrem la RealAcademia de la Hirtoria en remejantfr
c m , se cometa a tres señores academicos, como, en efecto, la comcre el señor director,
marqués de Llió, a la censura del señor marques de Sentmenat y señor conde de
Crexell, junco con el señor vicepresidente, para que, en su vista y dictamen, acuerde
la junta lo que corresponda. (jgen. ~lW1771;
1-11-3: pig. 29)
,

Un cop acomplert el procés corresponent, abans esmentat, Garma rebria
l'autorització per a la publicació el 5 de desembre del mateix any

238. 1 nomes en cas que es tractds d'obres dels acadkmics, ja que, si I'autor no era individu de
I'Acadkinia, sc li negava h censura per parr de la instituci6 (veg. jpart. 131W1756).
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Les juntes generals, que se celebraven un cop al mesz3' (exceptuant el
mes d'agost; més endavant, també els mesos de setembre i octubre, i, a
partir de 1790,el de juliol, ates que hi havia diversos individus que es trobaven absenrs de la ciutar), comptaven (o, millor dit, havien de comptar)
amb la presencia dc tots els academia de número (i amb alguns dels supernumeraris que eren a Barcelona). A més de fer-hi públics i de sotmetre a
voració els acords presos per la junta particular, a les juntes ordiniries s'hi
presentaven els discursos dels acadkmics i s'hi llegia la censura correspone~~t.'~'
A les juntes particulars, que tenien lloc un cop per sermanaZ4'i que
estaven integrades, segons el capítol =II dels estatuts, per vuit acadkmics
- e n concret: el president (que, de fet, hi assistia en comptades ocasions),
el vicepresident, el zelador i cl secrerari, un revisor (sovint el primer revisor
d'histbria o el més antic de tots, i, en cas d'abskncia del president, dos
revisors) i tres acadkmia escollits pel president o pel vicepresident (habitualment, dos eren membres d'alguna de les comissions que havien d'acomplir
un encirrec o projecte institucional i el tercer, u11 dels que formaven la
junta i direcció d'assumpte~)-,~*~s'havia de tractar de «cosa parricular
para lo económico y governatibo de la Academia,) (1-111-1: [resolucions 81
239. O, si mes no, aivi 6s coin havia de ser, tal com s'indica a I'arta de 7 de febrer de 1748,
segons la qiial calia ,,que la aya indirpembltmenre todos las mesesu (1-111-1: [Actea de 174017481). El dia escollit inicialment fou el primer de cada ines d e s p r d s , el primer dimecres de
cada mes (des de 1748, i en rndavant)- i I'hora, cap a les quatre de la nrda -posteriorment,
cap a les cinc (per b6 que es tractava d'un horari susceptible a canvis en Funcid de I'estació de
I'any). L'iinica exccpció permesa eren els dies que coincidien arnb celebracions assenydades,
sobretot aquelles fesres que reclamaven I'atenció de bona part dels membres, els rclesi&tics,
com la de I'arcan~el
per que
" sant Miquel, Comus, Tots Sants o, .
. no dir-ho, les curses de braus
(jpart. zzNli754).
240. Tamb6 hi faren llegis dguns dels treballs que havien de constituir part de les publicacions
(com ara fraements
dels tractats que havien de constituir I'obra ~rhvia).
"
zqi. A les acres de 1752,consta que la junta particular es reunia t o s els dilluns a les cinc de la
tarda (per h6 que algunes vegades ho f6u eis dimecres en horari avanpt, a les tres o a les quatre
de la tarda). Se crlebraven, dona, arnb periodicirat constant, un cop per setinana, excepte els
mesos de juliol a octubre, en que no hi haviajuntcs generalr; aleshores, les paniculars tenien lloc
cada quinx dies. Cap a finals de segle, comenprien acelebrar-se habitualment cada quinze dies
i, m& endavant, nomCs un cop al mes.
242. A finals d'any, el president nomenaw els academia que havien d'integrar la particular
durant tot el curs academic anual següent.

.

d'agost de 17301).S'hi discutien, per ranr, qüestions d ' o ~ d r e ~ r i c t iperal
c , bon
funcionament intern: econbmiques (pagaments a diversos individus que oferien
els seus serveis a la institució, com l'impressor, els gravadors, el copista, el porter,
etc.), diplomitiques (entorn dels cerimonials que havien de seguir per dur a
rerme visites oficials a nivel1 institucional o per decidir a qui calia enviar
exemplars de les publicacions de I'Acadkmia, per esmentar-ne un pare11 de
mostres) o sobre temes concrets com les censures, I'admissió de nous membres,
els mitjans per superar la decadencia corporativa, s'hi llegien les cartes que
arribaven, etc. Perb també realitzava una altra funció, de caricter mes
intel.lectua1: la de proposar projectes i nomenar comissions per dur-los a terme
o analiaar-ne la viabilitat. Aixb sí, tots els acords que aprovava la junta particular
havien de ser posteriorment ratificats per la general.
Tant les particulars com les generals eren juntes de caricter privar, tal com
s'especificava a la 27a de les ordinacions aprovades pel marques de Risbourg
esmentades més amunt:
N o se permitirá que en las asambleas haya mis concurrentes que los acadkmicos y, en
a s o de que por alguna relevante circunstancia hiere preciso dispensar estaprohibicidn.
quedar&al arbitrio del vice-presidente (O~dinacionesyreglar gue [...] deben o6servarrr
en Lz misma Academia...,fol. ir]; ARABLB, 1-111-1).

S'ha de dir, perb, que ja havien fet alguna excepció a aquesta (rprohibiel 16 d'abril de 1731, havia estar celebrada una sessió semipúblicaZa
en honor precisament del marques de Risbourg, la descripció de la qual ens
ha pervingur en paraules de Josep Gaspar de Bastero, canonge degi de
Barcelona i academic des de 1752, el qual, en una de les seves cartes, en fa una
viva relació al seu germi Francesc, residenr a Girona."' Com correspon al to
de lletra entre germans, es tracta d'una descripció del clima festiu de les
reunions aristocritiques, a partir de diversos elements que no se solen incloure en una acta formal (com són la decoració, la disposició dels assistents, el refrigeri que se'ls va oferir, etc.). Quant a I'estructura d'aquesta particular
243. Per defe*ncia, es podia arribar a franquejar I'entrada a algun noble; és el <as, per exemple,
del valencii marques de Mascarell, el qual, rrobant-se a la ciurat, havia expressar al comte de
Creixell el viu desig de conc6rrer a una junta (jpart. 24Nlr7y8) En un primer moment, les juhres
es regien per unes rigides normes protocol.l&ries. que, amb el temps, s'anaren difuminant.
L*. L'única diferencia amh una sessió ordinaria, a mesdel caricrer aoberrn, Cs I'abskncia
d'assumptes de carhcter jocós, per be que el "examen odia acomplir aquesta funció.
245. Modest Prars en dona noticia ja I'any 1974 i Albetr Rossich I'ha analitmt mis recentment en un arricle publicar al butlleti de la RABLB ros sic^ ~ g g ~ bed.
) ; a CAMPABADAL
ed.
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academia, la distribució dels assumptes fou feta en quatre parts o nestacionsn,
cadascuna de les quals comptava amb la participació de sis academics, que
dissertaven sobre temes com Prukbme que lartima más el alma la tragedia que se
ve que la tragedia que se oye o robre ri el alma racional, mientras está en el n r ~ y o ,
envPjezejuntamente con el C U C ~ O Com
.
a presenració de cadascuna d'aquestes
parts, foren interpretades peces musicals (que tenien la llerra en castelli) per
, ~les
~ quals
~
apareixien les quatre gracies,
I'orquestra que dirigia Francesc V a l l ~en
que eren identificades amb les quatre estacions de I'any A I'inici, es Ilegi la
introducció a l'Academia i, al final, el vexamen del fiscal, Segimon Comes
(basat en el recurs a les parques, en aquesta composició, de tipus satíric, valorava
els mkrits -pero sobretot els defectes- dels papers presentat~).~~'
Només com a mostra d'un altre tipus de reunió amb una voluntat similar,
transcric la seguent «idea tripartitan (pensada per a alguna academia anterior a
la concessió del tito1 de reial, potser de cap a 1744, i absolutament deutora de
I'estil dels Desconfiats):

El Prrnazo es La Academia de que vienen a formar para La función que se proiecta u n
nuevo Ida, las tres diosas, Venus, ]uno y Palas, pretendiendo cada una para si el
premio dorado que arrojó lvlrrcurio despues del más expléndido y sabroso banquete,
compuesto en la diversidad de platos, que son los asuntos que han de componer esta
lircraria fiesta, repartidos en rres mudas de meza, correspondientes a rres differentes
classes de assuntos, esto es: los unos concernientes a materias de galantería joviales o
affcctuosas y otras que puedan dezir relación a la diosa Venus, l o s otros a cosas
naturales, bienes de fortunas, etc., o que digan relación a las calidades de Juno, y los

7.46. Sembla ser que la primera idea del programa musical (i I'ordre de participació dels
acadknk) que s'havia de seguir fou la segiient: *lo, sc cantará el canario con tres coblas y un
inrcrmcdio a todos; se seguirá la inrroducción; en el lugar de esta, que sabe el padre director,
podrá haccr serial con la campanilla y se repetirá la úlrima cobla del canario y despues acabará
las coblas de la ~ a b a n a.v luego leeran los
la introducción; qO, inmediatamente, se semiirán
"
papeles don Ramon Dalmases, don Antonio Giblé, don Geróiiimo Ribas, don Antonio AmetIler; 40, se cantarán las coblas de la gayra y proseguirán los asuntos don Juan Sagarriga, don José
Pinós, el inaraués dr Sentrnenat. don Pedro Serra. don Pablo Dalmases v, cl oadre Massanes:. .íY,
rC canrarán las coblas del babao y leerán papeles otros seriares y resolución de un problema; 69,
se cantarán las coblas de la xacona y seguirá el vexamen de Móra y se cantará una seguidilla; 7 O ,
las coblas de las follias y el vexamen de Comas; y g9, las coblas del villano>>. -.
Inicialmcnt, se celebrzven amb una cerca freqü$ncia reuaians amb recitats inusicals, aixl,
alternaven parlaments i canpnr en unes sessions que denominaven «con idea y música».
247. En especial a parrir de la represa de 1729, algunes de les reunions acaderniques seguiren,
en certa manera, cls cerrhmens literaris celebran als cal.legis jesuírics (ariib la seva «inrraducció., odistribución, etc.).
~

~

.

últimos a materias relativas a acciones militares, d a b a y a s de virtudes correspondientes a un general o cpalquier otra cosa que pueda dezir relación a la diosa Palas.
En seguida d e esto, que puede dar materia assi para la introducción como para los
assuntos que han de formar el cuerpo de la academia, podrá introducir el vexamen
la Discordia, hariendo que, para dar el premio a una de estas tres classes relativas a
cada una de las tres diosas, vaya Paris descubriendo las perfecciones de cada una d e
las partes, esto es, de cada uno de los assuntos a cada classe correspondientes y, al
mismo tiempo, la Discordia podrá ir achacando a correspondencia las faltas o
imperfecciones que le pareciere bien al censor, quedando la decisión para el premio
(no digo d e los assuntos sino de las classes) o para resolverlo dicho censor según
justicia o bien para dexarla pendiente con nueva maravilla por la igualdad de los
meritos (Iligall r-111.17).

Mes endavant (a partir de 1752), en canvi, les juntes generais guanyaren en
voluntat científica i passaren a ser més aviat sessions de treball en quk els
acadkmics contrihuien amb les seves dissertacions als diversos projectes
(especialment, al de la redacció d'una nova historia de Catalunya) de la
corporació barcelonina.
Resulta dificil presentar de manera tan succinta la tipologia d'aquestes
juntes en el decurs del segle, en Eunció de les temitiques variades que hi
foren tractades: a mes de les que s'ocuparen, preferentment, de qüestions
histbriques, alternant-les amb la resta de disciplines que queden consignades en el primer dels estatuts (entre les quais hi ha les acadkmies anomenades de Felicitat i les dedicades íntegrament a diverses qüestions de
filosofia moral), destaquen les sessions en honor dels monarques (o de
personalitats il.lustres del moment): en concret, se celebraren juntes en
obsequi al rei (per exemple, I'extraordinhria que oferiren al nou monarca,
Carles 111, el dia 20 de gener de 1760, dia de sant Sebastih, un dels seus
noms i dia del seu ani~ersari)'~'i sessions necrolbgiques (com la de 1701
en memoria del difu~itCarles 11, que prenguk forma de Neniar reales, o la
de 5 de setembre de 1759, dedicada a Ferran VI, protector de i'A~ad&mia).~~"
248. L'endemi, es decidí que, .arendiendo a que el feliz Cxito de esta función puede animar el
zelo de este r e d cuerpo a presentar a lar reales pies de su magestad este festiva literario
obsequio, acuerda la junra que las papelea trabaxados y leidos a tan soberano assumpto se passen
a sus autores. (jpart. zr/L/i760:1-11-2,pig. 164)amb la inrenci6 de publicar-los. Consta, per les
acres, que s'acordi imprimir aquests rreballs academia (en vint-i-cinc exemplars en paper de
marquilla i 300 en paper d'escriure) i queel ducd'Alba, president de I'Academia, havia d'entregar
al sobiri un volurn; amb tot, no ens n'ha pervingut cap exemplar (segurament, perque els
discursos no acabaren veient la premsa).
249. Encara el 3 d'octubre Jaume Caresmar llzgia un discurr en prosa a la membria del dihint
monarca. Tamb4 hi hague sessions dedicades ds academia mes rellevanrs: en aquest rentit,
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Perb la corporació barcelonina s'apartava deliberadament, si més no un pare11
de vegades I'any, del nobles propbsits que la caracteriaaven i que havien recollit
en els seus estatuts: a les anomenades *academias de Pasión» (que tenien lloc
per Setmana Santa) i a les ,<academiasde carnesr~lendas»;~'~
dues ocasions ben
diferents, una de solemne i I'altra de cadcter festiu, que tenien en comú el fet
de representar una mena de parkntesi dins de la rutina de la resta de l'any.
2.4.1.

Les acadkmies de Passió

Les acadkmies de Passió esdevingueren, coujuntament amb les sessions
necrolbgiques, els moments de major solemnitat de la RABLB: de fet, no
podia ser d'altra manera si considerem l'elevat nombre d'eclesihstics que
tenia la corporació barcelonina entre les seves fileres. La primera junra dedicada íntegrament a la Passió de Crist consignada a les actes és la del 28
d'abril de 1733. tot i que el primer paper conservat és ja del 1730. Després
de la corresponcnt inrroducció, llegida pel vicepresident, els acadkmics presentaven els seus papers, en prosa i en ver~,"' entorn de diversos temes, tots
relacionars amb la Passió i mort de Jesucrist: I'hort de Getsemaní (1737), la
corona d'espines (1750), el Gblgota (1768), el sepulcre de Crist (1769), la
renovació del rnón (1770)~la figura de Jesús com a mestre en la creu (1772),
espbs de sang (17731, pontlfex (1776). general (1777). llibre (1784), pintor
diví (1791). fort armat (1773) o el trionif de Jesús en la creu (1795), que
l'acrcdiri Rei (I~oo),entre altres.
Aquesta expressió pública de la religiositat dels acadkmics perdura en el
decurs de tor el seglc. En junta general de 7 de mar5 de 1757,
el señor marqués, dirccror, ha hecho presente que, hallándose próxima la academia
quc anualmente era loable cosrumbrc dedicarla a la Pasión de Chrisro Señor Nuestro,
parecepropG de h piedad de ertp cuerpo no &continuarh. Y, en consideración a
tan devido privilegiado motivo, acuerda la juiiv que los señores podrin servirse
trabaxar a este lastimoso sagrado assumpto cómo les parecicre, con lacircunstanciade
destaca la junta general necrolbgica del 14 d'abril de 1762 en record del rraspassat director, rl
marques de Lla, mort el 4 de mar$ d'aquell any.
250. La celebració d'nqucst parell de sessians muals esdrvingué peribdica i ininterrompuda
des del ,719 i sera uii dels trets que perviuri en I'etapa cnccrada el 1752.
251. Cd dir que, en aqucstes acadkrnies, era més habitual llcgir coinposicions en vers, cosa
que durmt la resca de I'anp es fcia rambé, perb de manera mér restringida. Tocs els rpapeles de
Pasión. es rrobeii recollits, separadament, als lligails zje i 24k; uegeu-las invenvriars a I'fndicede
kxpapelesde Paridn [en prosa i en versl. que constapor ku acrm habtrstieido cn l z Acnderniay de que
rr han hecho cargo kx redactorer (1729-1806), consewat a 1-11-1 i rambé d y& Iligall, núms. II
(prosa) i 12 (YCTP).
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que no han de ser largos los papeles (1-11-3: Acuerdo* de íajunta general dade mayo
17j2 harta j defebrero de 1777, pigs. 106-107).

2.4.2. Les

academies de carnestoltes

A I'altre extrem, els discursos de les aacademias de carnesrolendas» dehigen
I'encarcarament i la solemnitat dels que es llegeixen durant la resta de l'any,
perb sense perdre, en cap moment, el «bon gusrn que amara les produccions
dels erudits del Setcents. La follia més delirant es converteix, a les sessions
de I'Acadkmia de Bones Lletres, en el més elevat refinament; I'humor més
directe cedeix el seu lloc a la ironia més aguda. 1 no em refereixo només al
refinament de costums, que també podríem trobar en algunes festes celebrades per n ~ b l e s , " sinó
~
a l'alt grau d'intel.lectualització que es d6na al
personatge i a la festa.
El clos de I'Acadkmia, només obert a uns pocs escollits, era I'espai més
privat en quk se celebrava el carnestoltes a la Barcelona del MII. 1 aquesr
elitisme havia de quedar reflectit en les dissertacions entorn del personatge,
el qual, en lloc de caracterimr-se per la desinhibició i l'alliberament total
que li són propis, arriba, fins i tot, a voler ser admks a I'Acadkmia com un
dels seus membres, cosa que es desp& dels discursos de l'any 1736, Si
Carnestollendas se deve admitir en la assemblea académica barcelonesa, en
la circunstancia del tiempo, d'Agustí Antoni Minuart; Deje'nderre que no sólo
pro hac vice tantum, sino que pro cunctis annis de iure se le deve a
Carnestolendas la entrada a nuestra Academia, de Salvador Santjoan; del
parell de discursos de Josep Vinyals de la Torre, Arenga del embaxador de
Carnestolendas pidiendo la entrada en la Academia i Se defiende que
Carnestolendassólo puede ser admitido de gracia y no de justicia; o de I'anbnim
Consejo si se debe dar arsunto y quál a Carnestolendas, admitido a la
Academia.253
Així, els discursos llegits en aquestes sessions versen sobre temes com Si
Carnestolenda ha de ser propriamente delgénero masculino o femenino, Sz se
huviessen de señalar hijos a Carnestolendas, ¿quáles serían?, Si don
Carnestolendas padecid en su vida enfermedad de hipocondria, ¿En qué se
funda el derecho de Carnestokndaspara la impunidad de sus locuras? o ¿De qué
pajs es oriúndo Carnestolendas?Totsaquests escrits en castelli, exceptuant I'Arbre
251.

No reperirP aquí el que
. .ja he dit en una alrra o c z i d respecre d'aquest terna; veg.

CMPABADAL
zoojc.
253. Vegeu-los a ARABLB, 3>&Iligall, núrns. 28

(8.1), ( 5 ) . ( 6 ) , (7) i (8.2),respcctivamenr.
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geneal& den Camestoltes, disserració liegida per Feliu d ' h a t , de Llentisclar
i de Grevalosa el j de febrer de 1 ~ ~ 6 , ~ j ' A m
empra
a t el recurs típic de i'arnbaixador d'en Carnestoltes, que, en aitres composicions literiries, acompleix el
paper &anunciar l'arribada del personatge. En aquest a s , es tracta del seu
«re¡ &armes», el qual va explicant tots els cognoms dels acadkmics que
apareixen a I'arbre genealbgic d'en Carnestoltes, tot relacionant-los amb elements propis d'aquesta festa. No costa gaire imaginar-se la reacció dels
acadkmics en veure2scom a descendents directes del representant de la follia,
a través d'anagrames i jocs de lletres amb els seus cognoms:
Ja havem arribar, per fi, a l'últim fiii d'en Carnestoltas, que dins un bbolo perit se
comfegeix m, o, r, moc y, per faltar-li lo Iloch, hi ha desobra una a, que ve tot junr a
dir Mdra. Mes n0.s deu llegir així, sin6 que, comenpnt per la a que esta desobra, no

se deu pronunciar sinó Amor. Aquest fou lo m& través fill d'en Carnestoltas y, entre
molts que el1 oe ringué, dos aquí se li n'assefialan baix lo nom de Dalrnarey Senmemr.
Dalmasey baix lo anagramma 6s Makzdier, que vol dir 'malalrias' en frances, y lo
germa de aquest 6s Sentmena~?'~

A més de discursos en prosa també destaquen les composicions poktiques dedicades a aquest personatge, tot i que malauradament no ens n'ha
pervingut quasi cap2" i només en tenirn alguna rcfcrbncia que es por espigolar entre la documentació institucionai.
2.5.

DELSSALONS

1 EDIFICIS EN

QUE

SE C E L E B W N LES JUNTES

Les paperetes d ' a v í ~ , ~enviades
~'
pel secretari, indicaven la data i el lloc en
quk rindria iloc la propera junta. En general, i atesa l'extracció social dels seus
membres, les sessions acadkmiques se celebraren en diversos editicis senyorials pro254 ARABLB, 35e Iligall, núm. 28 (1) (fol. [Grl, pera la ciraci6). El rítol es meu.
155. En aquesr fragment s'esta referint al marques de Llo, Joscp de M6ra i de Cata, a Ramon
de Ddmases i Vilana, marques de Vildlanga, i a Francesc de Senrmenat i d'Agulló, marques de
Senrmenar, rots acadkmics rellevants en la represa de 1729.
256. L'úniw excepci6 s6n les peces del baró de Rocafort conservades al ms. 1.874de la BC. en
reditat, ni tan sals no ens han arribar composicions en casrella. Aquest fer em fa pensar en diies
opcions possibles: o bé que els academics no dcgueren concedir la nies mínima importancia a
aquesr ripus de poemes i, per aixb, no rlr cansemren a l'antiu; o bé -hipbresi mes plausible,
ares que conselvaven tots els papers- que, com que bona par[ foren escrices en carda, van ser
separades per a configurar la col.lecciá de poesies de que parlar6 en el capirol Tercer (veg. $3.1.)
de la segona part.
257. La primera paperera d'avis de quk renim constancia té la forma aeguenr (1-11-2,
pig. 1):
Al señor ...:

pietat dels presidents o dels vicepresidents de la corporació barcelonina. Aquesrs
habitatges, i mes en concret els seus salons, esdevingueren els llocs de relació
social per excel.lencia de la noblesa, ja que permerien exterioritzar, a través de la
seva consrrucció i decoració interior, I'estatus privilegiat dels aristbcrates. Així,
per exemple, el Palau Moja és, segurament, la fita constructiva m& emblemktica
que potencia I'arisrocricia barcelonina durant el Setcents; promogut per Maria
Lluisa de Copons Descatllar, marquesa de Cartelli i de Moja, el projecte fou
executat entre 1774 i 1789 Francesc Pla, «el Vigati», vinculat al Col.legi de
Pintors, fou I'encarregar de decorar les parets del saló, amb una iconografia
referida a fets d'armes, d'histbria i llegenda de la familia Cartelli, i el sostre,
amb motius mitolbgics; Manuel i Francesc Tremulles també tingueren cura de
la decoració.
En aquest sentit, al carrer de Montcada, que havia passat de tenir un
caracter comercial a tenir-lo nobiliari, es trobaven les residencies habituals
2002: $2-76). Isabel
d'alguns dels més desracats academics (veg. MUNTADA
Germán (1993: 565) considera, precisament, aquesta proximitat espacial (així
com les aliances matrimonials) com un dels vincles imprescindibles pera la
creació de societats d'aquest tipus. Les primeres acadtmies, les de la Desconfiada, tingueren lloc a l'actual número 20 d'aquest carrer, residencia de
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, *cuya casa es de las más vistosas y alegres
en concrer, com ja ha estar dit, a la bibliodesta excelentíssima ciudad~,~5'
teca.
lloc de reunió escollit fou I'anomenat domicili de
A la represa de 17zg,~~%l
Sant Sever, residencia del primer president interi, Segimon Comes. El catedratic
de Rerbrica fou beneficiar de Sant Sever i, per aquest motiu, I'Acadtmia es
reuní en una casa del wrrer delsTallers, propietat d'aquella capella. Actualment,
resta només la capella, convertida en la parroquia de Sant Pere Nolasc des de
1969. El que n'ha quedat és la capella interior del primer convent que els paüls
tingueren a Espanya. Construida entre 1710 i 1746, fou dedicada a sant Sever i

Se parricipa que el lunes 1" de mayo [de ilpl, a las 4 de la tardc, se tendrá junta general
acadimiuen casa del sefior marqués de Lli6 para leer el real decreto y despacha de prorección
y acordar, en su visra, lo convenienre, para lo que se espera su asistencia.
Acuerda, ajsimirmo, quese presente primerod real despacho asuexcelenciay realaudiencia
por el señor maqugs de Lli6, en nombre de la Academia.
2 ~ 8 Citat
.
a la ~Razónode les Neniar rtdkr, pig. 171.
2 ~ 9 Quanr
.
al periode immediatament anterior, ja m'he rekrit ais tres empla~amenrsconeguts: a mis de can Dalmases, Ics cascs de Bernat Antoni de Boixadors i Feliu d ' h a t . De fet,
després de la represa, ens consta que ambducs cases mn continuar acolliiir la junta particular
(can Savda: 1IXj1729,26/IX/1730 i 27111171~;' a "'Amar: 111 i i8IVIJli~jo).
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a sant Carles borro me^.^" El 1808 els religiosos foren expulsats i el convent
passa a ser un hospital militar, Funció que exercí fins al 1939. Entre 1943 i 1947,
I'Ajuntament de Barcelona demolí les dependkncies hospirakaries i en restaura
I'església, la qual cedí, en usdefruit, als mercedaris.
),
a tenir lloc les sessions (especialment les juntes
Aviat ( I I W I ~ Z ~tornarien
generals) a I'antiga seu de I'Acadkmia dels Desconfiats, a can Dalmases; ara, perb,
sota els auspicis de Ramon dc Dalmases, segon marques de Vilallonga, el qual
acolliria els acadkmics a casa seva fins al 1740. En morir el propietari, la junta
particular decidí que «sesuspende juntarse en su casa, i acordi que Josep Galceran
de Pinós s'assabentés si les sessions podien continuar celebrant-se a casa del comte
de Peralada, president de I'Acadkmia, i que, «cn caso de no poderse lograr este
lugar, suplicar [Feliu dXmat] al muy reverendísirno padre maestro Minuarr,
director, que permita tenerse en su celda o adonde le pareciere bien» ( j p a ~5INl
.
1740; 1-111-1: [Actes de 1740 a 17481, fol. [IY]). Finalment, acabaren reunint-se en
aquest darrer espai; tot i aixi, el palau situat a la plaGade Santa Anna, propietat
del comte de Peralada, també presencia alguna sessió academica.
El nou periodc, marcat per la protecció reial, vindria acompanyat d'una
nova seu per a la RABLB. Com era d'esperar, a partir de l'i de maig de 1752,
la junta general -i, a mis, la particular- es reuní a I'habitatge del marques de Llo, situat també al carrer de Montcada i que havia estar adquirit
per la família I'any 1706?"
E1 1777 deixaren dc celebrar-se les juntes generals en cases particulars: el
5 de febrer d'aquell any, I'aleshores recent president, el comte d'El Asalto,
comunicava en junta general que, havent demanat a l'ajuntament <<lapieza
grande de sus casas, llamada la del Consejo de Ciento», perque I'Academia
pogués celebrar-hi Ics seves sessions, «había gustosamente condescendido
el aiuntamiento a franquear la pieza, determinando, al mismo tiempo, costear
la composición que necesitan algunas ventanas y puertas», tot i que González
s'havia ofert a cobrir aquestes despeses. La casa municipal, alugar tan propio,
fijo, correspondiente a un cuerpo como laAcademia,,262resulta un ernplapment
regular fins al novembre de 1793, mes en que «no se celebró junta general [...]
260. La pintura mural 6s obra del pintor provrnqd Josep Bernat Flaugicr, introductor del
rieoclassicisme a Caralunya. Prr a mes dades, veg. la Guíd hitdrico-artíitico (1999) redactada prr
fia Carmrl Portugal
261. Un paper de carta, fcc servir com a tÚII de guarda d'un elogi fúnebre dedica[ al marques
de la Mina, conti les següenri indicacinns: <cperla molt ilustre seíior marques de Llió, que Déu
guarde molrs, etc.» i uen sa casa, prop Sanr Geroni de la Murrnn
Iligal, núm. 47).
262. Les citacions provenen dels Amerdoi de Inj u n generaldesde
~
mayo 17~2barra J defebwo
de 1777 (1-11j),
p&g.ZLO, s o b r ~la perició del saló del Consrll de Cent de I'Ajuntament pera
redima Ics diverses sessions.

por hallarse ocupado el sdón llamado de Ciento con motivo de las ocurrencias
con los f r a n c e ~ e s n . ~ ~ ~
Ens consta també que algunes juntes generals de la decada dels 80 foren
celebrades al Palau Reial del comte d'El Asalto, palau on renien lloc habitualment les particulars (excepte algunes que, puntualment, foren celebrades a
casa d'altres acadkmics, com Salvador Puig -en concret, les de 1792).

2.6. DE LES OBRES ACAD~MIQUES: TIPOLOGW DELS ASSUMPTES

LLEGITS I

PUBLICACIONS

Unos se aplican a levantar el velo que cubre las verdades de la
historia de Cathaluña; otros, a dirigir opiniones, atacx perjuicios
tocante[s] ala polirica y la moral; todos, a perfeccionar las costumbres
de la provincia, procurar el amor a l a ley y al monarcha, fomentar el
zelo en los magistrados y resoluciones generosas en la noblesa.

JORDI
REI (1777)'~'
Abans d'entrar en I'analisi prbpiament dita de la tasca intel.lecrud de la
RABLB, i per cloure aquesta primera part de I'estudi, s'imposa presentar
uns breus apunts entorn de la tipologia dels discursos que foren llegits en
les juntes, així com un llistat de les publicacions academiques que veieren la
llum en el Set~ents.'~'
Inicidment, diversos academics optaren perla glossa, d'una banda, dels grans
~ ~I'aitra, de passatges de la Sagrada Escriptura,
autors clissics g r e c o l l a t i n ~i,~de
com ja havia estat fet des del segle xvr. Les Ilisons filosbfiques, la discussió de
temes morais i la poesia de temitica burlesca, prbpies de les Acadkmies barroques
(com la dels Nocturns de Valencia, entre altres), predominen en les sessions
dels Desconfiats. A partir de la represa de 1729, les temiriques comencen a

263. Jgen. 16/XIll179]; 1-111-1: Regirtro de lnrjuntargenrrnlei ...,pkg. 15.
264. [Gramlatbria a La RABLB] (1777); ARABLB, iq&Iligll, núm. 53, fol. [IU].
265. Recenrment, he parlar de Vacrivitat editorial de la corporaci6 barcelonina des de 1701
fins a I'actualitat, fent un erníasi especial en el Sercents, &pocaenque es troba el germen tant dcls
projecres que caracteritzen I'esperit de la institucid com les tres grans series de publicacians
peribdiquer: les mcmbries, els discursos i el butlleti; veg. C ~ P A B A Dzoojb.
AL
266. Veg., per esmenrar-ne nomis un exemple, els discursos del bar6 de Rocaforr (de 1731)
dedicats a amplificar les sentencies d'Ovidi, ~Nullaanimo cura est animum dum figit amoris
cura., i de Skneca, «Quod non dedit fortuna non aufcrirn (BC, ins. 1.874. fols. jgt,-4>v).
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canviar una mica, per bé que encara hi ha una cerra abundancia de discursos
dedicats a qüestions mitolbgiques i religioses. A mesura que avanp el segle,
perb, el panorama de temes es va completant (sobretot des de 1752): les
dissertacions academiques abracen bona part de les humanitats i versen sobre
qüestions de filosofia, polirica, poetica, eloqükncia, histbria (antiga i moderna,
civil i eclesihstica, universal, d'Espanya i de Catalunya), etc. La classificació
general que en feren els mateixos academics ja resulta prou eficac: d'una banda,
disringien, en funció de la forma, els treballs en prosa dels que eren escrits en
ver^;^" de i'altra, segons la temirica, encabien tata la producció en un parell
d'etiquetes: assumptes histbrics i assumptes heterogenis.
Sens dubte, una de les funcions rnés rellevanrs de la vida insrirucional de
qualsevol corporació és la tasca editorial, una rasca que, en el cas de la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona, tingué des del seu origen una
evident projecció externa, més enlla de les -més o menys- closes juntes
acadkmiques, i que, sobretot a finals de segle, tinguk una vitalitat especial
amb I'intent d'aconseguir una publicació peribdica, el Semanario de la Real
Academia de Buenas Lehas de Barcelona. Estricrament parlant, en el segle
MII, existeixen nomes cinc publicacions sorgides com a obres corporatives
(es a dir, aquelles que la instituci6 costeji, per bé que encara les estigués
pagant el 1791):'~'
a) Un parell, a chrrec dels Desconfiats. La més rellevant: les Neniar reales
( I ~ o I ) succintament
,
analitzades al capitol anterior.
b) 1, en forma d'opuscle, la Nueva disposiciónyfrmer leyes que ha de observar

para m gobierno la Academia de los Desronfados de la ciudad de Barcelona.
[Barcelona]: Rafael Figueró, impr., [c. 17011.'~~
C) La més destacada de roces, el volum primer de les Memonas, sota el
rítol de Real Acadmia de Buenas Letras de Barcelona. Origen, progressor y
su primera junta general, baxo la proteccidn de su magestad, con los papeler
que m elía se acordaron (Barcelona: Francesc Surih, impr.,"' 117561). N'ocupen
267. A I'Academia, hi hrenconrears molt bona parr del5 gencresaprrsos formalmenr al'escola
i consolidats en estudis supcriors. Per euemple: enrre els prosaics, I'orarori (amb arengues,
panegirics, oracions fúnebres o sermons), I'histbric (a I'hora de redactar la histbria de Catalunya),
el didicric (amb algunes de les dissertacions o membries acadkmiques) i també I'epistolar (amb
roca la correspondencia privada o insrirucional).
268. Consra, al Iligall3g&[signatura anriga], que encara en aquerr any sr li havien de pagar a
Surii, des de la inscicurid, les tres darreres publicacioos de la llista següenr.
269. L'únic exemplar consewar que he pogut localitzar fins a l nlomcnt cs rroba a BUB (Sala
de Reserva), 07 B-6~1~17-51.
270. Cam recollia la cedulade proteccid rcial, calia nomenar un impressor perqu&es fes cirrec

una bona part les Observaciones sobre losprincipios elementales de la historia, del
marques de Llo (veg. 51.3.3. de la segona parr).
d) La carta d'agraiment, datada de 1757, del papa Benet XIV (Prospero
Lambenini) per la tramesa de I'esmentat primer volum de I'obra previa."'
Tot i que Pere Molas (2000: 1101) ha afirmat que al'Acad&miava decidir
difondre impresa la cana del pontífex, cosa que sembla que no es va fen,, un
exemplar imprh d'aquesta carta ens ha penringut a z-N-6 (39, amb el títol de
Sanctün'mi Domini nosiri BenedictipapaeN V Epistoh Regize Politiomm Litmmm
Academiae Barcinonenis sociis (Barcelona: Francesc Surii, impr., 1757).'~
e) L'oració fúnebre de I'academic Josep Mercader dedicada al difunt
El tírol compresident, Bernat Antoni de Boixadors, comte de Pe~alada.~'~
plet es: Oracidnfiinebre que, en lar exequias dedicadar por la Real Academia de
Buenm Lehm dP h ciudad de Barcelona, el dia 20 de diciembre de 17f5,en el
templo de Santa Cathalina, mártyr de h misma ciudad, a la memoria de su
presidente el excelentísjimo sdor conde de Perelada, dixo el M. R. l?M. Fr.
Joseph Mercader, del orden de Predicadores, acadknico de número de dicha Real
Academia (Barcelona: Francesc Surii, impr., [17~6])."~

de rotes les obres que la instituci6 donés a la llum pública. Tot i que, en un primer moment,
havia de ser Pau Nadal (jpart. z6/111/1713), I'escollit finalment, entre els diversos impressors
barcelonins, fou Francesc Surii (jpart. $UI17yj), que realiaaria aquesta tasca, la d'impressor
prapi, des de1 1711 i tins que fou substituir pel seu fill Francesc Surii i Burgada el 1783; veg. el
despaor expedit a Francesc Sucia, amb data de i y de juny de 1711, i les diverser peticions per
ocupar el lloc d'impressor de la carporació, al 1ligall1-111-2.
271. Aquesra carta, que contenia les uespeciales expressiones de estimación y concepto que ha
merecido a su beatitud este literario cuerpo, con motivo de aver visto la obra previa que ha dado
a luz. (1-11-3: phg. 871, fou Ilegida pel marques de Llo en junta general el 5 d'ocrubre de 1757; de
les gestions pera la s w a impressió se n'encarreg2 Ramon de Ponsic.
272. Ames de les diverses al.lurians que li fan, atesa la seva imparthncia, consca també per una
lletra de I'inquisidor general (conservada al lligall I-III-z), adregada al marquts de Lla (3 de
novembre de 1717) que fou realment impresa: «Recibo con el maior aprecio la de vuestra
señoría, acompañada de los quatro cxemplares que se sirve remitirme de la carta con que su
santidad explica su gratitud por los dos libros que tubo el honor de pasar a sus manos essa Real
Academias,. Al lligdl 1-111-3, se'n conserva un altre exemplar.
273. En els seus compres, Surih la descriu com «la oración fúnebre predicada por el R. P. M.
Fr. Domingo [ricl Mercader, dominicano e individuo de la Academia, en las exequias que esta
consaeró
" a la memoria de su oresidenre el excelentisimo sefior conde de Cavallh: aual oración
ocupó quatro pliegas y se imprimieron 40.0 exemplares» (Iligall 39t [signatura antiga]), fet que
confirma que es tracta d'una publicacid institucipnal.
174. Se'n conserven un parell d'exemplars a BC, F. Bon. 7.142 i 3.200. A mes de I'oració
fúnebre prbpiament dita (en que Mercader I'elogia com a posidenr de I'Acadtmia, perqut
iirestablrcióen Barcelona la Academia de Buenas Lrrrar, que antes llamaron de los Derronfndo~>,,,

.
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Un breu parentesi per remarcar que I'oració fúnebre (i el panegíric) fou un
dels generes que mis conrearen els academics. Ja he esmentat la sessió
necrolbgica celebrada mesos desprks del traspis de Carles 11 (gener de 1701)
que veie la llum en forma de Nenias reales o la dedicada a la memoria del
difunt director, el marqub de Llo. En aquest darrer cas, els acadimics retraten un home profundament religiós i devot (membre de diverses confraries,
lector de llibres religiosos, que atenia els rnalalts mks pobres de l'hospital de
la Santa Creu; veg. MOLAS2000: [ 2 ] ) ; * " Francesc Armanya fou I'autor
de I'elogi fúnebre de part de la Congregació de I'Esperanga, de la qual havia
estat ~ o n f r a r e . ~ ~ '
Quant al panegíric (fet quasi sempreposmortem), els academics eren conscients de la importancia d'aquest genere que a finals de segle havia estat
pricticament oblidat per la corporació. Es tornaria a instituir el 1806, <ra
imitación de otras Academias,), perb només com a distinció a alguns dels
academics, aquells que decidís la junta particular que fossin mereixedors
d'aquesta distinció, «ya por razón de su ardua asistencia y trabajos literarios,
como por otros particulares servicios que hayan prestado a la
Aquests panegírics tenien una doble vessant, a t b que, <<condificultad, puede
separarse el elogio de lo literario de lo cbristianou:
Nuestra santa religión, sin desanrenderse de can diepa
- correspondencia VA.un elop'
de ln r q u r ; / I I P ~ . ~ ~ I Fmuchos
I].
,iglr>shaci qiic ricn< aprohdn la pr.icric3 dc alxhar
cn los difunroq 1.1s .iccionc\ quc pucdln bcriir u< rnu<lclu.iId vi& L I ~ ~ I C C'I A ~ ~

El marques de Barberi, en el seu «parecer»o censura de I'Elogio de Carlos
Martello. Sobre la cklebre victoria quegand a los moros delante de Eurs (1757). de
pig. II), hi ha el grzvat, fet per Ignasi Vds, del monument de ManuelTremulles, les inscripcions
que hi figuyaven i la certificació signada per Ramon de Ponsic, com a secretari (amb data de IZ
de niarg de 1756);I'encarregat de Fet-ne la censura fou Francesc Arman$.
275.
Der exemole. comoosicions com Alanhelo upande oue tenia nuerno difunto marauPr
. Vee.,
u .
de unirre mdi y m& con Dior, a cuyo
alpnar
. .fin ernpki?~~
.
- h o r m c d diaen horanón mental Ocraum,
de Marii de Sans i de Sala (ir* Iligall, núm. ]).Tamhé el vcrr de tipua humoristic d'AleU Feliu de
la Penva i d'Isern. A L? morrificuid de norm &m director tn tob h ienha. brivBnt-h deh lL46 v
honsm nmos,fr>um nopkdrertabaco m /m igMiar3 a mPr, tnpena dealguna hedUtnan'ddera
mntemphid ronrínua (1762) (&LB,
32k Iligall, núm. 5; ed. a CAMPABADA~ed. zoo3ai 4930).
276. Hi desrsd, com molrs alrres acadhmics, «su imponderable trabajo en promover la Real
Academia dc Buenas Letra» (BC, F. Bon. 3.108:oració que «&xa el padre maestro fray Francisco
Armanyá, socio numerario de la mencionada Real Academia*).
7-Jpdri I/\' 1806; 1-111-1R t ~ ~ m d ~ ( u , , ~ < n r ~ ; p a n ~ n, pig.
< L r riiy.
~;.
zj.8 Anron. AI t<:meiLloeto
f i ; » e l l r ~ d t l ~ ~ ~ ~ iRolorlde
o r d n n I.l>nz 1 at .i4~pirulu,nerJor
u ,
- our
.
fir~ esta ciu&dy académico de B u e w L e m (1806), Iligall, núm. jg, fa[ [ir].

Joan d'Albs i Fontaner, ja havia exposat que tot bon panegíric havia d'acomplir
uns requisits bkics, sobretot el d'amplificar (si podia ser a partir de la bibliografia) les glories del personatge que s'esti elogiant:
Éste debe constar (según el sentir de los más excelentes rethóricos) de unos
substanciaiissimos requisitos, assi en orden a la persona que debe engrandecerse como
a los que pertenecen al hecho que deve decifrarse (g& Iligail, núm. ir, censura, fol.

bl).

SEGONAPART

L'APORTACI~ DE LA REIAL ACADEMIA DE
BONES LLETRES DE BARCELONAA LA
CULTURA CATALANA

Con el estudio y el tiempo hace maravillas el buen gusto,
y no hay empeño impossible en las buena letras si el ocio
y la pereza no previenen el passo, entorpeciendo el ingenio
para que, entregado al desmayo de la natural ignorancia,
nada adelante en la cultura de las cosas arduas que
constituye el feliz estado de los que llaman hombres.

l. L ' I N T E ~ SPERLA HISTORIA DE CATALUNYA

Al llarg de tot el segle mrr, I'Acadkmia de Bones Lletres de Barcelona esdevingué el marc d'actuació dels erudits m b importants del moment i acolli
una bona part dels projectes que, si haguessin reeixit tots, haurien donat un
gran impuls a la cultura atal lana.^" Com destaca Antoni Comas, tres foren
les grans Iínies relacionades amb la cultura catalana que va promoure la
institució en el decurs del Setcents, les quals passaren pel projecte d'elaboració d'una historia de Catalunya, per diverses iniciatives envers la llengua
catalana i una certa producció de poemes en catali. Seguint la mateixa estructura que aquest historiador de la literatura, pero focalitzant l'atenció
-aixo si- en la corporació (i no en alguns dels seus acadkmics), en els capltols següents s'analitzaran les aportacions més rellevants en cadascun d'aquests
tres grans imbits.
L'Acadkmia Literhia barcelonina havia nascut com a reunió de persones
rellevants entre la noblesa i les arts amb la voluntat de conrear la historia
sagrada i profana (especialment la de Catalunya), tot i que sense menystenir
les filosofies natural, moral i política ni l'eloqüencia o la poesia.
Sens dubte, i ates que constituya l'objectiu principal de I'Acadkmia ja des
de la represa de 1729, el projecte de redactar una nova historia de Catalunya
mereix una especial atenció. «Tomóse por norte el que Fuese la historia su
principal empleo», s'especifica a I'acta de la primera junta, d'~d'abril de
1 7 ~ 9 . ~Perquk
"
era una voluntat -preeminentment-28'
historiografica en
279.Amb el benenth que algunes de les ernpreres foren dutes a terme per acadkmics, pcrb fora
del clos de la corporació que els havia donar I'impuls inicial.
280. ARABLB, 1-111-1 [Actea de 1729 a 17351.
281. Duranr aquesu etapa. la histbria acaba cedint parr del seu lloc a la política, la mora i la
poeaia.
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la que justificava el renaixernent de la corporació. De fet, la precisió
de fer historia de Catalunya no arribaria fins rnés tard; per aquest motiu, els
discursos tractaven tant de qüestions merodolbgiques, com d'histbria universal o de la d'F,spanya.ZB2
Modernament, el primer a referir-se a aquesta activitat de la RABLB ha
estat Antoni Elias i de Molins, en parlar de Los estudios histdricos y
arqueológicos de Barcelona en el siglo XVIII (1903), pero únicament esmenta,
i ben bé de passada, les Observaciones sobre los principios elementales de
la hirtoria, de Josep de Móra i Cati, marques de LIO.~" Un segle després,
les referkncies a la tasca historiogrifica de la institució s'han limitar (excepte
uns pocs casos que comentaré en el seu moment) a I'obra de Móra o a
repetir uns mateixos passatges i, encara, a partir de i'extracte de les acres
que féu Miret i Sans (rgz~).Ni tan sols una monografia amb un titol tan
suggerent com «Doscientos anos de historia de Cataluña en la Real Academia
de Buenas Letras» (veg. ABADAL1955) recull tots els projectes que impulsa
la corporació barcelonina.
Tenint sernpre ben present que un dels objectius principals del treball
que el lector té ara a les mans és descriure un marc, en aquest cas, un marc
institucional, depassaria (i de molt) aquesta fita reaiitzar una analisi acurada i
sisremitica de t o s els discursos de caricrer histbric relacionas amb Cataunya,
conservats a I'arxiu de la i n s t i t ~ c i óNomés
. ~ ~ ~ aixb ja podria esdevenir un aitre
estudi independent que, de ben segur, donaria diverses claus per entendre
més globalmenr la historiografia catalana en el Segle de les Lluins. Per aquesta
raó, he optar per presentar i analitzar els diversos projectes (reekits o no)
impulsats des de I'Acadkmia i per plantejar l'evolució en el temps de cadascuna d'aquestes empreses. Amb tot, un tast dels discursos histbrics rnés
rellevants, maigrat no ser exhaustiu, ja ens pot proporcionar les eines necessiries per dibuixar les lfnies bhiques seguides en el decurs del segle.
282. EIs divemos treballs que ens han pervingut dedicas a les dues darreres qüestions esran
recollits als lligalls g t i 7&,respectivamenr.
283. De fet, Elias dedica quasi tor el seu disciirs d'ingrk a la corporació barcelonina a Jaume
Caresmar. També s'ocupa, per be qur de manera més breu, de la recerca histbrica de Jaume
Pasqual, dels Finestres, de Francesc Xavier Dorca, de Josep de Vega i de Sentmenar, de Manuel
Marii Ribera o d ' h t o n i de Capmany, entre altres. D'uii dtre acadsmic, de Pere Serra i Pastius,
afirma contundentment: «Algo publicó, todo mediano, pero lo inédito, que es mucho, merece
el máscompleto olvido, por no estar sus datos ajustadas aseria invcsrigación y estudio meditados
(ELIASI DE MOL~NS
1903:15).
284. A i'aptndix de fonc; documenrals de la resi que és a la base d'aqucstes ratlles I'investigador interessar en el tema hi podra rrobar el llistat d'aquests discursos histbrics classificarsregons
les matckcs kpoques que es marcaren a la corporació i ordenaw per períodes cronali>giu.

«Enmig de les trivialitats heretades de I'educació jesuítica barroca, destacava una dedicació principal als temes histbrics, tribut al sentiment tradicionalista de les classes elevades de Barcelona*, ha afirmat Ramon Grau (1995: 338).
Sigui per aquest sentiment tradicionalista o per alguna altra causa, la corporació
barcelonina prengui la materia historia com a fonament de bona part deis
seus treballs; una materia que, quantitativarnent, anava en progressió ascendent,
desbancant els assumptes mitolbgics i els més prbpiament literaris, inherents
al tipus de caricter que impregna I'Academia dels Desconfiats (amb la
destacada excepció, is clar, de Pau Ignasi de Dalmases, que ja s'havia adonat
del valor prictic de l'estudi de la historia, sobretot d'aquells esdeveniments
relacionats amb el govern i I'administració, i de la seva importancia en
I'educació civil de la joventut barcelonina).
Així, a la junta particular de 6 d'octubre de 1729, un grup d'acadkmics es
dedicaren a discutir <<delo importante al fin histórico, principal objeto a
que se encaminan los principales exercicios de la academia^.^" Fet i fet, ja
a la primera sessió academica, de maig de 1729, el marques de Llo havia
llegit un discurs entorn de la utilitat de la histbria (dividida en tres parts:
moral, política i religiosa) per fer de I'home home. 1 fins i tot, aquest tret
queda reflectit en la denominació inicial de la institució: Academia de Historia y Buenas Letras de Bar~elona.~~"
En aquests moments, en quP es posa de manifest I'objectiu histbric, les
questions metodolbgiques prengueren un caire d'especial rellevincia. En
primer Iloc, s'acordi que tots els autors que se citessin en els discursos fossin
clissics i, per aquest motiu, en treballaren un catileg que servís de guia als
acadkmics. L'I de setembre de 1729 es crei una comissió, integrada per
Tomis Maganers, Agustí Antoni Minuart, Ramon de Dalmases i Pere Serra
i Postius, encarregada de formar un catileg d'autors apbcrifs, dels de «mayor
zBy. La junta parictilar estava integrada, en squesr cas, per Vicent Pau Sahrecases, Bernat
Antoni de Baiuadors, Francesc de Sivila, Tomas Masanerí, Pere Serra i Postius i Isidre Padrd
(veg. i-111-i: Rerolurioner de la Academia Lirnaria Barcelontra [=Acresde 1729 a 173~1,fol. [Xu]).
L'esrudi de la hirtbria ja havia estat fomentat des de les Acadkmics aragoneses del Siscents,
hereves de Zurita, a les quals es dissertava enrorn de qücstions religioses, geogrifiques o de
jurisprudencia. A Osca i Saragossa, els Didlogor de medallas, imriprionei y ornar anhgUedilder
de 7anagona (1587)~d'Antoni Agusti, impulsaren la numismatica i I'arqueologia.
286. Nom aplicar a la carporacid barcelonina que apareix en Iina uRclaci6n de todas los
individuos [...] que han sido nombrados por acaddmicos en la Academia de Historia y Buenas
Letras de Barcelona. (1-11-3:Acuerdoi de la junta g-eneral dede mayo 1712 harta J defebrero de
1777, pig. 1).
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autoridad» i dels de <<tenueprobabilidad>,. En aquesta linia, I'Audkmia de
Portugal (amb la qual mantenien una estreta relació des de la represa), els
envii el 1730 un llistat d'aurors apocrifs portuguesos que repartiren entre
els acadkmics, conjuntament amb els que afegí la mateixa institució
bar~elonina.~''Un quart de segle mes tard (jpart. rg/Xll1756), s'acordi revisar i afegir nous autors (perquk no s'havien tingut presents en el rnoment de
redactar el catleg o perquk havien sorgit des d'aleshores) a aquesta relaciú,
tasca que dugueren a terine Francesc de Sentmenat, marquks de Sentmenat,
en qualitat del degi (i, per tant, president de la junta particular) i Antoni
d'Armengol i Aimeric, baró de Rocafort. De ben segur, aquesta nova revisió
i ampliació del cataleg responia, en part, al fet que el marques de Llo destaques
la conveniencia de formar una crítica dels autors més irnportants, tant catalans com estrangers, que han tractat de la historia de Catalunya (1811x1
1752). En realitat, una tasca paral.lela ja l'havia dut a terme Pere Serra i
Postius en redactar una Lista de historias de CataluPa ( 1 7 3 7 ) . ~ ~ ~
Així, doncs, durant el període de I'Acad&mia Literaria de Barcelona, abundaren els treballs sobre metodologia historica, sobre teoria de la historia i
sobre les ciencies auxiliars, entre els quals destaquen (tots ells llegits els
anys 1729 i 1730): Pondérase quán nessesaria es la crítica por la historia, de
Ramon de Dalrnases, Senalar la guaho principales reglas de la crítica y hazer
juhizio de ellar, del marquks de Llo, Dirertación en que se man15esta quán
necessaria sea la geografia para la historia, del marques de Sentmenat, i
Explicase la connexión que tiene la geographía con la historia, del baró de
R o ~ a f o r t . * ~ Wfet,
e la geografia, com a ciencia auxiliar de la historia, ja
havia despertat l'interks dels acadkmics Descontiats: consta que Pau Ignasi
de Dalmases fé; una traducció de La geograja fácil que, enfrancés, ercribió
G i l k de Jennay (obra que se li ha pogut atribuir definitivarnent gricies a la
lectura del primer vexamen) i, segons Encarnación García (1970: zoy). pro287. Veg. una de les diverses cbpies cotiservades d'aquesta relació d'autors apbcrifs i ~<sospirosos» referentr a punts histbrics, signada per Vicenr Pau Sobrecases, president, i Isidre Padró,

secretar¡. al Io+Ili&l, núm.6 («Gamo el alma de la hisrariaes la verdad, 1ia parecido coiiveniente
dar a cada academia una lista de todos los autores apócrifos, que serán los mismos que d
presidente de la Real Academia [de] Portugal ha remitido al nuestro, aiiadiindolrs una sucinta
nora y tres más para nuestras hisrorias se deben del codo huir y alguiios que cautamente se han
de manejar»);i al 13s lligall [Paperr divenos], un exemplar del Catálogo de loi uztorei que ha

dadopor updnifor la RealArudcmiu de IJortugnl,
288. Edito aquesr inreressant Pupeldc P& Surray Portiu. Sobre ku hiitoriai p e j e han eicrito
de Cataluña, conservar a m L B , 4r Iligall, núni. 2, a CAMPABADAL
ed. 2004: 18-63.
289 ARABLB, rz? Iligall, núm. z (1)(ed. parcial a Chu~aanoiu.ed.2004: 50-jj), IZ+ Iligall,
núm. 2 (j), I I Iligall,
~
núm. 38 i ~ z Iligall,
t
núm. 9 (zi), respecrivamenr.

jecti la redacció d'un diccionari de caricter geograficohistbric similar als
que circulaven per Europa; a més, comptaren també entre les seves files
amb la presencia del gebgraf Josep Apari~i,~"autor, entre altres, d'un treball sobre la relació que tenen entre si la geografia asrronbmica, la natural i
la histbrica, en que afirmava que la geografia i la cronologia són dues disciplines fonamentals per a la historia:
Srriamuy irnprrfeta la historiaen un sugeto si iio teniaiioriciadelageographlanatural,
porque le faltaría <el> un ojo de la historia si ignorava las tierras en que sucede o ha
sucedido lo que se lee o discurre en una conversassión. El tiempo y lugar en los sucessos
da la verdadera noticia. Cronologia y geograpliía son los dos ojos de la hi~toria.'~'

Totes aquestes qüestions metodolbgiques culminarien, anys mis tard,
amb les Obseruaciona sobre los principios elementales de la historia, del marques de Llo.

Inicialment, els academics es proposaren de fer histbria &Espanya (d'aquí
que, seguint aquesta orientació primigknia, hi hagi molts discursos referits a
d'altres territoris de la Península). A les quatre primeres juntes de 1729,ja
se havía discurrido, por cosa de que podría esperar la Academia muy útiles
conseqüencias, el que por el tiempo se formase alguna obra hirtdrica de España,
empesando, en este caso, prinie[r]o a componer un diccionario histórico de Cataluiia
(junta de i(IVII11729; 1-111-1 [Acres de 1729a 17351).

De la histbria &Espanya en general, perb, ja se n'ocupava la Real Academia
~ distinde la Historia de Madrid (la qual tingueren com a m ~ d e l ) , i,~ ?per
gir-s'hi, la de Dones Lletres de Barcelona prengué, com a objecte principal,
290. Alguns dcls scus discursos es conserven a la BC, ms.1.004 ([Divemardiicuriar deitinatr a
lXcad2mia deL Derconfiurr], c 1703).Per a mes dades sobre la figura d'aquest gebgraf del rei i
ajudant de tresorer de Catdunya, autor d'una Deicriptidn del Principado de Catalufia i d'un
D i ~ r u r r r i g ~ o ~ á f(dinr
i c o de les Neniar realei), veg. h b s ,918, LLOBET1956i W i ~ o u 1997.
n
291. JOS~~APARICI,
A ~ ~ l n p tescn'vi~ádo
o:
LI liaión qw, ennerí, tienen LIgeogrephía 1ununórnica,
naturnle histórica, difiniendo a m05 i r n a d e e l h rnpanicukzr. BC, ms. 1.004, fol. 8".
292. N'he exposat un exernple en parlar de Ics censures, que calia que reguiasin «la
práctica que observa la Real Academia de la Historia en semejantes casos* (veg. $z.].z.z. de
la primera part).
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la histbria de Catalunya: en mots propis, la RABLB era la ecoronista del
principado de Cataluña», mentre que la de la Historia de Madrid ho era
«del Reynos. La dependkncia del projecte d'elaborar una nova historia de
Catalunya en relació a la general &Espanya (la primera com a part constitutiva de la segona) era ben palesa per als acadkmics de les primeres dkcades
de segle; com afirmava Mateu Alsinet, autor d'una Científ;ca hi~toria,~"
calien micjans «para formar la general historia de Cateluña, sin la qual nunca
la Real Academia Matrirense podrá formar perfeta historia general de las
E~pañasn.~~~
Així, doncs, immediatament després de la represa, els treballs acadkmics versaren sobre diversos aspectes de la historia de la Península. En
aquest sentir, Feliu d ' h a t constatava, el maig de 1730,que la corporació
es trobava
en día en que tus históricos progressos dirigen hoy diversidad d e aswmpros a
differenres principios de las parricolares historias de la España, ya en la averiguación
de cómo vinieron en ella los cartaginenses, ya de cómo en ella se introdugeron los
romanos y ya en bosquejos de principios más dichosos pidiendo las noticias del
primer concilio que en ella fue celebrado."'

Tot i que I'objecte del present estudi queda cenyit a la historia de
C a t a l ~ n ~ resultaria
a ~ ' ~ masa parcial no fer cap al.lusi6 a tota una serie de
treballs que prengueren com a epicentre diversos fets de la historia
d'E~panya.~~'
293. Hisrbria que, manuscrira, passi per les mans del rambé acidemic de la de Bones Lletres
dc Barcelona Fnncesc Xavier de Garma i Duran.
294. Mareu ALSINET,
carta adrrgada al marques de Llo (27 de febrer de 17573, conservada a
ARABLB, 29&Iligall, núm. I.
295. Feliu d ' h I DE
~ L L E N T I S CEvplicare
~,
kI aparicidn de kI Ergen sancrirrima aSantiago en
Zaragozo derlarándore lo indubitabkderu realidad, ARABLR, 7k Iligall, núm. 25, fol. [irJ.
296. lis per aquesac raó que n o s'analirzaran aquí aquells treballs que es refrreixen a qüestions hisrbriques no relarivrs a Catalunya. En certs casos, els rnateixos acadeinics ja eren
conscients de l'existkncia d'algunes dissserracioiis hisrbriques desvinculadcs del projecre principal de la corporaci6: per exemple, Ramon de Sisar, en lletra de 9 de febrer de 1865,
considerava que el discurs del bar6 de Kocaforr inrirular Eqlícanre lor limite1 del ducado de
Aquitania en tiempo de la invaridn di.10, moros y con qué título obtenía Eudo este ducado en
ayr<ella ocarión (1~57).estava <,pocorelacionado con nucsrra hisroria,~i, cn conseqükncia,
iicreo debe proponerse a otras para la impresión dcl romo que se prepara,, (92 Iligall, núm. 13,
carta adjunra). Aquesr acadhrnic vuircenrisra fou un delr rncarrrgacs de revisar els papers que
s'havien de renir en compre prr a publicar.
297. Es tracta, en bona mesura, de disserracions de finals de la decada dels 50 i dels 60
(conscrvars al 76 Iligall), pcr bé que tambi n'hi ha alguns d'mrcriors a aquestes dares.

La primera qüestió que implica diversos acadkmics, d'una manera col.lectiva,
fou i'apologia entorn de la veritable patria (catalana) de santa Isabel, reina
de Portugal, entregada per Manuel MariA Ribera a la institució perque
aquesta en disposés, a fi que, amb el temps, pogués veure la llum en nom de
1'Acadkmia (junta de 3/11/1733), Dos anys després, es reprengué el tema i
s'encarregi a Josep Vinyals de la Torre que la revises com a pas previ per
imprimir-la i oferir-la a la reina. L'II d'abril de 1735 es constituiren tres
comissions: una (integrada per Gregori de Prats i Mates, I'esmentat Josep
Vinyals, Josep de Móra i Feliu d'Amat) <<parareconocer el archivo», que
custodiava la justificació de la patria de santa Isabel?' una altra (Pere Serra
i Postius, Joan de Fiveller i Joan de Sagarriga) pera les .historias de A~agÓn~b~~'
i una darrera encarregada de l'estudi dels fonaments de la tradició (Ramon
de Dalmases, Agustí Riera i Josep Mercader). Cobra ocuparia bona part de
les sessions, i es llegiren els tesultats de les comissions, a tal1 d'assumptes
(fins i tot, Minuart escrigué a Roma per esbrinar si es parla de la patria de
la reina en el procks de canonització).
Malgrat aquest esbós de projecte col.lectiu, el que abunda sobre historia
&Espanya foren els discursos individuals: el marques de Sentmenat havia
de dedicar tot I'any de 1735 a elaborar un resum de la historia d'Espanya
fins a la vinguda dels r o m a n ~ abans
; ~ ~ ~de la concessió del títol de reial,
alguns acadkmics es plantejaren quin fou el primer concili que se celebra a
la Península (Ignasi de Santaclara, 1lVI11729; 7e Iligall, núm. 26), quins
foren els Condes de Aragón y su principio en el rqinado de don García Iñiguez
elprimero (Antoni d'Armengo1, ~oIIIl1737;7e Iligall, núm. 27) i dissertaren sobre la població d'Espanya en temps anterior al diluvi universal (Joan
de Sagarriga, 27/VI/1740; 7k Iligall, núm. <o), sobre la vinguda de Tuba1
(Antoni Andreu i Massó, 271VII1740; 8k Iligall, núm. rz) o sobre el govern militar, polític i judicial en temps dels arabs (Francesc de Santjoan,
298. Hi dcgueren rrobar, segurament, la Dirertncidn hirtdrica ddndm a luz lar rnzonei e
inrmrmentornucténticor con los yualeirepmeba hauerrido hpanla &anta h b ~ rqnade
1
Porni&
Barcebna (i730), de Francesc de Savila (ARABLB, jr Iligdl, núm. 41).
299. Veg., per exemple, Lo quere encuentra en el libro &don J u n BkMartin(~e[Hirtork
desan

Juan de h P<n?Szagossa: Juan de Lanaji, impr, 16~01,de mi comijidn, nora breu llegida prr
Joande Sagarriga, el z de maig de 1735(IZ&Iligall. núm. rq (2)).El 5 de desembre del mareir any,

Armengol llegi un cornpendi hisrbric dels regnes d'Arag6.
300. Veg. la nota de Srntmenac del 4 de febrcr de 1735, en que expressa la dificulrar del rema
ares que Ics m& nombrases infarmacions escan recollides per aurors apbcrifs (Iligill 1-111-1).
Diverros rreballs dels anys 30 esian dedicats d s gots ( p r exemple, a la Iegislació goda -i r m b i
romana- a Espanya). Jasep Vinyals de la Torre, al seu torn, diserta sobre I'arribada dels
cartaginesos a la Península (ARABLB, rn Iligall, núm. 23).
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>/VI/1748; 7k lligall, núm. 36), per esmentar-ne una mostra. Amb posterioritat a 1752, els discursos sobre fets &Espanya deixen el seu lloc als que
expliquen esdeveniments del Principat, tot i que ambdues temhtiques
acaben actuant, en major o menor mesura i en funcid de cada treball
particular, com a vasos comunicants. Entre els discursos conservats a partir de la protecció, apareixen temes que es van reperint: per exemple, el
regnat de Roderic (Francesc Escofet, 7&Iligall, núm. 10; Antoni d'Armengol, zlVII1756, 7e lligall, núm. 49), el del rei kgica o la procedencia
del nom d'Ibkria (Josep Francesc l'ortell, z/XI1/1761; 86 Iligall, núm. 6),
entre altres.
C'ha de dir, pero, que, fins i tor quan es distribuia un assumpte historic
referir a la historia d'Espanya en general, els academics podien restringir
+, millor, adaptar- els seus treballs a la historia de Cataliinya en particular. Vegem, per exemple, com justifica un canvi d'aquestes característiques el bar6 de Rocafort (1758):
Como el obgcto principal de nuesrra Real Academia de Buenas Lerras de Barcelona
es la historia de Cataluña, pareze que, aunque en el assumpro proyectado sc me pide
el que expresse la assisrencia cspirirual de los chrisrianos retirados en las monrañas en
tiempo de los nioros en general, sólo se ha de entender por lo tocante a nuesrro
Principado y no por lo perrenecienre a los demás reynos y provincias de roda España.
(11lligall, núm. 38, fol. [ir])

Com Ls ben sabur, I'objectiu mis concrer que es proposa I'Academia des
del moment de constituir-se com a instimció sota la protecció reial fou la
formació d'una nova histbria de Catalunya, un objectiu que explicitaren en
el primer dels seus esratuts:
Haviendose propuesto la Academia por fin principal de su insriniro formar la hisroria de Cath~lufia,aclarando aquellos punros que han querido conrrovertir o suponer
ya el error, ya lainalicia, deberáser su primer objeto dirigir el rnbajo de sus individuos
a la perfección de esta ohra.

Ja abans de 1752 Slhavia anat perfilanr la predileccid dels academics per la
historia de Catalunya, fet que {especifica al Resumen hirtórico del origen y
progreso de la Real Academia de Buenas L e m de la ciudad dp Barcelona, suara
esmentar: el principal objecte, la historia sagrada y profana <<y,con

especialidad, la de C a t h a l ~ i i a i , . ~Aquest
~'
objectiu -fonamental per als
presidents o, de fet, per als vicepresidents- és recordat sovint, en el decurs
del Setcents: calia sempre «no omitir diligencia para acrisolar los puntos
dudosos de la historia de Cathaluiia, valiindose para conseguirlo de Los
individuos que componen el respetable cuerpo de esa Real Academia» Uoan
Francesc MOLINES,Sobre la conquista de Gerona y antigüedad de su catedral, 1788; 6k liigall, núm. 8, fol. [zr]);*este académico cuerpo, del año 1752
hasta el día, se desvela para la formación de la historia de Cathaluñax (Marih Josep de MATAI COPONS
DEL LLOR,Ni creho que Tzibal viniese apoblar la
Espuria ni que re sepa con certera quiénfue su primerfundador, 1796; 7k lligall,
núm. 19).
Un objectiu que era ben conegut per tots els acadkmics, inclosos els honoraris. Així, per exemple, Cristóbal de Medina-Conde y Herrera, a la seva
gratulatbria (1760), defensava la principal empresa de la institució, que era
formar la hisroria de Carhaluña, defecada de aquellas incertidumbres, errores y
preocupaciones nacionales con que llora la historia de Espaíia el ostracismo de la
crítica y veracidad en los siglos pasados, que hizieron de bronce, y aun d e hierro, los
fingidos documentos con que algunos incautos lisongearon el ciego amor que tienen
ínsito los hisroriadores a sus patrias (ARABLB, 14k lligall, núm. Ir, fol. [rv]).

Amb aquest nord ben fixat, es constituiren diversos projectes col.lectius
de gran envergadura (tot i que els més ambiciosos no reeixiren), que es
de la següent manera:
poden ordenar -cronolbgicament1 ) La redacció d'un diccionari histbric de Catalunya i d'un epítom de la
crbnica de Pujades.
2) L'elaboració d'una nova historia de Catalunya.
3) La confecció d'una obra p r k i a o preliminars de la histbria, en tres
volums.
4) La traducció castellana de les crbniques de Muntaner i Pujades, de les
constitucions de Catalunya i de les ordinacions d'en Santacília.

301. Pere Serra i Postius (un dcls pocs acadkmics drl qual s'especifiquen els motius d'admissi6) entra a la corporació 1'1 de maig de 1729 en atenció <<a
las singulares noticias y a lo precioso

de muchos libros y manuscritos que riene, prinsipdmenre de historia de C a t a l u í i ~(1-111-1,
desprgs de la junra de juny de 1733). Consta, mercks a una nota conservada al 135 lligall [Paperr
diversor], que la seva hisrbria de Montserrat fou emprada pels acadkmics, en concret, per les
informacions entorn dels monestirs de iiionges que faren fundats a Catalimya, especialment a
I'eralada i a Empúries.
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1.3.1 Les primeres iniciativer dhbans de la protecció reial: el diccionari
hirtdric de Catalunya i l'epítom de la crdnica de Pujader
Les dues prirneres obres que es projecmen des de I'Acadkmia Literhia de
Barcelona en relació a la hiitbria de Cataiunya foren un diccionari histbric de
Catalunya (15 de julio1 de 1729) i un epítom de la Crdnica univer~aldelPrincipat
de Catalunya, de Jeroni Pujades (c. 1743). Cap de les dues empreses no reeixí i
és ben poca la informació que se'n por espigolar entre els papers acadkmics.
Quant a la primera, des de 1729, s'havia cornenpt a repartir als acadkrnicz el
Principat segons dibcesis (i'arquebisbat de Tarragona, el bisbat de Girona, el de
Vic, etc.) perquk en recollissin les inforrnacions pertinents. El 6 d'octubre de
1729, la junta particular encarregA a Bernat Antoni de Boixadors i a Francesc de
Savila que .trabajasen una cathegoria de lo primero que se necessita para formar
un diccionario histórico de Cataluña~.~"El resultat segurament havia de ser
similar al que s'indica en la següent nota en catala:
La idea ide ser: una recopilacid historia de tot lo de Cataluña, que abrage hindacions
de ciutaü, progrés, governs, rius, riberas, montanyas, plans, campañas, fonts, ordes
militars, fi~ndadorsde religions, papas, cardenal, prelats y demes varons ilustres en
armas, lletras y emplcos, dcs de la primera noticia fins al temps prescnt.
b o r d e dela obra ha de ser: diccioniri hisrbrich, que, per ordealphabktich, abrage y
recopile lo parricular dc cada una de ditas rosas contingudas en el assumpro.
Ab principi, se ha de fer u n epilogo historial d e Cataluña, q u e recopile
brevíssIimlament lo mes general deCataluña y sia principi y declaracid tan[ de i'orde
com del demes wntengur en lo dic~ionari.'~~

Perb sembla ser que, malgrat tanta previsió, d'aquest diccionari no se
n'acabh redactant cap ratlla.'M
Ben diferent 6s el cas de la segona iniciativa esmentada. La crbnica de
Pujades («hombre para nuestra historia a todas luzes respetable)) - c o r n el
qualifici Francesc de Novell-, considerat i'autor que havia escrit sobre
Catalunya amb més gran ~versernblanca,,i, per aquest motiu, el rnés
p r e ~ a t sewia
) ~ ~ ~de punt de recolzarnent de bona part dels rreballs acadk302.. ARABLB, 1-111-1: RerolucionerdphAcademiaLirPrariaBarrelon~ra,Fol. gr.
303. Nora conservada al lligall 1-111-9 (Arumros diinibuidm a lor socios de La Academinpara
disertar sobre rlim). Es tracta d'uii foli ratllat en el qual s'exposa breumciit cl pla que es pretenia
arguir per a la redacció de la historia de Catalunya.
304, A cxcepció de la nata anteriorment citada i d'alsun altre ahorrany de treball.
305, Només caldria espigolar alguns dcls discursos, d'entre els m o l ~que es refereixen a
I'hisroriador, per exrreure'n dades enrorn de la valoraciú aiczrneiir posicira quc li feien els
diveraos acadkmics. N'havia dit Serra i Postius, en una de les seves obres més emblemitiques,

mics dedicats a la historia de C a t a l ~ n y a Per
. ~ ~esmentar-ne
~
alguns dels
casos més destacats: fonamenten els seus discursos en afirmacions de Pujades (i ho expressen explícitament), Pere Serra i Postius, a I'hora de justificar
que el comte Ramon Borrell fou sepultat al claustre de la catedral de
Barcelona i no al monestir de Santa Maria de Ripoll, com afirmaven Zurita,
Tomic o Carbonell (1713); Francesc Santjoan, per demostrar l'existkncia d'arenes d'or en el Segre (1740); Antoni d'hmengol, al rreball en que Se eqressa
la as~irtenciaespiritual que tuvieron los chrirtianos retirados a lm montaña [del
Principat] en tiempo de los moros (1758), o Jaume Quintana, per precisar a
quin districte de Catalunya s'estenia cadascuna de les comarques dels ceretans, ruisilions i indigets (1793).~"
La importancia d'aquesta obra ja fou constatada per Pau Ignasi de
Dalmases i per Josep de Taverner i d'Ardena, ambdós membres fundadors
de I'Academia Desconfiada: el primer en descobri (el 1698), en un dels seus
viatges per Franca, la segona i la tercera part castellanes a la biblioteca de
~ ' que comunica a Pere Serra i Postius), i fou
l'arquebisbe de R o u e r ~ ~(fet
gricies al segon -que anota els autografs castellans- que arriba a
Barcelona una copia dels autbgrafs que havien restat a la Biblioteca Reial
exemplars que, al seu
de París (en quatre volums en foli, 1715-1720);~~~
torn, foren copiats de nou pel també academic Serra, ara en nou volums
2003).~l~
en quart -més un dese amb un index onomistic (veg. MIRALLES
Prodip'oryjintziu de lorrantorángekr (Barcelona: Jaume Surii, impr., 1726),que, «como saben los
versados de las historias de España, en razón de las de Cataluña, la más general, la más erudita,
calificada y noticiosa es la que esuivió el barcelones Grrónimo Pujades» (pig. 316).
306. En menor mesuni, tarnbé L'obra de Narcis Feliu de la Penya: <~Gustbme
siempre mucho
el modo irónica que garra nuestro patricio Feliu al describirnos lo ardua de esta batalla, que, al
ontcmplar en ella trecirntas setenta y sinco mil moros muertos, concluye diciendo: "Por cierto,
que fue mucho matarsi>,afirma Josep Galceran de Pinós al seu dkcurs intitular Elogio de C a r h
Mzzrtello. Sobre fa cc'lebrt victoria pegarid a lm moros delnnte de %urr (1757); ARABLB, g&Iligall,
iiúm. ir, fol. [IV].
307. Treballs consrrvats a I'ARARLB, Ir Iligall, níim. 17, qt Iligall, núm. 3, i r Iligdl, núm. 39
i zn Iligall, núm. 17, respectivimenr. l i m b é hi hsvia, pero, acadkmics que se "'apartaven valgudarnent; ho féu, per exemple, Ramon de Dalmases, en rracrar de I'enrradadels itabs acaralunya.
308. Parts que els hereus de Pujades havien entregat. en 1644, "Iisitador i inrendent general
de Catdunya Peire de Marca. Dalmases en fCu un breu resum.
309, Eulilia Miralles (2003: 26 n. 74) dána noticia d'unes Adnotacionerrobre L? ~tgundaparte
& la crdnica geneml dt Cataluña del doctor Gtrdnimo Pujades, m p e z z h en Perpinydn por don
J m p h de Tavemery &Ardeea en el mer dc mayo dc1709 (BPE ms. gsB-V, fols. 2-78),
310. Miralles (2003: 8-10) proporciona tambC pisres sobre la procedencia d'dtres volums
aurbgrafs conservats actualmrnt a i'aniu de la corporaci6 barcelonina; en concrer, rres volums
del Dieiari (ms. 3-1-22, 3-1-23 i 3-1-24) i una primera versi6 de la Cordnicn impresa el 1609,
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Fet i fet, no només la primera part de la cronica, publicada el 1609, era a
la base de bona part de les dissertacions histbriques sin6 també la segona,
conservada manuscrita. Em consta que la cbpia d'aquesta segona part fou
consultada per diversos academics: aixi, per exemple, Feliu d ' h a t esmenta
la «segunda parte manuscrita de sus anal es^^" a l'hora de justificar que el
primer comte de Barcelona fou narbonb. El baró de Rncafort, fins i tot,
reporta (en un treball fonamentat en les teories de Pujades, llegit el 3 de
setembre de 1755) la data exacta de I'encirrec de la cbpia, a comenGaments
de segle (amb la precisió de I'any: I ~ I o ! )fet
, per Taverner, un «sogeto muy
calificado de esta ciudad),:
Pujadas, autor catalán, en su segunda parte de la Chrónica univerralde Cataluría, que
he visto manuscrita, y mandó copiar fielmente cierto sugeto muy calificado de esta
ciudad en el año de 1710,cuyo original escrito de lctra del mismo autor fue llevado a
París, a la Biblioteca del Rcy en el de 1645~"[...] ( m Iligall, núm. 16, fol. [7u]).

Amb el pas del temps, un dels descendelits de I'academic Desconfiat,
Bernardí Lluís de Taverner i Cbdol, quart comte de D a r n i u ~ , cusrodiaria
~'~
d'on I'ha
la copia, com comenta, de nou, el baró de Rocafort, en
pogut consultar exactament:
Pujadas, en el libro s4ptiino manuscrito de la segunda parte de la Chrónica Generalde
Catalufia, copia de la qual, que he visto, se halla en el archivo de nuestro académico,
el señor conde de Darnius, fielmente sacadadcl original, que para en la rral Biblioteca
de Paris [...l.

També el segon marqub de Llo, Doinknec Fklix de Móra i Areny, en
parlar de la fi~ndacióde Sant Miquel de Cuixi (en un discurs de 1757, basar
de Pujades, moltes de les quals rcprodueix), al.ludeix
en les <<apreciacionesa

intitulada Cáiamicleon, so ir, histi>riade lrr caiarnitatr y glories de noma Cathalunya y ieñorr de
aquelia (ms. 3-1-16): *La biblioteca de Baitasar de Basrero, gcrml d'Anroni, va passar al canvenr
de Sanr Agutí de Barcelonadespres de lascvamorr, el ~755,i derd'aqui passiblement elsvolums
van anar a parar a I'AcadCmia~>.
Amb ror, no em consra que, en els discursos hisrbria que he
consultar, cls academia retcentirtes esmentin cap d'aquesrs manoscrirs, cosa qiie em fa creure
que la scva rrrihndn a I'arxiu dc la corporació ha de ser neccssiriamenr posterior
) i r . ARABLB, irlligall, núm. 38, fol. [zu].
312. Més endavuir, diri 81646..
313. Per nls coiures de Darnius i, especialmrnt, Joari An~oiiide Fiveller i Bru, marques de
Villel i ducd'Almenari Alta (que hereth~lsvolunisde Pujadcs i fou presidenr de la insrirució des
de i8i6), vrg. rl discurs d'iligrés a la RABLB de Pere Molas (1999).
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tal, fet amb una certa finalitat didictica, anava molt d'acord amb la filosofia acadkmica del moment, segons la qual es podia fer llegir a un membrc
alguna historia, d'entre les més rellevants, i demanar-li que en fes un extracte o resum, queja li serviria d'assumpre (7/III17jo). A més, per al dia zz
de julio1 de 1743, s'encarregh a Josep de Móra, Josep Vinyals de la Torre i Feliu
d'Amat que portessin .apuntamientos de assumptos históricos, políticos y
poéticos sobre el primer libro de Pujaden) (I-111-J: Quadeno de resoluciones de
1743[-1748] [juntes particulars]). L'únic testimoni que en tenim, pero, 6s la
referencia indirecta quc ens ofereixen unes Notar o resumen de una censura del
doctor EñaL de la Torre sobre la obra de PujadesHistoria universal de Catal~iía;~"
per aquest Resumen, sembla que la censura podria tenir a veure amb algun
d'aquells <iapuntamientosn,amb extensió fins al llibre tercer.
Tres són els treballs quc ens han pervingut relacionats directament amb
el projecte de I'epitom:3"
1) Un Breve extracto de lo que rejere en su chrónica el doctor Pujades
perteneciente a Cataluña en el octavo siglo (Ilegit entre juny de 1747 i gener
de 1748, per bé que degiié prolongar-se a alguna aitra junta), de Pere Serra
~ tracta d'un extracte dels darrers capítols del llibrc VI de la
i P ~ s t i u s . "Es
primera part de la Cordnica universal del Principat de Catalunya uque anda
impresa» (fol. zu) i dels capítols segon, tercer i quart del llibre 7 de la
segona part, manuscrita. Conté uns apkiidixs que complementen les informacions de l'ujades.
Entre els volums consignats a i'inventari de la biblioteca de Serra, destaca un Resumen de la historia general de Cathaluña de Pujadas, dos tomos, que
Josep Maria Madurell (1957: 37) identificava errbiiiainent amb la copia de
la Cordnica i que Eulhlia Miralles (2003: 31) ha considerat que és aquest
extracte. Caidria fer, en tot cas, una precisió: el plec de 9 folis conservar a
l'anriu de la corporació podria ser una petita part dels «dos tomosx que hi
havia a la seva biblioteca. El fet que comenci pels darrers capítols del llibre
VI s'explicaria perquk +om
veurzm més endavant- 6s precisament a partir del mar5 de 1747 que I'Academia formalitza el seu objectiu de coordinar
316. Aquestes notes (cranscrites com a VOCUMENT LO)han passat desapercebudes a Mirallcs,
per la seva acnial localirzació a I'aniu, entre els piprrs no catalogars.
317. Conservars al qr Iligall, núm. 17,al
Iligall, núm. 58 i al lligall 1-711-17,respecrivament.
]a vaig cridar I'atenció sobre l'exisrkncia dcls dos primer6 materials al prbleg de I'Anuari de la
institució, que sorti a la iium al gencr de 200; (veg. CAMPABADAL
i003b: 14). El darrer ha esrat
una descoberta posrerior.
318.Tor i que I'cxtractr no apareix signar, la lletra de S e r n es, pero, incanhisihle; ja havia
esrar idcnrificar per Kenneth Brown (1g89a:279, nún~.27).
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Així, doncs, no només pretengueren extractar la crbnica de Pujades, sinó
també completar-la. Entre els assumptes que s'havien de repartir en junta
general de 17 de juny de 1744, consta que Joan de Sagarriga, cornte de
Creixell, havia de «trabajar en la investigación de algunas inscripciones
antiguas que se hallan en Barcelona y no las trahe Pujades, y dará al mismo
tiempo la correspondiente explicación de aqi~cllas~~.320
Perb, finalment, tampoc no arriba a terme aquest projecte. Només quatre anys després, Joan Tornas de Boixadors, Josep de Móra, Feliu d'Amat, el
comtc de Creixell, Antoni d'Armengol, Josep Vinyals de la Torre, Francesc
de Prars i Mates, Ramon de Ponsic i Josep Galceran de Pinós, reunits en
junta, decidiren que era millor deixar córrer aquesta empresa, per la dificultat d'esbrinar noves dades sobre fets tan antics, i comencar la histbria de
Catalunya a partir del moment en que Catalunya fou envaida pels sarrains:
Aviéndose tenido presente que, en seguir la antigua i d a de la Academia sobre hazerse
un epítome de la Historia de Cathaluna de Pujadas, así de la impresa como de la
manuscrita, se engolfaba en unos asumpros basros, obscuros y difíciles de averiguar
ya por la anriecdad de los hechos, ya por la falta dc autores de aquellos tiempos que
puedan dar luz a los que se emplcascn cn este trabajo, y, atendicnda a que lo más
importante y que, con menos dificultad, puede acarrcar urilidad a los academicos es
la historia más baxay, singularmcnre, desde la conquistade Cathalufia por los moros,
de la quil hablan los autores, así nacionales como esrrangeros, acuerda la junra que el
reverendissimo padre M. Juan de Boxadors se sima hazcr un proyecto de la obra que
sobre dicho asumpto deverá emprenderse y que, para la próxima junra, rraygan los
seiíores que la componen asumptos concernicnrcs a esra idea (junta de 8/111/1747;
1-111-1:Quaderno de reiolucioner de1743[-1748],fols. [7vl-[Xr]).

El 1758, un altre acadkmic, Antoni Andreu i Massó, advertiria encara dels
perills de reduir algunes obres, especialment les histbriques; de ben segur,
degué ser una argumentació d'aquest estil la que acaba dissuadint els
acadkmics de fer l'epítom de Pujades:
Muchas obras se ven reducidas a la estrechez de un epítome, muchas historias en
exrracto, qüestionea y aun rrarados de mucho bulto y dificultad, en resumen, pero
suelc suceder a sus abreviadares la infelicidad que el padre de familias remi6 cn los
criados que se ofrecieron a rntresaur la zizfia del buen trigo: .Ne forre eradicetis
simul et rriricumn. Dexadlo, les dixo, no sea u s o que, intentando sacar la hicma

320. i<Assumptosordenados en el día 15 de junio 1744para repartirse en el día 17 de el
. ha,
mismo en la assamblcageneral». A: [Acres de 1740 a 1,481 (al lligall i-111-i), fol. [ ~ r ]Hi
prrb, la indicaciá que «se silspendi6 el reparrirse éste* i que rot ea refereix a ncosas
pertenecientes a Cataluñi».

superflua o mala, desarraygéys también el trigo. Assi, quisieron muchos abreviar
annales, tratados, qüestiones, historias y, hechos verdugos cortantes dc cuerpos agenos,
queri6ndoles quitar lo que les pareció superfluo, en v a de rrducirlos a pequeñés
tratable, hicieron cadáveres horrendos a los más vivos (4t Iligall, núm. 26, censura,
fol. [rr-"1).

El mateix marques de Llo, en el seu discurs d'agraiment per haver estat
nomenat vicepresident (1747)~es referí a les possibles causes del frads, ara,
perb, conjuntament d'ambdós projectes historiogrhfics, el del diccionari
histbric de Catalunya i I'epítom de la crbnica de Pujades:
La variedad de medios, ya en [e4 diccionario histórico ya en el resumen y escolio
de la chr6nica d e Pujadas, ya aglavando sin orden noticias d e Cathaluña,
d i s t r i b u y i n d o s e s i n c o o r d i n a c i ó n los a s u m p t o s , j u n t o c o n las fatales
intercadencias d e nuestras asambleas, i echo casi inútiles las tarcas de tantos años
(rgk Iligall, núm. (2, fol. [ ~ r ] ) .

de Catalunya com a principalprojecte imtiru~ional.
de la dzuisió cmnologca per etapes a l p h quadripartit &nitiu

1.3.2. Vés una nova htstdtia

El projecte institucional col.lecriu de major rranscendkncia fou, sens dubte, I'elaboració &una nova histbria de Catalunya. Una histbria completa (i
critica) que, com ha dit Ramon Grau, volia ser, precisament, esubstitutoria
de la que Jeroni Pujades havia escrit el segle anterior i depurada segons les
normes de L'escola crítica. (GHAU1995: 330).'~' Ates el frachs de les iniciatives anteriors, la del diccionari histbric i I'epítom de Pujades, la junta acorda
<<seguirel sistema principal por el orden chronológico y empezar,
consiguientemente, por el siglo octavo, que es el que da principio a los
sucesos propios de Cathalufian, en paraules del marquks de Llo, pronuncia321. Agusti Alcobetro m'apunta la imponhcia del fet que es prengui com a base (i es completi) la histbria de Catalunya deleroni Pujades i que, per tant, no es continuessin els m& recents
Anakr de Cataluna (publiuts a Barcelona el 1709) de Narcis de Feliu de la Penya. Aqucsts forcn
"pmscrits" atesa l'adscripció claranient austriacisra del seii autor, per la qual fou detingut; veg.
ALCOBER~O2006 [en premsal, en qut cs refercix a aquesta abra com ,<unarnenad'histbria oficial
dc la Catdunya de I'rlrxiduo>.
En aquesr renrir, rn'indica tambe que dedicar-se a la histbria de Catalunya del segle viii i a la
invasió sarráina i no fer referencia a remes importmts com, per exemple, la guerra dels Segadors
constararia una ccrra censura histbrica implícita d'alguns temes que no es podrien tocai fins a la
vinguda de la revolució liberal.
Per Alcoberra, potser aquestes tamb6 foreii unes de Ics caiiscs de la fallida del llarg projccte
que descriuré a coiitinuació.
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des en el seu discurs d'agraiment pel nomenament del cirrec de vicepresident
(1747)~esmenrat més amunt. 1 advertia també que:
N o se ha de salir de esre siglo sin que se tengan rrcogidas y examinadas todas las
noticias que le fecundan, de suerre que p ~ e d $ ~formarse
'
del una historia digna d r
este cuerpo; y no será estraño que empieze a desempañar en el gran mundo el alto
concepto que le merae, dando como por preliminar a la luz pública la hisroria del
octavo siglo, que es el gran rropiczo de la moderna ~ h r i t i c a . ' ~

1.3.2.1. La historia de Catalunya al segle v i i r
Aixi, doncs, cn un primer momenr, els treballs histbrics dels academics
giraren entorn dels fets ocorreguts durant el segle VIII (des de i'entrada dels
irabs), habitualment dividits en periodes de deu anys. A partir de 1747,
any en quk podem considerar que {inicia realment la tasca de I'Academia
de formar una historia de Catalunya, ates que,
insiguiendo la idea tomada en la precedente jiinta de que se emplee la Academia en
coordinar la hisroriade Cathaluíia desdela entrada de los moros en ella, siguiendo los
siglos por orden chronológico, acuerda la junra repartir asumptos concernientes al
occavo siglo sobre esta materia (jpart. Z ~ I I I I I Ir-111-r:
~ ~ ~ ;Quademo de resoluciones
de 1743[-'7481).

aquesta passa a ser una de les tasques prioritiries, «el principal trabajo que
entiende la Academia, concerniente a la historia de Cathaluñau (jpart. 31
IVl1748; ob. cit.).
Amb aquestes paraules, pronunciades en una introducció per a una academia de Passió, combinada amb discursos sobre la histbria del segle VIII,
sintetitzava tambk el marques de Llo els motius pels quals es despertava
I'interks dels acadkmics envers els fets ocorregurs a partir de la invasió
sarraina:
Y, ;qué nos ofrece la historia del siglo 80? El recuerdo más terrible de los sucessos de
nuestraE~afia,pues epiloga las ultrages más sacrilegos de la religión christiana en los
enormes escándalos y dccreros de los úlrimos rcyes godos y en la bárbaraopressión de
los vencedores mahomentanos; pero, al mismo tiempo, el renacimiento m& dichoso
de nuestra libertad y religión, que, acrisolada ya en el trabajo, la sacó de tanto incendio, mcjorada en sus esplendores, el christianíssimo zelo de los rrnperadores Carlos
Magno y Ludovico Pía, de suerte que, si atendemos las circunstancias de la invasión

322.

Corregeixo del ms., puedt.

323. ARABLB, 192 Iligall, núm. jz, fol. [ir (per a la primera citaci6)-o].

y del recobro, clamaremos por feliz el golpe de que dimanó a la religión la mayor
dicha (rj&Iligall, núm. 48, fol. [ir-u]).

1 continuava amb aquella imatge tan cara per als homes del Segle de les
Llums:
Pero, ;que busca la Academia en el rrabajo del siglo 8 O ? Desemmarañar las tinieblas
que offuscan laverdad de aquellos sucessos y exponerla al teatro del mundo con toda
la ingenuidad de sus luces (Ibidem).

De fet, ja en el memorial presentat a Ferran VI en sol.licitar la protecció
reial per a l'Acidkmia, I'argument principal que empra Móra i Cata fou la
necessitat d'un estímul per als acadkmics perqul. es poguessin dedicar, amb
una certa assiduitat, als treballs dirigits a la creació de la hisrbria de Catalunya,
la qual
ernpiaa por el siglo octavo, insinuándose solamente, y como en epitome, lo que ha
ocurrido en los antecedentes, a fin de no defraudar al lector de una idea general
histórica de Cathaluñadesdesu poblacibn. El methodo quese sigue es ir relacionando
los echos sensillamente, wn poca o ninguna derención en la variedad de opiniones
que suelen truncar el hilo de la hisroria: pero, para que el curioso o el que la busque
por estudio no inurilize su esperanza, se resumen a la margen los papeles acad6micos
que los tratan y resuelven, con las citas que incluyen. Y enlos puntos más substanciales
se pondrán, a la fin de cada libro, las diserraciones enteras y los insrrumentos
justificativos que, en sus respectivos lugares, se indicarán por números para la facilidad
de un prompto hallazgo?24

El primer pas, un cop concedida aquesta gracia reial, no podia ser altre
que recopilar els treballs ja existents i, desprks d'una analisi acurada i atenta, constatar les necessitats més immediates. D'aquesta tasca, se n'encarrega
el bar6 de Rocafort, que redacta una Relacidn de todos los arsumptos que se
han trabajado en la Academia concernientes a la historia de Cataluña que,
des de luego, podrán dar mucha luz para la idea de ésta que ha de prosseguir
nuestro vicepresidente, e1 señor marqués de Llió, empecando lo formal de
dicha historia des de la entrada de los moros en esta provincia, que aconteció
alprincipio del sigb octavo, por comissión que k hizo nuestra Real Academia
,
en la que se celebró el día primero de mayo del corriente año de 1 7 ~ 2 cuyos

324. ARABLB, 1-111-9:Cemfiracioner k la Academia, fol. gr. Veg. el memorial aencer com a
3.

DOCUMENT

MIREIA CAMPABADAI. 1 BERTRAN

142

papeler 5e enconhardn en he5 pliegos, szgnados de ktra A, ü, C,por rus número~..~"En concret, els plecs contenien, segons indica el seu autor:
Plec A: Papers relatius a la historia de Catalunya sobre fets anteriors al
segle ~ I I I(3 1 assumptes)
Plec B: Papers relatius a la historia de Catalunya referits a I'entrada dels
irabs (9 assumptes)
Plec C: Papers relatius a la historia de Catalunya, des de I'entrada dels
sarrains fins ais últims anys del segle YIII (26 assumptes)
Armengol constata, després de I'anhlisi d'aquests 66 assumptes, que molts
dels treballs ja han estat censurats (algun, fins i tot, pel marques de Llo) i
que, en junta particular del 8 de maig de 1752, s'havia demanat a Bernardí
de Padellis que fes un resum de nou papers que tractaven de les antigues
regions de Cataiunya. Finaiment, la conclusió a que arriba 6s que, tot i que
es podien distribuir nous assumptes, el més convenient era que els que ja
adstien es passessin als revisors de la historia de Caraiunya. De fet,
wn los que se hallan trabajados, tendrá cl señor marques de Llió bastante luz para
proseguir el encargo quc se le ha hecho de nuestra historia de Cataluña des de la
enrrada de los moros en España, que aconteció en los principios del siglo octavo, pues
lo que falte para lo substancial de ella, lo suplirá el señor marques con sil acreditada
emdicibn, y la misma continuaci6n de la obra harj ver lo que convenga tocante a
nuevos assumptos (BC, ms. 1.874,fol. ~zyu).

Així, es podri dur a la premsa el primer volum, de la mateixa manera que
ho fku l'Academia de París, un cop aconseguida la regia protecció, quan
publica part del que havia estat treballant durant 20 anys.
El següent pas fou plantejar-se quins materials havien de menester els
academics per a l'acompliment de I'empresa institucional. En junta particular de ZI d'agost de 1752, es destaca la necessitat de repartir a tots els
membres una relació histbrica dels fets que ocorregueren en el Principat des
de I'inici del segle viir, per a la qual cosa es van encarregar, de deu en deu,
els quaranta primers anys d'aquest segle: els deu primers havien d'anar a
drrec de Josep Vinyals de la Torre; eis següents, a cura de Francesc de Prats
i Mates; la decada dels 20 fou per a Joan de Sagarriga, comte de Creixell, i
la dels 30 per al marques de Barberi.

325.

Relació datada el zo de maig de ,752 (BC, ins. 1.874, fols. 1251-1267)

Quant a la metodologia i els criteris que havien de seguir per elaborar
cadascuna de les relacions de fets, calia, d'una banda, indicar els punts i les
dificultats mes importants, anotant al marge els autors que els havien resolt, i, de i'altra, afegir al final de cada relació els assumptes concrets sobre
els quals seria convenient realitzar alguna dissertació. Es tractava, doncs,
d'una feina previa, "propedkutica", que havia de servir de guia per encarregar els assumptes que havien de configurar els capítols d'aquesta histbria.
La primera dissertació de que tenim constAncia a partir de les acres (i I'única que ens ha pervingut, a ARABLB, 7k Iligall, núm. 42) és la dels fets
ocorreguts durant els deu primers anys del segle vrrr a Espanya, i especialment a Catalunya, treball que, només un any després de I'endrrec (el 7 de
novembre de 1753). llegia Josep Vinyals de la Torre en junta general. El dr
mar$ de 1755, el mateix academic presentaria una anarración histórica de lo
acaecido más principalmente en lo que se llama Cathaluña y sus confines
desde el año 700 hasta el de 750, apoyando esta narración con la autoridad
de los autores más notables» (1-11-3, pag. 51).
De la mateixa manera, els sembli adient, un parell d'anys després, de
formar una crítica dels autors catalans i dels estrangers que haguessin parlar
d'aquest període de la historia de Catalunya. Així, per exemple, s'ocuparen
(en diverses juntes de 1755) de recopilar els principals esdeveniments del
Principat (i d'Espanya) que reporten els historiadors aragonesos, valencians
i, en especial, catalans (del 700 al 740 se n'encarregi el marquks de Sentmenat;
del 740 al 760, Bernardí de Padellis; del 760 al 780, el baró de Rocafort, i
del 780 al 800, el marquPs de Barberi, c. 1756), els castellans (del 740 al
760, a cirrec del comte de Creixell, i del 760 al 780 i del 780 al 800, a cura
de Francesc de Novell, 1762) i els francesos (els antics annals francesos, el
cardenal Baroni, Pagi i la Hirtdria general del Llenguador, des del 750 al
800, a chrrec de Benet Vinyals de la T~rre)."~
Despris de tots aquests esforcos, arribaren a adesemmaraíiar las
tinieblas que offuscan la verdad de aquellos sucessos», com pretenia el
marquks de Llo? N i de bon tros, malgrat que, sobretot a la decada dels
so, es ]legiren una gran quantitat de treballs entorn d'aquest tema: Josep
Mercader presenta el 8 de gener i el 5 de novembre dc 1755 una dissertació sobre les heretgies i supersticions que <<infestaven),
Espanya i Catalunya

326. Veg. dgunes d'aquesres r e ~ o ~ i l a c ~ de
o nfets
s i critiques dels aiiiors a ARABLB, zn Iligall,
núms. 21 i 26 (per als aragonesos, valencians i caialans), 7 t Iligall, núms 12 i 46 ( ~ e rals
castellans) i
Iligall, núm. 45 (per ds francesos), reripeccivamenr.
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en el segle VIII;'~' el mateix any, Joan d'Alos Ilegí notícies documentals
sobre I'episcopologi de Barcelona i Joan d'Escofet un treball sobre I'arquitectura en aquest període (a Espanya i, particularment, a Catalunya);
Francesc de Novell, al seu torn, presenta una Disertación sobre el estado de la
poesta vulgar en Cataluña a los principios del siglo octabo de la era christiana
(1757), i Josep Francesc de Portell, diversos treballs (1757-1758) entorn de
I'estat de la jurisprudkncia catalana en els primers anys del segle.
Segurament, bona part d'aquests discursos foren fruit de I'acord pres en
junta particular de 9 de desembre de 1754:
Para que la historia de Cathaluña que se ha propuesto la Academia pueda irse
trabajando con asiduidad y permanencia, acuerda la junta que se comissione a
dos de sus individuos para que se sirvan disponer 24 assumptos conccrcientes al
referido fin por lo tocante al siglo octavo y que. d e ellos, se repartan dos a doze de
los señores que puedan descmpefiarlos con menos incomodidad en el discurso
d e un año, en inteligencia de que los dos primeros deverán leerse en el mes d e
junio próximo (1-11-2, p i g 76).

Els dos individus comissionats que havien de disposar d'aquests assumptes foren, de nou, el marques de Sentmenat i Josep Vinyals de la Torre.
Conscient de I'existencia de tots els treballs esmentats, Antoni Andreu
afirmaria (el 1756) que,
con la mucha tierra que ha movido el autor [el comre de Creirell], tendrá vucstra
excelencia [rlmarquPrde Llol gran parte de trabajo adelantado, del qual, si se junta
con las obras que guarda nuestro archivo concernientes a l a noticias dcl siglo WII
(que son muchas, escogidas y del mayor aprecio), podrá valerse la Academia, para
mayores investigaciones de la verdad.""

1.3.2.2. EIs temps previs i les kpoques posteriors. La classificació dels
treballs d'histbria de Catalunya per kpoques
Malgrat que la idea era comenpr la historia pel segle VIII, ripidament
s'observi la necessitat d'ampliar la cronologia i el pla de treball per a la
redacció d'una completa historia de Catalunya i el que s'acordi fou tractar,
327. El 1764, el mateix autor ainpliaria la cronologia als segles wi, mri i postrriorr, i, atesa Is
r o a qualitat, es considera que aqucsrcs dissertacions ihavien de registrar ,,en el archivo para
tenerlas muy presentes al riempo de escribir la historia de estos siglos» (L-11-3,pig. 158).
328. Censura del discurs del comtc de Creixell intinilat Individuar 10~rucerorddcondeM~fioz
dtspud~qw enmó en convenio con los rarracrnoi (4/V111/17~6;ARABLB, 7&lligall, núm. 48,
censura, fol. [rv]).

a mis, quatre epoques previes a I'entrada dels sarrains a Espanya i la con) ~ quals havien de ser treballades,
questa de Catalunya (jpart. Z I V I I I ~ J Zles
de menor a major extensió, a I'hora de coordinar-ne les noticies mes importants, segons I'estructura següent:
~ a epoca
)
del ternps obscur i fabulós (que havia de ser tractada de
manera molt ~ u c c i n t a ) ; ' ~ ~
+a) des de I'entrada dels cartagiiiesos fins que Espanya fou provincia,
consular dels romans;
3a) des que Espanya fou governada pels romans, amb el temps de la
república i dels emperadors, fins a la irrupció dels vindals i el regnat
d'Honori;
+a) des de I'inici de I'imperi dels gots fins a la invasió dels mahometans (de fet, fins a I'any 700).
1 s'encarregh d marques de Sentrnenat que treballks el primer temps; a
Ramon de Ponsic, el segon i el tercer, i a Benet Vinyals de la Torre, el quart.
Quant a la primera de les kpoques, per esmentar-ne un cas, el 7 de novembre de 1753, el marques de Sentmenat presentava, en junta general, la
primera part de la relació histbrica (de fet, epítom) del remps anomenat
obscur, fins a I'entrada dels cartaginesos (treball que continuaria llegint
fragmenthriament fins a l'any 176o).~~O
Cal tenir en compte, a més, que a partir de la protecció reid els discursos
d'histbria de Catalunya deixen pas a dissertacions de crítica histbrica que es
barrejaran amb els diversos tractats que acabaran configurant els prelirninars de la hi~tbria.'~'
A mesura que passh el temps, les dissertacions academiques anaren acumulant-se a l'arxiu, de manera que alguns acadkmics hagueren de dedicarse a elaborar diversos índexs dels papers conservats. Deu anys desprks de la
relació del bar6 de Rocafort, s'observi de nou la necessitat de coordinar,
amb un ordre metbdic, els treballs -sobretot els discursos que tractaven
329. Fonamentdment, els assumptes referits a aquesta epoca versen sobre si Tuba1 fou el
primer poblador d'Espanya i si Hercules fou el fundador de Barcclona.
330. Veg. Francesc de SENTMENAT,
Rekzcidn hirtdnca del tiempo obscuro concerniente a Eiparía,
y enpammkzr a Catala<ña,hata kz introdutidn de lor cartaginerer en elkz (1759;ARABLB, j z t
Iligall, núm. 22,
331. Les actcs de les dkcades dels yo, 60 i 70 s'amplen de norlcies sobre el rreball que es duia
a terme pera redactar aquests tractats. Vcg., en aquest mareix capltol, 41.3.3.. epigraf dedicat als
tres volums de i'obra previa i d s tractats corresponenrs que els havien d'itiregrar.
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temes relacionats amb la histbria de Catalunya- que custodiava I'arxiu
corporatiu, tasca que fou encomanada, en primera instancia, a Salvador
Puig i al segon marques de Llo (jpart. zzlIVl176~);mis tard, s'hi afegiria
Lluís Verde.
Passada una altra decada i després d'un cert temps de letargia de i'obra
histbrica, es record&una vegada més, el 5 de julio1 de 1774, que el principal
objecte de I'Acadkmia era I'elaboració d'una histbria de Catalunya i que
calia continuar els treballs ja encetats. Per aquest motiu, es nomeni una
per Salvador Puig i per Antonio Fernández
comissió, integrada -tambkde Calderón, Marii Joaquim de Huerta, Francesc Sargatal i Anroni de Ravissa,
que s'havia d'encarregar dc revisar i ordenar els discursos cooservats i de
separar els histbrics de la resta, és a dir, dels heterogenis, ordenant els primcrs
per kpoques, amb la finalitat de poder constatar quins punts faltaven per a
aclarir de cadascun dels segles o períodes. Tres anys després, el 21 de gener
de 1777, se'h afegiren Domknec Ignasi de Bbria, Josep de Sagarra i Marii de
Mata i, el 18 de juny del mateix any, comencaren a informar de les sevcs
obse~acionsentorn dels papers acadkmics en general, tot i que no acabaren
aquesta feina fins al 1782. Alguns d'aquests comissionats per a I'examen dels
papers presentaren sinopsis del quc ja hi havia treballat corresponent a la
histbria de Catalunya: Marii Joaquim de Huerta llegí part d'un uresumen
de algunos papeles trabajados sobre historia de Cataluña), (jgen. r6lXIIl
1778); Maria de Mata, una <<análisisdc algunos papeles» (jgen. 5 i zrlVl
1779). i Salvador Puig una .relación o sinopsis de los papeles relativos al
tiempo obscuro y fabuloso» (jgen. 5IVI1779).~'~
Fruit del resultat d'aquest examen, i amb I'objectiu de ala formación de
una historia perfecta de Catal~ñau,'~'els comissionats sistematitzaren els
treballs de cadascuna de les quatre kpoques abans esmentades i completaren la cronologia fins a poder donar ordre i mktode a tots els assumptes

332. Relació que, de manera for~ascgura,
puc idenrificar amb el Juicio queibafomandodelor
aruntor harm ahora reconocidoi (consewac o i-111-z), en concret, els que penanyen a I'ipoa del
remps fabulds o obscur En aquesr judici, cririca I'epiroiii -esiiienrar s la n. 30- del difunt
rnarquts de Sentmenat, perqui no afegeix res de nou al queja havia estar dit per hirroriadors
corn Ocampo, Bosc, Manescal o Pujades, i constata que la resta de discursos conserva= s6ii

d'aquesra rnareixa naturalesa. Piiig continua prcsencant, en juntes posreriors, diverses parrs del
que tenia treballar sobre aquesr periodr (jgen. 181VI111781 i jgen. 1glIVli78y).
333. S'esrnenta aixi a la carta de la comissió encarregada de reconkixer els diversos lligdls
academicr, conservada a 1-111-2, que comenga rExcelenrisimo señor: En virtud de la cornissión
que, a mediados del año imediaropassado, l...lx (c 1779). Veg. també ladistribució complcra de
les kpoques a i-III-i7.

histbrics ja existents a través de vuit epoques, que comprenien des de I'epoca del temps obscur i fabulós fins al regnat de Carles 111. A mes de les
citades suara, hi havia aquestes quatre:
sa) des de I'entrada dels sarrai'ns fins a I'esrabliment dels comtes de
Barcelona;
6a) dels comtes fins als reis d ' h a g ó (el IZO?);
7a) dels reis d'Aragó fins a la unió d'aquesta corona amb la de
Castella (el 1474) i
8a) dels Reis Catblia fins a Carles 111.
Aquesta tasca prhia -i imprescindible- de reconekement dels assumptes ja treballats esdevindrh un nou impuls per a la redacció de la histbria de
Cataiunya. Abans, pero, caka ocupar-se d'una darrera qüestió: la dels preliminar~de la histbria. Breument (i avangant informació que desglossaré més
endavant, a $1.3.3.): en junta particular de 4 de gener de 1779, els academics de la RABLB es plantejaren si era adequat comenGar la histbria de
Catalunya sense esperar la impressió del segon volum de I'obra previa, integrat pels tractats de tradició, d'instruments i segells, materials que s'havia
desestimat de col.locar en el cos de la histbria de Catalunya. El darrer, el de
I'explicació dels segells, «cuya preciosidad se duda la tenga otro reyno>>,934
es trobava molt avancat, grhcies al d i h n t baró de Sarrai, i amb les limines
enllestides, mentre que el tractat de rradició ja havia estat conclbs pel marques de Llo. Havent observat tot aixb, es decidi que la comissió encarregada
de I'altra part, la dels instruments, composta per Jaume Caresmar i per
Josep de Crui'lles, conrinués treballanr i que es demanés a I'actual baró de
Sarrai la conclusió de I'explicació dels segells, ates que, per fer-la, només li
calia unir totes les noticies i Eragments que havia deixat el seu pare. D'aquesra
manera, la resta d'acadkmics quedaven lliures per poder treballar en la histbria de Catalunya.
El primer pas després d'aquesta represa fou decidir per quina epoca calia
comencar la histbria. En el rnateix moment en que s'estava elaborant el
segon volum de I'obra previa, s'opti per repartir entre alguns a c a d h i c s
diversos assumptes per segles o epoques, adaptant la idea original de la
següent manera (jpart. 12/1/1780):

334. Q u d r n o dejunrmparh>rrkrr1de1de29julio de1767 hnrta elmei deenero k1779 (al-11-%a),
fol. [r4v].
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la) des del temps obscur fins a I'entrada dels cartaginesos, a drrec de
Salvador Puig;
za) des d'aquesta data fins al naixemént de Crist, a drrec de Josep de
Cruilles;
ja) des de la vinguda de Crist fins al segle iv (aquest exclbs), a chrrec
de Jaume Caresmar;
e)des del comencament del segle w fins a I'any 9 del segle v, a cirrec
de Domenec Ignasi de Bbria;
ya) des de I'any 9 del segle v fins a la invasió dels irabs (període que
compren el temps dels gots), a cdrrec del canonge Jaume Mates i de
Pere Nolasc Móra.
Quant a la resta d'epoques, esperaven que altres academics s'oferissin a
ocupar-se dels segles sub~egüents.~~'
A comencaments de 178j. i després d'haver valorat la decadencia institucional (agreujada per la manca de fons per a finangar les impressions), es
determina examinar novament tor el que hi havia trcballat sobre la histbria
de Catalunya, a fi que la major part de discursos que es distribuissin fessin
referkncia a aquest objectiu institucional, per bk que també es poguessin
repartir alguns assumptes heterogenis (jgen. z/III/1785). Com a conseqüencia d'aquesta iniciativa, els comissionats Josep de Vega,)" Marii de Sans i
Maria Joaquim de Huerta llegiren, en juntes consecutives (jgen. ig/IV/
178y, 18/V/178j i 1jlVIIl1~8j,respectivament), els índexs o relacions que
havien format de part dels papers treballats sobre la historia de Catalunya,
donant notícia dels principals punts que contenien. Un parell d'anys desprb,
aquests mateixos comissionats, conjuntament amb Antoni de Sicardo i
Salvador Puig, s'encarregaren de decidir quins eren els assumptes que havien
de ser tractats pels academics (jpart. z71VII1787).
Paral.lelamenr, es plantejaren diverses qüestioxis merodolbgiques que calia tenir en compte a l'hora de redactar aquesta histbria. En aquest sentir,
una iniciativa puntual és la de Pere Nolasc Móra, el qud, a la censura de la
Disertasidn sobre el número de conventos jurídicos que huvo en la España
Tarraconense en tiempo del imperio de los romanos (@O), de Josep de
Cruylles, proposava dividir la histbria en dues parts:
335. I'erb només s'ofrrirrn Josep Bellvitges i Antoni Jugla i, a més, no ens consta I'kpoca
cxacra dc que acabaren fent-se drrec.
336. Veg. Parte del indicegeneml rdativo a hpapeiei hüd>i~o~
que OI&Ó en a tomo, don joref
Wga, ~egúnel orden en que ahora re han rolocado (al lligd 1-111-17) i la correrponenr carta de
trarnesa d'aquert indcn, datada el 15 d'abril de 1785, conservada a r-111-2.

una, d e pura narración, en que vayan los hechos seguidos sin interrupción de
alteraciones ni dihputa; y orra, separada, de disertaciones históricas en quc se
expongan los fundamentos de lo que se afirmarc en los puiitos controvertidos.'"

Amb tot, fou a un dels comissionats anteriors, Josep de Vega i de
Sentmenat, a qui demanaren que sistemarids les diverses opcions (1786); i
el resultar fou el següent:
De dos modos puede darse la sobredicha hisroria: o formando la Academia un
cuerpo nuevo de historia de Cataluña (como, por cxcmplo, han echo los mauros en
su Hútoria de L e n g u a d ~ s 'etc.)
~ ~ o publicando los escritores relativos a la historia de
Caralufia, assi manuscritos (que son muchos) como impressos (que son no pocos); i,
aún en el primer caso, n o podrá darla la Academia sin lavisra de los últimos i registro
de archivos, adoptado el plan de passar muy ligeramente los primeros siglos i
comensando de propósito por el siglo

Vega considera que, a curt termini, el millar nietode era el segon (el de
publicar primer els trebails de diversos autors, rant manuscrits com impresos, sobre historia de Catalunya) i que aquest facilitaria, a la Ilarga, la reaiització del primer (la veritable empresa corporativa: la redacció d'una nova i
completa historia de Catalunya): peque aquerra opci6 únicament comportaria la feina de buscar els manuscrits i els impresos «que iacen en el polvo
de las librerías» i de fer-ne un examen abans d'oferir-los al públic, amb
l'aclariment dels punts mes foscos o difícils, amb una noticia de I'autor i
amb la indicació dels errors mis relle~ants.~~"

337. Censura conserrada al zn Iligall, núm. 10 (fol. [iv], pera la ciució). Anys mes rird, al
1805, aqursta opciá ja sembla del ror consolidada, com remarca Anroni AJegrer en una dc Ira
swes disserucions histbriques, quan es refereix al que <*esregular en la formación de un discurso
o trabajo académico, pura que la narración ha de ocupar, por lo menos, la mayor parte de Cstea
(veg jr Iligall, núm. 5, fol. [iv]).
338. Es refereix a la Hi~toire~Pn!rale
du Langxedor(r730-r~~5),
dcls monjos benedictins dc la
congregació francesa de Sant Maur Claude de Vic i Jean-Joseph Vaisserte.
337. Josep ~ ~ V E GDeASENTMENAT,
I
En exrito lo quedijzde~~zkzbra
en kzjuntaanterior relativo
al principal o6jeto de la Academia, la historia de Cataluña (Barcelona, j r de gencr de 1780;
ARABLB, lligall i-111-r.
340. Aquesta segana opció M, en cerca manera, en la línia de les traduccions al casrell&d'ohres
imporranr, pera la historiografia catalana. Tanr en un cas cam en I'alrre, Vega i n d i a la necessiur de mirjans econbmics i. per aconseguir-los, proposa la via de la subscripció.
Un mes i mig despris, el beiiedicri Bener Ribes Ilegira la seva oració grarulatbria Sobre rlplan
~ U re
P ha propu~rrola Academia defirmar la hirroria de Catalu>ío; en parlo mis endavant. a
$1.5. «Apunrs sobre el criricisme historiografic a la corporació barcelonina,~.
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Perb les rasques encaminades a I'elaboració de la histbria de Catalunya
no es reactivaren plenament fins a I'última decada del segle, tot just en el
mateix moment en quk la corporació adopta diverses mesures per sortir de
la decadencia. Aixi, es comissiona Joan d'Escofet, Gaspar de Salla, Marii
Joaquim de Huerta, Esteve de Pinós i Josep Maria d'Albs (jpart. zjlTIl
1791). perquk recollissin les resolucions anteriors sobre la manera d'escriure-la i, mesos després, Antoni Jugli, perquk reaiitzés un extracte de tow els
a c o r d ~ . ~Des
" d'aleshores, comengaren a dedicar-se juntes a prendre
decisions metodolbgiques: el 1792 es torna a parlar de la manera com s'ha
d'escriure la histbria de Catalunya, i la del dia (de nou, i a partir de I'extracte format per Jugli, Josep de Vega -i, més endavant, també Antoni de
Sicardo- és I'encarregar de <minucaxy formar idea de cómo debería escrivirse
insiguiendo el metodo de la de Languedocn;342jpart. z9lIII179z); i el 1796,
Marii de Sans exposa el pla, que havia format amb la resta de comissionats
(Antoni Jugli, Rafael de Llinars, Joaquim Esteve i el baró de Sarrai), sobre
el mktode que calia seguir per formar-la, pla que fou presentar (jpart. 8IIVl
1796) i aprovat (jgen. 18lV11796) amb la condició que es formalitzés i simplifiques seguint, sempre que fos possible, el parer de Joan Francesc de
Masdeu. Malauradament, aquest pla no ens ha pewingut. De l'obra cabdal
del jesuita, la Historia critica de Eparía y de la cultura eqaríola, en zo volums
(Madrid, 1783-180>),es degueren fixar, especialmeut, en la part més reeixida, la de I'Erpaña romana (vols. IV-IX).~'~
A partir de 1793, a més de totes aquestes discusstons metodolbgiques, es
plantejaren també la utilitat de publicar una part dels diplomes antics
(conjuntament amb una col.lecció de poesies i altres papers) arxivats a
I'Acadhia; per aquest motiu, Joaquim Esteve redacta un «plan de la
antigüedad y naturaleza de diplomas han de pedirse y a qué archivos» (jpart.
1zlVIII1793).
341. Tambe fou Jugli I'encarregar d'orderiar els diversos papcrs acad&mics:I'índeu que
elabora es conserva a 1-111-2 i I'extracte de les resolucions preses entarn de la hisroria de
Caralunya a 1-111-3.
342. De fet, la Hktoirtgénérale du Languedoc ja havia estat emprada com a font en divcctcs
dissrrtacions i treballs, com el ~~Apendice
al lenguage romana vulgar>del marqilPs de Llo.
343, Amb tat, I'opini6 dc Masdru (admes com a acadkmic des del 1795) no era aprovada
unhnimement; rl catedratic de Teologia Moral de la Universitar de Valencia Nicolás Perez
remrté a la RABLB, el matck 1796, tina serie de canes impreses, amb el tírol de Coleccidn
primera dt cana críticm que, sobre diferente, puntm de la Historia critica de hpafia, de don
Juan Francircn Mmdpu, bamelonnPr, le ercribe un ingenuo npmioiionado, Cana regunda en Lz que
ie prueba por rnedn y autoridad lo propuerto en la antecedente i Carta tercera del rrvillano
Monterinor al autor de L
a cartns críti~mconm la Historia dr Espana del padre Mmdeu; roces
tres impreses a ValPncia per Josep Esrevc i Crrurra, els aiiys 1794 (la ~ a i) 1796 (les za i 32).

Precisament, aquesta tasca de recopilació de materials era, per i'esmentat
Benet Kibes, un eximent de no haver publicar encara la historia de Catalunya,
promesa "oficialment" des de 1752:
V. E. [Manuel de G o h y ] quiso manifestarlo quando en 1752 tom6 por instituto,
objeto y obra principal la historia dc Cataluña, #con el apuro de la verdad, madura
critica, pureza de esrilo y demás circunstancias que deben ac~inyañarlau."~
Infelizmente, morivos que no debo yo penetrar no le han permitido por ahora
verificarlo. Si, por fortuna, se han empledado estos 43 años del transcurso en
amontonar y recoger materiales par&su formación, yo hallo quc Diodoro empled 30
años en la suya,sl Dión Coccio i o en recoger materiales y doze en ordenarlos,
Gebelino quarenta y dos, Pablo Emilio treinta y Jovio rreinu y siete, y que la mayor
delicadeza de nuestro siglo haze indispensable tan larga época?"
r.j.2.j.

La histbria del dia

La voluntat d'ampliar la historia de Catalunya a tots els temps la fku
arribar fins a l'kpoca coetinia als acadkmics. El 19 de julio1 de 1758,
<<atendiendola junta quán conveniente es para la exactitud y verdad de la
historia ir notando lo que vaya sucediendo de memorable en los presentes
tiempos para instrucción y seguridad de los successores a~adérnicosn,~~'
s'encarregi al baró de Rocafort que ands anotant (amb l'ajuda de Lluis Verde)
els fets memorables ocorreguts a partir de 1700. Aquesra qüesrió, perb, no
es reprendria fins al 1787; entre les Especies que se han tocado ypropuesto en
diferentes juntas particulares para reflrrcionar y resolver si era conveniente el
ponerlas m práctica para bien de /a Academia, apareix la següent indicació:
Q u e sc recogiessen, por medio de algunos señores academicos particularmente
comisionados a este efecto, las noticias pertenecientes al Principado desde la entrada
de este siglo, y que se continúe notando lo que vaya ocurriendo (1-11-28: Quaderno
de juntm parhcukzrer &S& j febrero de 1779 harta 1787, fol. Iz4rl).

Amb tot, no sembla que arribes a fer-se res en aquest sentit, com a mínim, de manera institucional. En junta particular de zf de gener de 1792,
es plantejaren, de nou, si s'havia d'escriure la histbria del dia, 6s a dir, des
344, Remet literdment a I'estarut xxiv.
145. En cfecte, Diodor de Sicilii passh rrenu anys viarjant i recoyilant materids pera rlaborar la seva Bibliot~cahktdrira.
346. Benet RIBES,
DeLxjutosy efectoideh hiitoria(179~);
ARABLH, y& Iligall, niim. ir, fol.
[ q v ] ; n'hi ha una dtra chpia a la Biblioteca dcl Monestir de Montserrat, ms. 1 5 . Ed. parcial a
C A M P A B ~ A2004:
L ~ ~55-58
.
347. ARABLB, 1-11-2, pag. iqq.
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dels inicis de la centúria fins al dia present. Finalment, aquest projecte
s'abandonaia, fins que, al 1816, el baró de Sarraí, vicepresident des de 1815,
proposi escriure la historia del temps de I'ocupació dels francesos a
Catal~nya.~~'
1.3.2.4. El pla definitiu: la divisió de la histbria de Catalunya en quatre
parrs

A finais de 1802, diversos acadkmics foren sondejats, a través de carta, per
saber si es podria comprar amb ells per a I'elaboració de la historia de
Catalunya (com a mitja fonamentai per reactivar els treballs literaris de la
~ o r p o r a c i 6 ) . 9 ~ Teln mateix sentir, els papers que havien quedat en mans
de Jugla eren indexats a fi de poder assenyaiar els assumptes d'historia de
Catalunya necessaris per continuar i completar aquesta obra. Pero el pla
definitiu de formació de la historia de Catalunya no arribaria fins al 1804.
De fet, aquest pla respongué a la proposta, feta pel baró de Sarraí, de publicar
un «periódico semanal sobre la historia de Cataluña, produciéndola en orden
cronológico con los papeles trabajados o en otra manera» (jpart. IO/XII/
1803);~" en conseqüencia, s'encarregi a Joan de Sans, Joaquim Esteve, Cir
Valls i Ignasi Torres i Amat que formessin un «plan con la extensión que les
paresca así del modo cómo deberá escribirse la historia de Cataluña como
del modo puede amenizarse con otras obras eterogéneas i de poesíau (jparr.
4/1/1804), que llegirien en junta particular de 28 de gener.)l'
Mesos després, i redactar per la junta d'assumptes, constituida finalment per Esteve, Valls, Torres i Josep Antoni Forts (en lloc de Sans), el nou
pla proposava la redacció d'una .historia crítica del Principado de Cataluñax
dividida en les quatre parts en que s'ha darsificat la histbria universal, $0 6s:
natural, política, eclesiastica i literaria. Un dels comissionats, Torres, en
348. Ates que queda fora de I'arc cronolbgic que abra~aaquest estudi, només remarcar6 que
la cornissió encarregada d'aquerta rasca fou integrada per Ramon de Saiis, Miquel dc Castells,
Fere Pont, Antoni Esreper, Josep I'ujol, Albert Pujol, Domknec Comerma, Pere de Viera, Felix
Torres i Amar i fra Manel dels Dolon; comissió que acaba passanr un ofici a la junta en que
expasava alguns inconvenients per tirar rndavant aquesta obra. De fet, a partir dr 1818, es dona
un cert irnpuls a la historia de Cadunya cn gcneral.
349. Petició a la quai respongucrcn, la majoria de manera afirmativa, bé que amb marisos,
segons les respectiva ocupacions i atar de salut, els acadkrnicr següenrs: Manuel de Aliaga,
Cliinent Llozer, Antoni Elies i Robert, Fklix Amar, Josep Ignasi de Mercader, Jaurnc Oliva,
Francesc Xavier d'ktevr, Benet Maria Moixó, Narcis Coll, Jordi Kei, Melcior de Rocabruma i
Jorep Maria &Alas (veg. les seves catres conseivades al lligall jqe [signatura antiga]).
350. ARABLB, 1-11-20: [Acres de 1801 a 18071.
351. ARABLB, r-111-r: Regirrrode&junta~pamn<lzr~r..,
phg. 74.

parlar el mar$ de 1803 de la necessitat d'una biblioteca catalana, ja havia
avanGat la seva posició al respecte:
La división más exacta de la historia de una naci6n es la quadripartita en natural,
política, eclesiásticay lireraria. Antes que el celebre ingles Bacon deverulamio publicase
esta idea, y antes que la sancionasen con su voto los autores de la enciclopedia
francesa, la había ya puesto en execución nuestro cdlehre catalán padre Gil en los
tomos que dex6 manuscritos de la historia de Catalufia. Para formar la parte literaria
de la historia es evidenre la necesidad de una Biblioreca catalana. Tal vez n o lo es
menos para formarlas otras parres de la historia natural, política y edesibtica (ARABLB,
176 lligall, núm. 40, fol. [ j u ] ) .

Segons aquesta idea, la historia de Catalunya (o, si més no, un «ensayo
de la historia de Cataluiían), fundada en les mks sblides i segures fonts, 6s a
dir, en diplomes, lapides i documents anrics, i allunyada dels falsaris, havia
de dividir-se en quatre volums: pel que fa al tom dedicat a la historia natural,
desprks d'una introducció que plantegés la descripció geografica de
Catalunya, tres llibres havien de girar entorn del regne animal, vegetal i
mineral; quant als volums d'histbria política, eclesiistica i literaria, s'opta
per exposar, com a mostra, un pla parcial aplicat a I'kpoca dels comtes,
*porque la última distribución y lectura de asuntos que se hizo en la Academia
(insiguiendo la formación de la historia) ya llega hasta Carlomagnon, per bé
que, en el pla general, es parli de sis k p o q u e ~ : ' ~ ~
la) des de la primitiva població de Catalunya;
za) període de govern dels romans (7 segles);
ja) des del domini dels reis gots fins a I'any 797 (3 segles de regnat
got i de dominació arab);
qa) període comtal;
ga) dels reis d'kagó fins a 1747, i
6a) dels Reis Catblics fins a 1800.
A la fi, i previ consentiment de la particular (II/VII/IBO~),
el pla definitiu fou presentat en junta general de 18 de julio1 de 1804, en la qual va ser
votat i aprovar uninimement. Aleshores, el baró de Sarraí, com a secretari,
redacta la següent lletra (amb data de 15 de desembre de 1804) apara enviar
a los socios capítulos de la historian:

352. No m'estendré m& veg. el pla (amb una proposta de possible índed com a DOCUMENT 12.
Sembla ser que aquesra subdivisi6 encara era valida I'any 1841.
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Muy señor mio:
La Academia ha resuelto promover la formación de la historia de Cataluña,
dividiendola en quatro partes, a saber: natural, política, eclesiástica y literaria, cuya
primera época debe contener todor los tiempos anteriores a L? venida de los romanos.
Y ha acordado, al mismo tiempo, hacer ya dcsdc ahora como un ensayo de cada uno
de SUS libros y ~apitulos.Baxo este supuesto, remito a usted el presente asunto en el
quc se servirá usted evitar todos los preámbulos y cumplidos a IaAcadernia,escribiendo
en estilo histórico, imitando el de Mariana, añadiendo con notas a i margen los
documentos o autores en que se apoye y dexando como dudosas, sin omitirlas, las
noticias que lo fueren. Prevengo a usted que, en caso de no poder encargarse del
asunto para el dia señalado, se sirva debolverle luego, para quc se pueda cometer a
otro socio y no falte su lectura en aquel dia. Dios guarde a usted muchos años."13
Aixi doncs, calia, d'una banda, que I'«estil histbricu imirés el d e I'historiador Juan d e Mariana i, d e I'altra, q u e hi haguessin unes anotacions marg i n a l ~e n q u e quedessin reflectits els documents o autors q u e els havien
servir per fonamentar les seves afirmacions i la constatació explícita d'aquelles nutícies que eren dubtoses, sense ometre-les e n cap cas.
D e manera quasi immediata, arriba la resposta afirmativa d'acadkmics
com Anastasi d e Pinós, q u e s'encarregaria d e redactar el capítol primer, és a
dir, la introducció, d e la Historia civil i polttica de C a t a l ~ n y aPero
. ~ ~ ~també reberen tota una serie d e respostes e n sentit contrari: en u n primer moment, era Benet Ribes qui havia d e .formar la introducción d e la Historia
natural de Cataluna, q u e debe contener la descripción geogr&ca, situación,
altura, clima y limites d e este país, nombres q u e h a tenido antes d e llamarse
Cataluña, montes, lagos y ríos principales», com consta al paper d e la distribució d e I'assumpte, pero, en carta d e 3 d e gener d e 1805, el retorna
especificant que n o se'n podia fer carrec ateses les seves ocupacions i la seva
avancada edat. D e forma similar, s'havia disculpar Segimon Pou, e n lletra
d e 18 d e desembre d e 1804, per n o poder redactar el rIr capitulo del libro I
d e la Historia eclesihtica de Cataluna, que debe contener quál fue la religión
d c los primeros habitadores d e Cataluña; deben añadirse todas las noticias
que se puedan recoger concernientes a la religión o culto d e aquellos tiempos
353. Aquesra carta, conservada manuscrira al lligall i - l l l - j (veg. tambe les Adverrencim que
s'hi relacionen), conjunramcnc amb la seva rcspnsta impresa, tranrcrira mCs endwanr, fou
enviada a Bener Ribes, Anastasi de Pinós, Gonpl Saura. Eugeni Estévez, Segiman Pou, Antoni
de Vailparda, Pere Avelli, Vicen~DomCnec i Ranioii de Sans. Hi ha diverses cbpies d'aquestes
Iletres, que apareiven disperses per I'ARAH1.R.
354. Capitol que Pin6s es compromete a tenir redacrat i rnllrsrir el maigde 1805 (com diu en carta
adrqda ai bar6 de Sarrai, datada a Lieida, 26 d'oauhre de ,804, conservda ai lligall I-111-3), prr be
que no cns ha pcrvingut, ates que seguraiuenc iio ]'acaba feiit.

primer del llibre I d e la historia literaria del Principat, redactat per Eugeni
Estivez (maig d e 1805) i també el primer capítol del llibre I d e la historia
natural, intitular De las aves (juny d e 18os), d e G o n ~ a Saura
l
i d e Febrer.3i"
Pere Pont, c o m a censor, sintetitza el q u e contenia aquest darrer capítol
esmentat d e la següent manera:
la enumeración de las aves domesticas que se crían en él [alPrincipad y la utilidad de
sus cría, la explicación de las silvestres, estables y pasageras, la emigraci6n y bueltade
éstas, y la correspondencia de los nombres de unuy otrm en lengua catalana."'

Malgrat aquest fet, s'ha d e reconiixer que, a partir d'aieshores, les contribucions acadkmiques van, més q u e mai, encaminades a I'elaboració d e la
historia d e Catalunya. Per exemple, Cir Valls, censor d e la dissertació d ' h t o n i
Alegret sobre Cómo y con qu&auxilios recobró Cataluiáa su libertad después de
la inuasión d e los moros, individuando las épocas de las más senaladas
uictorias que se consiguieron de aquellof enemigos (1805), afirma que aquest
treball e r a u n a m o l t b o n a g u i a crítica per a la f o r m a c i ó d e l a p a r t
corresponent d e la historia política d e C a t a l ~ n y a . ~ "Fins i tot, intentaren
recuperar els més desracats autors catalans, perquk s'havien «hecho m u y
raros los libros impresos d e nuestro idioma patrio, rarísimos los iniditos, y
desaparecido algunas obras q u e sabemos existieron»:36' aixi, s'encarregi a
Antoni Alegrer i a Ignasi Torres i Amat
que procuren saber si existen en la librería de Santa Catalina de esta ciudad los libros
antiguor en idioma catalán quc había podido adquirir el difunto padre maestro Prars
[SebmtidA p t i Pruts], de padres dominicos (jparr. 18/V/i804: 1-111-1: Regrrtro de lar
juntasparticulares ..., pig. 81).

En la mateixa Iínia, constava als acadkmics que Joan Baptista d e Ferran,
d'Ulldecona, disposava d'auna colección apreciable d e autores catalanes y
358. ARABLB, zn Iligall, núm. 40 (veg. la arca d'accepraci6 de I'eiic3rreca 1-111-3;Valencia,
7 de gener de 1807) i 6e Iligdl, núm. 6, respecrivament.
319. ARABLB, 66 Iligall, núm. 6; censura, fol. [14. En efecre, aquest treball té un mkrir (i
inrerks) afegit, atei que, en l'epígrafiri, intitular aDivisión de las aves*, el canange premonsrratenc
i n d i ~entre
~ parknresis els noms en carala de les diverses aus, que dassifica en rapiriyaircs,
semirapinyairer, aquAriques, serniaquAtiques, boscancs i domeitiques (.del genero de pollas»).
Al Final, llista una serie d'aus que no ha classificar «por falca de noticia a del nombre dc muchas
aves en español,, (pig. 10.
360. El matckValls, en un alrraceiisura, indicavaque, de fet. es voliapublicar una histbria de
Catalunya «con sus ilustraciones* (1804: zn Iligall, núm. 6).
361. Com constata Antoni Elies i Roberr el 3795 (8a separara, núm. 39, fol. [rr]).

buenos manuscritos* (jpart. 121XII/1804) i, ates que Ignasi Torres n'era amic,
encomanaren a aquest darrer que li demanés un llistat de tots els papets i
llibres que tingués en el seu poder i que poguessin ser d'utilitat per a la
corporació barcelonina, petició a que Ferran respongué:
Sin perder un instante de tiempo, dispondr4 la lista d e mis libros catalanes, y aun
añadir4 la de otros forasteros, que tengo también en mi librería, que son utilícimos
para el conocimiento de las antigüedades de Catal~ña."~

Al Catálogo de los libros que tiene don Juan de Ferran en su librería

concernientes a la historia de Cataluría e ilustración de sus antigüedades, assí
estrangeros como nahrrakrib3 hi apareixen prhcticament tors els aurors que
recomanava Pere Serra i Postius en el Ilistat, esmentat més amunt, que havia
redactar I'any 1737. Entre la col.lecció d'impresos, destaquen la cronica de
Muntaner (en la impressió barcelonina de 1562), tan preuada pels academics, la de Desclot (Barcelona: Sebastia Comelles, impr., 1616)i les obres
de Jeroni Pujades, de Pere Miquel Carbonell i d'Esteve de Corbera; entre
els manuscrits, una cbpia de les trobes d'Andreu Febrer i les Histories e
conquestes deb reys de Aragd e comptes de Barcelona, de Pere Tomic.
Del rnateix Ignasi Torres es, precisament, una mena de bibliografia dels
incunables catalans intitulada Se firmará u n catálogo de las impresiones

catalanas del siglo X V p a r a evidenciar si son las más antiguas de España,
señalando los lugares ypueblos en que se hicieron (1805), en la qual ressegueix
les impressions fetes a diverses ciurats de Caralunya en els primers anys
d'incursió d'aquesra art a la Península.3b4
Perb, malgrat el pla de treball utbpic descrit, com molt bé havia presagiar,
ja el 1731, Pere Serra i Postius, l'ambiciós projecte de la confecció de la historia
de Catalunya no arriba a reeixir mai, «perquC aquest se i tractat fer dos o tres
vegadas en nostre Academia y, al cap de dos dias, se és desvanescur per causa
de la antiquissima tama de nosrra naci6, vull dir, per desunió^.'^' L'única via
que trobaren per treure a llum els diversos papers relatius a la historia de
361. La carta de Torres i Amat, datada 1'1 de gener de 1805, conjunrament amb la resposta de
Ferran, de quarre dies després, es rroba d lligall 38& [signatura anrigal.
363. Conservat al lligall 3g& [signarura antiga].
364. ARABLB, j r Iligall, núm. 12. La disserució apareix direcurncnt vinculada al projecte de
redacció de la hisrbria de Catalunya, a t k que s'indica que c.tracta de «noticias inuy iiireresantes
para formar la historia de Cataluña, con la crítica correspondiente,> (fol. 1101).
365. Perc Se- I Posrius, carra a Antoni de Bastero (Barcelona, 30 de juny de 1731). conservadaa la Biblior-del Serninari Dioc.& de Girona, ms. 140. Amb tot, els acadkmics no desistiren
de realiaar el projecte col.lectiu de la hisrbria de Caralunya fiiis bui enrnr el segle xix.
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Cataiunya fou la publicar-los en un Semanario de la RealArademia de Buenas
Lehas de Barcelona, que, maiauradament i una vegada més, quedi com un
mer projecte sense realització efectiva (veg., en aquesta mateixa part, §j.z.z.).
1.3.3 L'obraprhia o elspreliminars de la historia: les Observaciones sobre los
principios elementales de la historia, deJosep de Mdra i Cata

Sens dubte, el m& gran impuls historiograf;~donat a la corporació provingué del marques de Llo." Fruit de la seva intensa activitat i n t e I . l e c t ~ a i ~ ~ ~
nasqueren les Observaciones sobre los principios elementales de la historia, un
conjunt de principis (com ja indica el titol) i regles que havien d'assegurar
la coherencia dels discursos acadkmics de caricter histbric, obra que ha
estar qualificada per Pere Molas (2000: [7]) de «gran projecte metodolbgic
sobre les bases critiques de la historiografia».lG8El 17~1,
demanaren a Móra
que exposés el metode de treball que calia seguir per a la redacció de la
historia de Catalunya que havien projectat. Perb, a més de la unificació de
les dissertacions academiques, les Observaciones constitiiiten, en la Iínia de
la crítica bibliogrifica, un treball de metodologia i de crítica histbrica i
d'aplicació de les ciencies auxiliars.
En general, han estat dues les grans influencies de Móra (remarcades ja
per Molas): &una banda, els principals corrents de la historiografia crítica
europea, especialment de la primera meitat del Setcents,)" dels quais en
Una altra causa del frac& (rot i que paral.1ela) és la que apunti Alenandre Gali a la seva
Hidria de kr inrcituciom i dd rnoviment cultural a Catalunya (1900-1936): «Catalunya anava
aleshores prr unr alcres camin. Res li interessava m poccom la seva hisrbria; seinblava, i no pas
sense un gcui fons de ra6, que volgués oblidar-la i, ginnr-se de cara a iious paisatges i nous
horimiis, seinblavaposar tot I'esforq a refer la propiavida material i moral com si comends una
hisrbria complctament nova. Es a dir, no tenia cap interes a contemplar un passar del c p a l no
havia de treure res qiian podia viurc un presenr ubkrrim de possibilitats i de noves grandesesn
( G A L1986:
~ 67).
366. Com 6s ben sabut, Móra eri un enidit que havia viatiat
, a erans ca~iralseurovecr. rom
París, Londres, Viera o Roma. Conrixedor de diversos idiomes (franch, alemany i italih), fer poc
habitual a I'kpoca, i bon Ilatinisn, a Madrid havia assisrit a les swions de la Real Academia de la
Historia.
367. Ens consta, per euemple, que ja al ,730 havia presentar un exrracte dels manuscrits
consrrvats al monrstir de Sant Jeroni de la Murtra.
368. 1 continuaMolar: «Es realitcava una acurada anilisi dels hisroriadors i de la naruralesa de
Ics scvcs obres, a k l coi" uii verirable tractat de paleografia i diplomitica, amb la dercripció dels
diferents "siiparcs'' de I'escriptumn.
Reservo, peral darrer aparcar d'aquesr capital, la qüestió dcl criticisme histbric.
369. En aquest sentit, destaca la Cjclopedin de I'angles Efraim Chambers o els estudis del
vcnccii Scipione Maffei.
A

tenia un vast coneixement, i de I'altra, el criticisme hispinic de la segona meitat
del segle XVII, representar per Nicolás Antonio i, sobretor, per Jacint Segura i el
seu Nortecrítico, treball en que s'havien inspirat directament les Obseruacione~.~~"
Altres autors rellevants que el condicionaren fortament foren Mabillon,
Montfaucon o Feijoo; fet i fet, a cada pagina emergeixen les seves lectures i
recerques més recents. Es tractava, doncs, d'un treball que responia al nou
esperit del criticisme histbric.
El resultat (especialment el primer volum publicat) fou considerat
-seguint l'expressió d ' u n pare11 d'academics setcentistes- unes
<<observacionespara formar el plan de una historia general de Cathaluiia
tan estrechamente unida con la de A r a g ó n ~que oferien «reglas para
saber lo que se debe abrazar y lo que se ha de huir en la historia y,
demostrando con la experiencia de los siglos, qué correspondencia deven
guardar entre si los dos polos del govierno de la república, el valor y la

sabiduría^.^"
Segons el pla inicial, I'obra previa a la historia de Catalunya -iniciada
pel marques de Llo i que acaba convertint-se una tasca col.lectiva dels
academics- havia d'estar integrada per tres voluins que havien de recollir
diversos tractats:
a) volum primer: fonts manuscrites i impreses
b) volum segon: tradició i insrrumenrs (amb l'explicació dels segells)
c) volum tercer: monedes i inscripcions
Una altra notícia del que representa aquest estudi i de I'objectiu que
perseguia ens I'ofereix la carta que adresi la institució a Ferran VI quan li
presenti el primer volum publicat:
Señor: Eleva a los reales pies de vuestra rnagesrad la Academia d e Buenas Lecras de
Barcelona el primer tributo visible de su rendida gratitud, que, para el apuro de la
verdad histórica cn los principios que la fundan, emprende coiiducir los conceptos a
la uniformidad de los corazones. El discernimiento de autorer impres~os,manurc~roi,
naddicidn, initrumentoi, monedk e inicrrpcioner, consriruye esra obra previa, sin
que su examen disrrayga la aplicación de las diserraciones que deven cimentar la

370. Móra es declara, només comencar la seva obra, seguidor rambé de Juan de Ferrcras i del
marques de Mondéjar. Alrres acadkmics que el precediren en aquesta rara faren Pau lgnasi de
Dalmases o Manuel Mari&Ribera.
371. Mots de Pedro María de Ric Y De M O N T S E ~ [Gratialar6ria
T,
a la RABLB] (1788), 14&
Iligall, iiúin. 87, fol. [u],
i deJosep de SAGARRA
I BALDNC,Oracidngra~LÍtori.2
(1755). 322 Iligall,
núm. 29, fol. [zr], respecriwmenr.

160

MIREIA CAMPABADAL I BERTRAN

historia de Carhalufia, en cuya iiicessante tarea no da la soberanía del impulso lugar
a que sean estimulo los parricios agrados del obge~o."~

1.3.3.r. El volum primer: dels autors impresos i dels manuscrits. La publicació de les Memoria de 1756
De tot el pla de I'obra, I'únic que acaba veient la llum durant el Setcents,
i en vida del seu autor, fou el primer volum de I'anomenada «obra previa» o
preliminars de la historia, és a dir, els tractats sobre fonts impreses i manuscrites, que constiruicn els capítols primer i segon de les Obseruacionrs sobre
los principios ekmentales de la historia,)') publicades com a volum I (1756)
d'una serie de Memoria de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Com ja ha estar dit, I'objectiu general d'aquest manual de preceptiva historica
era I'establiment, pera la redacció de la histbria de Catalunya, de «la práctica
de un méthodo uniforme en los trabajos académicos, de suerte que la variedad
de los assumptos no alterasse la unidad de las reglas fundamentales».374En
concret, el primer tom havia de contenir, a més dels tractats d'autors impresos
i manuscrirs, els papers previs a ambdós rreballs (jpart. 5/IVI1756).~'~
Des del moment en qul. s'obtingué la protecci6 reial, el primer de maig
de 1752, s'encarregh al marques de Llo, com a vicepresidenr, que tracés <<la
relación histórica de la obra* (1-11-3, pig. 11). Móra llegí diverses parts del
seu treball en sessions posteriors, del 6 de desembre de 1752 a 1'1 de sercmbre de 1756: alguns fragments sobre el discerniment de medalles i monedes
(hlXIIl1752), sobre el discerniment dels manuscrits per a la seguretat de la
histbria (tracta de la materia escriptbria per al coneixement dels manuscrits
legítims i dels instruments amb que s'escrivia antigament; ~ / I I I - ~ / I V / I ~ ~ ~ ) ,
sobre les precaucions amb que han de ser llegits els autors i sobre la seva
372. Lligall i-111-9: Cernficacioner de Lzhademia, fol. 97.".
373. rEl primer romo de su obra previa a la historiade Catdunya» (Iligal11-111-9, fol. 10"). La
primen vegada qiic rrobem aquesta denoniinació 6s I'I de serembre de ,756.
374. Josep de M ~ RI A
CATA,
MARQUES DE LLO, prólogo^ de les Obseruacionesrobre iorprincipior
ekmenmlerdela hirtoria. A: RealAcndemla de Bwnm Lptrarde la ciuhddeBarcelona [=Memorim],
vol. 1. Barcelona: Francesc Surih, impr., 1756, s. pig. (ed. fau. dc I'Associació de Aiblibfils de
Barcelona, 2000). A Ics acrcs cs parla de .las reglas y mbdiodo que podrá seguirse para la
Formaci6n de los papeles acad4micos,, o dc la <,primeraparte de la insrrucción y reglas
para la formación de los rrabajns histórico-académicos» (1-11-2, pigs. 20 i zq).
375. Es a d i , el uResumcn hktórico del origen y progrcsso dc la Real Academia de Buenas
l x t n s de la ciudad dc Barcclonan (acompanyar dels documents corresponents). En aquell
rnornenc, ja es tenia 'lar que a aqiiest volum I'havia dc scguir un segon amb els tractats de
tradició i rriedallrs.

integritat ( ~ / I V - ~ / X / I ~part
~ J )del
, tractat de les inscripcions antigues (31
IV/1754), passatges sobre els autors impresos (dividits en apbcrifs, kpics o
mitolbgics), un apkndix sobre el sistema de Maffei entorn del caricter gbtic,
I'apendix al llenguatge roma vulgar (4/VI11/1756) o consideracions entorn
de la formació de la llengua italiana.376
Quant a la formació dels diversos alfabers, acadkmics com el marques de
Sentmenat (que preparava una dissertació sobre els aifabets de les primeres
llengües,'77 els gbtics major i menor, antic i modern, i el del longobard,
treball que aniria llegint fragmenthriament en diverses juntes generals de
1753 i 1754) o Francesc Xavier de Garma (encarregat de formar I'alfabet
aribic), col.laboraren amb el marques de LIO.'~~
Atesa la varietat dels seus
caricters, es decidí disposar-los en epígrafs .en que, con noticia del siglo a
que corresponda, se demuestre la variedad, decifrlndola en la disertación o
tratado de los mismos caracteres» i que «se escusen los alfabetos, a excepción
del gótico monacal y otro alguno que sea preciso para la instrucción y gobierno
de los académicos» (jpart. 17/XI1/1753; 1-11-2, pigs. 52-53),
Sembla que el primer volum ja estava acabar de redactar del tot cap a
comencaments de 1753~" i que foren causes externes les que en feren endarrerir la publicació, que no arribaria fins ai 3 d'abril de 1756."~~
Les vicissituds d'aquesta obra, com a principal preocupació exposada en les juntes
acadkmiques, ocupen una bona part del contingut de les actes. Després
d'encarregar-se dels papers previs (com he dit, els que resumeixen la histbria de la institució i reporten una selecció d'alguns dels primers discursos),
des del zo de novembre de 1752 i fins al dia que I'obra sortí a la llum
pública, els academics s'ocuparen de totes les gestions necessiries per a la
seva publicació: d'una banda, de la petició de les Ilickncies d'impressió
376. Diversos materials i molra d'aquests fragmenrs llegirs pel marques de Lla cs conserven
Els quaderns originals de I'obra passaren per les mans dels
revisors de la historia.
377. Possiblement r6n d'ell un pare11 de taules dels aifaben hebreu i grec conseivades al 13e
lligall, núm. 60. Josep Maria Miquel i Vergés ([1938],989: ii7) ho wnfongue amb un «catalegde
les paraules cataianes procedenm d'altrcr Ilengües>ipresentar aa comenpments del segle x v i r i n .
378. Móra agraeix les indicacions que li havien fec companys acad&micscom l'arxiver reial
Garma o el canonge prcmonsrrarencJaume Caresmar, anima de I'escola hisrorica de Bellpuig de les
Avellanes.
379. L'acra de la jpart. 22/1/1713 carnenGa: <&viendopropuesto el señor vicepresidenre que ya
avía llegado la ocasión de imprimir la obra proyecrada por la Academia [..ID (ARABLB, 1-11-2:
Acuerdor delajuntapartinilar.., pig. zg).
380. En realitat, I'inici de la impressió estava previsr per a comenqaments del mes de febrer de
,754; de fet. pretenien editar-la abans del dia y dc setembre, a fi de poder-la presentar com a
obsequi al rei en el dia del seu sant, el 4 de navembre.
encara ami a l'arxiu de la corporació.
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corresponents, la rcial (Ilicencia del Consejo Real, demanada a Juan Moreno, aleshores jutge subdelegar d'Impremtes i oidor de I'Audikncia, pero
expedida finalmenr per Juan de Peñuelas) i la censura eclesiistica (a cirrec
del jesuita Agustí Berarr), i, de I'dtra, de qüestions materials com la selecci6 del paper (udc marquillan, del qual se n'havien de comprar roj raimes)
i del tipus de caricter o Iletra?" les markries necessiries per a I'enquadernació dels volums (pergamins i pells importas dc Saragossa i de Marsella
-en aquest darrer cas, per Ramon Picó, comerciant de B a r c e l ~ n a - ) ~ i~ ~
també I'assuinpció íntcgra dcls costos de la impressió per part dels acadkmics. Pel que fa a aquesta darrera qüestió econbmica, el 3 de gener de 17533'3
es fa la petició, en junta general, que «los académicos que tuvieran posibilidad
concurran a este gaston. El cosr de la impressió oscil.lava entre 800 i 900
Iliures, i cada acadkmic podia contribuir amb el que d e ~ i t ~ é sQuant
.~'~ a
I'impressor, ror i que inicialmenr havia de ser Pau Nada1 (el qud, per I'endarreriment de presentació del primer voluin de I'obra previa, hagué d'acceptar altres enckrrecs que li impediren dur a terme el de la RABLB), a la fi,
s'acordi que fos Francesc S ~ r i i . J ~ ~
La preferkncia atorgada a aquest primer volum fou constatada pel baró
de Rocafort, en un romanG (Ilegit el 6 de novembre de 1754) intitulat I'er

que, n.obstant que sent lo obgecte principal de la Real Acadkmia de Bonm
Lktra de Barcelona la histdria de Cataluna, se deu donar antes al públich
ultra obra prhia a la mateixa historia?

381. En un primer nioinenr, Iiavia de ser la mateiva de I'impressor Joan Piferrer. La de les
lamines dels segells reials, per explicar a quin sobira corresponien, havia de ser cursiva. Pel que
fa a la niida del volum, s'opti per la de quart (jpart. 18/XII/i7j2).
382. El papcr, pera, venia de Caprlladcs i l'enviava Francesc Ba (per bt que mmbi altres
mestres fabricancs d'aquesw contrada, com Gaspar Rovira i Josep Romani, subrninistraren
paper a la institució); els enquadernadorr foreii Josep Al(&, Esreve Ca.ssanyes (que ho feia a
I'holandesa), Josep Aviny6 i Joai Sobirana, Ilibreters.
385. En aquesra maceixa data, apareiv per primera vegada el titol: Real Academia de Buennr
Lenai de la ciudndde Barcelona, al qual r'hi afegiria: Origen,progrmo,y iuprim~rojuntngeneral.
b,rxo Inproremión de ru ma,cttarl, u n lo~papelnque m ella ,e mrdnron, sensr indicar encara
explicitament que es tractes del primer volum d'una serie de Memoriar institucionals.
384. En efec~e.el rom fou costcjat pels fans persanils drls icad&mics.El bar6 de Rocafort,
coi" a tresorer, constatava el 1754 que els diners d r que diaposava la instirucid no eren suiicientr
pera sufragar la impresrió del valum, per la qual cosa es demaiii la col.labonció pecuniaria drls
acadkmics, excepruant-ne GIS religiosos.
385. La camissió per a la imprcssi6 de I'obra estava integrada per Rarrion de Ponsic,
FrancrscXavier dc Garma i Rener Vinyals de IaTorrr. Sabriii que Sucia iinprimia a ra6 de
jj rals el plcc.

N.obstant que, de la Acadkmia,
ti principal és la historia
catalana, antes deuria
donar ai públich altra obra. [...]
Tarnbé per desempeñar-se
lo regio encirrech de historia,
dar a Uum devia regla
que fossen a tots notorias.
(w. 1-4 i 13-16; BC, ms. 1.874, fol. iqor)
C o m a resultar final, el primer t o m dels preliminars d e la historia contk
u n parell d e tractats, intitulats « D e los autores impressoss i a D e los
manuscritoso. Breument: després d e parlar dels impresos, Móra s'ocupa, e n
u n llarg capítol (pags. 263-y5z), d'analitzar la importancia dels manuscriw
(ates que donen informacions que n o es troben als impresos, justifiquen les
que aquests reporten i permeten acarar els impresos a m b els seus originals)
i tracta, a m b prolixitat, dels diversos elements q u e cal tenir e n compte a
I'hora d e valorar u n manuscrit: la seva procedencia, i'autor, La naturalesa
(original o copia), les regles r n a ~ e r i a l si ~formals,
~~
etc. Clouen el volum uns
apendixs sobre els caricters d e I'escriptura, I'ortografia, les abreviatures i
I'origen i formació d e les Uengües rominiques. Q u a n t a la forma d e I'obra,
el marques d e Llo en sintetitza, al prbleg, els principals trets:
El estilo, atendida la naturaleza de la materia árida y absrrahída, se ha procurado
que fuesse medio entre el humilde y sublime, inclinándose más a éste quando el
assumpto lo permite, pero siempre cifrado en la naturalidad, sin desaliiio y con
algún adorno.
Pel q u e fa a la recepció, el llibre (dividit e n dos toms, e n alguiis dels
casos) fou cnviat a personatges influents d e la vida política del m o m e n t (al
exemplars enquadernats e n
rei, d e mans del president, el d u c d'Alba -uns
vellut, embolicats amb ras Ilis, u n d e color carmesí i I'altre blanc-,'"
al
386. Que inclouen: <iI.lamateriaescriptoria.estos, en qiityconquese hasctito, acompañando
la última los insrrumentos de escribir; 11. la orthagraphia, que comprehciide caracteres, su arregla,
abrmiaruras, puntuaci6n, direccidn dc linear y páginas, opistographia y nota iniciativas y finales
de las libros; 111. laestructura o composición marcrial de ellos, según los paises, riempos y espccies
de los manwcrirosn, scgons Josep de MOw r CATA,ob. cit., pbgs. 287-288.
387. EAcadkmia demana al duc #Alba, en una carta amb data de r4 de julio1 de 1756. que fes
arribar uns exemplars d'aquesr llibre als monarques: -Queda concluida la impressinn dcl primer
romo de la obra previa, muy adelintida la de algunos breves apkndices que la acompaíian y,
dispuesta para ella, la scric de los acadhicos, que, aurhorizada coii el nombre de vuestra

O la valoració més explícita de Jaume Quintana, a la seva gratulatbria a
I'Academia (1777), en que remarcava la utilitat del volum:
Las reglas de la critica, que con placer leí impressas, me cercioran de qué autor me
puedo confiar y de quién devo desconfiar (obstáculos son estos en que tropieza a
cada p a s o la immadura juventud) (14&Iligall, núm. 52, fol. [IU]).

Tampoc a les membries de Trevoux no ttiga a apariixer-ne una ressenya
molt elogiosa.392
Pero també a la segona meitat del Setcents fou objecte d'una certa rwisid
crítica. N'és una bona mostra, a més de la valoració feta per Josep Finestres
-esmentada a i'inici del present estudi-, i'anbnima i afetrissada critica
intitulada Eqt~iuocacionesque, deparo, re han obsewado en La obra de la Real
Academia de Buenar Letras de BarceLona; desprks de constatar algunes errades concretes per pagines i d'assenyalar els barbarisrnes més flagrants, trobem judicis tan negatius com aquests:
Lo poco que hay en latín ni está con frase latina ni carece de un buen número de
voces bárbaras. El espafiol está lleno de voces nunca oídas y modos de hablar nada
propios del idioma. Las palabras de origen griego, casi todas, con mala ortografía,
prueva de la ninguna inteligencia de esta lengua. Muchlssimos nombres de los
autores que citan están errados, pruwa de que s61o los han visto citados en algún
diccionario u otro libro mal correcto y no infinre. [...] Muchas autoridades mal
entendidas, muchas inepcias, y son bastantes las páginas que se han llenado de
reparos ocurridos contra la dicha obra (z9& Iligall, núm. 8, fols. [7v]-[Su]).

La crítica de comencaments del segle xx tarnpoc no ha pronunciar, de
manera uninime, una valoració altament positiva de I'obra de Móra, per bé
que n'hagi estat destacada la seva importancia com a tractat met~dolbgic:~~'
Marcelino Menkndez Pelayo ([1888] 1974) la considera un esplCndid atracado
de crítica hisrorialu i «uno de los más brillantes testimonios del positivo
adelanto de la cultura española a mediados de la centuria pasada* (citat a
ELIASI DE MOLINS1903: zj, que creia que, encara a inicis de segle, resultava
útil per als estudis historia); Antoni Rubió i Lluch (1913: 117) en remarca
les concomit~nciesamb els models francesas i s'hi referí com «el único tratado
de metodología histórica de nuestra región»; Ramon d'Abadal (1955: 328) la
392. 1, per aquest inotiu, el marques de Llo li cnvii una carta d'agrairnent al seu president: R.
P. Berthier.
293. Algunes d'aquestes valoracions han estat ja recall'ides per Pere Molas (2000: [71-[111), el
qual esmenta tarnbe eamdiasos de la hisroriografia espanyola corn Sánchez Alonso.
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qualifici de «tratado completo de metodología histórica con la aportación
Ferran Soldevila (1938: 90-gr), tot i concedir-li el
de sus ciencias auxiliares>>;
lloc que es mereix en la seva epoca, la considera, en canvi, pueril en alguns
moments. Fet i fct, lcs Observaciones no oferien cap novetat en I'imbit de
la metodologia o teoria de la histbria.
També ha estar valorat el volum en un altrs sentir, més artístic; Feliu
Elias, en I'inedit estudi rnecanografiat Les arts del llibre a Barcelona. Historia
del [libre catald il.6ustrat (1771-1939), li dedica les següents elogioses paraules:
Bell llibre -6s tamb-6 la mcmbria que edita I'Acadkmia de Belles Lletres, sense data,
perb probablement de vers 1713.1~' i que r'intitula RealAcademia de Buenm Letra de
la ciudad de Barcelona: origen, progressor y su primera junta general; vertadera
edició de biblibfil, arnb vinyetcs dc Francesc Trernulles, gravades per Ignasi Valls,
sobre metail, amb wlofons gravats al boix. Aquest llibre, relativamenr voluminás,
que ix de les premses de «Francisco Surii, impressor de esta Real Acadeiiiian, es
repeteix, a manera d'anuari, en acabar els cursos següents, semprc impecablemenr
pero ja mai mes amb el luxe d'aquesr volum primer)15

1.3.3.z. El volum segon: els tractats de tradició i d'instruments

En el decurs dels anys en que s'acabava de perfilar el primer tom de
I'obra previa, cl marques de Llo ja anava treballant en la resta de tractats,
que havien de publicar-se en dos volums consecutius: el segon havia de
conrenir els tractats de tradició i d'instruments (amb l'explicació dels segells); el tercer, els de medalles i inscripcions. Si més no, aquest era el pla
previst (de manera excessivament optimista), un cop enllestit el primer,
segons I'acord del 5 d'abril de 17~6:
Aunque la primera idea era que, al primero, seguiría otro tomo que contendrla los
tratados dc tradición y medallas, para este será muy difícil juntar en pocos meses lo
conveniente a sacar a luz una cosa sobrcsalienre, y, de otra parte, espera [la junta
particsdar] quc, juntando a la tradición el tratado de instrumentos, con el de la
esplicación de los sellos y sur exquisitas láminas, que están casi enteramente promptas,
se Iograrfs poder publicar este segundo tomo por codo tarde el próximo setiembre o,
a más tardar, el diciembre de este año (jpart. llIVl1756; r-TI-z, pigs. 101-106).

394. Error de datació, per 1756.

391. Aquesta citació p r o d del capitol z: ,,Leí acaballw del sede m11a Barcclonñ» (phgs. 6061; uiip refen\ncia molrsemblant la torna n fer a la p k . 96) d'aqucrt rreball de i . 9 0 ~folia, datar
c l r de
~ gener de 1979 (BC - Sala de reserva).

D'aquesta manera, caldria deixar per al tercer tor ailb que fes referencia a
medalles (i també inscripcions). Perb, d'aquest projecte inicial, I'únic q ~ i e
va veure la llum fou el tractat de t r a d i ~ i ó ~(de
' ~ fet, I'únic que el marques de
Llo ja havia deixat acabat íntegrament) i, amb tor, rnés de cent anys després! De nou, la decadencia corporativa de les dkades dels seixanta i setarita acabaria invalidant rots els esfor~osanteriors i el tractat de tradició no
apareixeria impres fins ben entrat el segle XIX, I'any 1868, en un context
histbric i cultural ben diferent a I'anterior, com a capirol tercer (intitulat
<<Dela tradición))) de les Observaciones sobre los principios elementales de
la hirtoria, al tom i r de les Memorias de La Academia de Buenas Letras de
Barcelona (Barcelona: Impremra de Celesti Verdaguer, pags. I - ~ o ) . ~ "
Quant al tractat d'instruments, la introducció també fou redactada pel
marques de Llo; i els definia amb les següents paraules:
En 10 general de esta voz sc incluyen todas las disposicionrs de la volunrad, assi
públicas, esto es, dimanadas del supremo principc o intervenidas por persona pública, como privadas, que reciben roda su fuerza de las firmas de los particulares (I+
iligaii [Papen diverror],fol. [zr]).

Tot seguit, Móra hi exposa dades generals -per tal de poder distingir,
en el cas dels públics, els veritables dels falsos- entorn de I'antiguitat,
materia (pedra, elements vegetals, taules de cera, fustes, lamines de plom,
Ilenqos, pells, pergamí o paper, entre altres) i caricters (romans, carolingis,
etc.) i? especialment, la localització d'aquests instruinents:
Es digno de la mayor atención el cuydado de si el in[s]rrumenro que se examina se ha
sacado d e archivo público a privado. En la classe de los primeros, se incluyen
escrivanias de norarios, archivos de parroquias y demás regentados. Entre los archivos
públicos, se prefieren los reales, pues a la fe común anyaden la veneración. Entre los
privados, logran antelación Legal Los d e comunidades y de personas illustres y los que
esrán regenrados por persona pública, como en Barcelona el de la religión de San
Juan y el del ducado de Cardona (Ibidrm, fol. [ 7 r - d ) .

396. Aixi la deiineix M ó n i Cara: -La tradición, elemento el más anriguo de la historia es,
scgúri su senrido común, y en quanro prccinde de sagrada y prophana, una docrrina o noticia
que, comunicada por medio de la voz, passa successivaiueiite de uno a otro, cuya propagación
conrinuada por cl espacio de dgunos siglos, rnanifesrando evidenremente el consenso universal
de los hombres, la consriruye e n sumo grado resprrable» (ARABLB, roC Iligall, núm. 3, fol. [IA).
397, Hi aparcgue la següent snocaci.5: « h r e es uno de los rrabajos que la Academia, al dar a
luz cn el siglo próximo pasado el primer tomo, dejó dispuesto para el segunda, según está
indicado en aquel prólogo,>(pig. I, n. 1). En aquesr senrit, Cs parcialrnenr errbnia I'afirmació de
Mirer i Sans ( 3 9 1 ~ j:z): .Estos dos tomos 2 - y 3" no se han publicado jamisisn.
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1 acaba indicant la manera de citar-los:
Si el academico le havisto original en el archivo, puede citar directamente a éste y su
registro; si ha fiado el examen a otro, aíiadir su nombre y circumstancias; si le saca de
libro, alegar el autor, transcribicndo su misma cica (fol. [Br]).

Certament, amb el traspis del marques de Llo, ese desvaneció el [seu]
sueño algo utbpico)), com escrigué Ramon d'Abadal (1955: 330). perb no ho
féu del tot, ates que els tractats que havia iniciat anaren avanpnt per viaranys ben diversos gricies a la participació d'una bona colla d'acadkmics
que decidiren publicar la part que restava de la seva obra, per a la qual cosa
contribuiren amb els seus treballs. Així, en junta particular de 2: de maig
de 1762, es plantejaren que s'havia de fer amb cls dos tractats que eren la
continuació del primer volum dels preliminars de la historia: d'una banda,
els papers del tractat de tradició, ja acabat de redactar, passaren a Antoni
Andreu, que havia d'examinar-10s;"~ de I'altra, calia recollir els rnaterials
dispersos del tractat d'instruments, que estaven en mans de Benet Vinyals
de la Torre399i del segon marques de Llo. Foren Josep de Porte11 i Francesc
de Novel1 els que s'ocuparen de revisar (a partir de la junta de ly/VI/176j)
aquests papers i notes del marques de Llo i de Josep Vinyals de la Torre,
referirs exclusivament al tractat d'instrumeiits.
Dos anys i mig més tard (jpart. 26/XII/1765), la junta particular exposi
la necessitat de formar una comissió que decidís quins eren els assumptes
que faltaven per, d'aquesta manera, poder-los distribuir convenientrnent.
En un primer moment, la comissió estigué integrada per només un pare11
d'acadkmics, Bernardí de Padellis i el segon marques de Llo; als quals
s'afegiren, més endavant, Antoni de Ravissa i Marii Joaquim de Huerta.
A partir d'aleshores, la segona meitat de la decada dels 60 acollí diverses
dissertacions puntuals que versaven sobre els intrument~:~'~
Francesc Escofet
398. No fou fins a1 1772 que Francerc Navell en f&urreure una cbpia en ner, a punt per a la
publicacid, fera per Rafael Albii (jpart. r6/XiI/177z). Abans de ser imprks, perh, encara hague de
sotinctrc's a la revisió (definitiva) del canonge Jaume Mates i de Salvador Puig (veg. jpart. f J I I I
1774, junta en que s'acordi reactivar I'elabonció de la historia de Catalunya).
199. Quant d tracrar d'insrrumenrs i d'inscripcions, Josep Viiiyals de la Torre en cenia
diversos papers, els quals, un cop mort el juriswnsulr, passaren a mans del seu germi Benet i
foren recollirs, al seu torn, per Francesc Balric, caiionge deTarragona (veg. la nota conservada al
lligall 1-111-3). De fet, Vinyds de la Torre havia ofert (el 15 $octubre de 1755) el seu rreball
particular sobre insrruments a Mdra, amb la condició de nno fer membria alguna de mi en la
rewl.lecci6 que se Fa>(llerra conservada al 29e Iligall, núm. I; veg. DOCUMENT 16a).
400. El mtrode que decidiren srguir fou repartir el capltol dels insrruments per pirigrafs, els
quals s'havien de passar a tres individus perquk cls revisesrin (jpart. 41VII1767).

(1olXI1I1~66)i Joan Baptista Roca (71111767) llegiren discursos sobre la
manera de datar-los; I'esmentat Ravissa, abat de Breda, sobre la seva legitimitat (IIVII/I~~~-IO~VII~~~).~~'
Amb tots aquests treballs disponibles, el 1770 es reprengué, de manera
institucional, la redacció d'aquest tractat i nasqué una voluntat de pcrfeccionar-lo: primer, s'escollí Francesc d'Escofet com a esola plomas per coordinar les notícies recollides per a redactar-lo (jpart. zzNI1770); un parell de
mesos desprks, en junta <<ala qual fueron llamados los seiiores comissionados
para el tratado de instrumentos», és a dir, Caresmar, Bastero, Sagarra, Portell, Novell i Mates,402 s'acordi que també el premonstratenc de I'escola
bistbrica de Bellpuig de les Avellanes Jaume Caresrnar revisés i coordinés les
dissertacions dels acadkmics i la resta de papers conservats a I'arxiu per a
).~~
les~ ocupacions d'ambdós membres, i
aquest fi (jpart. I I I V I I I I ~ ~ OPerb
molt especialment I'abskncia d'Escofet, feren que, cinc anys despris, no
s'hagués avanGat gaire en aquest sentit, cosa que impulsi que s'hi afegissin
Lluís Verde, Antoni de Ravissa, Marii Joaquim de Huerta, Sebastii Prats
(jpart. 301111776) i Francesc Novell (jpart. 9/Nl1777), als quals se'ls concedí la potestat de repartir els assumptes que els semblés c o n ~ e n i e n r . ~ ~ ~
Tot i les diverses vegades (veg., per exemple, jpart. I ~ I V iI 71x111777) que
es reuniren Francesc Novell i Marii Joaquim de Huerta amb Caresrnar per
examinar el que hi havia treballat a fi d'informar la junta de l'estat de la
qiiestió, I'irnpuls definiriu per concloure el tractat d'instrumenrs (que no
havia de ser amuy difuso, no sólo por lo mucho que hay escrito sobre este
particular, sino también para que no se difiera por eso el dar a la pública luz
el segundo tomo, [...] a cuyo fin parece será suficiente el tratarlo lijeramente,
bien que con pulso y reflecciónn (jpart. I I M I I I ~ ~ ~no) ,arribaria
~ ~ ' fins a
les dkcades dels 80 i 90.
401. Vegcu-los entre els Papeles que re hallaron relativos a la RealAcademia alierior Rauiwa,
abad de Breda, nl tiempo de iufallecimiento (ARABLB, 13& Iligall, núm. 59). En aquara linia,
anaven també els treballs de Sebastia Pratr sobre el coneixernent de les butlles pontificies

veritables (1769-1771).
402. Tots aquests acadtmics havien esrar comissioiiars per decidir com es podria avancar el
tracrat d'instruments.
403. No sera fins al 1774 (jpart. 4/1/1774) que se'ls demanara els resultars. Diria que, per
error, convocaren Josep de Sagarra, el qud nomes guardava algun paper referit al tractat de
meddles (veg. jparr. 311111775).
404.Els mateivos cornissionars revisaren els pspen rreballarr pel bar6 de S a r a í enrorn del5
segclls, que guardava el seu fill, el qud -om
exposo més endauant- fau praposat per acabar
aquesta feina.
401. ARABLB, 1-11-28: Qzaderno dqiuntarpartinrlareide1de2pjulio de1767 barra elmerde enero
de 1779, fol. [20li1.
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L'any 1779, s'acordi que continués la seva empresa la cornissió encarregada del tractat d'instruments, integrada ara per Jaume Caresrnar,
coln a antiquior (fins que, per motius de salut, el 1781 fou substituit per
Antoni Jugli), i Josep de Cruilles (eiilloc d'Escofet, que era a Madrid),
pero també per Mari& de Huerta, Francesc de Novell, Fklix Esranislau
de Prats i Santos, segon baró de Sarraí, i Josep de Vega, ambdós encart preregats de I'explicació dels segells (jpart. 1 z l I l 1 7 8 0 ) . ' " ~ a l ~ r ales
tensions d'acabar-lo i malgrat les pressions exercides per la junta particular fins al 1785, resultava molt dificil reunir els diversos comissionats,
i aixo que el comte d'El Asalto els havia ofert el palau reial per a aquesta
tasca.
A més, s'hi afegia la decadencia de la corporació, que també deixi petja
en aquest assumpte, del qual no tornem a renir notícia fins a l julio1 de 179y,
en que es proposaren emprendre, una vegada mis, I'elaboració del segon
volum dels preliminars de la historia: en concrer, Benet Ribes s'oferí a investigar sobre els instruments (jgen. zy/XIl17g~).'~~
Morr Caresmar, el també canonge premonstratenc Gongal Saura indicava en una nota, de 1805,4"%dre~ada a la institució Sexistencia d'alguns dels
seus papers, tot i que <,los escritos del difunto Caresmar están tan mal
ordenados que es un chaos de confusión y, en muchos de ellos, preferiría el
leer pergaminos que sus escritos». Alguns dels que esmenta, relacionats arnb
els insrruments, són:
El Papel robre lm abreviadurar de que wavun los antiguos en rus ercriror y en lo,
inrtrumenror no se halla, y creo quc será aquel que va incerto a la fin dcl r romo de la
Academia. [...)
Sobre lo contenido en lor inrtrumentor a n t i p i de la Igleria Cosgial de Ager. Digo
que este papel no se encuentra. [...]
Sobre la utilidady autoridad que tienen lar errn'turar y documenroi que ie encuennan
en Inr archiunr y en h r carrorakr de lar i~lesiarmayorei, monnrreriorr, ciudader, erc.
Sc halla una obrita que la cabezera dize: De la autmticidad de ki~e~crituraren lor
archivos, sean públicos o privados. A ella va incerta otra obrita de reglas para
discerniinienro de los genuinos insrrumenros y los fingidos, de otra letra y tal vez de
4 0 6 En la inareixa junta particular, Dornkiiec Ignasi de Bbria presenta els materias del tractat
d'inscripcions que havia creballat Joscp de Sagarra.
qo7.En aqursta mateina linia, dies ibans (1'11 de navembre de 177~).havia acabar d'escriure
a Monrserrac el discurs inritulat De lorfiurory c$ctorde la historia, que llegiria a les juntes de y
de descmbrc dc 1795-20 de gener i 24 de febrer de 1796. Veg. la n. 346.
408. La data la sabem grhcies a un papcr conscrvat al 185 lligall en que aparek que la perició
de revisar i llistar els treballs que havia deixar Caramar h u feta a Saura el 15 dc dcsembrc de
1804, ares que =consta eii las actas haberse leida en ella y no se han hallado en la revisión y
ordenación de sus papeles, que acaba de hacerse..

otro autor.'0g Mas, se halla otro quaderno que empieza Juicio sobre la autenticidad&
los cartorakr [ . . . ]
N i rampoco se halla el papel de Coleccióny explicación & cierta rnedalh. [...]
(roe Iligdl, núm. 31 [ P a p m diver~or])"~

1 encara al 1806, s'encarregava a Francesc de Mirambell Explicar lar
abrpviaturm de que usaban ioj antiguos en sus escritos y en los inmumentos.
Paral.lelamenr, des de 1753, havien anat treballanr en I'explicació deis segells
(que havia de formar tambe part del tractat d'instruments), en general,
il.lustrada per les lamines dels segells emprats pels monarques de la Corona
d'Aragó (des del rei Pere 1, passant per I'emperador Carles V, fins a Ferran VI,
monarca coetani), en parricular. De la revisió de les I h i n e s dels segells reials
(corn tambk d'altres elements de I'obra histbrica), se n'ocuparen, especialment,
Francesc Xavier de Garma, Francesc de Prats i Mates, Joan de Sagarriga, comte
de Creixell, i Josep Vinyals de la Torre (jpart. slIII17~j).
La recerca arxivística dels comissionats per a la formació d'aquestes l h i nes fou irdua i forca exhaustiva quant als fons documentals de la ciutar de
Barcelona: des del més important de tots, I'Arxiu Reial de Barcelona (del
qual s'encarregi Francesc Xavier de Garma):" passant pel de la Diputació
(a cirrec de Francesc de Prats i Mates), pel de la catedral de Barcelona (a
cirrec de Pau de Dalmases i Josep de Bastero, ambdós canonges) i pels de
les Cases de la Ciutat (escorcollars pel marques de Sentmenat i Ramon de
Ponsic), fins als arxius de diverses comunitats religioses o el de la confraria
de Nostra Senyora de la Concepció de la ciutat de Barcelona. A més, per als
segells d'alguns comtes de Barcelona, dels quals no es trobaren els instruments originals a I'Amiu Reial de Barcelona, mentre que sí que existien als
409. Del marques de Llo? O de JosepVinyals de IaTorre? Semblaplausible, com a minim, que
sigui de nid d'algun dels acad&nricsile la dc B o n e Llecres i en relacid al rracrar d'insrrurnents.
+o. Una rasca similar a la que fku Saura de recopilacid de papers d'un cornpany difunt, la fku
Francesc Gaspar de S d a , abat de Breda, respecte d'un lligall de papers de I'anterior abat, Anroni
de Ravissa, referits a diversos assumpres acadhmics: esborranys sobre segells, burlles papals,
entre altres marerials, per preparar els seus discursos (1792; lligall i-111-4).
411. Els academics examinaren minuciosamerir els registres de I'Aniu Reial (faciliract per
Garma), upor si, en las cloendas de los instrumentos que contienen, se hallara si usaron de los
sellas que parece Faran» (jparr. 9/1/1754: 1-11-2, pag. 16). Mig segle despres, demanaren permís
al rei Noara sacar del Archivo Real de la Corona de Araeón moia de los documenras ,
v didomas
quc sc hallasen úriles para la historia tan solamenre, pero no los que rengan relaci6n con los
mentre esperaven una resolució
derechos parriculares>i,petició que se suspengut ~em~oralmenr,
positiva sobre la publicació del sctmanari (jpart. 11IVi1118oq; 1-111-1: Regi~trode l a juntar
particulares ...,pig. 86). Mis endavant, farien la mareixa operació amb els de I'aniu de I'antiga
Diputació (jparr. i811V11806).
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monestics de Ripoll, Sant Miquel de Cuixi, Sanr Pere de Roda o Montserrat
i a la catedral de Girona, es posaren en contacte amb individus de cadascun
d'aquests Ilocs, perquk els enviessin copia de les escriptures en que hi apareixien (jpart. z6/IIl17y3).
Realitzades pel gravadar Ignasi V a l l ~ -encara
~'~
que no van ser del tot
enllestides fins al 1766-, algunes d'aquestes lamines (i els motlles dels
segells) foren cusrodiades, des de 1763, pel vicepresidenr, Joan de Sagarriga,
comte de Creixell (que, de fet, les havia pagar). Deu anys mes tard, a inicis
de 1775, les dinou lamines de I'Acadkmia que havien de servir per al segon
volum de I'obra previa eren en mans d'un altre vicepresidenr, el segon marq u b de Llo, els hereus del quai no les dipositaren a l'atxiu de la institució
fins al 180y.~'~Unes l k i n e s dedicades, com s'especifica a i'estat de comptes presentat a la corporaci6 per I'impressor, als monarques Alfons 1, Alfons 11,
Carles V, Felip 111, Felip n! Felip V, Ferran VI, Jaume 1, Jaume 11, Joan 1, Lluís 1,
Martí 1, Pere 1, Pere 11 i Pere 111, entre a l t r e ~ . ~ ' ~
Tot i la seva importincia, molt poques han estat les referkncies que n'ha
fet la historiografia moderna.415La més inquietant és, sens dubte, I'al.lusi6
que s'hi fa a SAnuari de la corporació de l'any 1947;al catileg de Publicaciones
de la Real Academia de Buenas Letrar de Barcelona (epigraf .Otras
publicaciones», pig. 108) es parla de:
GARMAY DURAN,Francisco Xavier de. Serie d e d i e z y ocho Idminar, con
reproduccioner en cobre, de selias dp momrcar catakznt~y de rgier de Erpaña, derde
Pedro el Católico a Fernando VI, y aigunar conderar-reinas. Estaban drstinadas a
publicarse en las Meinoriarde la Academia. Barcelona, Ignacio Valls, grabador, antes
de rjy4 (agotado)

412. A qui consta que devien diners per aqucsta fcina encara a finais de seglr, diners que els
foren redamars pel seu fill. Pere Vds.
413. Maria de S m fori I'eiicarrept d'esbrinar la localiaació d'aquestes lamines (jparr. 2oBCII
1~95).
El 1805. Ramon lgnasi de Sans i de Rius comunicavaal baró de Sarrai queja tenia en el seu
poder les 19 planxes de cobre amb diverses lamines que es rrobaven en mans de la marquesa
vidua de Llo (Iligall j9k [signatura antigal).
414. CAlberr Corbero, secretari tkcnic de la RABLB, em fa saber que aquestes h i n e s es
troben, en I'acrualitat, a I'ACA, Miscel.lania, ms. 114.
415. Per rxemple, aquesces lamines haii estar cirades, de manera implicita, per Ferran de
Sagarra al seu rractat de sigil.lagrafia catalana: ,&arma, a mCs de sa Ahrga Catalana, aembla
indicar Torres i Amat [1836: 2741 que publica un cractar de segells: amb tor, no diu quan ni on,
ni fa menció de cap exemplar ni reiiim noricia de que enisteixi. Creiem, per consegücnt, que 50
que féu en Garma fnu rrcballar en I'esrudi dcls segells, per la qual cosa reproduí i ne fiu gravar
diversos dels reis d'i\ragó,pera il.lustnr, amb ells, I'obra que preparava i es proposava publican>
(SAGAKKAI~I~:
XVIII).

D'entrada, podem constatar un error en la data d'acabament de la impressi6 de les lamines. Pero la qüestió 6s: foren realment publicades soltes cap als
anys 40 del segle xx? La indicació «agotado>,ens faria creure que sí, tot i que
Martí de Riquer, president de la RABLB durant més de trenta anys (19631996) i membre des de 1944, no recorda cap publicació d'aquest tipus.
Precisament, fou un dels comissionats per a la formació de les lamines
qui s'encarregh del tractat de sigil.lografia i, en concret, de i'explicació dels
segells: Francesc de Prats i Mates, baró de Sarraí, secretari de govern de la
Reial Audiencia, que custodiava la documentació oficial de la cancelleria
catalana. En successives juntes generals de 1753 a 1765:'~ disserta sobre les
lamines i els segells reials (una de les parts versava sobre la .demarcación de
los sellos y blasones de que usaron los seiiores condes de Barcelona y reyes
de Aragón, siendo preciso dar una razón historial que manifieste el origen y
causa de los referidos sellos~),4" i, de manera reiterada, 6s esmentat a les
actes com I'acadkmic que més treballa en I'explicació dels segells. Una tasca
que, a la seva mort, deixa suficientment avan~adaperquk la poguis concloure el seu fill, Felix de Prats i Santos, amb I'ajuda de Josep de Vega
(jpart. 1olIII1780); malgrat tot, el 1796 aquesta part encara no havia estat
, " ' ~ a les
acabada de redactar. «Si bien no está del todo c o n c l ~ i d a ~ ~anota
actes (jpart. 19/11/1796) el baró de Sarraí fill, com a secretari.
Quant a I'estructura d'aquest capítol, trobem una síntesi acurada dels
elements que havia de contenir en la següent nota anbnima -bé que facilrnent atribuible al primer baró de Sarraí-:
Para proceder con el posible orden y claridad en pu?to tan importante [l'qlicacid
delr regelhl,establecido lo que es el sello, trataremos con separación de su antigüedad,
de la materia en que se labraban, de su figura y magnimd, de su variedad y diferencias,
de las imágenes o figuras que en ellos se esculpían, de su auroridad, de las personas
destinadas a tenerle en su custodia, de la materia en que se imprimían, del modo o
forma con que se pegaban o ponían pendientes en los despachos.
Y, finalmente, para ilusrraci6n de las l h i n a s que ha mandado abrir vuestra excelencia,
en que, con tanto trabajo y aplicación de nuestro don Francisco d e Garma, se ve una
416. Ens consra, per aemple, que el z de mar$ de 1763, llegi una dissertació sobre els segells
aque ha de servir para el tratado de los instrumentos, mareria que se escogió por ser parte del
segunda romo de la obra previa,) (ARABLB. 1-11-3: A~erdorde la juera general d d mayo 1712
hactn 5 defebrero dc 1777, pag. 145).
417. La citació prove de jparr. rlXII1753 (1-11-1, phg. 49); veg. tamb4 jgen. zlIIII176j (1-11-3,
pig. 145):,<Haleido el serior don Francisca Prats una parte de su disertación sobre los sellos, que
ha de servir para el tratado de los instrumentos, mareria que se escogió por ser parte del segundo
ramo de la abra previa>. Veg., a m& de les acres, 1-111-3 [Treballr Ilegits (1755-63)l.
418, ARABLB, 1-111-1: Regirno de lajuntnrparticukzr~r..
., pig. 36.

colección poco mcnos que completa de las rsprcira de sellos que usaron nuestros
soberanos, desde el señor don Pedro
de Aragóii y primero d r Cataluña hasta oy,
procurar4 hacer una explicación individual de cada uno dedos, indicaiido lasignificación
de la figura que contienen, circunstancia no menos importante para la historia de
nuestros reyes, de lo que juzga el padrc Mabillón serlo para la de los antiguos reyes de
Aragón el coiiocimiento de s u ánulos, pudiendo igualmente lamentarnos unos y otros
de la poca subsistencia con que se imprimen oy los sellos (ir hgall, núm. 35)."19

Aixi, doncs, I'explicació del tractat constava de dues parts: la primera,
més general, entorn del conceptc de segell i de les seves característiques
principals; la segona, a tirol d'il.lustraci6 i exemples, consistia, prbpiament, en la descripció de les I & m i n e ~En. ~aqucst
~ ~ darrer cas, perb, Francesc
de Prats s'ocupi només de lo lamines, que contenien la col.lecció quasi
completa dels segells emprars pels reis, des de Pere 11 d'Aragó i 1 de
Cataliinya a Ferran VI, corresponents a tots els regnats, pero prevenint
que, ,<dealgunos de dichos monarcas, no sc han podido encontrar todas
las clases de sellos de q u e usaron» (fol. Ir); Iimincs dedicades, com ha
estar dit més amunt, a Pere el Gran, Alfons el Liberal, Jaurne el Justicier,
Alfons el Pietós, Pere el Cerimoniós, Joan 1, Martí I'Huma, Fcrran
I'Honest, per destacar-ne alguns.
Perb malgrat tots aquests treballs, només el tractat de rradició fou publicat i encara més d'un segle després de la seva realització. Els problemes
econbniics es feren palesos després de la publicació del primer volurn, que
havien hagut de costejar els mateixos acadkmics, així com les diverses lamines dels segells reials. Ni la primera representació adre~adaa Ferran VI el
1758 amb la finalitat d'aconseguir mitjans econbmics específicament per
publicar el segon volum de I'obra previa (veg. DOCUMENT 5 ) ni lcs divcrses
peticions de subvenció estatal fetes per tai d'acabar amb la decadkncia corporativa, assoliren el seu objectiu de fer arribar al públic l'esfor~de tants anys.
1.3.j.j.

Els tractats d'inscripcions i dc medalles

És ben conegut I'interks per les inscripcions antigues i per la numismatica propi dc l'kpo~a.4~~
Per aquest motiu, abans de donar unes breus pinze419. El mateix acadkmic s'ocuparia tarnbé de la revisió delr trcballs dels uactacs d'inscripcions
(sobretot) i medalles; veg. $1.3.3.3.
420. Els matcrials del rracrat de sigil.lugrafia es consemen al Ir Iligall, núm. 31 (primera
i núm. 3 6 (segonn parr).
421. Veg., per exemple, els comsnraris diversos q u e apareixen a les artes que s'enviaren Liuir
Galiana i Gregori Maians (a CASTAÑEDA
ed. igzj).

llades entorn d'aquest pare11 de tractats, voldria destacar I'estreta relació
d'alguns deis acadkmics amb aquestes disciplines, les quals els permetien
fixar, amb seguretat infal.lible, algunes dates de la cronologia. A l'oración
inaugural que rirve de introducción a la disertación en fa que re interpreta
una medalla de Alexandro Severo encontrada en Lérida (1791), Anastasi de
Pinós en féu el següent e 1 0 g i : ~ ~ ~
Quando veo los fragmentos
i romani] que se descubren continuamente me
parece que las edades se renuevan. L..] En Cathaluña, en esta misma Cathaluña que
babiramos, tenemos muchos y recientes exemplares que confirman dicha verdad.
iQuántas se han descubierto y se descubren en Tarragona de poco a esta parte! Aili
está el erudito serior Foguer, que podra testificarlo. ¿Quinras, en Barcelona, apresencia de esta misma Acadcmia? ;Y en Olesa, por las quales el hábil serior abad l'asqual,
del monasterio de las Avrllanas, demuestra que alll esruvo situada la antigua rubricara?
¿En Lérida, donde mi insuficiencia acaba de descubrir los cimientos de un bafio, una
inscripción y algunas medallas inkditas? Y, por fin, iquántas en Caldes, Torrosa y
otros parages? ( ~ o kIligUll, núm. 29, fols. [su-64).

Unes disciplines conreades per diversos erudits il.lustrats, els m& destacats dels quals esmenta Pinós en la nota 8 d'aquestdiscurs:
En España, son muchos y recientes los exemplares de esros descubrimientos, los
quales se pueden ver en las a r r a s del deán Martí sobrc las ruinas de Sagunto, en el
Siloge inirriptianum d e Finesrre~,'~en donde se demuestra, por medio de las minas
e inscripciones, la verdadera situación de Egara (Terrasa) y de Aesona (Isona) en
Carlialuiia, cuya situación ha sido nuevamente confirmada por las investigaciones
de mis corresponsales y conocidos, los erudiros doctor ]ayme Pasqual, abad del
monasterio de Sanra Maria dc las Avellanas, y doctor Antonio Elias, abogado en
Villanueva de Meyá (Ibídem, fol. [ q r - u ] ) .

D'una banda, la tramesa de copia d ' i n s c r i p c i ~ n sa~ la
~ ~corporació fou
gairebk constant i des de diversos punts de la geografia espanyola. Per citar422.

Josep Mariide Cabanes, foradel marc temporal d'aquesr estudi (1'1d'abril de 1816), llegi

un discurs sobrc la nilmismirica o ciencia de les medallrs (95 Iligall, núm. 1).
423. Es refereix a una de les obres mes imporranrs de I'kpoca del jurista i epigrafista Josep
Finestres, el SYIloge inrmptiphonum rornamwm, quae inprincipam Cnralauniae vd exirant, ve1
aliguanrlo exrtitmnt, noni cr obiemrionibur illwnatnrum a D. D.Jarepho F i m ~ n vtdeMoma6vo
c~
(Cewera, 1762), una col.lecció dc 346 inscripcions acompanyadea d'unes obsewacions critiques.
Anroni Elia i de Molins (iyo3: 18) diu que aquesta obra fou considerada, sense fonamenr, un plagi
de la de I'a~ademicVn~als
de la Torre, la qud esrava integrada per nomis 44 pagines manuscrites.
424. Aixi, per exemple, el iok Iligall, núm. 3r conre el dibuix d'una inscripció amb I'anotació

en a t a l k «Esta iriscripció se rroba en lo claustro de la Pietar de la cathedral de Urgcll..

ne només alguns casos: el 1 7 ~ 7el, carnbrer de Tortosa Antoni Cortés42'
remeté al marques de Llo una inscripció antiga trobada al claustre de la
catedral d'aquesra ciutat; I'any següent, un altre tortosí, Narcís Forgues,
ardiaca de Bossiol, envia la que havia estar trobada en el moment d'excavar
un terrcny per aixecar un edifici. L'encarregat de desxifrar-les i de treure'n
una cbpia fou, en ambdós casos, el marques de Sentrnenat.
De I'altra, foren diversos els acadkmics que aprofitaren I'explicació d'alguna inscripció com a discurs per presentar en junta general: així, per exemple, Antonio Fernández exposa, el 6 de novembre de 1765, la seva interpretació d'una inscripció sepulcral [robada a la parroquia de Sant Esteve de la
Garriga, al bisbat de Barcelona. Malauradament, pero, no ens ha pemingut
el dibuix de la lapida, d'una certa importancia per dos rnorius: perquk
,<podría ser útil para la historia de Cataluiía, que es el punto céntrico a
donde van a parar las rectas líneas de las laboriosas ocupaciories de vuestra
excelencia>>i perque reproduia I'explicació de la copia que li havia facilitat
un capelli *intel.ligent» de Vic, la qual <<vaen lengua nuestra catalana,
porque así me la entregóm.42"obre les coibnies dels grecs a Catalunya
(Empúries i Roses), dissertava Josep de Vega el 1779, tot i "no siendo las
cosas de los griegos en Cathaluña tan fixas como las de los catalanes en
Grecia~.'~'També Joaquim Albert Moner de Bardaixí
per aportar, a
tal1 d'oració gratulatoria, una Colección de inscripciones romanas de la
villa de Isona, del Principado de Cataluña, con una ruccinta noticia del
puesto donde se hallan colocadas y de los historiadorts que hacen mención
de ellas (1806), que consta, en concret, de 19 inscripcions romanes (conjun415. Cort4s de&, com a llegat a I'Acadtrnia, el manuscrit de la seva histbria de Terrosa
(Hirtoria de Lz ciudad de Torrmay de ( a re@ón IlIe'gavonia, que romprehendía lo que oy contiene ru
obUpado), que arriba a la corporació a finals de 1757. Cexcmplar (acrualment, a 35& Iligall, núm.
32) s'havia de guardar a I'antiu per reiiir-lo eii compte en el moment de redactar la pan dc la
historia de Catalunya dcdicada a aquesta conrrada.
426. Antonio FERNANDEZ
DE CXDERÓN
Y DETOLEDO,
Unamccinta trplizacidn decierra &pide
rppulrralquere halk en LzpanochiadpSan Errevan de& Gn+,
obipndo de Barcrlona, a y a copia
va adluncwr (1765);ARABLB, i r lligdl, núm. 45, fol. [14. Després de transcriure'n I'eyirafi,
n'exposa breument el seu parcr,
427.Josep de VEGAI SENTMENI\T,DUerrandn sobre lar colonim de Im gritgos en CathaIuZa;
ARABLB, 2n Iligall, núm. 7 , fol. [ g u ] .
Joan Fnncesc Molines, al seu rorn. estava preparant una col.lecci6 d'inscripcions, inedalles i
monumrnw de I'anriga ciurar d'Empúries, ainb una noticia de la seva fundació, progressos i
ruina. En cana adregada al segon marques de Llo (darada a Madrid, 7 de novembre de ,781). a
mis de demanar materials per a la seva recerca, pregunta si Jeroni Pujades havia publicar la
segona parr de lacrbnica del Principat, ates que xyo no la he podido encontrar en ningunade las
bibliotecas de esta corte, ni menos en la del sitio de San Lorenzo» (al lligall i-111-2).

tament amb els historiadors que les esmenten: Muratori, Flórez, Finestres,
Pujades, Masdeu i Feliu de la Penya). L'acompanya una dissertació sobre
i'antiguitat d'lsona fonamentada en les inscripcions, amb la voluntat que
pugui «quizá servir de algún provecho para la historia de Cataluña, que es el
principal objeto de este sabio y respetable congreso».42"
A m&, conscients de la importancia dels diversos descobriments arqueoIbgics (atesa I'íntima relació de les inscripcions i les medalles amb els vestigis arquitectbnics), els mernbres de la corporació barcelonina reclamen la
necessitat que se'ls informi puntualment d'aquest tipus de troballes (jpart.
jolVII176z):
Considerando la Academia que inuy freqüentemente en los edificios que se dirruycn
y otros que se levantan con el trabaxo d e las excabacioiies se encuentran lápidas,
monedas y otras memorias antiguas que infelizmente las sepultan la ignorancia o
desidia de los arrifices con perjuicio del público y de la verdad histórica, y especialmcntc
del alto firi que tuvo su magesrad en la formación y esrablecimienro de este cuerpo
que tiene por principal objeto la historia de Cathaluña, [...] sc podria conseguir que
los nuestros artífices y rrabaxadores diessen cuenta de sus descubrimientos de la
classe de los referidos (1-11-2, pigs. 1 9 ~ - 1 9 5 ) ' ~ ~

A la junta immediatament següent, expressa~ienel mateix interks, ara
perb, perla ciutat de Badalona, «en consideración a que el lugar [...] es uno
de los en que los romanos esmeraron su grandeza y buen gusto, y es
conseqüente que en sus ruinas y edificios antiguos ayga alguna preciosidad
histórica» (jpart. 141VIIl176z; 1-11-2, p i g 195). En aquesta linia, un altre
bon exemple n'is el descobrirnent de I'aqüeducte roma de Tarragona; I'aleshores arquebisbe, i també acadkmic, Francesc Armanyi es comprometé, en
carta de 4 de gener de 1787 (conservada al lligall 1-111-z), a facilitar-los tots
els documents sobre la seva restauració que els poguessin fer semei.
Perquk els academics de la de Bones Lletres basaven els seus treballs en la
recerca arxivísrica perb també en vestigis materials. Cir Valls hi aplica la
metafora tan sctcentista de les llums entre les tenebres:
Los antiguos que han hablado [dehikrgetes, nrerptanr i coretanr] han sido abreviadores
secos, poco exactos o mal instruidos, llegando al término dc contradecirsevarias veces
unos a otros, i aun de oponerse a si mismos; los modernos que se han esforzado en
418. ARABLB, 13e Iligdl. núm. I. Els materials epigrifics tarnbk li serviren a Mdra i Cari per
demostrar I'existtncia d'un llati vulgar.
429. Anyí abans, s'havia llegit un anbnim Rezumrn Igstdko dilnuevo dercubn'miento deann@or
monumrntor hecho m la rerzlexcauación & la alcazaba & Granndn la tarde&ldln 13 y maríam del
diarq de mayo del año 1717 (ARABLB, lligall, núm. 7).
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conciliarlos han indicado las dificultades sin allanarlas i sus congeturas no liaii servido
sino para aumentar las dudas. En medio de esas tinieblas, las solas inscripciones,
medallas, diplomas i otros monumentos auténticos i verldicos pucdcn subminisrrar
las luces que se necesitan para aclarar la v-rrdad o ignorada o dc~fi~urada.~"
Tornant a Sobra prkia, fou Josep de Sagarra qui s'ocupi de recollir i revisar
els materials per al tercer volum, és a dir, tots els papers que es referien a les
inscripcions i medalles (com consta a jgen. 131111777).
<<Lasinscripciones forman, en mármoles y metales, un permanente testimonio de los hechos, que lidia con el tiempo sobre la conservación de su
memoria,), afirma el marques de Llo d'aquests instruments gravats a la pedra. El tracrar d'inscripcions, treballat per Sagarra (que en Ilegí una parr a
la jgen. qlIIlr784) i revisat per Domknec Ignasi de Bbria el 1780, ens ha
penringut íntegrament al 256 Iligall. Com el mateix Sagarra explica, aquest
tractat havia d'articular-se en dues parts i havia de contenir: d'una banda,
la recopilació de totes les inscripcions romanes trobades a Catalunya que
havien estat esmentades per divcrsos historiadors; de I'altra, una dissertació
en qut- fossin explicades atenent a qüestions ktiques, religioses o militars
(veg. DOCUMENT 11).
La primera parr, que fou conclosa en el Setcents, és una col.lecció de
gairebé 450 inscripcions romanes numcrades, majoritiriament tarragonines
(per bé que també n'hi ha alguna de barcelonina, gironina i Ileidatana, amb
aquest ordre de freqüencia), amb una referencia en Ilatí que indica o n es
troba la iiucripció i l'autor que l'csmcnta,13' i que estan classificades sota les
categories següents: cCsars i emperadors (123 + jo), ministres sacres (32),
scguicis fúnebres i sepulcres dels pobles (gj), cbnsols (lo), magistrats majors,
menors i honorats (6o), militars (36), colbnies, convents i ordes, municipis,
coi.legis i relíquies universitaries (14)) temples, sanruaris i alrars (8), déus (8) i
jocs (26).
Quant a la segona part, no scmbla que Sagarra acabés, de manera definitiva, la dissertació que havia projectat. Per be que podria ser que no cns
hagués arribat, m'indino m& a creure que el que hauria revisat Bbria foren
únicament les inscripcions. Amb tot, els esborranys (en Ilatí, castelli i cataii)
qjo. Cir V m , A n<dldi~rritude lo que ei oy Cataluña ínrrextendía c& una de h comarcar de loi
meremor. coietanor eilp~getai(1804)(4r Iligill, núm. 18, fol. [Gr-u]). Ramon Ignasi de Saiis i Rius,
en canvi, afirma a la censura que, uen efecto, en el asunto de que tratamos si no hay iin
documento irrefragable en contra de lo que han escriro aquellos sabias, es menester arenerse a
su autoridad, que está recivida por los criricas como ley irrevocable de la hisrorian.
431. Pcr eaemple: aIn coemererio parrochialis ecclesia D. Petri villa de Figueres. Hieronyrnus
Pujades. o ~Cathalonia.Ex Michaelis Carbanell manuicrip~is,,.

conservats ens permeten reconstruir una part de I'estructura o, si més no,
esmenrar alguns dels temes que s'hi haurien d'haver tractat:
a) <<Delas inscripciones romanasi,; observacions especifiques entorn
de les inscripcions hebrees, antigues espanyoles i gregues, aribigues i
gbtiq~es.432
b) L'ortografia, el caricter roma i errors gramaticals.
c) Les lletres inicials i les diferenrs notes i abreviatures de les lapides
(hi ha unes notes en carali que en parlen).
Respecte del tractat de medalles i monedes, s6n diversos els materials
que ens han pervingur al lligall 26&,bona parr de m i del marques de Llo.
Sovint es tracrJ d'extractes de diverses obres fonamentals per a la numismirica, que els havien de servir de font i model, com, per exemple, La rcience
da medaillei antiquei et modernei (París, 1715)'~~O el De praestantia et usu
nummi~matumantiquorum (1664), d'Spanheim, obra dividida en nou dissertacions, revisada per Móra a partir de I'edició de Londres de 1706, en la
qual <<illustrólas disertaciones de la primera impressión con bellíssimas
noticias en todas sus especies». En sintesi, els nou capírols d'aquest llibre
versaven sobre diferents qualitats de les monedes:")"
Les monedes, considerades sacres i divines en I'Antiguirat, manifesten molts vesrigis de I'htiguitat i imarges dels homes il.lustres.
2) a) Mostren les formes genuynes i la cronolbgica diversitat de les
lletres antigues, el seu significat, la manera d'escriure-les i la seva propietat; b) Ciencia deis costums i símbols de virtuts.
j) Les propietats dels animals, les figures dels menys coneguts i dels
que fingiren els poetes.
4) Diferents plantes estranyes de que ens donen coneixement les monedes.
5) Les efígies dels prínceps grecs i birbars, ornaments de diverses
nacions i notícia de diferents reis desconeguts.
6) Noms i cognoms de les famílies romanes, origen i insígnies, notícia
dels magistrats i dignitats, Ileis, obres públiques i legions romanes.
7) La línia menys interrompuda dels Cksars Augustos i Augustes, dels
honors que es concedien a les dones romanes i sacerdoresses.
I)

432. Aquest apartar prove d'un esborrany Fet yel marques de Llo.
433. Veg. un rnrracte del primer rom a 26.i Iligall, núm. 29.
434, L'esrructura del llibre que sinterim a continuac~óes rroba al r6k Iligall, núm. 25.
Segurament, aqucsc índex fou presentat en junta e l ? de maig de 1756.
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8) Honors d'Augustos i Cksars, dels títols del candidat a I'Imperi, del
sacerdoci dels dsars, dels ape1,latius comuns (i cognoms) de quasi tots els
emperadors i dels títols presos dels pobles venquts (germhics, francs, etc.).
9) a) La memoria de les colonies sota cada príncep (els drets de les
ciutats, si conservaren les seves Ileis, impostos, jocs i obres públiques);
b) La cronologia dels fastos, dels cesars, serie dels reis birbars, cilcul
dels seus anys i altres eres cronolbgiques; c) Urilitats per a I'ortografia,
insígnies de les ciutats que indiquen els seus orígens, noms de llocs
desconeguts, diversitat dels noms geogrifics, etc.
En unes Annotacioner a l capitulo de lar monedas o medallas435el marques de Llo esbossh un primer pla per al tractat de medalles i monedes
(amb elements paral.lels als de les obres exrractades), pla que es pot comaquest capítol o tractat
pletar amb la resra de papers con~ervats.~~%ixí,
podria haver acabat estructurant-se en els següents epígrafs:
De les monedes i medalles
I. «Motivoy tiempo del origen de la moneda». «Si en lo antiguo eran lo mismo
r
núm. 3;veg. tambk, 26k liigall, níun. 27)
monedas y medallas» ( ~ Iligall,

2. De I'estudi monedal:
2.1. eDe la antigüedad y renovación del estudio monedal y su aprecio,)
2.2. <<Utilidaddel estudio rnonedaln (26k Iligall, núm. 26)
2.3. *Observaciones o avisos concernientes al estudio y uso histórico
m~nedal>,~~'
2.4. *Observaciones para el estudio práctico monedaln. «Principios
que le facilitan*
2.4.1. Regles generals («Medios práchticos conducentes al mismo
examen,)):
2.4.1.1. per a distingir les veritables de les fingides i falses
2.4.1.2. referents al material de les medalles (13k Iligall, núm. 42)"'
2.4.1.3. referents a les qüestions formals
437.
anotacions cs [roben al núm. 28 del 26e Ilipall;
.. Agucstes
.
- cl número 30 canre I'esborrai~y
d'una redaccid m& avancada d'alguns epigrafs com, per enemple, el primer, encorn de la distinció
conceomal entre meddles i monedes o el dedicar ales monedes romana (n'hiha d o i a al núm. 22).
* .
436. Vrg. el Capítulo de h medallar o monedar, del mateix Móra. Es tracta d'una rrdacció,
potser considerada definitiva, dels primers epígrafs de les Anotarioner. Els títols eii castelli del
srgüziir fiidex rreconsrmic parcialment provenen d'aquest capítol, conseivat al Ir lligall, núm. 33.
437. E n concret: a) Predomini de la historia anriga i dels idioines, principalment el grec i el
Ilati; i b) Consultar la historia i els altres monumenrs de I'Antiguirat.
438. Es rracra d'una nota en catali.

2.4.2. De les monedes antigues (26k Iligall, núm. lo):
2.4.2.1. De les gregues (5k Iligall, núm. 1)
2.4.2.2. De les romanes (26i Iligall, núm. jo i 58 Iligall, núm. 1):
a) en temps dels reis i de la República
b) regles per a les imperials
C) per a les consulars
d) per a les de les colbnies
2.4.2.3. [De les hebrees (T.? Iligall, núm. I)]
2.4.2.4. De les medalles espafioles (26i Iligail, núm. 32):
a) abans dels romans
b) en temps dels romans
c) en temps dels gots
2.4.2.5. De les dels gals i francs
2.4.2.6. De les africana i altres
2.4.3. De les monedes i medalles modernes:
2.4.3.1. De les dels sobirans [monedes i medalies de Corts]
2.4.3.2. De les dels magnats o barons
2.4.3.3. De les dels prelats i comunitats eclesiistiques
2.4.3.4. De les de les ciutats i viles
2.4.3.5. De les medalles i els medailons
De Eet, pero, els que se n'acabaren ocupant foren Josep de Vega i Josep
Salat i Móra, acadkmic de la corporació barcelonina des de 1822, considerat
el mestre de la numismitica a Cataiunya, gricies al treball (extraacadkmic)
del qual seria conclbs aquest tractat ben entrat el segle XIX."~'
1.3.4. Eh projecter jntsenrlars: k s tradzlcriow al cartella d'obres fonamentais

de la htstoriograja catalana

A finals del Setcents, els acadkmics de la de Bones Lletres projectaren
també traduir al castellh obres destacades de la historiografia catalana,
amb la voluntat de difondre-les tant com fos possible: volien treure a la
Ilum, d'una banda, l'edició anotada de les versions castellanes de les
crbniques de Muntaner i Pujades, comencant per la del primer (1792);
439. Sdat publica el 1818 un TTauidodcLu rnonedar labrndarrn elPnncipndo de Cataluny, del
qual resta inkdir el tercer volum, que es conserva a I'ARABLB arnb la signatura 5-111-8. Una
nota, al 26e Iligall, núm. 32, ens indica I'exisrencia d'uii -Suplemento, o sea, continuaci6n d
Tmtado de mrdalko labradar en el Principado de Catalar&, con instrumentos justificativos. Por
el doctor don Jocef Sdat, de la Real Academia de la Historian; veg. diversos papen de Vega i de
Salat rcferenrs a les monedes a I-IV-10.
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de l'altra, la traducció de textos jurídics rellevants, com les constitucions
de Catalunya (1800) i les ordinacions d'En Santacília (publicades en
1816).
1.3.4.1. La traducció de les crbniques: Muntaner i Pujades
La primera noticia que en tenim la recullen les actes de 1792: mentre es
decideix definitivament la manera d'escriure la historia de Catalunya i la
del dia, la junta particular troba convenient <<quela Academia se ocupe en
verter del idioma catalán al castellano los celebres autores Pujades y Montaner,
empezando este trabajo por el
La traducció de la crbnica de
Muntaner (que, tal com s'especifici, havia de ser literal) I'havien defer
Marii de Sans, Marii Joaquim de Huerta, Josep de Vega, Antoni Jugli,
Joaquim Esteve, Antoni Ahadal (jpart. I I I I V I I ~ ~ ZRafael
),
de Llinars (jpart.
27/11/1793) i Antoni Alegret (jpart. zolIII/179?). Cal remarcar que no es
tractava iiom6s d'una traducció al castelli, sinó que s'havia plantejat la
possibilitat de fer-ne una edició anotada i bilingüe, en dues. columnes separades a la mateixa pagina, una pet a I'original catali i i'altra per a la versió
en castella. Pero malgrat totes les gestions realirzades, el projecte s'ani
diluint: I'última al.lusió a les actes és del febrer del 96, moment en que
s'estimula els antiquiores de la traducció del Muntaner i del diccionari perqu& avancin les seves respectives obres."41
Encara que ja existia la versió castellana de la primera parr de la crbnica
de Pujades, feta per Pedro Ángel de Tarazona i publicada entre el 1775 i el
1777.'~' la corporació es planteja emprendre'n la seva propia traducció. Pero
més enlli de la referkncia esmentada, ja no se'n parla més. Potser I'aparició,
l'any 1795. al Correo de Gerona d'unes «Memorias de Cataluña», fetes per
Felip Oliver, a tal1 de resum amb comentaris crítics de la Corónica de Pujades (veg. BERTRAN1931: 54-55 i MIRALLES
2003: 43), els f6u desdir de la
idea. Entre 1829 i 1832, aparegui l'edició de la Corónica universal delprincipado
de Cataluña, a cura de tres il.lustres acad&mics:Fklix Torres i Amat, Albert
Pujol i Prbsper de Bofarull. Amb tot, no se la pot pas considerar com un
440. Jparr. 2g/11/17gr:1-111-1:Regiirro delarjuntarparticula~~x
..., p3g. 6 . Veg. rors els acords
que es refereixen a aqurst projecte al paper intitular Sobre veriidn de Monraner y Pujada
(conservat al lligall 1-111-2).
441. Encara I'any 1799, Mari3 Joaquim de Huerta, en el k r e c de zelador, s'hi referia: .La
rraducci6n dcl Montaner en la vida del rey don Jayrne está detenida, deíputs de havrrse hecho
cornisi6n para ella, así como para el diccionario,>(ARBLB, 19k Iligall, núm. 49, fol. [zv]).
442. Semanario hirtúriro-flrudiro.La Corónica univmaldelprincipado de Cataluña Barcelona:
Rairnon Marri, Carles Sapera i Mateu Barcel6, impr., 1775-1777, 7 vols.

projecte institucional. Una nota de m i del segle XIX, en que figuren les
donacions de llibres fetes a la corporació, ens informa que:
Los editores de la Crdnica univerral de Cataluña, escrita por el doctor Gerónimo
Pujades, tienen el honor de presentar a la Academia de Buenas Letras un ejemplar de
esta obra, en testimonio de sus deseos por el aumento de su reciente biblioteca (Iligall
i-N-II) .

EIs textos jurídics: de la versió de les constitucions de Catalunya
a la de les ordinacions &En Santacília
1.3.4.2.

Com el de la versió castellana de la crbnica de Pujades, un altre projecte
efímer, ates que oomés s'arribi a plantejar com una possibilitat, fou el de la
traducció també al castelli de les constitucions de Catalunya, text jurídic
fonamental que la Nova Planta havia preces eliminar. A finals de 1790 (jpart.
~ z I X I I I I ~ ~estimulas
O),
pel discurs del zeladot, el bar6 de Sarraí, contra la
decadencia, els membres de la particular plantejaren la traducció de les
constitucions de Catalunya i nomenaren una comissió integrada per Marii
de Sans, Antoni de Sicardo, Miquel de Sarralde, Antoni Jugli, Climent
Llozer, Antoni Elies i Antoni Abadal, la qual, després d'avaluar les dificultats que podria comportar la realització d'una empresa d'aquesta magnitud, acordi la suspensió temporal d'aquesta iniciativa (jgen. 16111111791).
No sera fins al 1800 que el regent de la Reiai Audiencia de CatalunyaM3
exposi el seu desig de veure traduides per la corporació les constitucions de
Catalunya, per a la qual cosa oferí tots els mitjans que els pogués
proporcionar: fins i tot, en cas que fos convenient, elevaria una representació
a instincies superiors (jpart. 71Vl1800); maiauradament, aquesta nova i arnbiciosa iniciativa academica tampoc no acaba prosperant.
Malgrat que sembla que reaiment foren dues iniciatives diferents i indep e n d e n t ~ , ~no
' hem d'oblidar que el text de les ordinacions d'En Santacília,
nom amb que es designaven les Conruehcdc de la ciutat de Barcelona sobre
les servitudi de les cases e honors, recopilades per aquest jurista de mitjan
segle XIV, formava part del Corpus de les Constitucions i altres drets de
Catalunya. Es tracta d'una setantena de capítols dedicats a diversos temes
de dret urbi barceloní, per bé que la practica estenguk aquestes ordinacions
443, El podem identificar, a partir del llistat de rrgentr ~laboratprr María de los Ángeles
Pérez Samper, amb Francisco de Arjona, que ocupa la regencia del Principat des de 1798 fins a
1802, any en que fou promagut a la fiscalia del Consell de Castella (veg. PCREZ1981: 248).
444. Si mes no, aixi 6s com apareixen rractades en els exrractes dels awrds Sobre tradurcidn
dtconrh'n<cionniSobreconrtitucion~~deSantari~ia,
elaborars per Pece Ponr (conservats al lligall
1-111-2).
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a la resta del Principat (excepte Tortosa), cosa que féu que fossin reeditades
i glosades repetidament. Potser fou per aquesta raó que el projecte de la
traducció de les constitucions de Santacília sí que acabi reeixint. O tambi
perquk era una de les obres més valorades pels acadkmics: en 1769, ja havia
estat esmentada corn una de les fonts lexicografiques antigues del diccionari
d'autoritats que projecti la institució.
Pel que consta a les acres, la primera vegada que els acadkmics de la de
Bones Lletres es plantejaren si seria oportú traduir-les (conjuntament amb
la idea de reimprimir alguns llibres catalans) fou en junta particular de 30
de mar5 de 1803. Anys abans, perb, i de la mateixa manera que ho havien fet
molts altres autors abans de publicar les seves obres, Andreu Bosc i Riba,
arquitecte i membre de la Real Academia de San Fernando, busca I'aprovació
de la corporació barcelonina per a la seva vcrsió de les constitucions d'En
Santacília, com s'indica a la següent nota:
Don Andrés Bosch i Riba, arquitecto socio de la Real Academia de San Fernando,
vecino de la ciudad de Barcelona, ha hecho la traducción de las Consuruciones de
Sanctacilia con la reduccibn del palmo destre al palmo catalán, acompañándola de
algunas noras para lamayor illustración de dicha obra que intenta dar a luz a utilidad
del público. Y, a fin de que salga correcta en quanto sea posible y meresca la general
acceptación, decca que la Real Academia de Buenas Letras de esta ciudad tenga a
bien examinarla y aprovarla si la halla digna de su atención, sugerándose el traducror
a la enmienda y corrección en quanro lo reconosca necesario dicha Real A ~ a d e m i a ? ~ ~

Seguint la preceptiva marcada, un pare11 d'acadkmics, Maria de Sans i Joaquim
Esteve, s'encarregaren de revisar i censurar aquest text (jpart. 17M11796).Per
dissort, la documentació conservada a I'arxiu corporatiu no ens aporta dades suficients per escatir si és la traducció de Bosc, o una altra, la que la
RABLB acabi publicant sota el seu nom. Tot i que no és gaire habitual que
I'Acadkmia prengués com a propia la tasca d'alguna persona que no en fos
membre, tamhé és cert que no coneixem els lligams que aquesr <<vecinode
la ciudad de Barcelonan podia tenir amb alguns acadkmics'" isembla,
d'altra banda, plausible que n'acabessin aprofitant els materials i que un
projecte personal, una traducció feta fora de les filetes de la de Bones Lletres, acabés esdevenint la base del projecte institucional.
445, Nota conservada al lligall 38t [signatura antiga]. La perici6 de Bosc es féu presenr a la
jpart. 171V111796.
446. Unr lligarns prou esrrers i importants ja que, recordem-ho, havia quedar especificar en
junta que només es censurarien les obres dels acadkrnics i que, si I'auror no era individu de la
RABLB, se li negaria la petici6 (veg. jpart. 1jIW1756).

Fora del terreny de l'especulació, ens consta que el 1804 ja hi havia un
grup d'acadkmics comissionats per a aquesta versió: Alegret, Forts, Domenec
i Torres (ais quals s'afegiren Esteve, Vails, Sisó i Elies; jpart. 7/Xi/1804), que
manifestaren la necessitat de redactar un prbleg en que s'exposessin algunes
observacions imprescindibles (jgen. 1glX11I1804). Aquest prbleg el llegiria
Ignasi Torres i Amat un any i mig després (jgen. 3o/VI1/1806).~~'
Abans
d'enllestir definitivament I'obra, perb, hagueren de vencer algunes dificultats
(de concepte). Per exemple, Sisó planteji el problema
sobre f m el verdadero sentido y medida de la cana dextra; y que se habla entendido si se
gobernaban en Gerona por una traducción hecha e impresa en esta ciudad de las
constituciones deSantacilia; quedó el secretario en pedirla aGeronayse acordó, al mismo
ticmpo, quese solicitasesaber de algunos arquitectos la práctica que observan en punto de
la cana dextra (jpan. ~0/1/1805;
1-111-1:Re@ h hjuntarpamcukzm ..., p+. 95-96),

A fi de resoldre aquesta qüestió, el text fou entregat a un parell d'arquitectes (Josep Soler i Pere Serra), als quals se'ls reclama a inicis de 1806.
Encara que la traducció de l'obra de Santacília ja feia anys que havia estat
I ~ ) , de la interrupció
conclosa, no fou fins al 181s (jpart. z ~ ~ V I I I I ~despr.6~
de 1807, que la junta la demani a Alegret, que la custodiava, amb I'objectiu
d'intentar activar la seva publicació buscant fons per sufragar-la.
La versió castellana de les ordinacions d'En Santacília aparegué, finalment, en un volum sense data d'impressió, sota el títol de Costumbres de

la ciudad de Barcelona sobre las servidumbres de los predios urbanos y
rústicos, llamadas vulgarmente d E n Sanctacília, a las que se han añadido
por apéndice algunos capítulos de los privilegios conocidos bajo el nombre
del Recognoverunt proceres relativos a las mismas servidumbres.448
Traducidas por la Real Academia de Buenar Letras de Barcelond" (Barcelona:
Joan Francesc Piferrer, i ~ n p r . ) . ~La' ~data d'impressió (fins i tot, de manera
447,Seguramenr, el va redactar el1 (si m& no en gran part), ates que, en carta de 21 de
novembre de 1806,remera I'Acadkmia la rraducció castellana de les constitucions d'En Sancacilia
.para hacer de ellas el consabido uso,, (Iligall 37& [signatura antigal).
448. Josep M. Font i Rius ha constatar que «bon nombre de tals apítols [de kr Orrlrnaciom]
presenten una similitud amb d'dtres de la primen part del Recognoveruntprocme~,pero amb una
redacció mes desenvolupada» (GEC s. r O d i n ~ i o m&En ru?nctaclliu).Tot ens fa suposar que,
de la m a t e k manera que el prbleg, aquest apkndix fou afegir perla cornissió i, en cap cas, per Basc.
449.
. ., No ens ha d'estranvar
, aue.
. . en lloc del nom dells traductorls a~areeuiel de la institucih.
fet habitud ates que es wnsiderava una obra instituciand i de caricter col.lectiu
450. ~im~resso;
Joan Sellent, adminisrradot de k casa Pifuru, es compmmed a enrrcgar-ne a la
wmonció cent exemdars enouademaw amb c o k m de moer i seutanta Uiures aralana a canvi de la
m i 6 de la propietar de I'obn (veg. el w n r a c e d'edicih, signar el de febrer 1816,d U i g d I-111-2).

.

..
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precisa: maig de 1816) ens la proporciona, entre altres d o c u m e n t ~ , ~
la~pri'
mera de les Reflexioner sobre la nueva edicidn de las Costumbres de la ciudad
de Barcelona, llamadas vulgarmente d'En Sanctacília, etc., o rean, u n a notas
sencillas de lo que allipuede aríadirsepara su mqor inteligencia e ilusmación y
de las equiuocacioner más notables que en elLa se reparan (22 de desembre de
1816),de l'acadkmic Francesc de Mirambell i Gi01.~'~Curiosament, Mirambell (autor d'un Petit alfabet catalh) ja preveu l'inconvenient que aquesta supressió suposara per a futurs investigadors:
N o hay duda que, por esta causa, en los siglos venideros habrá casi tanta dificiiltad en
saberse el aíio de erra edición como ahora en averiguar el año en que antigu~mentese
compilaron tales ordinaciones (AMBLB, zn Uigall, núm. 41, fol. [r>l).

A conrinuació, analitza qüestiotis diverses d'ortografta catalana (per exemple, amb motiu d'escatir el significar exacte del passatge d E n Sancracilia»).
El prbleg de la corporació esdevé alhora una justificació de I'obra i una
breu descripció: atks que «el idioma catalán no ha podido eximirse de la
suerte común a todos los de las demás tiacionesn, 6s a dir, elpas del temps
i les modificacions exercides sobre el primitiu idioma per la forqa de I'ús,
i ates que el principal objecte de la RABLB és la historia de Catalunya (i
aquestes ordinacions formen part de la branca civil), els sembla convenient
<<proporcionarel conocimiento de diferentes voces poco conocidas y de
otras quasi ininteligibles». Aixi, doncs, I'Academia barcelonina presentava una edició de les ordinacions (a la primera columna), una versió catalana actualitzada (a la segona columna) i la seva traducció literal al casteIIa (a la tercera), prenent com base les edicions barcelonines de les consritucions de Catalunya dc 1481, 1589 i 1704, sense interpretació de cap de
les ordinacions (ni indicació de les contradiccions existents), amb i'única
excepció d'alguns mots, I'explicació dels quals, apareguda en breus notes,
havia estar feta per arquitectes prestigiosos de la ciutat (segurament pels
esmentars Soler i Serra) -fet i fet, la traducció que empraren potser també havia anat a cirrec d'un d'aquests professionals. La intenció que s'hi
45r Per exernple, una carta adre~adaa Pedro Cevallos, amb moriu d'enviar-li dos volums
d'aquesta obra, dacada el zz de jilny de 1816,en qut s'indica que I'AcadCrnia «acaba dc dar a la
prensa la traducción que renia ya hecha de la Constituciones llamadas vulgarmente de Sancncilia.
Y ha preferido esta producción a fin de corrrspondrr a los deseos de los magistrados y,
especidmente, a los facultativos, arquitectos y propietarios, para conocer el verdadero sentido
quc puede darsc a lo que quisieron ordenar aqucllas rcspctables constituciones».
452. Aquesrcr absemcions critiques foren passades a Antani Alegrer i Cir Vds, perqut les exaniinessin (jpm. zo/II/1817). ia censura dr Vdlr fou Ilegida en junta general el r? de maig de ,818.

explicita 6s la d'oferir al públic en general aquesta part del codi municipal
catala en un text que resulti entenedor a inicis del Vuitcents, literalment,
<<proporcionarla mejor inteligencia de estas leyes a toda clase de personas,).
A més d'un exemplar per a cadascun dels acadkmics, se'n distribuiren
diversos volums a autoritats civils i institucions, de la següent manera: dos
al capita general, un al governador, un a I'intendent, dos a I'ajuntament,
un per a tres de les Academies de la ciutat (1'Academia de Cikncies i Arts, la
de Jurisprudencia i la &Arquitectura), dos a Pedro Cevallos, ministre de
I'Estat, i uns altres a Josep Soler, Pere Serra, Josep Ignasi Claramunt, Jaume
Pons i Francesc Garrido.
1.4.ELS DISCURSOS

INDIVIDUALS DELS

ACADEMICS

SOBRE LA

HISTORIA DEL

PRINCIPAT"~

Quan el projecte de realitzar una historia de Catalunya fracassi, com a
tasca institucional, en els diversos intents que es dugueren a terme al
segle XVIII, el paper de I'Academia passi a ser no el d'un focus de creació
conjunta sinó el d'un lloc de relació i d'incentiu d'erudits dedicats a I'elaboració de textos histbrics. La historia ja no era tant I'obra de I'Acadkmia,
considerada com a corporació, sinó dels acadkmics, en particular. La tendencia histbrica s'havia converrit en predominant a partir de la represa de
I'any 1729 i els acadkmics dissertaven sobre histbria política, institucionai,
militar, edesibtica, social, culturai, moral (és a dir, aquella que pretén extreure dels seus personatges un model a imitar), historia de la lingüística i
de la literatura, teoria de la historia, e t ~ . , "en~ ~molt bona part amb una
certa perspectiva localista.
Quantitativament, la histbria eclesiistica de Catalunya ocupa bona part
de fet, no podia ser d'altra manedel temps de les sessions acadkmiq~es;'~~
ra ates que molts dels integrants de la corporació formaven part del clergat.
Corresponents a aquest imbit, es llegiren discursos sobre la fundació de
453. Bona part d'aquests discursos es troben recollits al Ir lligall de I'ARABLB.
454, De manera aillada, s'havien plantejar, fins i ror, la possibilitat de dedicar acadkmies
rnonogrhfiques a un tema de la historia de Caralunys; 6s el cas, per euemple, de la Ideapara L?
a r d r m i a de junio 1742: La pmdencin, ualor. jurriria y piedad practicada por lor conde, dc
Barcelona durante el tiempo de ru gobierno, conservada anbnirna, pero atribuible, per la Iletra,
a Pere Serra i Posrius (1-111-17).
455. Ja se n'adonh el 1955JosepViver quan er referí al ~<renacimienro
de los estudias de historia
eclesiásticau (VIVE 1955: 342), i enumera tambt diversos discursos sobre aquesta iinporraiir
parcel.la de la liisrbria de Catalunya.
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diversos monestirs, com el de Sant Miquel de Cuixi (Domknec Felix de
I I de
/ I Sant
~ ~ ~Martí
),
de Canigó Uaume
Móra i Areny, ~ I I X I I ~ ~ ~ - ~ I X el
Caresmar, ~ I V I I I I I ~ ~elI )de, Banyoles (Francesc Escofet, 3IVII/r76~),el de
Gerri (Escofet, 8/1/1766, i Caresmar, 13/111/1776) o sobre les fundacions dels
monestirs de la congregació benedictina claustral tarraconense (Antoni de
Ravissa, abat de Breda, 4IIIl176i); al seu torn, Jaume Caresmar Ilegí, en diverses juntes (a partir de jgen. 1/XIIlr773), parts de la historia que compongué
en Ilatí sobre el monestir de BeUpuig de les Avellanes; Josep Ignasi de Mercader exposa un treball sobre I'estat de les esglésies d'Espanya, i especiaiment
de Catalunya, en el segle VIII (7/V/1766), i Bener de Moixó presenta unes
memories sobre el monestir de Sant Cugat del Vallks (1jl1-jlIII179o).
També són forga abundants els treballs dedicats a la fundacid de diversos
ordes religiosos, com el de Nostra Senyora de la Merck (Domenec Ignasi
de Bbria, zM/1767-~lVIII/1767) o sobre Sepoca de I'establiment de l'orde de
Sant Agustí a Cataiunya 001di Rei; 4/11/1778), i les dissertacions entorn de diversos sants i patrons catalans, com santa Eulalia, patrona de Barcelona (Ramon
de Ponsic, j/I/176~-176~),~~%ant
Ramon de Penyafort i el seupaper en la fundau6
dels mercedaris (Bbria, 11MI1766) o sant Jordi, patró de la Corona &Ara@ i,
especialment, de Catalunya (Caresmar, glIII1774). A m& de discursos dedicats
als fets de sant Ignasi a Catalunya (Gregori de Prats i Mates, Wi7zq) o a decidir
si la veritable patria de Joan Eixarc fou Lleida o Valencia (Agustí Riera) o si la de
sant Joan de Mata fou Cataiunyao Franp (Salvador Santjoan, 1729)~i els conventi
que van fundar, respectivament.
En aquest mateix camp, hi hagué academics que reclamaren I'atenció sobre els concilis celebrars en diverses kpoques: Francesc Armanya Ilegí un treball en que fui el cbmput que, en la histbria de Catalunya, s'havia de dur a
terme dels concilis toledans i es planteja si al concili 12, 13 o 14 de Toledo hi
assistí el bisbe de la Jonquera, segons el que es dedueix de Pujades (j/II17j;),
i Francesc de Sans i de Sala descrigué els d n o n s establerts als dos concilis
provinciais celebrats a Barcelona en temps de I'imperi dels reis gots, un I'any
540 i I'altre el y99 (zjMI/1777), yer esmentar-ne un parell de casos.457
4r6. Cinc anys desprá, el 1770, Ponsic rebia la llicencia de la RABLB per ala impresaid d'aquest
treball, que fou efectivamenc tret a Ilum, ja que ha quedar consignar que el 6 de febrer de 1771
regala un exemplar de la aeva obra inrimlada Vd,mnrtirinry p n h desanta EulalrB.
457. De rota manera, no tors els discursos entorn de la hirtbria ecleriktica del Principat ea
poden sisremaritzar, ates que n'hi de naturalesa ben hererogenia: el comte de Creixell, per
exemple, llegí un «elogio sagrado en honor de Barcelona y Garduña de haber sido su capitd la
primera población de España que recibió la fe de Jesucristo desde su Orienre~(jgen. 8/111/r77~;
1-11-3, pag. 7.09).

Perb tots aquests treballs presenten una restricció que ja ha estat exposada per Ramon Grau:
La historiografia critica eclesiistica dels segles XVII i XVIII tenia rnarcat un lírnit metodolbgic imporrant. U n w p establerta l'aurenticirar del documenr, els fers consignats
per aquest eren wnsiderats igualmenr autkntics, amb independencia de la swa credibilitat a la llum de la ra6 natural (GRAU1995: 339).

Per tant, els miracles podien ser admesos amb el mer aval d'un suport
documental fiable.
Una altra qüestió recurrent fou la de I'etimologia del nom de Catalunya
i, per consegüent, la dels catalans. En parlaren Joan de Sagarriga i de Reard
(2/1/17j0), Josep de Bastero i Vilana ( I I I I I I ~ $ ~ )Antonio
,"~~
Fernández de
Calderón (zlIII176j), Domknec Fklix de Móra i Areny (81III1786), Josep
Antoni Forts i Camps (1ylIIl1797), o Antoni Alegret (zqlVl1797), entre altres. En la seva recerca del veritable origen del terme, esmenten les teories
d'historiadors com Pujades, Zurita, Corbeta, Pellicer, Roig i Gelpí, Calca o
Carbonell, entre els més emprats.
Així, durant tot el segle, trobem discursos de personalitats molt importants en la historiografia catalana: acadkmics Desconfiats com Francesc de
Josa i d'Agull6, Josep de Taverner i d'Ardena, el gebgraf Josep Aparici i
Mercader o Pau Ignasi de Dalmases i Ros, nomenat cronista oficial del
Principat l'any 1702, destaquen com a figures rellevants entre els historiadors del seu temps; Manuel Marii Ribera, Pere Serra i Postius, Francesc
Xavier de Garma i Duran, Jaume Caresmar i Alemany, Josep de Vega i de
Senrmenat, Antoni de Capmany i de Montpalau, Fklix Amat i de Palou,
Benet Ribes i Ribes, Joan Francesc de Masdeu i de Montero o Ignasi Torres
i Amat, entre altres, incansables recol.lectors, tots ells, de noticies i documents sobre la historia de Catalunya, desenvoluparen una tasca molt fructífera a la RABLB. Precisament, molts d'aquests intel.lectuals havien entrat a formar part del cos de l'Acadkmia pels seus treballs histbrics entorn
del Principat; per exemple, Masdeu, el qual es disculpa per no poder
tenir I'oració gratulatbria en el temps en quk li fou demanada de la següent manera:
458. Segons Francerc Feliu ( 1 9 7 8 ~no),
:
la dissertaci6 de Josep de Bareco es rracnva d'un
.plagi absolut del quart capitol del llibre primer de la H i s t d ~ ade la /lengua>del seu oncle Antoni.
En d seu discurs, hi presenta una hipbresi (la parernitat de la qud degue ser, en reditat, del
canonge gironi) que fCu fortuna entre els historiadors posteriors: la derivaci6 de Catalunya de
Gothohndia cornpost de goti de land, germanisme que vol dir 'terra'.
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La liisroria de España, que forma mi principal ocupación, me presenra por sí misma
varios objeros relativos a Catalufia, y por este titulo muy oportunos; pero como a
éstos he dado lugar, según siis respectivas épocas, en la historia general y ahora me
ocupo en algunos suplenientos, que, por la materia y por la calidad de las personas
que me los han encargado no sufren dilación, suplico a vuesrra scñoria y a todos los
demás señores académicos que me permitan retardar algún tiempo el pequcño obsequio literario de que me reconozco deudor a tan respetable cuerpo.'59

La fórmula d'inici (i, d e vegades, conclusió) d'aquests discursos sol ser la
mateixa: la constatació d e I'obscuritat que cobreix I'esdeveniment o epoca
histbrica d e quk cal parlar. Només a tal1 d e mostra, i per la seva poeticitat,
vegeu el parigraf inicial d'una dissertació d e Josep d e Sagarra (1757):
Nos representan los mythológicos a la verdad a manera de una dama quc hazc
igualinente alarde de su desnudez que de su pureza, y por lo mismo parece que se va
recatando de la vista de los hombres. De un cabo de la calle a otro se cncubre la
verdad, de tal suene que apenas deja hallarse y de una provincia a otra es muchas
vaes infructuosa en busca de ella la más perspicás vigilaiicia. Y si esto passa en los
sucesos actuales, que pueden abonarse con muchos resrigos de vista, ;qué será en
aquellos que, esraiido encubierras con el opaco velo de muchos siglos, nos refieren los
historiadores con vasiedad?Paréceme que, en este caso, piiedc aplicarse a los historiadores lo que de los gramáticas dixo Oracio: iiGramatici certant et adhuc sub judice lis
esrn (ARABLB, 7&Iligall, núm. 40, fol. [IY]).

1 I'estructura acosruma a ser la clissica del raonament critic dividit en
dues parts: a la primera, es proposava una nova teoria i s'argumenrava; a la
segona, es rehatien les opinions dels autors q u e hi estaven en contra. Molres
d'aquestes comunicacions sobre temes histbrics són, d o n a , treballs bibliografics q u e examinen (o, més aviar, reporten) les opinions dels autors més
destacats entorn d'un tema concret; d e fet, n'hi ha q u e esdevenen únicarnent una recula d'afirmacions, contraposades les unes a les altres, per acabar decantant-se per la q u e els sembla més provada d e roces. Alguns autors
(i obres) són reircradament esmentats, c o m a base -sovint, justificaciódels discursos. Els mateixos academia els classifiquen segons autors antics
(els clissics) i moderns (la resta); i aquests darrers, al seu torn, en propis
(catalans, valencians i aragonesos) i estrangers. A continuació, en llistar.! els
mes al.ludits, e n funció d'aquesres categories:

459. Joaii Fraiicesc de MASDEU,
carta a Felix de Prats i Santos, baró dc Sarrai (Roma, 2 de
setembre de ,795). conservada al lligall i-111-1.

1. ANTICS(O CLJ~SSICS):Historiadors grecs, com Diodor de Sicília (autor
de la gran enciclopkdia histbrica Biblioteca histdrica o Biblioteca &histories,
en 40 vols.), Polibi (Histiries), Plutarc (Videsparal,leles), Tucídides (Historia
de la guerra dd Pelopon>s, c. 450 aC); i els llatins Tit Livi (Ad urbe condita,
142 llibres de la historia de Roma), Pau Orosi (De Ormestu mundi), Gai
Plini Segon [Plini el Vell] (Naturalis historia, en 37 Ilibres, 37 dC), Gai
Sal4usti (Catilina) i Corneli Ticit (Histdries). 1 gebgrafs grecs, com Estrabó
o Ptolemeu, i Ilatins, corn Pomponi Mela (autor d'una geografia en tres
Ilibres, el De situ orbis o De chorographia).
Entren també en aquesta categoria, I'historiador jueu Josep Flavi (autor
d'Antiguitats judaiques), el sacerdot babiloni Berosus (que escriví en grec un
resum d'histbria del seu país, intitular Chaldaica) i els pares de 1'Església
sant Jeroni (amb la Vulgata i el De v i k ilhtribw) i sant Agustí (autor del
De ciuitate Dei i les Confkions).

Perb no seran només reputats historiadors clissics els que serviran de
fonts per a les dissertacions acadkmiques, sinó també poetes (Virgili i Homer,
en especial), filbsofs (com Aristbtil o Ciceró), autors bíblics, teblegs, etc.
(per exemple, per desmentir creences com que els primers habitants de
Catalunya fossin gegants). Tot i I'autoritat concedida a aquests autors, cal
prendre certes precaucions a l'hora d'acostar-s'hi, algunes de les quals foren
constatades pel trinitari c a l ~ a tBernat Salvat, al seu discurs Si hubo algún
rey en España Mamado Ibero que le diere su nombre de Iberia, y el suyo al
Ebro (1796):
Sr debe suponer que, en la serie de los rcycs antiguos de Espana, la vanidad antigua
de los griegos impostores y las fábulas modernas de Juan Nanni, vulgarmente llamado
Annio, dominicano d e Viterbo, son dos lagunas que han ofuscado con sus vaporer
las antiguas historias españolas; y, de España, se debe expurgar roda fábula, ficción y
falcedad para que, dicipadas las opacas sombras, nieblas y vapores, aparesca la luz de
la verdad y se pueda más francamente buscar y hallar. Los griegos, con su mirologia,
han contaminado las historias dc España y otras provincias. [...] Algunos autores
modernos, con excesivo respeto a la antigüedad, se han farigado en querer hallar a lo
menos un sentido real de verdad histórica e11 cada una de sus fábulas griegas. Y no
uene duda que los antiguos griegos eran capaces de invenrar, fingir, y concidero que
su historia es como una novela forjada de la superstición y capricho (ARABLB, 8&
Iligll, núm. 9 , fol. [ ~ r - u ] ) .

En aquest sentit, en la serie dels primitius reis $Espanya, els grecs
inclogueren els titans, Hkrcules i altres reis fabulosos i inventats, entre els
quals hi ha, precisament, Iber.
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2.1.

Propis:

a) CATALANS: Josep Blanc (Archiepiscopologio de Tarragona, ms. escrit fins
al 1654 -que <está en mi poder*, diu Ramon de Dalmases; 2n Iligall, núm.
47, n. 6-), Bernat Boades (Libre delrfeits dármes de Catalunya, suposadamenr escrit el 1420, i realmenr compost pel frare mínim blanenc Roig i
Gelpi c. r673), Jaume Bosc ( T h l o s en honor de Cataluña, 1628), Esteve
Gilabert Bruniquer (Rubrica regiorum priuilegiorum, 1610, i Relució sumAria
de lántiga fundacid i cristianisme de la ciutat de Barcelona i de lántic magistrat i gouern dels magnífics consellers i altres coses d'honor i bellesa de la ciutat,
163o), Francesc Caiga (De Cathalonie, r588), Pere Miquel Carbonell (Cdnique8 d'Erpanya, e. 1495-1513,p. 1547), Esteve de Corbera (Cataluña ilustrada,
1678), Bernar Desclot (citat, perb, en la traducció casrellana de Rafael
Cervera, de 1616, Historia de Cataluña, de lar empresas hechas en sus tiempos
por los reyes de Aragón, hasta la muerte de don Pedro el Grande, tercero de este
nombre, rey de Aragón y de Sirilia, conde Barcelona), Antoni Viceng Domenec
(Flor sanctorum o Historia general de los santos y uarones ilustres en santidad del
Principado de Catalunya, 1602),Narcis Feliu de la Penya (Finix de Cataluña,
1683, i Anaks de Cataluña, 1709)~
el Gesta comitum Barcinonensium et regnum
Aragonum (1314,conservar al monestir benedicti de ñipoll), el Llibre de les
solemnitats de Barcelona (1424-1719).Onofre Manescal (Serme uulgarment
anomenat del sereníssimo renyor don Jaume segon, 1602), Manuel Marcillo
(Crisis de Cataluña hecha por las naciones estrangeras, 1685),Joan Margarit
(Paralipommon Hispaniae libri decem, 1545),Jaume Marquilles (Comentaria
super usaticis Barchinone, qoy), Francesc Martorell i de Luna (Historia de la
santa Cinta, de Tortosa, 16z6), Josep Massot (Compendio historial de los
ermitaños de nuestro padre san Agwtín, del Principado de Cataluña, desde los
años 394 [...] hasta los años de 1699, 1699)~
Joan Lluís de Montcada (Annales
C a t h a l ~ n i a e )Jeroni
~ ~ ~ , Pau (Barcino, 1491),Lluís Pons i d'Icard (Libro de las
grandeza y cosas memorables de L.. ] Tarragona, 1572),Jeroni Pujades (Cronica universal del Principat de Catalunya),Joan Gaspar Roig i Gelpí (Resumen
historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona 1678, publicat amb una Carta apologéticapor la txtrada de Carlos el Grande en Cataluña,
escrita el 1676), Francesc Tarafa (De Hispaniae situ, prouinciis, populis,
460. El segon marques de Llo rs referrix a aquests a&, =quems.están en Pobler, de los que rcngo
fiel copia e n mi poden,. Sovini els acadhics expliciren ds andus que hm m a r a consulrar.TamM anh
a Pobler Antoni d'kmengol i d'Aimeric xpor el motivo de h a x r en su archivo y libreda las más
eracm avcriguacionesr sobre la vida i Fers de Bernar d'Alzira. monja de Pobler (jr U i d , núm. 36).

regionibus, oppidis, JIuminibus [...] dictionarium, 1552, i De origine ac rebus
gestar rerum Hispaniae in corpore Hispania Illushata ab..., 1553, esmentat al Ir
Iligall, núm. 38 i al zn Iligall, núm. 14). Pere Tomic (Histdries e conquestes deh
reys de Aragó e comptes de Barcelona, 1495). Jaume Ramon Vila (Armorid
1602, i L a j del comte d'Urgel1 1624, 1631), Antoni Viladamor (Primerapart
de la historia general de Catalunya, 1185) i Joan Pau Xermar i de Sala (Civilis
doctrina de antiquitate et religione, regimine, privilegiis etpreheminentis inclitae
civitatu Barcinonae, 1644).
1 entre els coetanis (amb la presencia d'alguns acadkmics il.lustres):
Domknec Aguirre (Tratado histórico-legal del Real Palacio Antiguo y su
cuarto nuevo de Barcelona y de los oficios de sus alcaldes o conserges, en
que, a már de sus derechos y prerrogativas, se huta de la ciudad de Barcelona
y de sus príncipes, 1725)) Fdix Amat de Palou (Historia ecksihtica o Tratado
de la Iglesia de Jesucristo, c. 1785, p. 1834). Pau Ignasi de Dalmases
(Disertación por la patria & Pablo Orosio i el primer volum de la seva
crbnica d e Catalunya4"), Josep Finestres i d e Monsalvo (Sylloge
inscriptionum romanarum de Catalunya, 1762) i Manuel Mari& Ribera4'*
(Milicia mercenaria, 1726).
b)

VALENCIAN~:~'~
Pere

Antoni Beuter (Primera part de la Historia de VÚ-

I h i a , que &acta de les antiquitats d'fipanya ifundacid de kl2ncia, ab tot lo
discurs j n s al temps que l'ínclit rei don Jaume la conquistd, 1538, i Crdnica
universal de España, 15>o),Jaume Bleda (Crdnica de los moros de Esparía,
1618), Francesc Diago (Historia de la provincia de Aragdn de la orden de lm
predicadores, 1599, i Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona,
1603), Gaspar Escolano (DPcada de la historia de la insigne y coronada ciudad
y reino de Vakncia, 1610-11), Gregori Maians i Siscar (Orígenes de la lengua
espafiola, 1737). Joan Francesc de Masdeu i de Mnntero (Historia critica de
España y de la cultura española, 1783-1805), Francesc Vicent Pérez i Baier
(Damasus et Laurentius hispani, asserti et vindicati, 1756) i Rafael Martí de
Viciana (Crdnica manuscrita de la ínclita ciudad de Valenciay su reino, 1564).

461. Veg., a ronrinuaci6, I'exnrrsw que dedica a aquesr manuscrir.
q61.A qui no nomes ciren com a fonr sin6 que li canaulren sobre slguns assumptes (mm
indica, per exemple, Ignasi de Santa Clara al rirol d'una de les seves dissertacions: Rr~uélue~eri
en
lar conqirirm conna loi moro!, h n o b h de Carhaluña dieron lo, apellidoi a Ia, cmtiüos o, ri de érrm,
los tomaron aquellox, para lo q u a l ~ eme mandd comltar o n el rmerendiiimopadrr m a a n o f q
ManuelMariano Rib~ra,1730)o els facilira I ' a d a exemplars de la seva biblioreca parricular,
com la Hirtoria de lor con& de U&, de Montfar, esmentadada mes amunt.
463. En alguo discurs, perb, els historiadorr valencians s6n considerats aucors cstrangers.
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c) ARAGONESOS: Pedro Abarca (Los reyes de Aragón en anales históricos,
1682), Antoni Agustí i Albanell (Didlogos de medallas, inscripciones y otras
antigüedades de Tarragona, 1587)) Jerónimo de Blancas y Tomás
(Aragonensium rerum comentarii ab anno 704 ad annum 1~88,1588), Juan
Briz Martinez (Historia de la findación y antigiiedades de san Juan de la
Peña y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y Navarra, 16zo), José Pellicer de
Ossau y de Salas-Tovar (Idea del Principado de Catalufia, 1642) i Jerónimo
Zurita y de Castro (Anales de la Corona de Aragón, 1562).
Molts d'aquests, conservats manuscrits i sobre els quals redamava I'atenció
Benet Ribes en el seu discurs intitular De h &tos y efectos de la historia
(1795):

De donde he venido yo a considerar muchas veces si del descuydo de nuestra historia
procede en gran parte también el de nuestro idioma, que tuvo también su Siglo de
Oro. Y quando observo el olvido en que sc consumen tantos y tantos monumentos
de nuestra historia, tengo por más reprehensible nuestra descidia, que la quc imputamos
injustamente a nuestros mayores (ARABLB, g& Iligall, núm. 12, fol. [ z ? v ] ) .
Concretament, fa referencia a les obres inkdites de diversos historiadors
catalans dels segles xw i mr: la segona part de la CorDnica universal del
Principat de Catalunya, de Jeroni Pujades; la Historia de los condes de Urgel
de Dídac de Montfar (acabada el 1650 i publicada el 1853 per Prbsper de
Bofarull); la Pn'merapan de la historia general de Catalunya (1585)~d'Antoni
Viladamor; les Il.lurtracions dels corntats de Rosselló, Cerdanya i Conflent
(1586), de Francesc Comte; els Annales Cathaloniae i 1'Episropologio de Vic
(1691, 1694), de Joan Lluís de Montcada; i els treballs de Josep de Taverner i
d'Ardena entorn dels moncstirs, esglkies i cases comrals del Rosselló, Empúries
i Peralada.
2.2.

Estrangers:

a) CASTELLANS,
GALLECS I BASCOS:
Nicolás Antonio (Bibliotheca Hispana
Nova, 1672, i Bibliotheca Hispana Vetus, 1696), Luis Carrillo y Sotomayor
(Libro de la erudicidn poética, I ~ I I )Esteban
,
Garibay (El compendio historial
de las crónicas y uniwersal historia de todos los reinos de Espafia, 1571). Pero
Mexía (Historia imperialy cesárea, 1545), Ambrosio de Moralcs (Crdnica
general de España, 1574-86). Florián de Ocampo (Crónica general de Espafia,
1543-1553), Diego de Saavedl-a Fajardo (Cororuz gótica, castellana y aushiaca,
1648), Juan Sedeño (Summa de warones ilustres, 1551). 1 entre els coetanis:

Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (Eawo crítico universal, 1726-1739, i
Cartas erudita y cuyiosa, 1742-1760). Enrique Flóra de Setién y Huidobro
(España sagradz, 1747-1773) i Juan de Mariana (Hirtoriae de rebus Hispania
libri xxx, 1601)

b) DE LA RESTA D'EUROPA(especialment francesas, italians i portuguesos): FRANCESOS:
Jean Mabillon (De re diplomatira, 1681), Pkire de Marca
(Marca Hispanica, siue limes Hispanicus, 1688), Antoine Pagi4'4 (Chritica

hirtorico-theologica in universos annales ecclediarticos em. et rev. Caeraris
card. Baroni, 1689, 1771); ITALIANS: Iovani Annio de Viterbo (Commentaria
super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, 1498),
Ambrogio Calepino (diccionari Ilatí-italia, I ~ O Z )Luca
,
Marineo Sícul (De
rebw Hispaniae memorabilis opus, 1730); PORTUGUES:
Rodrigo Méndez
Silva (General poblacidn de Erpaña).
Excursus: El cas particular de la recepcid del primer volum de la crdnica

de Catalunya de Pau Ignai de Dalmaes a 1Acadimia Literaria de
Barce10nd~~
C m i u de la corporació custodia, arnb la signatura 3-1-25, un manuscrit
inritulat Annales del Prinzipado de Cataluña. Tot i que ha estat catalogat,
de manera errbnia, com si fos una obra de I'historiador Jeroni Pujades (veg.
el catileg manual de fitxes),"" queda ben clar que es tracta de la cbpia
autbgrafa (i rubricada a la darrera de les pagines) del primer volum de la
crbnica de Catalunya de Pau Ignasi de Dalmases i Ros. Són diversos els
indicis que ho corroboren.

464.eEs Pagin, diu Benet Vinyals de la Torre (1747). "uno de las m i s clássicos anrig[u]os
historiadores quc,
. .por único. venera roda la Francia y es respetado por todas las naciones
esrrangeras. Er un singular calculador de las años, quien, para fundar bien los que escribía y
dccerminar en loa añoí los sucessos con las más sólidasvcrdades. no se fiaM de si mismo sino oue.
antes de sanjar su opinar, consulnva con hombres los más entendidos y penetrantes, gustando
disputarlo antcs para apurar más la. verdades» (4t Iligdl, núm. 12, fol. [ z r ] ) .
465. Aquesr epígraf, amb alguna perita varianr, ha aparegur com a prbleg de I'Anuari 20052006 (aparegut al gencr de 2005) de la RABLB; veg. CAMLXBADN
2005a.
466.Aquesta identificació és anrerior a la darrera caralogació de I'arxiu. De fet, apareix ja
als invenraris mecanografiats conseivats a 1-111-12 (Mueo, biblioteca y aroiiuo) (c. 1928): a la
relació de manuscrics, Iii fieura uPuiades, Anakr de Caraluña (s. xvii)~>.
Deu haver escat
aquesra arribució errbnia la que ha drsviat I'atenciá dels hisroriadors. Precisament, la signatura que li donarrn el col.loca entrc els quacre volums aurhgrafs de Pujades quc encara ara es

.
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Com és ben sabut, Dalmases havia estat nomenat cronista del Principat de
Cataiunya per Felip V a les Corts de 1701-02 (ofici ratificat el 14 de gener de
1703) i havia escrit la coneguda Düsertación hüaíricapor hpahia de Paulo Orosw
(Barcelona: Rafael Figueró, impr., 1702), dedicada al monarca i encarada a demostrar que Pau Orosi era tarragoní. La historiografia acmai ha dedicat diverses
radles a la seva figura, com a politic, w m a acadhmic i com a er~dir,~"
perb,
paradodment, no gaires a la crbnica de Catalunya. Una de les poques referencies al respecte la donava Pere Volres, extreta del dietari municipal: .Conocido
es», afirmava en la seva monografia entorn de I'academic Desconfiat, <<el
trabajo
de Daimases en la preparación de una historia de Cataluna, que la Generalidad
estudió publicar, sin que sepamos otra cosa de la ejecución del proyecto. El
dietaio municipal consigna que el 25 de septiembre de 1709, la ciudad regaió
dos mil doblas al docto hidalgo en recompensa a sus trabajos [en concret, pel
primer volum de h rrhnica de Catalunyaln (VOLTES
1956: 117). Tambk Josep Rafael
Carreras i Bulbena (1922: 246), entre les seves notes biog&~ques dels Desconfiats, constata que Dalmases enllestí el volum de la Crbnica de Catalunya entre
1709 i 1710 i que, a parrir de 1715 un cop tornat a Barcelona, reprenguk les seves
investigacions histbriques. Posteriorment, Encarnación García dedid unes poques pagines d e la seva extensa monografia sobre el qui ha estat considerar
primer president de la RABLB- a resseguir les recerques del cronista en diversos arxius del Principat a travks de la correspondencia (cartes a ciutats, als capitols de les catedrals, a I'abat de Poblet, entre molts altres, en especial datades de
1704) conservada al ms. G18 de la Biblioteca de Catalunya. Ens dóna, perb, una
dada important: que .su crónica iniciaba desde la entrada de los morosu (Gmcf~
1970: ~ 4 4 ) 4 ~ '
467.Per a la seva actuació politica i activitar acadkmica, veg. ALCOBERRO
zooz, CASTAN
i
G~ncm
1006 Ienpcemsa], GARC~A
1970, M U M ~ zooz,
A SOLDEWU1936, Toms I RIBÉ

ZOOI'

i VOLTES
1756. No cm puc estar, rot i que no ofereixi cap iinformació rellevaiir, de reproduir, en
paraules de Felix Tonnes I
~ (1836:
I 1931, la curiosa temenp del seu pare: ,<Temíamucha que
lo que $1 había adquirido con un solo libro lo perdería su hijo con tanta multitud de libros».
468. Veg., entre alrres, la «copia de la carta escrita a los cabildos de las cathedralea de
Carduha>,(BC, ms. 618, fol. 106r-u), datada a Barcelona el z> de julio1 de 1703. en la qual
Damases mareix indica que haviautornado la pluma por laabligacidn de mi empleo y empepdo
la historia deste Principado desde la entrada de losinoros, como en aquellos tiempos tan
desechos fue la religión la que más experimentó la saña de los bárbaros infieless.
En aquesres Ilerres, ja hi apareix la dcsignació d'annals: <i[...] hallándome necessitado para la
continuaci6n de mis Anakr de probar la venida de Carlomagno a Cataluña [...]u (fol. loqv). A
m&, consta que Ilegí, a I'acadkmia de z5 de mar$ de 1703, una dissenació sobre les pkrdues i la
resrauració d r Barcelona, amb una breu noticia sobre els comter de Barcelona, treball que
scgurament patria d'algunes de les informacions que li servirien, m6s endavant, per acabar de
redactar aquest primer volum de la crbnica.

La data de finals de 1709 resulta significativa a I'hora d'identificar el volum conservar a I'ARABLB i també el fet de confirmar la intenció de publicar-lo, ates que, a la primera de les pagines del ms., hi ha un parell d'anotacions que indiquen el vistiplau atorgat a I'obra: i<Die 4 may 1710.
Commitatur don Plácido de Copons R. A. B. Tomas y Costa Cancer [?l. i
<<IOmay 1710. Comitatur ilt.'d. Baltazari Bastero, canonico et decano sedis
bar.'. J. Romagueran.
Un altre detall que cal remarcar és que, quan el volum arriba a les meves
mans, apateixia com a inacabat. El cas és que els darrers plecs del manuscrit se n'havien desprks i havien anat a parar a una altra banda de I'arxiu.
L'arxiverla, sense identificar que estava catalogant, col.loci, com a 8a
separata, núm. 7, de la pagina 858 fins al final de I'obra, és a dir, els
darrers plecs del volum (com ens confirma, entre altres elements, la marca d'aigua del paper). És a I'últim d'aquests plecs (que conté, a m&, una
nota sobre fets entorn dels arabs en unes membries de Cataluña uque
recogía algún curioso»), on figura la signatura de Pau Ignasi de Dalmases
i I'anotació següent: «Paper del senyor Thomis Fatjó en aprobació del
meu tomo de Annals de Cataluñav, paper (intitulat Al seríor don Pablo
Ignasio de Delmasres y Ros, coronista del Principado de Cataluña, c.
1710) que també es descol.loci i ana a parar al rgk Iligall, núm. 2 . En
aquesta carta, el jurisconsult barceloní Fatjó (austtiacista com Dalma~es),"'~
després d'agrait el ptivilegi d'haver vist el volum abans de ser publicar,
I'elogia abrandadament i en remarca rota una skrie de qualitats: I'ordre
impecable de les diverses lectures, la justificació constant dels arguments,
fonamentats en autors destacats o instruments, una estructura clara tant
en el cos de la historia com en les disceptacions que forma, I'explicació
veritable dels fets i del moment exacte en que ocorregueren i un estil
eloqüent ((<aunqueno ignoro escribe Vives que a la historia le basta que
contenga y exprima la verdad, con todo, lo plácido y dulce del estilo
detiene al letor para que se entretenga en querer saber lo que se trata en
ella,,, escriu Fatjó -fol. [ ~ r ] ) . " ~
Aquest desmembrament del manuscrit, conjuntament amb I'atribució
equivocada a Pujades, han pogut constituir els motius principals pels quals
la cronica no s'ha arribat a identificar fins ara. h I'inventari antic, l'lnventario de los objetos que se encuentran en el archivo de la Real Academia de
qhq.l:in implicar en la vida politica del momcnr com Ddmaes, Fatj6 participa de manera
activa en la Guerra de SuccessiO a favor de I'arxiduc Carlcs, cosa que comporri el seu eaili cl
1714. No rorni a Barcelona fins al 1725, aman de la pau de Viena.
47o.Veg. DOCUMENT 14, en que edito els que esmenta a partir d'ara.
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Buenas Letras de Barcelona, establecido en una de lar estancias de la Universidad
literaria (posterior, com a mínim, a 1863),~¡' ja apareixen uns Anales de
Cataluf?~,amb la indicació «es parte de un borrador o manuscrito» i amb la
marca M T, equivalent a 'manuscrit truncat', dades que ens fan pensar que
ja aleshores no havien trobat els darrers fulls que permeten restituir el final,
situació que es perpetuaria fins als nostres dics.
A més de la importhncia intrínseca d'aquesta crbnica, com una de les obres
cabdals de la historiogratia catalana, hi ha un altre element que la dota d'una
especial rellevincia: el fet d'haver estat consultada per diversos acadkmics.
Sens dubte, el volum fou emprat per Josep de Móra i Cata, primer marques
de Llo (que en degué ser un dels possessors), ates que esti ple de cartes,
algunes fragmentaries, que li adreqaven diversos erudits i que aprofitava com
a punts per indicar els pa~satgesque més li interessaven.""
És gricies a i'existencia de diversos documents intercalats entre les pagina
del manuscrit que es pot reconstruir la trajectbria de la crbnica i veure per les
mans de quins acadkmics va arribar a passar. Un pare11 de cartes ens indiquen
que, un m p mort el primer marques de Llo, el manuscrit continua en possessió
del seu fill, Domenec Felix de Móra i Areny, acadkmic des del 6 de setembre
de 17~2.La primera és una llerra anbnima en quk es plantegen les dificultars
d'emprendre la redacció del que ocorregué a Catalunya des de I'any 714 fins
al 768. Són moltes les dades que ens permeten assegurar que I'autor d'aquesta
carta fou el scgon marques de Llo: en primer Iloc, Shi exposa la possibilitat
d'examinar amb total llibertat els diversos discursos treballats pels acadkmics
sobre la dominació musulmana (molts dels quals es trobaven en mans de
diferents individus que els examinaven), ates que té al seu cirrec la secretaria
(i Móra i Areny, secretari des del 1776 fins al 1791, custodiava a casa seva
I'antiu de 1'Acadl.inia); en segon Iloc, la referencia a <rdistinctosfragmentos y
noticias que he encontrado en los papeles de mi difunto padre [és a dir, el
primer marques de Llo] y en los que guardaba de su amigo, compañero y
coacadémico, el señor don Pablo Ignacio de Dalmases [co 4s. la crrDnica de
Catalunya]~;i, finalment, el traG de la lletra resulta inconfusible quan es
compara, per exemple, amb els discursos d ' d t a c i ó a la corporació que pronuncia en diversos moments de la seva dilatada vida academia.
471. ARABLB, 3-111-16. Curiosamenc, I'auror d'aquest iiivcntnri no idenrifira I'autor d'aqucsrs
Analer de Cataluña, ycrb sí el del Cnlamirleon o hirtdria de lei calamitati y glorier de Cotaluño y
ienyon de aquelh, por PujndPr, un altrr dels manuscriu conservars a I'arxiu de la insrirució.
472. De vcgades, es rracta de paper dc carca qiie Móri recicla per anotar diverses qüestions
liisrbriques: en un dels casos, per crcrnple, pren notes sobre iin rear de Pere Miquel Carbonell
i les cnnseqü&nciesq ~ i cn'cxtragué Jose Prllicer y de Tovar sohre la familia dels Montcada.

La segona de les cartes a que m'he referir és de Salvador Puig.4" Hi recomana a un *marqués mío» (que podem identificar amb el segon marquks de
Llo) que wmenci des de I'inici dels annals, és a dir, des de I'any 11 del segle
WII, fins al 768, amb la mort de Pipí, ja que <<en
todo este trascurso de tiempo
va descrita la entrada y progresos de los saracenos enlazados con los sucesos y
noticias que forman la historia de nuestro país, ya ocupado de aquellos, ya en
parte recuperado en varias acciones de los nuestros con ellos»?74Segons Puig,
i'encarregar de redactar els fets ocorreguts durant la resta del segle vrrr hauri
de llegir la darrera part de la crbnica, pel que fa a Carlemany.
Perb abans que Móra i Areny i Puig, també Feliu d ' h a t , de Llentisclar
i de Grevalosa pogué consultar aquesta c~bnica,"~ates que i'esmenta al seu
Discurio histórico en que se prueba que no pudo Pelayo tener dominio en
Cathaluña, en una nota marginal:
C o m o tenia bien averiguado el infarigable desvelo d e nuetro predecesor y
choronista de Cataluña don Pablo Ignasio de Dalmases, a cuya singular erudicidn
confiesso dever quanras notisias resumo en esre papel. Vide dicho don Pablo, en
la diieptación que sobre nuestro asunto hazeenel libro de sucordnica, manuscrito,
en pág. I ~ I . " "

1 encara em consta que i'empri un alrre acadkmic: Pere Serra i Postius.
En una nota anbnima (perb clarament atribuible a Serra pel particular trq
de la seva escriptura), intercalada entre les pigs. 791 i 792, aquest afirma,
entre alrres coses, que *éste (dice Dalmmes) es texto de Pedro Tomich~.Fet
i fet, ja havia informar del seu accés a la crbnica de Dalmases en I'«Indice
histórico y noticias extensas de los autores cuyos libros manuescritos se
citan y se hace mención en este libro>,,catileg situar a la fi dels seus Prodigios
y j n e m de los Juntos áng&s, hechas en e/princzpado de Cata~uiia(Barcelona:

473. Ve fer, la carta apareia signada nnmés per <,suPiiip; la signatura i lalletrars correrponen
amb la d'altres papers del ja diverses vegades esmentar Salvador Puig.
474. Un altre dels papers inrerahts 6s un discurs anbnim (amh rotaprababilirar, d'alguri dels
acad&micsencarreears.
cao a mitian
"
, Seele
" de les Llums, de la redacciú drls frrs ocorreeucs
" al viii)
sobre la caiguda de Caralrinya en mans dels irabs, encap+dat pcr la següenr anataci6: <Empieza
sobrelo que ocurredesde la página o folio 79 del manuscrito en adelanreyha de ir acontinuación
de la introducciún, del mismo modo que esraba ya hecha, que va muy bien».
475. M'inclino a crrurr que fou aquesra d p i a (i no una dtra) la q u e consulti peque la
referencia a la pagina 6s exacta. Srgurament, exisrí un únic exeniplar de l'obra, tot i que una
afirmacib com aqiicsta es fa difícil d'assegurar al cent per cenr.
476.ARABLB, yr Iligdl, núm. 32, fol. [zr]. Aquesta 4s I'única al-lusibque en fa en cl decurs del
seu disc~irs.
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Jaume Surii, impr., 1726).~~'
En I'epígraf dedicar al senyor -mis tard, marques- de Viallonga (pigs. 399-403), a qui qualifica de ~cavallerode imponderables prendas, lustre y blazón de nuesrra patria, primer chronista del
principado de Cataluna, cuya dignidad se mereció en las cortes celebradas en
Barcelona el año 1701 y 17028 (pig. 399), després de tracar la trajectbria dels
primers cronistes d'Espanya, i dels d'altres províncies, fins a arribar a I'origen
de i'ofici de cronista del principat de Catalunp, constata que:
A no aver sucedido lo que luego se dirá, ya rrndriamos lo menos un tomo imprcsso de
nuestro chronista Dalrnasses. Porque él me comunicó el primen ya acabado (aun me
acordaría algo de lo que conrenía) cn cl año 1709 u 1710."~ Mas, quando e m p m M a
saber lo que con ver, leer y tratar se alcanqa (pues avía estado varias v a s en las cortes de
España y Francia e Inglaterra y, en una y otra parte, rrarado can los primeros hombres
de sabiduría y grandeza) y, aviendo formado una grande y selecta libreria, se nos lc Ilcvó
la parca dc nucstros ojos viernes a ro de junio de 1718(pag. 402).'"

M'interessa, perb, una darrera dada d'entre les que ofereix Serra: cuyos
manuescritos [eli de Pau Igmasz] tiene, con la custodia que merecen, don
Ramoii Dalmases Ros y de Vilana, hijo y heredero en todo, y por todo,
de tal padre>>.Aleshores, com passi el manuscrit de mans de la familia
Dalrnasrs als marquesos de Llo? Podem especular diversos camins: entre
els «papeles varios sobre diferentes puntos, escritos por mí, l'ablo lgnasio
de Dalmassez y Rosa, conservats al ja esinentat ms. 618 de la BC hi ha iina
nota inacabada adrecada a un «amigo Joseph de Móra,, (fol. ryr) que corrobora la relació entre ambdós acadkmics, que ja havia estat exposada pel
segon marques de Llo; tanmateix, també sembla probable que la vinculació
estreta d'ambdues families vingués a través de Ramon de Dalmases, segon
marques de Vilallonga, a casa del qual se celebraren les sessions previes a
la represa de 1729. Aquest i Josep de Móra i Cati forcn academics fundad o r ~i dos de15 impulsors més destacats de I'activitat hisroriogrifica a I'Academia, tant a través de treballs mctodolbgics com de discursos concrets
477. No I'rsriienra, perb, a la Liitn de hirzoGmde Cataluña, redacrada a insr&nciesdc Lropold
Jeroni Puig, tor i quc ja l'havia pogur consultar: el discuts intitular Sobre lar historiar quese han
trcn'to en Catalufla (veg., en aqucst mateix capítol, la nota 288) el llegi l'any 1737 i els Prodigioi
veieren la llum el 1726.Tampuc no hi Iie [robar cap refersncia cn l'inventari de la seva biblioteca
(editar pcr MADURELL
1957: 380-3981.
478. Vez. com Scrn dóna nnus indicis que
permecen refermar l'auroria dc Dalmases i perfila
. .
la daració del volum.
479. Alguna drls versos de I'epitafi en forma de sonet que Ii dedica Serra faii referencia a la seva
wsca de cronista: .En piélago de llanro sumergido 1 se halla c i ~
csrc dla d Principado, 1 pues su
cronista pierde csclarecidob~(w. 9-11).

(especialment en referencia a la dominació a ~ i b i ~ a ) ?Pot
~ ' ser que, abans
de morir, el 1740, Ramon de Dalmases donés el volum del seu pare al seu
company academic el marques de Llo.
Nomes aquest ús documentat de, com a mínim, cinc academics, ja justifica una succinta descripció del contingut de la copia,'" ni que sigui mitjan~antels títols dels capítols:
<<Libro10. Contiene el fin del reyno de los godos, establezimiento del
dominio de los mahomethanos, causa de aquella ruina y progresos de las
armas de los sarrazenosn (pigs. 1-77)
«Libro 20. Contiene: la entrada de los moros en ella, pérdida de Lérida,
Tortosa, ruina de Tarragona y su Campo, rendizión de Barzelona;
equivocaziones de muchos escritores corregidos; captividad de Manrresa,
Cardona, Solsona, Baga, Ripoll y demás poblaziones de sus contornos;
rendizión de Gerona y de todos los lugares del Gironés, el Ampurdán,
Vique y su plana, Rosellón, Cerdaña y casi toda Cataluña» (pigs. 79-189)
[punt a la pag. 129: carta de Balaguer -personatge que no he pogut
identificar amb artesa- a Josep de Móra; assenyala una referencia a Pujades]
«Disceptación histórica 1. Si Pelayo fue elegido rey de toda España,
concurriendo a su eleczión todos los espanoles o si lo fue solamente de
Asturias y por sólo los asturianos,) (pigs. 191-324) [punt a la pig. 3031
<<Libro3". Contiene [hi ha un espai en blanc per anotar els contingurs
del capítol. Sobre els territoris catalans que no quedaren subjugats pels
sarrainsl* (pigs. 325-548)
<<Disceptaciónhistórico-chronológica por la antigüedad de la orden
de San Benito en España y Cataluña y por la de la fundación del monasterio
de San Andrks de Exalada en el valle de Conflent y despds de San Miguel
de Cuxir (pigs. 549-67j)4n2
«Libro 40. Contiene [de nou, hi ha un espai en blanc per anotar els
continguts del capítol, en aquest cas, sobre Pipí i la monarquia francesa,
etc.]» (pigs. 674-785)

480. Veg., enrre altres, els discursos (Ilegirs el 1729) de Ramon de Dalmases: Pondómeguán
neise~ariaer la críticapor la hirtoria(~z&
Iligall, núm. z (2)) o la Dirtrtaridn hirtdrica & Li m&
&
los moro$ un Cathaíufia (zn Iligdl. núm. 47). Curiosanienr, en aquesr darrer no esmenta com a
fonr la crbnica del seu pare.
481. !2 rracn d'un aemplar de rreball, en que intercala diversor papers amb naves anotacionr.
482. E1 segon marques de Llo disserra tambe ¡'my1758sobre El titmpo en quefue lafufundazión
delmonarttrio &San Miguelde Coxá (zn Iligall, núm. 14)
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eDisceptación histórica por la entrada de Otger y los Barones en Cataluña.
Finis. (pags. 788-101y)~'~[nota intercalada de Serra i Postius (veg. supra);
punt a la pag. 812: aiiotacions en catala (assumptes heterogenis) i versos]
Així, doncs, pel seii contingut, la cronica de Dalmases es pot relacionar
directament amb els diversos projectes acadkmics de la dkcada dels cinquanta de formar la historia de Caralunya comenpnt pel segle vrrr.
1.5. ~

U N T SSOBRE EL CRITICISME H I S T O R ~ O G A
~C
LA CORPORACI~BARC!XWNlNA

No todo lo que se halla en los libros es cierto, ni todo lo que refiere
sacado de los archivos es infalibleinenre seguro; en uiio y en otro
puede avrr equivocación y puede haver engaño. Por esso, respeto lo
que tiene certidumbre y aborrezco lo que sin ella se introduce.

No es pot pas cloure el capítol dedicat a la historia de Catalunya sense,
com a mínim, uns breus apuncs entorn del corrent bistoriografic que impera
en el Setcents i que influí en la producció de bona part dels acadkmics de la
de Bones Lletres. L'objectiu principal de la RABLB, I'elaboració d'una nova
historia de Catalunya (partint de la revisió dels diversos materials existents),
I'emmarcava plenament en el fons d'liistoricisme que caracteriai la 1I.lustració
catalana, amh una ccrta obertura a alguns corrents de la cultura europea
moderna. A mesura que a v a n p el temps, els membres de la corporació
barcelonina van adequant-se als progressos de les cikncies historiques de I'kpoca:
al nou corrent crític dc la historia i als nous metodes d'investigació. La historia
de Catalunya havia de ser conccbuda, doncs, segons els cinons dcl criticisme
imperant.
El mot criticirme ha estat definit com a l'«actitud cultural de desconfianga
sistematica envers les opiriions acceptades tradicionalment i d'esforc per
basar tots els cnneixements humans en I'obse~aciódirecta i el raonainent.
[...] [Enhistoriograjia] Allo que més s'aprnxima a la nova merodologia és el
recurs als documents origiiials i a les narracions confegides arran dels fets a
hi~toriara.''~
483. ÚIrim plcc scnse numerar i anib la sigiiatura.
484. Disenacidn hirtdriraporlapaniadePau10 Ororio. Barcelona: hfael Figueró, iinpr., 1702.
485. Ramon Gxriu, Dicionari ú'hirtdria de Cata¡unya (= Mesme 1 CAMP~,
dir. igyj), s. v.
acriticismei>.Per a aquesr concepre, veg. rarnbé ABELLAN 1981: 764-785,ANTÓN 2000, GRAU
1995 i 1996 i MESTE 1970 i 1996 (i, cn particular, sobre I'escola histbrica de Bellpuig de les
Avellaner, CORREDEM
196, i ,962).

Ja he avanqat, en parlar de les Observaciones del marques de Llo, que
aquestes s'inserien plenament en la línia del criticisme historiografic, nascuda vers mitjan segle xvri, de la m i de figures com Mabillon i a partir
d'obres com el De re diplomatira (1681). Una Iínia seguida per toca una serie
d'autors que s'inreressaven per la historia en si mateixa i per les diverses
cikncies auxiliars i es basaven en els documents i testimonis, passats pel
sedas del mitode crític i amb el nord del descobrirnent de la veritat. En
síntesi: només quedaven validades aquelles opinions dels historiadors anteriors que podien demostrar-se a través de documents fiables; al seu torn, la
manera de verificar els documents passava per aplicar, amb tot rigor, les
tkcniques que oferien les cikncies auxiliars (I'epigrafia, la paleografia, la numismitica o la cronologia, entre altres). Es en aquest corrent, combinar
amb la voluntat de publicar la documentació original, que s'insereixen els
diversos tractats de I'obra previa, de que he parlar a bastament.
Per aixb, Javier Antón (zooo), en la seva panoramica de la historiografia
catalana durant el Sercenrs, ha situar el tractat metodolbgic de Móra a mig
camí entre el criricisme bibliogrific i el documental:
La primera parte del trabajo sigue la línea de lacritica bibliograficadesarrolladapor la
escuela valenciana y la segunda es un tratado d e paleografía y diplomática ( A N T ~ N
2000: ~ o o ) . ~ ~ '

Els treballs academics, que prenien com a model I'obra del marques de
Llo, no podien, per tant, allunyar-se d'aquest camí. L'exactitud filolbgica a
I'hora de citar passatges dels autor^^^' guanyava terreny a la narrativitat,
que tanta importincia havia assolit en el cas dels historiadors humanisres
486. En un altre rreball, esmentar anteriorment, h t ó n s'ha ocupar d'editar (i d'inserir
breumenr dins I'ideari de Capmany) «el discurs de presentació d ' h t o n i de Capmany S
I'Academia de Bones Lletres de Barcelona (1782)1, en el qual nmanifesrava una extraordinaria
confianp en I'aplicaci6 del nou esperit filosbfic en el camp de la histbria i en la resta de
cihncies,, (ANTON2001: 164). Malgrar que la presencia de Capmany a la RABLB tendí a ser
pricricament niil.la, les claus del seu penrament drgueren influir en els academia de fin& de
segle (veg. rambé, per aI'ideari il.lustrat. politic i historiogrific de Capmany, GIUIT ,991, GRAU
i MPEZ
1984 i 1988, GRAU1994 i VIMR1973).
487. Quant ales ciracions quc havien d'apareixer a la hisrhriade Catalunya, el marques de Llo
(a rravks de la vtu de Fcliu d'Amar) vrooosava el 1,7.,~ 9
o u t ano se ciren directamcnre en la obra
orros libros ni escrirores que los papeles acadgmicos, con daray autor, y que todos los demás que
5~ mencionen o rranscriban, sc cxpongan como degados o rranscritos por el mismo acad4mico
en el papel que se ciren (cs tracta de Is inrroducció d'uni academia fem en nom dcl director, en
la qual es recorden els principals consells que exposa el marques de Llo a la inrroducció
immediatament anterior; ARABLB, 13e Iligall, núm. 51, fol. [ ~ r ] ) .

.. .

.
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(ANT~N
2000: 298). Perb, «ante aquellos trabajos manuscritos, lo que
resultaba atrayente era el conjunro, ya que, individualmente considerados,
los trabajos carecían de relevancia,) (PÉREZ i ASENSIO1988: 227) o, si mks
no, aquesta és la impressió que en tragueren Miguel Pérez i David Asensio
desprks d'aproximar-se als discursos histbrics conservars a I'arxiu de la
RABLB. Probablement és cert; amb tot, la nota comuna d'aquests treballs
acadkmics és la voluntat de rigor metodolbgic (en un intent d'equilibrar la
critica histbrica i el fet nacional):'" tant la cecerca de fonts i de documentació en diversos arxius com la interpretació de la bibliografia (sovinr amb
la confrontació d'idees contriries com a metode adoptat en les seves dissertacions) tenia com a finalitat, seguint una actitud propia del criticisme,
aclarir tot allb que havia estat confós per error o per malicia i, per tant,
presentar una nova historia de Catalunya depurada dels errors tradicionals.
FS el que remarca (parafrasejant els estatuts) Benet Ribes a la seva oració
gratulatbria Sobre elplan que re ha propuesto la Academia deformar la
historia de Cataluña (1786):
Me atrevo, señor, a decir que no será jamás Cathaluña de las provincias mis
felices e ilustradas de la monarquía mientras vuestra excelencia no verifique ese
barro proiecro de formar su historia y reformar los puntos que, en las escriras,
h a n querido controvertir o suponer ya el error, ya la malicia (rqt Iligall, núni. 2,
fol. [3r]).489

L'error, involuntari; la malicia, fruit de la malvolenca d'alguns autors. Molt
en la linia de les acusacions que ja feia Cristbfor Despuig als Col.íuquir de la
insigne ciutat de Tortosa (1557)~Joan Francesc Molines (1788) acusava els historiador~castellans de inanipular la historia en contra (o en detriment) dels
catalans:
Nada de esto [lriapmmtacionsdeprerhgiU~orhirtoriadorrcatalanr]ha sido suficiente
para conrener la mordacidad de algiinas plumas que, abroqueladas con los escritos
del citado Carbonell y con la autoridad del silencio, a pesar de roda razón y
conozimienro, han dado por el pie s quanro podía servir de luzimiento y honor al
I'rincipado de Cataluña. [...] Vea vuestra excelencia, para cerciorarse de esta vcrdad,
la historia del padre Juan de Mariana, que se ha impreso últimamente en Valencia
por Benito Monfott, y en sus notas observará que, lejos de reuinozer la menor

488. Fins i tot. ha estat reivindicada la figura de Pere Serra i Postius, considerar en diversos
esrudis com a paradigiiia precisamrnt de tot el conrrari, en relació amb el corrent criticisca (veg.
BETRÁNera1 1992).
489. Veg. ed. parcial a CAMI,ABADAL
ed. 2004: 53-55.

excelencia del Principado de Cathaluiía, sus escrirores han procurado con el maior
conaro desfigurar sus glorias. [...] Este modo de pensar ha sido mui común y casi
general en los escritores de la corte, pues se observa en muchos de ellos que miran
siempre con el maior desden y desprecio los rrabajos literarios que se bazen en las
provincias y, a vezes, aunque sean las obras más sólidas y provechosas, no quieren
tomarse la pena de leerlas, a menos que sea con el obgeto de imp~gnarlas.'~
Per aquest motiu, calia fonamentar les seves afirmacions, d'una banda,
en l'estudi de les fonts primiries, 4s a dir, en les bases del criticisme documental, hereves de I'escola amivistica francesa (amb Pkire de Marca i Étienne
Baluze al capdavant), i, de l'altra, en la revisió sistemitica dels historiadors
anteriors, és a dir, en el criticisme bibliogrific, les directrius del qual arribaren al Principat a través de I'escola valenciana (integrada per Manuel Martí,
Jacint Segura i Gregori Maians). Aquestes foren les dues branques princip a l ~que integraren la geneaiogia del criticisme catala, com explica Ramon
Grau (1996: 169-172).
El nou sentir de la crítica bibliografica penetra a I'Acadkmia ja des dels
inicis (cal recordar els llistats d'autors apbcrifs que foren repartits entre els
acadkmics; veg. s1.1.). El tret mes rellevant que havia de caracteritzar els
treballs que integrarien la historia de Catalunya signada per la corporació
barcelonina era la previa revisió critica de les diverses dades emprades per
elaborar-los. Per bk que no tots els acadkmics hi sormetien les seves fonts.
.No son necessarios los argumentos quando se hallan expresas las
autoridades), (qt Iligall, núm. 8, fol. [rr]), sentencia lapidhament Francesc
Santjoan el 1744. 1 amb autoritats es referia a documenrs, com els usatges
de Barcelona i les constitucions de Catalunya, i a les informacions d'historiadors catalans i estrangers que, en aquest cas concret, li havien permks de
demostrar que, en temps dels primers comtes, sempre es va practicar el dret
visigbtic i no fou aplicada la legislació francesa.
Pero cal reconkixer que la voluntat de passar els arguments dels hisroriadors anteriors pel sedas de la crítica esdevinguk prioritaria en la majoria de
les dissertacions histbriques. 1 es tractava d'una voluntat conscient com ho
indica el fet que els mateixos acadkmics I'explicitessin en els seus treballs.
Així, per exemple, quan Jaume Quintana h a g d de decidir quina credibilitat tenia la historia del naixement de Jaume 1, afirma

490. Joan Francesc M o ~ i ~reSicano,
s
Sobreh conquirtade Geronay antigüedaddesu catedral
(1788); ARABLB,6C Iligall, núm. 8, fals. 157-ii]. la diserraci6 esta farcida d'acusacions d'aquest
ripus; aquesm n'és nomes una selecci6 representativa.
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Conoce, pues, la alta penetración y templada crítiw que no dwemos dar fe a lo que nos
dexaron escrito losautoresen orden al nacimiento y procreación dc Jaimcprimerosinque
preceda un maduro examen y una crítica prudente; no aquella crítica que roma la raia de
la incredulidad, sino aqu& que, governada por las verdaderas reglas, admite probable lo
que esverislmil, y ni se puede demostrar ni la una ni la orraparte (ir Uigall, núm. I, fol. [ ~ r ] ) .
C o m b i n a n t criticisme bibliogrific i documental, diversos discursos ind o u e n e n el seu tito1 apreciacions c o m ncomprovindolo con documentos
authenticos y araminando la verdad e n los puntos controvertidos». D'aquesta
manera, iniciava Josep d e Vega la seva Dbertacidn sobre las colonim de los
griegos en Cathaluña (1777). a m b una declaració d e principis que partia, al
meu entendre, d'una encertada imatge mitolbgica (la d'un dels dotze treballs d'Hkrcules), manllevada d e Josep Finestres:
Los nuestros, decía el immortal Finestres, amancillaron tan torpemente la historia dc
esta provincia que necesita, no menos que las cavallerisas de Augías, de un nuevo
Hercules paralograr su devidalimpieza. Con efecto (permítasemeusar de las palabras
deThucídides), nosotros hemos recibido ciegamente rodas las tradiciones de nuestros
mayores sin examinarlas, aun en las cosas de nuestro proprio país, en que nos sería
mui Fdcil conocer la verdad. Por esta razón, corren tan desestimadas, y con poca
firmesa, las más de las noticias que nos dan los escritores de nuestras cosas!"
La metodologia general emprada 6s similar a totes les dissertacions histbriques (veg. $1.4. e n aquest mateix capítol): es plantegen opinions diverses
i es contrasten les unes arnb les altres per arribar a una certesa histbrica. Els
academics prenen el testimoni d e diversos historiadors, sovint citant-los a
la lletra (i a m b la corresponent referencia bibliografica marginal). Una d e
les regles mes seguides c o m a criteri d e veracitat d e les afirmacions q u e
prenen com a base 6s la q u e considera més certs aquells autors que narren
coetioiament, o poc després que hagi esdevingut, el fet e n qüestió. Antoni
Elies i Robert, en u n discurs d e 1804 en q u e critica el llistat dels vint-iquatre primers reis que, segons Narcis Feliu d e la Penya, al primer volum
dels Anales del Principado de Cataluña, va tetiir Espanya, remet a aquesta
regla d e la crítica esmentada per I'historiador castelli Enrique Flórez (als
preliminars d e la Clave historial, regla 2):
El que escribe un suceso sin resrimonio de aigún autor de aquel tiempo por espacio
de uno o dos siglos debe ser despreciado por los críticos, si no se junra con algún ouo
documento (86 Iligall, núm. I?, fol. [zr]).
qgi. Mes endavant, atirma: acuya crítica mi16 siempre con cautela las cosas de este p&ís,> (zn
Iligall, núm. 7, fol. [qv]). La ciracid del cos del text és del fol. [id.

En síntesi: o bé es té un escrit o memoria d'aquell moment o bé cal
acollir-se a la tradició. Consideraven, per tant, que la comprovació d'un fet
ais amius era criteri suficient de la seva veracitat. Així, per exemple, a I'hora
de provar quina 4s la patria de sant Ramon, fundador de I'orde militar de
Calatrava, n'hi ha prou d'afirmar que
un autor [Francisco de Rades y Andrada, membre i cronista dáquell orh] que, de
propósito, escrive la historia de su orden no parece deve tener contrariedad, pues
para escrivir dicha historia vería los archivos d e la orden, d o n d e consta
indubitablemente lo cierto del hecho.'12

En aquesta mateixa línia, i atesa la riquesa dels fons documentais catalans,
no és estrany que -mis encara que la critica bibliografica- prengub una
especial rellevhncia la recerca arxivística; basada en I'escorcoll sistematic de
nombrosos andus i fons diversos i en el posterior aplec de documents i publicació de diplomes (amb la depuració corresponent dels textos), fou plantejada com el més important dels fonaments de la crítica i de la investigació
histo~ica.4~'An<iusque, malauradament i com remarcaren els acadkmics Joan
d'Al6s i l'esmentat Molines, havien esrat assolats per les guerres; el primer,
davant la impossibilitat de presentar un episcopologi de Barcelona en el segle
vrrr que es fonamentés en la documrntació conservada, constata (el 1755) que
la inundación de los moros con que, a principios del octavo siglo, quedó embuelta
Cathaluña con todo el resto de España se llevó, a manera de impetuoso torrente, no
sólo las historias, que podemos llamar plantas de las noticias y antigüedades, sí que
arrancó enteramente sus mis escondidas raízes, que concisren en los instrumentos,
archivos y otros depósitos de la verdad (ijk Iligall, núm. 25, fol. [IY]).

Molines, al seu torn, encap~alila dissertació Sobre la conquista de Gerona
y antigüedad de su catedral (1788) amb els següents mots:
Para desempuiar dignamente el encargo que w m r n excelencia se ha servido confiar-me
era preciso estar en un país que abundase de copiosas bihliothecas o que huviese en
él algunos archivos de antiquísimos manuscritos, ai no posteriores al siglo E,a lo
menos miii imediatas a aquella epoca.
492. Francesc de SAWM r SAVILA, Düerracidn hi~rdrica.De quálfue kzpahia drran Rqmundo,
abaddel monarttrio deNuesnn Seríora de Fisero. delorden del Chtcl,yfunhdor de L? militar orden
8);
zn Iligall, núm. 5 , fol. [DI.
de Calahaua ( 1 ~ ~ ARABLB,
493. La passi6 per la recerca arxivística queda ben palma obseivant les diversea gerrions per
localitrar els segells reiais que havien de conformar les Iarnines, de que he parlat a bastarnenr
a

§li3.j.2.
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Las irrupciones, los incendios, las guerras y otros estragos que ha padezido en varios
tiempos el Principado de Cachaluíia, y con mucha preferencia la ciudad de Gerona,
han arrebatado, destruido y quitado de la vista de nuestros pasados los preciosos
monumentos que aclararían en el día las infinitas dudas que se ven esparcidas en las
historias geiierales
y. particulares.
Las de Cachaluiia han sido siempre el blanco de la
.
contradicción, empeñándose varios escritores o, por mejor dezir, antagonistas a negar
u ohscurezer sus más wlificadas glorias (6&Iligall, núm. 8, fol. [IT-u]).'"

Són nornbrosos els discursos que fan referencia a aquesta recerca: el marques de Llo, en uns esborranys, remet a un fragment molt antic d'una histbria de Caralunya que havia vist Pau Ignasi de Dalmases a Ripoll I'any 1702, a
i'existkncia d'una crbnica a Vic i a la d'un llibre d'armes en quart molt antic
que es troba .en nuestra librerían (31 Iligall, núm. 11). Ramon Ignasi de Sans,
a la censura d'un discurs de Josep de Santa Eulalia, indicava el següent (1804):
Fuera así, a la verdad, si no se ofrecían ciertas reflexioiies que, si no destruien
enteramente. por cierto que debilitan en mucho la fuerza de este argumento.
Primeramente, en quanto al manuscrito de Rip011,4'~el mismo padre [Santa Eulalia]
sólo nos habla de él por rrlación y nos asegura que se ha perdido; en este supuesro,
estamos pnrados de cotejar su data, su estilo, el carácter de su letra y otras muchas
cosas que, en nuestro caso, parecen del todo necesariai para poder asegurar un hccho
que solamente lo concederá una raz6n ajustada quando la convicción obligue a
confesarlo. Siendo esto así, de poco nos servirá el testimonio de este manuscrito.
En quanto al de Poble~,'~~
mucho peligra que no haya corrido la misma sucrte que el
orro. El padre no dice si lo ha visto allí en algún tiempo, pero, por lo que toca al
presente, casi puede asegurarse que no está. A fin de averiguarlo, me resolví valerme
del favor del muy ilustre señor abad de aquel insigne nionasterio. A causa de hallarse
enfermo aquel señor, el que estaba haciendo las veces de superior, me respondió, con
fecha de 31 de julio próximo pasado, con la franqueza y atencibn que es propria a

474. En aquest sentir, el criteri d'autaritar es fonamenta en ndar mucha fee y credito a lo que
escrivió el padre fray Viccntc Domenech, porque lo pruevacan autoridades y se puedever en los
archivos y libror manuscritas del obispado de Geronan (fol. [4rl).
495. Es refereix al GeitarnminrmBarcinonenrium, document que SantaEulalia considera perdut
a causa de les auerres:
u E s lástima que
"
. aquellas
. sabios monces havan
. .verdido, en tiempo de las
werras,
una
alhaja
tan
preciosa,
por
cuia
perdida
no
han
podido
subminütrarme las noucias
autenticas que yo solicitava para más abundante confirmación de mi dictamen» (fol. [/u]).
ao6.
Es tracta del rnanuscrir intitular Law PemnilL?e rea'rueAraeoni2e
etromitrrrae Buninona
,
"
Aquest manuscrit no havia esrat trabar, tat i que uii parell de religiosas a'havien encarregat de
buscar-lo; perb, encara que I'haguessin trobat, .en un siglo de tanta ilustración. havría parecido
débil la autoridad de una laudataia compuesm a m o por dgún orador asalariado que cuidaría
paco de buscar escrupulosamente la verdad de los hechas históricos, mientras se le prescncasen
medios de causar maravilla a sus oientes. (censura, fol. br-u]).

aquellos sabios religiosos: me dice que esta pronto el monasterio a franquear su
biblioteca a qualesquier sugeto que pase allá en nombre de la Real Academia.'17
Així, doncs, n o es poden pas menystenir els privilegis d e quk gaudien els
acadkmics e n forga fons documentals. Fet i fet, diversos membres d e la
corporació barcelonina eren arxivers importants; ja h e destacar la tasca d e
Manuel M a r i i Ribera, especulador d e l'Arxiu Reial d e Barcelona, Francesc
Xavier d e Garma, arxiver del d e la Corona d'Aragó, Jaume Caresmar, fundador
d e l'escola d e Bellpuig d e les Avellanes, o Benet Ribes, arxiver d e Montserrat
(veg. MART~NEZ
1955: 354-361).J a hem vist q u e el baró d e Rocaforc mantenia
contactes a m b diversos erudits del moment, q u e li procuraven materials
per a les seves dissertacions acadkmiques tot obrint-li cami entre els papers
dels arxius que custodiaven; així h o féu, per esmentar-ne u n exemple, I'arxiver
tarragoní Benet Vinyals d e la Torre, qui, e n carta d e 8 d e julio1 d e 1758
adregada al marques d e Llo, deia:
Anuncio com esta iglésia me anomeni arxiver [dela catedralde Tarragona]y, encara
que per ara entro w m a substitut, en lo venider será com a propietari, y actualment
exercesch lo empleo; de forma que, en lo aniu, me havingut avkurer lo amidi bar6
de Rocafort, y demi lo tindré en casa y pendrem los dos nostre xocolate. Ja poden
pensar los seiíors dela juntalo molt que parlaremde Acadkmiay depecúnia riumeriurc
Com aaixiver, oferesch a la junta y Academia las noticias que wnvíngan y, ab lo poch
que tinch regirat[s] los papers, penso donar-ne algunas de particular lustre per la
provincia (Iligall38k [signatura antiga]).

La major part dels membres d e la RABLB recorrien als instruments conservats a I'arxiu reial d e la ciutat, «que es general a toda la Corona de Aragónn,4'8
per be que també s'ocuparen d e cercar les fonts e n els arxius dels propis convenrs: l'agustí Lluis Verde havia d e tractar De lo que dicen lo, autores que tenga en
L1 biblioteca Ik m convento sobre elcdmo y qurindo enharon los moros en Cathaluña,
497. Ramon Ignasi de SANS,
censura (fols. [1v-34) del discurs de Joscp de SANTA
EuLAL~,El
condedon Ramdn Berengupr, tercero de eru nombre, emprendid h defensa de la tmperatrizMarhiLIe
[...]acur&fiLwmmtr& haber cometido adulterio; ARABLB, 3r Iligall, núm. 15. D'aqui provenen

tmbe les citacians de les dues notes anteriors.
478. Les referhncies fetes en diverses disserracions als documenw que custodiava s6n exactes:
diu Pere Serra i Posrius, parlant de la comtessa Almadis, que, ,<en dicha Real Archivo de
Barcelona, en el armario general de Caduña, en el saco C, en el núm. 395, se hallaen pergamino
el juramento y homenaje del avallera Olegarioii (31 Iligall, núm. 31, fol. zr). FrancescXavier de
Garma parla rambe de <,lasescrituras que he visto en varios archivos de España y, especialmente,
en el que está a mi cargo,>(15& Iligall, núm. 30, fol. [4rl).
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concretament, uexpressar y examinar (en quanto sea possible) los autores que
citan, exponer los motivos en que cada uno funda su opinión y, haziendo una
censura crítica sobre el todo, establecer su di~tamenn."~'
La culminació del criticisme histbric aplicat al projecte principal de la
RABLB arriba I'any 1804; el pla per a la formació de la histbria de Catalunya
(redactar pels esmentats comissionats Esteve, Valls, Torres i Forts) estava
precedit d'una justificació en que apareixia la següent asseveració:
Quedamos bien persuadidos de la rnhima que adoptaron nuestros mayores de que
la historia publicada por la Acadcmia debe fundarse sobre hechos y documeritor lor
m h rdlidor y reguror, despreciando altamente no sólo todas las fabulas de los faisos
cronicones de Flavio Dextro de Barcelona y del Liberato de Gerona, sino aún más las
preocupaciones vulgares y conseja de viejas, que la misma credulidad de algunos de
nuestros autores, como Barella, Pujades, Roig y otros haii esparcido cntre la multitud del vulgo, y &<procurar la Academia derarraygarh. El mejor medio nos ha
parccido que seria solidar nuestra historia con los diploinas, lápidas y documcntos
antiguos, de que abundan nuestros archivos e iglesias (veg. DocuMeNT 12).

499. Informacid excreta de la distribució dek assumptes coiisenada a 1-111-17,Enrorn d'aquests
amius, Jaume Caresmar llegí una <i&ertación evidenciando la urilidad y autoridad que tienen las
escrituras y documentos que se encuentran en los archivos y en los carrorales de las iglesias
maiores, monasterios y otros respetables» (jgen. 8/111/177(; r-113, pig. zo9), discurs a que f6u
referencia G o n p l

Sxura en la nota dels docuinents conservars de Caresmar

