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INTRODUCCIÓ I PROPÒSIT 

Uobjectiu d'aquest treball és publicar, convenientment anotada per tal 
de fer més entenedor el seu contingut, la correspondència creuada entre els his
toriadors Ferran Soldevila i Zubiburu (1894-1971), resident a Barcelona, i 
Santiago Sobrequés i Vidal (1911-1960), que vivia a Girona, en el període que 
va de 1953 a 1967.1 

I Sobre Ferran Soldevila, vegeu: Enric Pujol Casademont, Ferran Soldevila. Els fonaments de la 
historiografia contemporània. Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 1995, i, del mateix autor, Ferran 
Soldevila i la historiografia catalana del seu temps (1894-1971). Tesi doctoral inèdita. 2 vols. Barcelona, 
Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat Autònoma de Barcelona, 2000. -Centenari 
Ferran Soldevila (1894-1994). Barcelona, óeneralitat de Catalunya, 1994. Text La vida i l'obra de Ferran 
Soldevila, per Manuel Riu.- Ferran Soldevila, Textos d'història i política (1924-1967). Recerca, selecció, 
introducció i cronologia a cura d'Enric Pujol. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994. 

Sobre Santiago Sobrequés i Vidal, vegeu: Josep M. Salrach i Mares, Santiago Sobrequés i 
Vidal. Biografia d'un historiador gironí. Girona, Col·legi Universitari, 1974. Aquest llibre constitueix 
una excel·lent aproximació a la vida i a l'obra de l'historiador gironí. Vegeu també: Jaume Sobrequés i 
Callicó, Història d'una amistat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vidal (1929-
1960). Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 2000, i, del mateix autor: Itinerari de guerra i de postguerra 
d'un soldat republicà d'un exèrcit vençut. Epistolari de Santiago Sobrequés i Vidal des del front de l'Est 
i des del camp de concentració de Santander (1938-1939), dins Diversos autors, "Temps de postguerra. 
Estudis sobre les comarques gironines (1939-1953)" Quaderns del Cercle, 16. Girona, Cercle d'Estudis 
Històrics i Socials, 2000, pàgs. 25-77. 
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JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

Soldevila i Sobrequés es varen conèixer a Saragossa l'octubre de 1952 
amb motiu de la celebració del Vè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 
que estigué dedicat a estudiar el regnat de Ferran II de Catalunya-Aragó. 
Sobrequés va renunciar a fer-hi una ponència sobre «El Mediterrani a l'època 
del rei Ferran el Catòlic» que els organitzadors li havien demanat, i es va limi
tar a presentar-hi una comunicació, que esdevindria després un dels seus lli
bres més significatius, sobre «La alta nobleza del Norte en la guerra civil cata
lana de 1462-1472»2. 

El 1952 Soldevila ja havia publicat una bona part de la seva extensa i 
valuosa obra d'historiador, mentre que Sobrequés, més jove i amb una activitat 
de recerca un xic tardana en la seva trajectòria professional, no havia publicat 
encara cap dels seus llibres més importants, per bé que sí alguns valuosos tre
balls monogràfics sobre els jueus gironins, l'estructura social de Girona a la 
baixa edat mitjana o els orígens de la guerra civil catalana del segle XV.̂  La 
correspondència que publico és testimoni de l'esforç de recerca que Sobrequés 
va fer en les dècades dels cinquanta i seixanta, el període més productiu de la 
seva vida d'historiador. Soldevila serà un dels amplificadors a Barcelona, on 
aleshores es concentrava amb una intensitat molt més gran que en anys poste
riors una bona part de l'activitat cultural, científica i acadèmica de Catalunya, 
de l'obra científica de Sobrequés. Aquest, en efecte, tindrà en Ferran Soldevila 
un dels valedors més decidits, després de Jaume Vicens i Vives, mort el 1960. 
Les cartes que publico ho palesen de manera inequívoca i sovint prou explíci
ta. També ho posen de manifest altres testimonis d'aquells anys. Soldevila no 
dubtarà a suggerir el nom de Sobrequés per a la redacció d'articles importants 
per a les grans enciclopèdies que s'estaven preparant els anys 60. El 24 de 
febrer de 1964 Josep Fontana i Làzaro, responsable de la part d'història de l'a
daptació espanyola del Larousse francès va escriure a Sobrequés: "En cercar la 
persona adequada a qui encomanar la història del comtat de Barcelona, el sen
yor Ferran Soldevila va suggerir el nom de vostè. Per això, m'adreço a vostè 
demanant-li si li interessaria de fer-ho. (...) Em penso que l'interessarà saber 
que el seu article -que naturalment apareixeria signat- aniria en bona compan
yia, ja que, per exemple, l'article sobre el regne d'Aragó ens ha estat fet pel sen
yor Lacarra i el senyor Soldevila ens fa el que correspon a la història de la 

2 Vegeu la nota 3 de la carta núm. 1. 
•' Les citacions de tots aquells treballs a: Salrach Mares, Santiago Sobrequés i Vidal, pàgs. 33 
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Corona d'Aragó". Sobrequés va en efecte acceptar l'encàrrec de Josep Fontana. 
La correspondència entre Soldevila i Sobrequés té un caràcter emi

nentment professional, per bé que conté així mateix referències de tipus més 
personal. Al·ludeix a aspectes concrets de la producció historiogràfica d'amb
dós, sobretot de Sobrequés, i a alguns projectes culturals impulsats i dirigits 
per Soldevila. No conté referències polítiques ni debats metodològics. Té, 
però, un interès que va més enllà del que pot tenir conèixer aspectes de l'obra 
científica d'ambdós corresponsals. 

Aquestes cartes mostren l'esforç d'un grup d'intel·lectuals per impulsar 
activitats erudites i de divulgació que contribuïssin a mantenir la vida cultural 
del país en un anys difícils. En aquest cas, en el terreny de la història de 
Catalunya. És evident que al darrere d'aquest treball erudit hi ha una actitud 
resistencial contra el règim polític vigent i una clara reivindicació catalanista. 
És en aquest sentit que correspondències com la de Soldevila i Sobrequés tenen 
un valor que l'historiador del període franquista no ha de menysprear, perquè 
ajuden a comprendre qüestions d'àmbit general. Sense oblidar tampoc que, més 
enllà d'aquesta modesta categoria, l'anècdota de com varen funcionar les rela
cions de persones del món cultural en aquells anys foscos té així mateix el seu 
interès. És amb aquest doble objectiu que he considerat convenient donar a 
conèixer la correspondència conservada entre Ferran Soldevila i Santiago 
Sobrequés, i fer, en la present introducció, una breu síntesi del seu contingut. 

INTERCANVI DE PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES 

L'origen de la correspondència entre Soldevila i Sobrequés va ser la 
tramesa de treballs erudits d'aquest a aquell. La primera de les cartes conser
vades, del 5 de juny de 1953, anava acompanyada d'un estudi de Sobrequés 
sobre l'estructura social de la Girona baixmedieval. L'historiador gironí apro
fita l'avinentesa per explicar a Soldevila tot el que havia publicat en revistes 
que, com Hispània, Revista de Indias o Estudiós de Historia Moderna, 
Soldevila devia conèixer i, per consegüent, no calia que Sobrequés els hi fes 
arribar. No era el cas dels Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, on 
havia aparegut el treball esmentat, perquè «no és fàcil que vostè s'entretingui 
fullejant els nostres Anals»*. 

•I Carta de Sobrequés a Soldevila del 5 de juny de 1953. Núm. 1. A les notes 2, 4, 5 i 6 hi ha 
les citacions dels treballs de Sobrequés. 
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Sobrequés aprofitava també l'ocasió per felicitar Soldevila per la seva 
Historia de Espana, els primers volums de la qual acabaven de ser publicats. 
Hi havia subscrit l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà del qual era 
catedràtic, «puix jo, econòmicament, no arribo a tant». Allò que havia cridat 
l'atenció de Sobrequés era la introducció, «que és d'una lògica irrebatible i 
d'un bon sentit no massa corrent». Sobrequés es referia al paper que 
Soldevila donava a la història de Catalunya i de la Corona d'Aragó en la seva 
obra. 

Finalment, en aquesta primera carta, Sobrequés agraïa a Soldevila l'e
fecte formatiu que li havia proporcionat, en la seva joventut, la lectura de la 
Història de Catalunya: «Jo li tinc un deute a vostè, perquè, essent gairebé un 
adolescent (...), vaig llegir la seva Història de Catalunya, que llavors em va 
causar una impressió extraordinària contribuint intensament a la meva forma
ció». Tot i això Sobrequés no s'estava de manifestar al mestre unes possibles 
divergències interpretatives: «El fet que jo consideri alguns conceptes discuti
bles, no minva en res la meva admiració».^ 

Sobrequés va haver d'esperar, i no sense un cert neguit, la resposta de 
Soldevila gairebé un mes i mig. El 18 de juliol de 1953 aquest va adreçar-se a 
Sobrequés agraint-li la tramesa del seu article i manifestant-li que ja coneixia 
el seus estudis publicats a la Revista de Indias (sobre la personalitat de Pere 
Margarit), a Hispània (el cartell de desafiament d'Alfons el Magnànim al Gran 
Turc), «la prova que (no doni massa importància a una ràpida impressió) la 
seva lectura em va deixar, sobretot a causa del llenguatge, un regust de cosa 
apòcrifa», i als Estudiós de Historia Moderna (sobre els orígens de la guerra 
civil del segle XV).^ Els dos primers varen ser citats per Soldevila a la prime
ra edició de la Historia de Espana i el darrer a una nota afegida a la segona 
edició d'aquesta obra, prova de l'estimació que Soldevila tenia per aquests 
treballs de Sobrequés. 

Més d'un any després, el 16 de setembre de 1954, Soldevila acusava 
rebut del treball de Sobrequés sobre la llegenda i la història en el setge de 
Girona de 1462. Després d'excusar-se pel retard en la resposta, Soldevila feia 
una valoració molt positiva del treball del seu col·lega: «(...) m'apresso a 
expressar-vos la satisfacció que m'ha produït la manera com aneu descabde
llant la vostra argumentació fins a destruir la llegenda i restablir la història; el 

5 Vegeu la nota 11 de la carta núm. 1. 
<> Carta de Soldevila a Sobrequés del 18 de juliol de 1953. Núm. 2. 
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domini que mostreu de les fonts d'aquest període, la tesi mateixa que feu 
triomfar, tot m'ha complagut extraordinàriament»J 

A l'entrada d'estiu de l'any següent Sobrequés va enviar a Soldevila el 
seu primer llibre, que era un estudi biogràfic i històric sobre Jofre VIII de 
Rocabertí, senyor de Peralada. El 24 d'agost de 1955 Soldevila, després de lle
gir l'estudi de Sobrequés, li va adreçar una carta de felicitació, «no sols per 
l'evolució del personatge, sinó també de l'ambient, i per les síntesis que feu 
dels esdeveniments d'aquell període, que sou sens dubte un dels historiadors 
que millor el coneix». Soldevila aprofitava l'ocasió per manifestar a 
Sobrequés que li havia plagut també el treball biogràfic sobre Alfons el Franc 
i li agraïa les citacions que hi feia de treballs científics seus.^ 

La publicació, el 1961, d'un dels millors llibres de Sobrequés, Els 
grans comtes de Barcelona, va representar la consolidació de l'estima que 
Soldevila sentia per ell. Va restar explicitada de manera inequívoca en una 
carta que va enviar-li a la darreria de juliol de 1961. Soldevila escriu al pro
fessor gironí que la lectura del seu llibre «m'ha confirmat l'excel·lent primera 
impressió (...) Heu treballat de pressa i bé, i heu pogut anar fins al fons en no 
pocs problemes. Us felicito per aquesta obra, que confirma la vostra alta clas
se i us ratifica, amb escreix, en el lloc enlairat que heu aconseguit entre els 
nostres historiadors». Soldevila feia saber a Sobrequés que havia arribat a 
temps «a fer alguns retocs i afegits al primer volum de la Història de 
Catalunya, que no trigarà gaire a sortir», i li anunciava la voluntat, que es faria 
efectiva, de publicar una nota del seu llibre a la revista Serra d'Or.'^ 

Aquell mateix any Sobrequés va enviar a Soldevila dos nous treballs 
erudits. Un sobre la política remença d'Alfons el Magnànim i una edició d'u
nes memòries del baró de Damas sobre la invasió francesa de 1823. L'endemà 
d'haver-les rebut, Soldevila va escriure a Sobrequés: «(...) vaig recórrer-les 
ràpidament i m'han semblat, cadascuna en el seu gènere, molt interessants» ̂ o 

' Carta de Soldevila a Sobrequés del 16 de setembre de 1954. Núm. 3. A la nota 2 hi ha la cita
ció del treball de Sobrequés. 

8 Carta de Soldevila a Sobrequés del 24 d'agost de 1955. Núm. 4. A les notes 2 i 3 hi ha les 
citacions dels treballs de Sobrequés. 

' Carta de Soldevila a Sobrequés de darreria del [juliol de 1961]. Núm. 6. La citació del llibre 
de Sobrequés, a la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del {juliol de 1961]. Núm. 6, i la de la 
ressenya de Soldevila, a la nota 4 de la mateixa carta. Vegeu també l'apèndix 1. EI 28 d'agost del mateix 
any (carta núm. 8) Soldevila assabentava Sobrequés que jo havia lliurat la ressenya. 

'" Carta Soldevila a Sobrequés del 2 de novembre de 1961. Núm. 10. A la nota 5 hi ha la cita
ció dels treballs de Sobrequés. 
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La correspondència que publico acull així mateix referències a obres 
importants de Soldevila. En resposta a una carta de Sobrequés en la qual li 
anunciava la tramesa de l'original del llibre sobre el setge de la Força de 
Girona el 1462, que havia hagut de redactar «a sang calentes i que sortís el que 
Déu volgués», íi Soldevila manifestava al seu amic gironí: «Comprenc, així 
mateix, les vostres raons; tant més que jo em trobo amb les presses editorials 
provocades per l'exhauriment dels 4.000 exemplars dels vuit volums de la 
Historia de Espana i de les angúnies d'una revisió duta a terme enmig dels 
gemecs dels editors, que es pensen que és bufar i fer ampolles».12 

En resposta a la proposta de Sobrequés de fer, per a la col·lecció d'Episodis 
de la Història que Soldevila dirigia i de la qual parlo més endavant, un llibre sobre 
els barons de Catalunya i el Compromís de Casp, Soldevila, que acabava de publi
car el seu llibre sobre Casp com a resposta al que Ramon Menéndez Pidal havia 
escrit sobre el mateix tema, manifesta, el 26 de maig de 1965, a Sobrequés que el 
seu llibre: «Seria un èxit, com sembla que ho és el meu llibret (s'està venent ràpi
dament). I faria bonic que altres veus s'afegissin a la meva. I la vostra fóra una de 
les més oportunes, i de la que podria dir coses més interessants».'^ 

La darrera referència a un estudi científic d'ambdós corresponsals, tret de 
les que ja esmentaré sobre els Episodis de la Història, apareix en una carta de 
Soldevila del 6 de setembre de 1966. Al·ludeix a la descoberta per part de 
Sobrequés de l'acta d'un pretès Parlament celebrat a Peralada durant l'interregne 
de 1410-1412. Soldevila escriu: «Molt em plau la notícia de la troballa de les actes 
de r anomenat Parlament de Girona, i cal que trobeu la manera de publicar-la aviat. 
Segons com -depèn de la llargària- podria constituir una Memòria de l'Institut 
d'Estudis Catalans. També el Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres».^^ 

ELS «EPISODIS DE LA HISTÒRIA» 

El 1959 l'editor Rafael Dalmau, sota la direcció de Ferran Soldevila, va 
poder concretar un vell projecte d'editar petites monografies sobre temes 
d'història de Catalunya.^^ Malgrat que, originàriament, tenien un caràcter 

" Carta de Sobrequés a Soldevila del 31 de gener de 1962. Niím. 11. 
12 Carta de Soldevila a Sobrequés del 6 de febrer de 1962. Ntím. 12. 
'3 Carta de Soldevila a Sobrequés del 26 de maig de 1965. Núm. 20. A la nota 4 hi ha la cita

ció del llibre de Soldevila. 
'" Carta de Soldevila a Sobrequés de! 6 de setembre de 1966. Núm. 25. A la nota 4 hi ha la 

citació del treball de Sobrequés, que es va pubücar als Anales de Estudiós Medievales. 
'5 Enric Pujol, Ferran Soldevila, pàgs. 269-270. 
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divulgatiu, la col·lecció ha acollit sovint fins avui treballs que aporten dades 
i interpretacions noves. Durant els anys del franquisme el valor científic va 
anar doblat d'una voluntat testimonial que tenia una intencionalitat de tipus 
resistencial. Soldevila hi va dedicar moltes hores de treball en els darrers 
anys de la seva vida. La correspondència que va sostenir amb Sobrequés 
n'és un testimoni molt revelador. Una bona part de les cartes que publico 
tenen com a tema central la col·laboració de Sobrequés en la col·lecció que 
dirigia Soldevila. 

Sobrequés va publicar, tots ells en vida de Soldevila, quatre Episodis, 
dos referents a la guerra civil catalana del segle XV i dos referents al paper de 
la noblesa catalana davant l'Interregne que va acabar amb el Comproim's de 
Casp. 16 

A la darreria de juliol de 1961 Soldevila va escriure a Sobrequés en 
relació amb els Episodis: «No cal dir com m'interessa la vostra col·laboració», 
que podria concretar-se en «el tema que vulgueu». Tot seguit Soldevila expli
cava a Sobrequés les característiques de la col·lecció: «Convé que el tema 
sigui força concret i que no s'allargui en la presentació dels precedents, a fi de 
deixar lloc per a altres temes». L'extensió exigida era «de 45 a 50 quartilles 
holandeses a doble interlineat». Els honoraris a l'autor, de 2.000 pessetes. 
Soldevila manifestava a Sobrequés: «Vós teniu abundor de temes, perquè 
també hi entren les biografies, mentre el personatge tingui prou relleu. Si 
podeu proposar-me dos o tres temes, millor. Jo us diré quin em convé de 
moment». Soldevila pregava a Sobrequés que volgués demanar també la 
col·laboració de l'historiador gironí Lluís Batlle i Prats, que podria treballar en 
algun dels setges patits per Girona al llarg de la història, des del de Felip 

>6 Santiago Sobrequés i Vidal, El setge de la Força de Girona en 1462, Barcelona, Rafael 
Dalmau, editor, 1962. «Episodis de la Història», 30.- Guerra civil a l'Empordà. Barcelona, Rafael 
Dalmau, editor, 1963. «Episodis de la Història», 46.- Els barons de Catalunya i el Compromís de 
Casp. Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 1966. «Episodis de la Història», 86, i Altres barons de 
Catalunya i el Compromís de Casp. Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 1968. «Episodis de la Història», 
105. Sobrequés havia pensat en altres títols per a la col·lecció. Una carta de Jordi Pujol, aleshores des
terrat a Girona després de sortir de la presó de Saragossa, ens informa que Sobrequés, amb qui man
tenia una certa relació, havia informat Pujol del projecte de fer un Episodi sobre Joan Margarit i Pau, 
tema de la seva tesi doctoral. En una carta manuscrita que, el 19 de febrer de 1963, Pujol va adreçar a 
Sobrequés, amb paper de "Laboratorio Martín Cuatrecasas, S.A. Vizcaya, 417. Tel. 255 61 07. Dir. Tel. 
"Cuatrex". Barcelona 16", es pot llegir: "Benvolgut Sr. Sobrequés: Li presento el meu íntim amic 
Ramon Fuster. Li agrairé molt que en tot el que pugui miri d'atendre'I. Tomaré divendres a la nit. Ja 
procuraré veure'l la setmana que ve. S'ha decidit definitivament pel bisbe Margarit com a tema del seu 
proper "Episodi d'Història"? Molt cordialment, (signat): Jordi Pujol" (ASSV. Lletres rebudes de 
1963). 

577 



JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

l'Ardit al segle XIII fins als napoleònics, a principis del segle XIXA^ 
La proposta de Soldevila va plaure de manera extraordinària 

Sobrequés, que ja tenia la intenció d'escriure algun Episodi. Va proposar al 
director de la col·lecció de fer un llibre sobre el setge de 1462 i va suggerir-li 
que encarregués a Joaquim Pla i Cargol d'escriure sobre els setges napoleò
nics. A la carta que va adreçar-li el 19 d'agost de 1961 Sobrequés proposava 
un seguit de possibles títols de llibres, cap dels quals no va mai arribar a 
escriure.1^ La col·laboració dels historiadors gironins, que Sobrequés va ges
tionar per encàrrec de Soldevila, es va limitar a un llibre de Joaquim Pla i 
Cargol sobre els setges napoleònics, un altre d'Enric Mirambell i Belloc sobre 
el setge de Girona a l'època de Pere el Gran'^ i un de Jaume Sobrequés i 
Callicó sobre la premsa humorística durant el Sexenni revolucionari.20 

La resposta il·lusionada de Sobrequés va impressionar Soldevila, que el 
28 d'agost de 1961 va escriure-li: «Espero que vós sereu un dels col·labora
dors més assidus».21 La carta de Sobrequés del 20 de setembre d'aquell any^z 
i la de Soldevila del 2 de novembre contenen precisions significatives sobre la 
gestació del llibre de Sobrequés sobre el setge de 1462. Les dilacions d'aquest, 
ocupat en exàmens, redacció de llibres de text i en la preparació d'un treball 
per a l'homenatge de Jaume Vicens i Vives, varen fer escriure a Soldevila: 
«M'agradaria molt que el vostre nom ja figurés entre els autors d'obres publi
cades». Quant als problemes plantejats per Sobrequés sobre la pluralitat de 
setges patits per Girona durant la guerra civil de 1462-1472, que li feia dubtar 

" Carta de Soldevila a Sobrequés de darreria del [juliol de 1961]. Núm. 6. La voluntat de 
Soldevila que Sobrequés escrivís tots els Episodis que desitgés va expressar-se sovint durant aquells 
anys 60. N'és testimoni una carta de Jaume Sobrequés i Callicó, aleshores estudiant a Barcelona, al seu 
pare, del primer de febrer de 1963. Un paràgraf d'aquesta carta diu: "El dijous de la setmana passada el 
Sr. Soldevila em va dir que et digués que li agradaria molt que fessis un altre Episodi de la Història i, 
si no fos molt demanar, no un sinó els que vulguis. Espera que així ho faràs quan puguis. El dimarts d'a
questa setmana, creient que jo havia anat a Girona el diumenge, em va preguntar què havies dit. Amb 
una mica de pessimisme em va dir que suposava que hauries dit que no, puix que tenies molta feina. 
Aleshores li vaig fer saber que no havia anat a Girona, sinó que havia escrit -la qual cosa era mentida 
encara- i no havia rebut contesta teva". (ASSV. Lletres rebudes de 1963). 

'8 Carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961. Núm. 7. 
19 Vegeu la citació dels llibres de Pla i Cargol i d'Enric Mirambell a les notes 8 i 7 respecti

vament, de la carta de Soldevila a Sobrequés del Ijuliol de 1961]. Núm. 6. Batlle i Prats mai no va 
escriure cap «Episodi de la Història» Sobrequés demostrava conèixer-lo bé quan, a la carta esmentada 
del 19 d'agost, mim. 7, escrivia d'ell: «En Batlle és un gran cercador de documents, però no és expedi
tiu per escriure i tinc por que no s'hi vegi amb cor». 

2" Jaume Sobrequés i Callicó, La Revolució de Setembre i la premsa humorística catalana. 
Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 1965. «Episodis de la Història», 65. 

21 Carta de Soldevila a Sobrequés del 28 d'agost de 1961. Núm. 8. 
22 Carta de Sobrequés a Soldevila del 20 de setembre de 1961. Núm. 9. 
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sobre el contingut del seu llibre, Soldevila li oferí diverses possibilitats: fer-los 
tots en un sol llibre o fer només el de 1462. Finalment, però, manifestà a 
Sobrequés que fes allò que li semblés millor.23 

El gener de 1962 l'historiador gironí va enviar el text del seu primer 
Episodi. Amb la modèstia que el caracteritzava va autoritzar Soldevila a fer els 
canvis que cregués convenient: «Naturalment que no em prendré pas mala
ment qualsevol objecció que m'hi podeu fer, esmena o rectificació. Ben mirat, 
tampoc no és cap tesi doctoral».24 A la mateixa carta Sobrequés suggeria el 
nom del professor Enric Mirambell com a autor del llibre sobre el setge de 
1285. El 6 de febrer de 196225 Soldevila manifestava a Sobrequés el seu acord 
a la col·laboració de Mirambell i li feia saber que Pla i Cargol l'havia escrit 
comprometent-se a tenir llest el seu Episodi el mes de març.26 

El 10 de març de 196327 un Sobrequés completament guanyat a la 
causa de Soldevila en la qüestió dels Episodis escrivia al director de la 
col·laboració suggerint-li que Pla i Cargol podia fer un Uibre sobre la Girona 
a l'època del romànic, segles X al XII,28 i afegia: «Els meus esforços conti
nuen essent vans per convèncer altres erudits del país a fer quelcom. I això que 
n'hi han alguns que si s'hi llancessin podrien fer coses interessants. No he pas 
perdut totes les esperances, però, de trobar-vos autors. A vegades salta la lle
bre en el lloc més impensat.» El 9 de desembre del mateix any Sobrequés 
comunicava a Soldevila que insistia en la recerca de nous autors. N'havia par-

23 Carta de Soldevila a Sobrequés del 2 de novembre de 1961. Núm. 10. 
^ El 28 de febrer de 1962 l'editor Rafael Dalmau comunicava a Sobrequés que per gir postal 

li enviava 2.000 pessetes en concepte d'honoraris i que, quan el juny, el llibre fos publicat n'hi envia
ria 6 exemplars. (Arxiu Santiago Sobrequés i Vidal, Lletres rebudes de 1962). 

25 Carta de Soldevila a Sobrequés del 6 de febrer de 1962. Núm. 12. 
26 Arxiu Nacional de Cata lunya (ANC) . Fons 4 1 1 . 1 2 . 1 . 2 .114 . Car ta de Joaquim Pla i Cargol 

a Ferran Soldevila del 25 de novembre de 1961. Sobre la col· laboració de Mirambel l , Pla i Cargol i 
Bat l le i Prats vegeu també la carta de Soldevila a Sobrequés del 8 de febrer de 1962. N ú m . 13. 

2' Car ta de Sobrequés a Soldevila del 10 de març de 1963. N ú m . 14. 
28 En una carta de Pla i Cargol a Soldevila del 25 de novembre d e l 9 6 3 ( A N C . Fons núm. 4 1 1 . 

12. 1 .4 . 20) l 'his toriador gironí es compromet a redactar un «Episodi» titulat Girona en el període del 
romànic (Segles X al XÍII), l libre que mai no va arribar a escriure. En la mate ixa carta Pla i Cargol feia 
alguns comentar is sobre l 'es t rena de l ' obra de teatre de Soldevila Don Juan: «Certament , vaig llegir les 
cri t iques del Diari de Barcelona i de Destino, de la seva obra Don Juan, critiques ben falagueres per a 
dita obra. En relació a altres, de les que vostè tan jus tament es dol, crec s incerament que no cal fer-ne 
massa cas. Per dissort, la crítica, aquí, no es mou pas sempre per mòbils nobles i purament objectius i 
jus tos , sinó, al trament, apareix massa sovint moguda per enveges , per interessos mesquins o per altres 
coses lamentables . L a meva experiència de la vida m ' h a ensenyat que cal anar laborant, sense fer massa 
atenció al que puguin dir aquestes veus , ben sovint impreparades i iconoclastes, L 'obra acompler ta j a 
per vostè és prou densa i prestigiosa per a que la puguin afectar aquestes maledicències , que l 'opin ió 
sana sap, afor tunadament , deixar de banda.» 
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lat amb els historiadors gironins Mn. Jaume Marquès, arxiver de la Catedral, 
i Mn. Tomàs Noguer, arxiver del Diocesà, i continuava pressionant Lluís 
Batlle, el qual «cerca un tema que mai no acaba de trobar». I finalment excla
mava: «Ja veieu que treballo per reclutar adeptes».^^ 

A més dels dos Episodis de Sobrequés referents a la guerra civil de 
1462-1472, l'historiador gironí, a instàncies de Soldevila, va escriure dos lli
bres sobre el Compromís de Casp. El 26 de maig de 1965 Soldevila, en res
posta a una carta de Sobrequés no conservada, li demanava un Episodi «que 
podria titular-se Al volt del Compromís de Casp: l'actitud dels barons de 
Catalunya o Els barons de Catalunya i el Compromís de Casp. Això no us cos
taria gaire de fer, perquè ja ho teniu fet (...) el faríem passar davant de tots els 
altres quaderns. Seria un èxit {...)»'^^ L'il d'octubre del mateix any Soldevila 
insistia: «No oblido l'encàrrec que us vaig fer d'un Episodi de la Història 
sobre el compromís de Casp i els barons de Catalunya. Mentre no em digueu 
que no, l'esperaré. »3i 

En una extensa carta de l 'Il d'abril de 1966 Sobrequés anuncia a 
Soldevila que ja ha començat a treballar en el llibre sobre Casp. Li explica 
aspectes del contingut de l'obra i li resumeix les conclusions a què ha arribat 
sobre l'actitud dels cavallers i donzells en relació amb Jaume d'Urgell, més 
favorable del que s'acostumava a afirmar. La carta conté una interessant rela
ció dels focus urgellistes i antiurgellistes en les diverses comarques de 
Catalunya. Probablement és, aquesta, la carta de major contingut històric de 
tota la correspondència entre Soldevila i Sobrequés.^2 El 6 d'octubre del 
mateix any Soldevila, des de Palautordera, escriu a Sobrequés que ja ha rebut 
el text del seu llibre, «que estic llegint amb molt de goig. Demà tornaré a anar 
a Barcelona (hi vaig vint-i-quatre hores cada setmana) i faré a mans d'En 
Rafael Dalmau el vostre treball, i sé que li donaré una gran alegria.»^^ 

La darrera referència a la col·laboració de Sobrequés als Episodis de 
la Història és del 14 de novembre de 1966. En aquella data Soldevila anuncia 
a Sobrequés que «el pròxim Episodi de la Història és el vostre. Diumenge vaig 

2' Carta de Sobrequés a Soldevila del 9 de desembre de 1963. Núm. 16. En la mateixa carta 
Sobrequés acusava rebut del segon Episodi que havia fet sobre la guerra civil del segle XIV a l'Empordà 
(vegeu-ne la citació a la nota 9 de la carta esmentada), i li anunciava la preparació d'un altre, L'Empordà 
sota les banderes de Portugal, que mai no va arribar a escriure. 

3° Carta de Soldevila a Sobrequés del 26 de maig de 1965. Núm. 20. 
'̂ Carta de Soldevila a Sobrequés de l'Il d'octubre de 1965. Núm. 22. 

32 Carta de Sobrequés a Soldevila de l 'li d'abril de 1966. Núm. 23. 
33 Carta de Soldevila a Sobrequés del 6 d'octubre de 1966. Núm. 25. 
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corregir-ne proves. Us auguro un èxit»34 El darrer Episodi de Sobrequés, refe
rit també al Compromís de Casp,35 va publicar-se el 1968. No hi ha constàn
cia de la intervenció directa de Soldevila, perquè en aquell any ja havia reduït 
molt, a causa de la malaltia, l'activitat professional. En tot cas, però, cal afir
mar que era també fill de la iniciativa que el director de la col·lecció havia tin
gut uns anys abans quan va encarregar a Sobrequés que escrivís un llibre sobre 
aquesta temàtica. 

EL «DICCIONARI BIOGRÀFIC CATALÀ» 

La preparació d'un diccionari biogràfic català, tasca en la qual va tre
ballar Soldevila des de 1963, va ser també motiu de relació epistolar entre 
aquest i Sobrequés. El 4 de desembre d'aquell any Soldevila assabentava l'his
toriador gironí de la necessitat d'endegar la redacció d'una obra d'aquesta 
naturalesa i li demanava la seva col·laboració, tot pregant-li que li fes arribar 
«una llista de les biografies de la vostra especialitat que us fóra plaent de 
redactar.» Soldevila informava Sobrequés que les col·laboracions serien ben 
retribuïdes i que «l'elaboració de l'obra ja es troba en marxa».^^ L'acceptació 
de Sobrequés no es va fer esperar. El dia 9 del mateix mes i any així ho feia 
saber a Soldevila: «el que jo faria de més bon grat i amb el millor coneixement 
de causa serien les biografies dels personatges (...) de la Baixa Edat Mitja.»37 
El 31 de desembre Soldevila comunicava a Sobrequés que ja disposaven de 
més de 5.000 fitxes i que la retribució seria «de 100 pessetes per quartilla 
holandesa a doble espai».^^ Un any després, el 21 de desembre de 1964 
Soldevila demanava a Sobrequés que redactés l'article Andreu Alfonsello,39 
cosa que va fer efectivament poques setmanes després."*" La darrera referència 
a la col·laboració de Sobrequés és una carta de Soldevila de 1' 11 d'octubre de 
1965 en la qual li demana de «fer les biografies dels barons de Catalunya»."*' 

34 Carta de Soldevila a Sobrequés de 14 de novembre de 1966. Núm. 26. 
35 Vegeu-ne la citació a la nota 6 de la carta núm. 23. 
36 Carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de desembre de 1963. Núm. 15. Les vicissituds edito

rials del «Diccionari biogràfic», a la nota 2 de la carta núm. 15, a la carta núm. 18 (vegeu el Post 
Scriptum) i a la carta 2 1 . 

3 ' Carta de Sobrequés a Soldevila del 9 de desembre de 1963. Núm. 16. 
38 Carta de Soldevila a Sobrequés del 31 de desembre de 1963. N ú m . 17. 
35 Carta de Soldevila a Sobrequés del 21 de desembre de 1964. Núm. 18. Vegeu sobretot la 

nota 4. 
« Carta de Sobrequés a Soldevila del 7 de febrer de 1965. Núm, 19. 
'H Carta de Soldevila a Sobrequés de l'U d'octubre de 1965. Núm. 22. 
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La retribució havia augmentat fins a 150 pessetes per quartilla. Soldevila es 
disculpava per la seva insistència a obtenir la col·laboració de Sobrequés, 
«resultat de la meva admiració per la vostra obra.» Com explico a la nota 2 de 
la carta número 15, a la fi aquest projecte de Soldevila es va concretar, entre 
1966 i 1970, en l'edició de l'obra en quatre volums Diccionari biogràfic, 
publicat, a Barcelona, per l'editor Albertí. Els articles varen aparèixer sense 
signatura, la qual cosa fa difícil atribuir les autories de cada un d'ells. 

RESSENYES MÚTUES 

La mútua estima professional que Soldevila i Sobrequés es varen tenir 
i de la qual ja he parlat es va concretar en dues ressenyes de dos dels llibres 
més importants que, un i altre, varen publicar durant aquells anys. D'una 
banda. Els grans comtes de Barcelona, de Sobrequés, i, de l'altra banda, la 
segona edició de la Història de Catalunya, de Soldevila. Quan aquest, com ja 
hem vist, el juliol de 1961, va comentar a Sobrequés el llibre que li havia 
enviat, va expressar-li la voluntat de fer-ne una ressenya a Serra d'Or.'^'^ 
Soldevila va reiterar aquest propòsit a la carta del 28 d'agost del mateix any: 
«Dies enrera vaig lliurar a Serra d'Or una nota sobre el llibre de Nadal i Giralt. 
Tan aviat com pugui redactaré la nota sobre els grans comtes de Barcelona»43 
El 6 de febrer de 1962 Soldevila encara no havia pogut complir el seu propò
sit. Va escriure a Sobrequés: «I jo encara en deute amb vós i amb els vostres 
comtes». Finalment la ressenya, elogiosa, de Soldevila va sortir publicada en el 
número de Serra d'Or corresponent a l'agost-setembre de 1962."̂ * 

Dos anys després Sobrequés va correspondre a la gentilesa que 
Soldevila havia tingut amb el seu llibre amb una extensa i molt ben treballada 
ressenya de la ja esmentada segona edició de la monumental Història de 
Catalunya de l'historiador barceloní. El comentari de Sobrequés va ser publi
cat a Serra d'Or el desembre de 1964.̂ 5 

12 Vegeu la carta núm. 6, sobretot la nota 4. 
« Vegeu la carta núm. 8. 
44 Vegeu-ne el text a l'Apèndix 1. 
"5 Vegeu-ne el text a l'Apèndix 2. La ressenya va ser demanada, en nom del Consell de Serra 

d'Or, pel secretari del Consell de Redacció, Antoni de Rosselló, el 24 de juliol de 1964 (ASSV. Lletres 
rebudes de 1964), amb el prec que fos lliurada abans d'un mes. Sobrequés va demanar una ampliació 
d'aquest termini: El 5 d'agost el mateix Antoni de Rosselló va concedir a Sobrequés una pròrroga d'un 
mes i mig (ASSV. Lletres rebudes de 1964). EI 18 de desembre l'administrador de la publicació, Jordi 
Úbeda, enviava a Sobrequés un taló pels 8 folis que havia redactat (ASSV. Lletres rebudes de 1964). 
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La magnífica ressenya de Sobrequés va causar una gran impressió a 
Soldevila. El 21 de desembre de 1964 s'adreçava al professor gironí agraint-li 
«aquest magnífic article que heu dedicat a la 2a edició de la meva Història de 
Catalunya.-» Lloava l'equanimitat de Sobrequés, «que sap donar a cadascú el 
que és seu i no arrenglarar-se entre els qui es consideren obligats a subvalorar 
les aportacions que no lliguin estretament amb l'escola a què s'han adscrit». 
És un comentari significatiu que palesa que, d'alguna manera, Soldevila con
siderava que Sobrequés pertanyia al grup que havia aglutinat Jaume Vicens 
amb el qual no va tenir una sintonia total i absoluta, malgrat la mútua estima 
que s'havien professat en vida de Vicens. Soldevila, però, explica el motiu pel 
qual havia escrit aquest comentari a la carta que va adreçar a Sobrequés: 
«Això ho dic tant o més que pels judicis que la meva Història us mereix, per 
altres judicis que sembreu al llarg de l'article». Finalment Soldevila expressa
va la seva admiració per la ressenya de Sobrequés per tractar-se d'un treball 
fet a consciència: «Una altra virtut que mereix ésser assenyalada i lloada en 
vós és la de la informació adequada abans de parlar d'un tema. Ara aquest 
mateix article demostra una feina prèvia de coteig que ben pocs haurien estat 
capaços d'emprendre». Si hem de creure Soldevila, la ressenya de Sobrequés 
va tenir una bona acollida: «Puc dir-vos, d'altra banda, que l'article ha estat 
molt ben rebut» ."̂ ^ 

ALTRES QÜESTIONS 

Com ja he explicat en l'edició de la correspondència entre Vicens i 
Vives i Sobrequés, la preparació de llibres destinats a l'ensenyament mitjà va 
constituir una ocupació molt important en l'activitat professional dels dos 
amics i col·legues gironins.^? No ha d'estranyar, doncs, que aquesta qüestió 
aparegui també en el present epistolari en més d'una ocasió, plantejada sem
pre per Sobrequés, que, per motius de tipus econòmic, sovint avantposava l'o
bligació contreta amb els editors, Teide i Vicens-Vives, de fer un llibre deter
minat, a aquelles devocions de caràcter científic o a altres tipus de col·labora
cions. Aquest compromís editorial, que era, en definitiva, la base d'una millor 
qualitat de vida per a la família, va servir sovint d'excusa, ben fonamentada, 
per a endarrerir feines a les quals Sobrequés s'havia compromès i que eren 

16 Vegeu la carta de Soldevila a Sobrequés del 21 de desembre de 1964. Núm. 18. 
•" Sobrequés i Callicó, Història d'una amistat, pàgs. LIX-LXX. 
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menys rendibles. Feines, d'altra banda, que gràcies a una excepcional capaci
tat de treball, sempre acabava fent amb un gran rigor. 

Sobrequés no tenia cap escrúpol a fer palesa aquesta realitat personal. 
Per exemple quan, el 20 de setembre de 1961, excusa el retard del que havia 
de ser el seu primer Episodi: «Referent al meu comès, en sap molt de greu no 
poder concretar data. Acabats els maleïts exàmens (...) haig de fer dos textos 
per l'ensenyament laboral, l'original del quals ha de ser al Ministeri a primers 
d'any. I jo visc, potser ja ho sospiteu, essencialment dels meus llibres de 
text».48 

Encara més explícit va ser Sobrequés el 31 de gener de 1962 en excu
sar un nou retard: «L'endemà mateix d'haver-vos escrit (...) dient-vos que 
disposava d'uns dies per escriure el meu Episodi (...) els editors dels meus lli
bres de text (...) m'escrivien requerint-me per revisar aquests manuals dintre 
un plac molt breu a fi de procedir a les corresponents reedicions (...) Tot això 
és molt important, ^compreneu?, car els llibres de text em proporcionen gai
rebé la meitat dels meus ingressos normals, i jo en tinc cura com dels meus 
fills».49 

U l l d'abril de 1966 Sobrequés va demanar a Soldevila informació 
sobre les dates de mort d'alguns personatges que esmentava en el llibre que 
estava preparant per al curs Preuniversitari^O; «La inclusió d'aquestes dades en 
el llibre ja os donarà una idea de l'atenció que dedico a la nostra cultura»^' La 
resposta de Soldevila no es va fer esperar. El dia 16 del mateix mes i any, amb 
algunes precisions, completava la informació que el seu col·lega gironí li havia 
demanat.52 

Soldevila va tenir una salut trencadissa. No ha d'estranyar, doncs, que 
aquest fet sigui present a la correspondència amb Sobrequés. En ocasions és 
una simple referència de passada, com quan, el 2 de novembre de 1961, excu
sa la tardança a contestar una carta per problemes de salut; «Treball i malaltia 
han destorbat una mica la meva correspondència».^^ Uns anys després la situa-

*8 Carta de Sobrequés a Soldevila del 20 de setembre de 1961. Núm. 9. 
t ' Carta de Sobrequés a Soldevila del 31 de gener de 1962. Núm. 11. 
5" Santiago Sobrequés Vidal, Historia moderna y contemporànea de Espana. Barcelona, 

Editorial Vicens-Vives, 1966. Setena edició: Barcelona, 1971. Primera reedició: Barcelona, 1973. 
51 Carta de Sobrequés a Soldevila de ]' U d'abril de 1966. Núm. 23. Els personatges per la data 

de la mort dels quals s'interessava Sobrequés eren Manuel de Montoliu, Antoni Rovira i Virgili, 
Francesc Carreras i Candi i Josep Carner. 

52 Carta de Soldevila a Sobrequés del 16 d 'abri l de 1966. Núm. 24. 
53 Carta de Soldevila a Sobrequés del 2 de novembre de 1961. Núm. 10. 
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ció ha empitjorat de manera molt notable. Les excuses per la poca extensió de 
la carta són, el 16 d'abril de 1966, més explícites: «Excuseu que no us escrigui 
més llarg. Haig d'anar a casa el metge. Fa tres mesos que estic malalt, gairebé 
totalment reclòs a casa. No sembla res greu, però és inacabable. I encara men
tre pugui treballar, com aquell». L'escriptura d'aquesta carta és molt més inse
gura que les anteriors.^^ La darrera referència a la precarietat del seu estat de 
salut -a finals dels 1966 Soldevila va patir una aturada cardiorespiratòria que 
el deixà molt disminuït- és del 14 de setembre de 1966. Amb una lletra encara 
mes tremolosa i insegura que l'anterior, Soldevila escriu a Sobrequés: «Entre la 
feina i que no estic gaire bé, la vida de relació es desballesta»^^ Aquesta va ser 
la darrera carta que Soldevila escriu a Sobrequés. A partir d'aquell moment la 
davallada física va limitar de manera molt seriosa les seves activitats. 

Un darrer aspecte del qual s'ocupa la correspondència de Soldevila i 
Sobrequés es refereix a qüestions relacionades amb la meva persona. No tenen 
altre interès que mostrar un Soldevila amatent a l'estat de salut i a la formació 
d'un jove universitari que havia passat per les seves classes als Estudis 
Universitaris Catalans.^6 

Les cartes són per a ser llegides. Àdhuc aquelles que no varen ser escri
tes per assolir una projecció històrica que va més enllà del destinatari al qual 
anaven adreçades. Que els historiadors tinguem la gosadia de fer públic allò que 
era privat és, com a mínim, discutible. Si ho fem és amb la voluntat que aques
ta transgressió pugui ser útil al coneixement d'aspectes importants -i sovint ho 
són aquells que semblen no ser-ho- del passat col·lectiu. És amb aquesta espe
rança, modesta però ben explícita, que publico aquestes cartes de Soldevila i 
Sobrequés. Amb la seguretat que ells donarien suport a aquesta voluntat de ser
vir un millor coneixement de fets que, avui, són plenament històrics. 

54 Carta de Soldevila a Sobrequés del 16 d'abril de 1966. Núm. 24. 
55 Carta de Soldevila a Sobrequés del 14 de setembre de 1966. Niím. 26. 
56 Vegeu les cartes de Sobrequés a Soldevila del 9 de desembre de 1963, núm. 16; de Soldevila 

a Sobrequés del 31 de desembre de 1963, núm. 17;del21 de desembre de 1964, núm.18; del 6 de setem
bre de 1966, núm. 25 i del 14 de novembre de 1966, núm. 26. 
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EPISTOLARI 

1 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 5 de juny de 1953' 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Distingit amic, 
A l'enviar-li el present article,^ haig d'excusar-me de no haver-li 

remès altres treballs meus incomplint així la promesa que li havia fet a 
Saragossa.3 He cregut que vostè, vivint a Barcelona, no té dificultats per lle
gir Hispània (on vaig publicar el curiós cartell de desafiament d'Alfons el 
Magnànim al Gran Turc),^ Estudiós de Historia Moderna (on va l'estudi 
sobre les Corts de 1454/58),5 Revista de Indias (amb unes notes, de molt poca 
importància, sobre la personalitat de Pere Margarit),^ etc. Fins i tot és possi
ble que vostè estigui subscrit a algunes d'aquestes revistes. Vaig esgotar, 
doncs, les separatas, sempre tan escasses, entre els investigadors locals i 
alguns amics residents a l'estranger,'' que difícilment haurien llegit aquells 
treballs altrament. 

' Escrita a màquina amb paper de; «Santiago Sobrequés Vidal. Catedràtico». 
2 Santiago Sobrequés Vidal, «Censo y profesión de los habitantes de Gerona en 1462», Anales del 

Instituto de Estudiós Gerundenses, VI (Girona, 1951), pàgs. 193-246. Reedició en català: Santiago Sobrequés 
i Vidal, Societat i estructura política de la Girona medieval. Barcelona, Curial, 1975, pàgs. 13-74. 

5 Sobrequés va assistir al Vè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó que es va celebrar a 
Saragossa entre el 4 i el 12 d'octubre de 1952. Vegeu: Jaume Sobrequés i Callicó, Història d'una amis
tat Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vidal (1929-1960). Barcelona, Editorial 
Vicens-Vives, 2000, docs. 216, notes 2 i 3, pàgs. 509 -510, i doc. 235, nota 2, pàgs. 548 i 549. 

"• Santiago Sobrequés Vidal, «Sobre el ideal de cruzada de Alfonso V de Aragón», Hispània, 
XII (Madrid, 1952), pàgs. 232-252. 

5 Santiago Sobrequés Vidal, «Los ongenes de la revolución catalana del siglo XV. Las Cortes 
de Barcelona de 1454-1458», Estudiós de Historia Moderna, II (Barcelona, 1952), pàgs. 3-96. Reedició 
en català: Santiago Sobrequés i Vidal - Jaume Sobrequés i Callicó, La guerra civil catalana del segle 
XV, I. Barcelona, 1973, pàgs. 41-127. Soldevila va citar aquest treball de Sobrequés a la pàg. 743 de la 
segona edició de la Història de Catalunya. Barcelona, Editorial Alpha, S.A., 1962. 

* Santiago Sobrequés Vidal, «Algo sobre el origen de Pedró Margarit», Revista de Indias, XII-
48 (Madrid, abril-juny 1952), pàgs. 321-334. Reedició en català: Sobrequés i Vidal, Societat i estructu
ra política, pàgs. 251-264. 

' Referència a l'hispanista britànic Robert Brian Tate (Belfast 1921), a l'historiador i polític 
Josep M. Batista i Roca (1895-1978) i al professor Josep M. Corredor i Pomes (Girona 1912-Perpinyà 
1981), tots ells amics i corresponsals de Sobrequés. 
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Aquest és el motiu d'enviar-li aquest treball, puix aquí el cas és a la 
inversa, o sigui que no és fàcil que vostè s'entretingui fullejant els nostres 
Anals "del Instituto de Estudiós Gerundenses"^ (on, no obstant, hi trobaria 
coses de prou interès), cosa que, naturalment, no ocorre als investigadors 
empordanesos. 

El felicito ben sincerament per la seva Historia de Espana? a la que 
m'he subscrit (per la Biblioteca de l'Institut,!" és clar, puix jo, econòmica
ment, no arribo a tant). M'ha plagut molt en tots conceptes, començant per la 
introducció, 11 que és d'una lògica irrebatible i d'un bon sentit no massa 
corrent. Jo li tinc un deute a vostè perquè, essent gairebé un adolescent (un 
adolescent que ja feia de professor d'Història a l'Institut de Terrassa),12 vaig 
llegir la seva Història de Catalunya,^^ que llavors em va causar una impressió 
extraordinària contribuint intensament a la meva formació. El fet de que jo 
consideri alguns conceptes discutibles, no minva en res la meva admiració. 

Si algun dia ve per aquestes terres, no deixi de preguntar per mi i tin
dré molt plaer en servir-lo, si em necessita. Aprofito aquesta ocasió per oferir-
me de vostè afectíssim col·lega i amic. 

S. Sobrequés 

ANC. Fons 411. 10. 1. 4. 19. U. I. núm. 10. 

8 La revista Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses va començar a publicar-se el 1946. 
' Ferran Soldevila, Historia de Espana. Barcelona, Ariel, 1952-1959. Reedició, sense les 

il·lustracions i els seus peus corresponents: Barcelona, Crítica, 1995. 
'0 Des de 1942 Sobrequés era catedràtic de Geografia i Història de l'Institut Nacional 

d'Ensenyament Mitjà de Girona. 
" Sobrequés feia referència al paper que Soldevila donava a la història de Catalunya i de la 

Corona d'Aragó en la seva obra. En el prefaci al qual es refereix Sobrequés, Soldevila denuncia el fet 
que «(...) algunas historias de Espana condenan los reinos catalanoaragoneses a un lugar secundario" i 
també el desconeixement per part dels historiadors espanyols de la història d'aquests regnes: 
"Posiblemente, un mejor conocimiento habría Uevado a una valoración mucho màs justa y, en conse-
cuencia, mucho màs elevada de la historia medieval de los reinos levantinos. Y esto no solo por su pro-
yección europea y mediterrànea, sinó también por su consistència peninsular. Ni que decir tiene que esa 
valoración la he Uevado a cabo hasta los limites que me han parecido de justícia». Soldevila deixa també 
molt clar -recordem que escriu el 1952- que Espanya «en la Edad Media està constituïda por (...) varies 
Estados independientes (...)» 

Estic segur que Sobrequés valorava també que en el prefaci esmentat Soldevila parlés 
d'«història integral» i que hi escrivís: «Política, economia, instituciones, cultura, arte, todo surge con-
juntamente en la vida de un pueblo», avançant-se al concepte més tardà d'història total. 

12 Entre 1933 i 1939 Sobrequés va ser professor de Geografia i Història de l'Institut de 
Terrassa. Vegeu: Sobrequés i Callicó, Història d'una amistat, docs. núms. 5 i 7, pàgs. 22 i 26 i 31-32. 

'3 Ferran Soldevila, Història de Catalunya. Barcelona, 1934-1935. Segona edició: Barcelona, 
Editorial Alpha, S.A., 1962. 
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2 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Palautordera, 18 de juliol de 1953^ 
Sr. S. Sobrequés Vidal 

Distingit amic, 
Vaig rebre la seva amable lletra i el seu treball sobre el cens i la profes

sió dels habitants de Girona en 1462,2 qug em va interessar molt i vaig llegir tot 
seguit. Li agraeixo molt que hagi pensat en mi, perquè sempre existeix el perill 
que, per una causa o altra, se'ns passi per alt algun estudi. Com V. suposa no és 
aquest el cas del seu sobre la personalitat de Pere Margarit, que té el gran 
interès de tallar la polèmica sobre la seva pàtria, ja que encara era força corrent 
de fer-lo aragonès.^ Tampoc se'm va passar per alt l'article sobre el cartell de 
desafiament;^ la prova que (no doni massa importància a una ràpida impressió) 
la seva lectura em va deixar, sobretot a causa del llenguatge, un regust de cosa 
apòcrifa. En canvi, vaig veure massa tard, perquè segurament una confusió fou 
causa que no em fos enviat, el volum I dels Estudiós de Historia Moderna. Per 
això no vaig arribar a temps a citar, em sembla, cap dels treballs que conté en 
el volum II de la Història d'Espanya, que està ja enllestit i que un dia d'aquest 
sortirà al carrer.^ El treball sobre Margarit sí que l'he pogut citar,^ perquè la 
referència va en el volum III, que s'està component. 

Celebro molt el que em diu sobre el volum I de la Història d'Espanya 
i li agraiexo el record que dedica a la de Catalunya.'' 

Molt afectuosament el saluda el seu amic 
F. Soldevila 

Arxiu Santiago Sobrequés i Vidal (ASSV). Lletres rebudes de 1953. 

1 Escrita a mà amb paper blanc. 
2 Vegeu la nota 2 de la Carta núm. 1 de Sobrequés a Soldevila del 5 de juny de 1953. 
'Soldevila (Historia de Espaha, I, edició de 1995, pàg. 447, nota 117) dedica un extens espai 

al treball de Sobrequés (vegeu la nota 5 de la carta núm. 1 de Sobrequés a Soldevila del 5 de juny de 
1953), acceptant els punts de vista de l'historiador gironí sobre la catalanitat de Pere Margarit, el lloc 
de naixement (Castell d'Empordà) i altres aspectes de la seva biografia. 

* Vegeu-ne la citació a la nota 4 de la carta núm. 1 de Sobrequés a Soldevila del 5 de juny de 
1953. Soldevila el cita a la nota 51, pàg. 343 del vol. I de la Historia de Espana, edició de 1995. 

5 El treball de Sobrequés sobre les Corts de 1454-1468 (vegeu-ne la citació a la nota 5 de la carta 
núm. 1 de Sobrequés a Soldevila del 5 de juny de 1953) al qual fa esment Soldevila, contestant a allò que 
le diu Sobrequés a la carta anterior, no va sortir al volum I dels Estudiós de Historia Moderna, sinó al II, 
i Soldevila el va citar en una nota afegida a la segona edició antigua (vegeu la carta núm. 12) amb el núm. 
133^ per tal de no córrer la numeració (vegeu Historia de Espaiia, I, edició de 1995, pàg. 361). 

'Vegeu la nota 3. 
' Vegeu el que Sobrequés escriu a Soldevila sobre aquestes dues obres a la carta núm. 1 del 5 

de juny de 1953 
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3 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 16 de setembre de 1954^ 
Sr. S. Sobrequés 

Distingit amic, 
Vulgueu excusar que hagi trigat tant de temps a acusar-vos rebut del 

vostre estudi sobre la llegenda i la història en el setge de Girona de 1462.2 No 
volia dir-vos-en res abans d'haver-lo llegit, i he hagut d'anar-ne ajornant la 
lectura, perquè la feina immediata, peremptòria, m'obliga a navegar per altres 
períodes més acostats. Però ara que ja he pogut enllestir-ne la lectura, m'a
presso a expressar-vos la satisfacció que m'ha produït la manera com aneu 
descabdellant la vostra argumentació fins a destruir la llegenda i restablir la 
història; el domini que mostreu de les fonts d'aquest període, la tesi mateixa 
que feu triomfar, tot m'ha complagut extraordinàriament. Ja és tard per esmen
tar-ho en la Història d'Espanya,^ però ja tindré ocasió de referir-m'hi en algun 
altre treball. 

Ben cordialment us saluda 
F. Soldevila 
ASSV. Lletres rebudes de 1954 

' Escrita a mà amb paper de: «Biblioteca Universitària de Barcelona». 
2 Santiago Sobrequés Vidal, «La Leyenda y la Historia en el "sitio de Gerona" de 1462», 

Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, VII (Girona, 1952), pàgs. 267-349. 
' Soldevila va incloure aquest treball de Sobrequés a la segona edició antigua (vegeu la carta 

núm. 12). És la nota 25 de la pàg. 367 del volum I de la seva Historia de Espana, edició de 1995, «en 
que se demuestra», escriu, «que los gerundenses eran partidarios de la Generalidad». 
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4 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Palautordera, 24 d'agost de 1955^ 
Sr. Santiago Sobrequés 

Distingit amic, 
Vaig rebre, ja fa un parell de mesos, el vostre Jofre VIU de Rocabertí?-

No us n'acuso rebut fins ara que, finalment, he pogut arrencar-me a la ciutat i 
venir a passar una temporadeta al camp. Excuseu-me. No volia limitar-me a 
l'acusació de rebut, i no havia tingut materialment temps de llegir el vostre tre
ball. Ara acabo de llegir-lo, i us felicito per la vostra tasca: no sols per l'evo
lució del personatge, sinó també de l'ambient, i per les síntesis que feu dels 
esdeveniments d'aquell període, que sou sens dubte un dels historiadors que 
millor el coneix. 

La vostra ciència no es limita, però, a aquest període; i aprofito aques
ta ocasió per significar-vos com m'ha plagut el vostre Alfons el Franc en el 
volum dels Descendents de Pere el Gran? Al mateix temps us agraeixo les 
vostres referències a algunes de les meves obres i de les precisions que hi he 
pogut aportar.'' 

Molt cordialment us saluda 
F. Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1955 

' Escrita a màquina amb paper blanc. 
2 Santiago Sobrequés i Vidal, Jofre VIU de Rocabertí, senor de Peralada y el ocaso de la 

Edad Media en el Alto Ampurdún. Pròleg de Jaume Vicens Vives. Girona, Edicions de la Biblioteca del 
Palau de Peralada, 1955. Reedició en català: Sobrequés i Vidal - Sobrequés i Callicó, La guerra civil 
catalana del segle XV, II, pàgs. 123-207, Soldevila va citar aquest llibre de Sobrequés a la pàg. 743 de 
la segona edició de la Història de Catalunya. 

5 Santiago Sobrequés i Vidal, «Alfons el Franc», dins: J.E. Martínez Ferrando, Enric Bagué i 
Santiago Sobrequés i Vidal, Els descendents de Pere el Gran. Barcelona, Teide, 1954, pàgs. 11-54. 
Soldevila el cita a la nota 10, pàg. 218, de la seva Historia de Espana, I, edició de 1995, i també a les 
pàgs. 375 i 380 de la segona edició de la Historia de Catalunya. 

" Sobrequés va citar en repetides ocasions els estudis de Ferran Soldevila sobre Jaume I i Pere 
el Gran, a més de la seva Història de Catalunya. 
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5 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 12 d'abril de 1961^ 

Sr. S. Sobrequés 
Girona 

Distingit amic, 
Tinc el gust de convocar-vos per a la primera reunió de la Comissió 

organitzadora del setè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó,^ que tindrà 
lloc el dilluns, dia 17 del corrent, a les 7 del vespre al local de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. 

Esperant la vostra presència com a membre de l'esmentada Comissió, 
us saluda afectuosament, 

F. Soldevila 

Amic Sobrequés, 
Aquesta reunió és purament de tràmit per anomenar el President defi

nitiu de la Comissió, que serà en Ramon d'Abadal.^ No cal, doncs, que us 
molesteu, si no us vingués bé de desplaçar-vos. Si us vingués bé, encantat de 
tenir-vos entre nosaltres. 

Ben cordialment 
F. Soldevila 
ASSV. Lletres rebudes de 1961 

' La primera part, escrita a màquina; la segona, a mà amb paper de: «Congresos de Historia 
de la Corona de Aragón. Comisión organizadora. Presidència (interina)». 

2 El Vllè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó va tenir lloc a Barcelona entre els dies 1 i 
6 d'octubre de 1962. 

3 Ramon d'Abadal i de Vinyals (Vic 1888 - Barcelona 1970), historiador especialista en l'al
ta edat mitjana. Vegeu: Francesc Vilanova i Vila-Abadal, Ramon d'Abadal: entre la història i la políti
ca (1888-1970). Pròleg de Josep M. Font i Rius. Lleida, Pagès editor, 1996. 
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6 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

[Barcelona, juliol de 1961]^ 

Benvolgut amic, 
M'heu de perdonar que hagi trigat tant de temps a acusar-vos 

rebut dels Grans comtes de Barcelona? Quan el vaig rebre, vaig haver 
de fer un gran esforç, després del primer recorregut, per a alIunyar-Io de 
mi, perquè aleshores navegava per altres mars. Ara, però, l'he llegit i 
m'ha confirmat l'excel·lent primera impressió. I he arribat a temps, ja 
damunt les proves, a fer alguns retocs i afegits al primer volum de la 
Història de Catalunya,'^ que ja no trigarà gaire a sortir. Heu treballat de 
pressa i bé, i heu pogut anar fins al fons, en no pas pocs problemes. Us 
felicito per aquesta obra, que confirma la vostra alta classe i us ratifica, 
amb escreix, en el lloc enlairat que heu aconseguit entre els nostres his
toriadors. Tan aviat com pugui penso fer una nota sobre el vostre llibre 
a Serra d'OrA 

També fa temps que us volia escriure per una altra qüestió. Suposo que 
heu vist algun dels Episodis de la Història^ que publica l'editor Dalmau. No 

' Escrita a mà amb paper de: «Archivo de la Corona de Aragón», a sota de l'escut d'Espanya. 
- Santiago Sobrequés i Vidal, Els grans comtes de Barcelona. Barcelona, Editorial Vicens-

Vives, 1961. 
3 A la ja esmentada segona edició de la Història de Catalunya, Soldevila va citar en cinc oca

sions el llibre de Sobrequés (pàgs. 80, 93, 94, 110 i 132) 
"• Ferran Soldevila, «Els grans comtes de Barcelona», de S. Sobrequés i Vidal. Editorial Vicens-

Vives. Barcelona, 1961, Serra d'Or, 2a època. Any IV, núms. 8-9, agost-setembre de 1962, pàg. 40. 
Vegeu-ne el text a l'Apèndix 1. 

5 La col.lecció Episodis de la Història, que publicava Rafael Dalmau, Editor. C. Bonavista, 
26, pral., 2a A, de Barcelona, va començar el 1960 dirigida per Ferran Soldevila. Es tractava d'uns 
volums d'unes 64 pàgs. en format 12,5x18 cm, que es venien al preu de suscripció de 16 pessetes el 
volum, i, els volums solts, al preu de 18 pessetes. Els primers llibres publicats aquell any 1960 varen 
ser els de; Rafael Tasis, Les Unions de nobles i el Rei del punyalet; Ferran Soldevila, El desafiament de 
Pere el Gran amb Carles d'Anjou; Ramon d'Abadal i de Vinyals, Com Catalunya s'obrí al món mil 
anys enrera; J.E. Martínez Ferrando, Pere de Portugal, rei dels catalans; Joaquim Camps i Arboix, La 
reivindicació social dels remences; Rafael Tasis, L'expedició dels Almogàvers; E. Fort i Cogull, 
Margarida de Prades; R. Dalmau i Farreres, L'heretgia albigesa i la batalla de Muret, i P. Miquel 
BatUori, Ramon Llull i el món del seu temps. La intencionalitat de la col.lecció queda ben explicitada 
en la carta circular informativa que, a primers de 1960, l'editor va adreçar als possibles suscriptors. Deia 
així: «La idea que ha mogut l'editor a iniciar aquesta "Col.lecció d'Episodis" és de fer conèixer aspec
tes interessants de la nostra història dins d'una brevetat i amenitat que, d'acord amb els temps, facilitin 
llegir-los i treure'n un indiscutible profit, sense que això signifiqui per a ningú cap destorb en les seves 
activitats, ni tampoc, en les seves possibilitats econòmiques. 
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cal dir com m'interessa la vostra col.laboració. ^Em podríeu fer un quadern, a 
la major brevetat sobre el tema que vulgueu? Convé que el tema sigui força 
concret i que no s'allargui en la presentació dels precedents, a fi de deixar lloc 
per a altres temes. L'extensió és de 45 a 50 quartilles holandeses a doble inter
lineat. La retribució és de 2.000 pts. Vós teniu a mà abundor de temes, perquè 
també hi entren les biografies, mentre el personatge tingui prou relleu. Si 
podeu proposar-me dos o tres temes, millor. Jo us diré quin em convé de 
moment. 

Sobre aquesta qüestió haig d'escriure també a l'amic Batlle i Prats.^ 
Però si ja volguéssiu dir-li'n alguna cosa, perquè comenci a pensar-hi, us ho 
agrairé. M'agradaria publicar tres o més quaderns sobre els Setges de Girona, 
des del de Felip Ardit'' fins als napoleònics.^ Potser ell em podria fer alguns o 
tots. Saludeu-lo de part meva. 

Restaré a Barcelona fins el dia 5 o 6. Després seré a Palautordera^ 
(Barcelona). Podeu escriure-m'hi, si us plau. N'hi ha prou de posar-hi el meu 
nom. Felicitacions cordials i una bona encaixada del vostre amic. 

Ferran Soldevila 

A fi i efecte que aquesta Col·lecció pugui acomplir a bastament l'objectiu, s'iia ofert la seva 
direcció a l'eminent historiador Ferran Soldevila, el qual, convençut del seu important abast, l'ha accep
tada amb un gran entusiasme, i no solament hi aportarà el seu valuós esforç personal, sinó que ha obtin
gut la col·laboració dels més prestigiosos autors de la historiografia catalana; conjunt que farà que 
aquesta Col·lecció esdevingui una nova i especial fita en el camí ascensional de la nostra cultura. 

Emportat, doncs, per l'entusiasme d'aquell qui sap que acompleix un fi positiu, l'Editor està 
així ben convençut que la "Col·lecció Episodis de la Història" despertarà un viu interès entre el públic 
lector, i que tot plegat farà que els seus llibrets siguin esperats amb veritable fruïció i que es vagin intro
duint en totes aquelles llars desitjoses de conèixer la nostra terra i d'aprofundir en el seu esperit. 

Per a dur-ho a un terme feliç, i esperançador també per a futures iniciatives, no dubtem que 
trobarem en cada u de vosaltres un fervent col·laborador en el seu expandiment. A tal objecte, esperem 
rebre ben aviat la vostra adhesió, tot agraint-vos, així mateix, que vulgueu donar-nos els.noms de totes 
aquelles amistats vostres de les quals estigueu cert que pugui interessar-los. Vostre, afe'ctfssim. RAFA
EL DALMAU. Editor» 

6 Lluís Batlle i Prats (Girona 1909-1983). Arxiver, historiador i professor de llengua i literatu
ra espanyoles de l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà de Girona. Va ser secretari a l'Institut 
d'Estudis Gironins i autor de nombrosos treballs de recerca sobre l'edat mitjana a Girona. 

' Va ser redactat, per encàrrec de Sobrequés, per Enric Mirambell i Belloc (Girona 1922) amb 
el títol: El setge de Girona en temps de Pere el Gran. "Episodis de la Història", núm. 43. Barcelona, 
Rafael Dalmau, Editor, 1963. 

8 Va ser redactat, per encàrrec de Sobrequés, per Joaquim Pla i Cargol (Girona 1883-1978) 
amb el títol: El setge de Girona de 1808 i 1809. "Episodis de la Història", núm. 35. Barcelona, Rafael 
Dalmau, Editor, 1962. 

' Soldevila tenia la segona residència, on passava els estius i els períodes de vacances, a Santa 
Maria de Palautordera, al Vallès oriental. 
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Gràcies també per les vostres amables al.lusions. En la de la indivisi
bilitat del nucli central, crec que heu donat massa importància a la manca de 
fills d'un dels corregnants, quan el que té veritable importància és que els ante
cessors de B[erenguer] R[amon] I no hagin dividit el nucli central i hagin pre
ferit el corregnat a la divisió.lo 

ASSV. Lletres rebudes de 1961. 

w Vegeu la nota 26 bis, pàg. 94, de la segona edició de la Història de Catalunya, de Ferran 
Soldevila. 
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7 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 19 d'agost de 196P 
Sr. Ferran Soldevila 
Palautordera 
Estimat amic, 
Os estic molt agraït per la vostra benevolència envers els meus «Grans 

comtes de Barcelona».^ Esperava l'opinió dels experts amb una certa temença, 
car les circumstàncies em varen obligar a un veritable «tour de force», una 
lluita contra el calendari de la que la investigació no podia esperar-ne gaire res 
de bo. Per sort, Martínez Ferrando,^ AbadaP i altres mestres admirats,^ i ara 
vos mateix, m'heu distingit amb paraules tan encoratjadores que em conside-

1 Escrita a mà amb paper de: «Instituto Nacional de Ensenanza Media. Gerona. Dirección», a 
sota de l'escut d'Espanya. 

2 Vegeu la carta de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], núm. 6. 
3 Jesús Ernest Martínez Ferrando (València 1891-1963). Historiador i arxiver. Especialista en 

el segle XIV de la Corona d'Aragó. Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El 7 de juny de 1961 va 
escriure a Sobrequés: «A la meva arribada de Madrid m'he trobat sobre la taula del meu despatx el gene
rós present d'un exemplar de la seva darrera publicació Els grans comtes de Barcelona. No cal dir-li la 
satisfacció que m'ha produït rebre un llibre tan suggestiu pel tema que ja reclamava una renovació de 
la visió de conjunt i que vostè exposa amb singular mestria (pel que puc veure en el que porto llegit fins 
ara), malgrat tractar-se d'una època a la que molt esporàdicament havia dedicat la seva atenció. Tampoc 
jo sóc un expert en aquest període; així, doncs, el seu llibre és per mi una joia com aprenentatge de molta 
cosa que sols conec entre penombres o que ignoro, senzillament. 

No he volgut esperar a acabar la lectura del volum per no prolongar el meu silenci sobre la 
seva exquisida atenció. Si se m'ofens ocasió, amb bon gust li dedicaria una recensió comentada. La 
meva més sincera felicitació per la publicació d'aquesta obra tan ben treballada i que augmentarà el 
prestigi, ben guanyat, d'historiador que gaudeix. Amb tot l'afecte el saluda el seu amic i sincer admira
dor. J.E. Martínez Ferrando. Interessantíssimes les genealogies!» (ASSV. Vària 4. Lligall 6). 

" Ramon d'Abadal i de Vinyals. Vegeu la nota 3 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 12 
d'abril de 1961, núm. 5. El 7 de juliol de 1961 Abadal va escriïne a Sobrequés: «Una llarga absència i 
l'agombolament de feines al retorn han estat la causa de que tardés molt i massa en agrair-li la tramesa 
i la dedicatòria del seu llibre sobre els grans comtes de Barcelona. 

No he pogut encara llegir-lo. Només passar-hi els ulls i ja m'he donat compte de que es trac
ta d'un llibre considerable; unes pàgines sobre els Usatges, un capítol sobre la importància i significa
ció de les pàries en el govern de R. B. el Vell, entre altres coses entrevistes, me'n són testimoni. Ara 
surto d'estiueig i me'n porto el llibre per a llegir-lo amb consciència amb ploma a la mà. En tomarem 
a parlar més endavant. Mentrestant, repeteixo les gràcies, el felicito ja per la seva obra i li trameto la 
salutació afectuosa del amic i servidor. Ramon d'Abadal». 

5 Lluís Pericot i Garcia (Girona 1899 - Barcelona 1978), prehistoriador i catedràtic d'univer
sitat, el 30 de setembre de 1961, va escriure a Sobrequés: «Gràcies pel seu magnífic llibre Els grans 
comptes de Barcelona. No es pot pas combinar millor una rigorosa erudició amb un màxim encís d'es
criptor. Sempre confio en que Vtè. ens donarà algun dia la Història de Girona que ens fa falta. El seu 
pròleg és de lo més emotiu que he llegit sobre el pobre Vicens. Amb el cordial afecte del seu amic. LI. 
Pericot». 

595 



JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

ro recompensat amb escreix del meu treball. Gràcies també a la bestreta si par
leu del meu llibre a Serra d'Or.^ 

Conec els Episodis de la Història^ i precisament una de les coses que 
em ballava pel cap era la d'oferir-los espontàniament alguna cosa... el dia que 
tingués lleure per fer-ho. Ara estic acabant la revisió d'uns llibres de text que 
han de sortir al començar el curs (i això són faves comptades). Després volia 
fer quelcom, no sé encara què, per l'Homenatge a Jaume Vicens.^ De tota 
manera, com que això dels Episodis és afer de poc temps, probablement tro
baré un forat entre les meves múltiples i divergents ocupacions per inquibir-hi 

El jurista i historiador Joaquim de Camps i Arboix (Girona 1894 - Barcelona 1975) va escriu
re a Sobrequés el 6 de juny de 1961; «L'ofrena de la vostra darrera publicació Els grans comtes de 
Barcelona, amb una efusiva dedicatòria, és una gentilesa que, de no tractar-se d'un llibre, exigia una 
immediata resposta. 

He tardat uns dies a acusar rebut i expressar-vos el meu regraciament perquè volia abans gus
tar-ne la lectura, segur com estava de la qualitat de l'obra segons teniu acreditat per una bibliografia que 
excel·leix per una seguretat exegètica recolzada sobre les vostres dots d'investigador. Bona en la inten
ció, encara que de menor categoria, en justa correspondència, un d'aquests dies us enviaré un exemplar 
de la meva biografia de Duran i Bas. 

A primers de juliol irem a La Bisbal per a passar-hi l'estiu: si vaig a Girona, com espero, em 
faré un deure de visitar-vos; us prego que, si us és avinent d'anar a la ciutat empordanesa, em vingueu 
a veure per a iniciar una relació que desitjo més sovintejada. Serviu-se acceptar el meu testimoni d'a
mistat amb una encaixada. J. de Camps». 

Joaquim Pla i Cargol (Girona 1883 - 1978), historiador, va acusar rebut del llibre de 
Sobrequés amb aquestes paraules: «He rebut el teu darrer llibre i primer de la nova editorial de la famí
lia del benvolgut i malograt amic Vicens Vives. El llegiré amb gust i el profit amb què llegeixo sempre 
les teves produccions, tant cuidades, documentades i equànimes de judici. 

He llegit el pròleg, que dediques a la bona memòria de Vicens Vives, i he de dir-te que m'ha 
emocionat. D'aquest llibre, com de costum, en faré una recensió [/ Pla Cargol, «Santiago Sobrequés 
Vidal, Els grans comtes de Barcelona. Ed. Vicens-Vives. Barcelona, 1961», Anales del Instituto de 
Estudiós Gerundenses, XV (Girona 1961-1962), pàgs. 382-383] per a publicar oportunament als Anals 
del nostre Institut. T'agraeixo també la teva tan cordial dedicatòria. Sento sempre una gran satisfacció 
davant de cada nou llibre teu. Amb l'afecte de sempre, et reitero les gràcies per tot. Joaquim Pla». 

També l'escriptor Tomàs Roig i Llop (1902-1987) va felicitar Sobrequés pel seu llibre, «molt 
interessant i ple de suggestions, ja no cal dir-ho, també per als literats» (Totes aquestes cartes a: ASSV. 
Vària 4. Lligall 6) 

<> Vegeu la nota 4 de la carta de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], ntím. 6. 
^ Sobre els Episodis de la Història vegeu la nota 5 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 

[juliol de 1961], núm. 6. 
* Santiago Sobrequés i Vidal, «L'afer dels delmes de Girona durant la guerra civil catalana de 

1462-1472», Homenatge a Jaume Vicens Vives, I (Barcelona, 1965), pàgs. 625-649. Reedició en català 
amb el títol «Revifalla arcaïtzant del feudalisme: l'afer dels delmes de la Seu de Girona»: Sobrequés i 
Vidal - Sobrequés i Callicó, La guerra civil catalana del segle XV, \\, pàgs. 193-207. El 4 d'agost de 
1961, Sobrequés va rebre una carta de Jordi Rubió i Lois des del «Centro de Estudiós Históricos 
Internacionales. Universidad de Barcelona» referent a l'homenatge a Vicens. Deia així: «Moltes gràcies 
per la seva lletra adherint l'Institut al projectat homenatge al Dr. Vicens; gràcies també per l'adhesió del 
Grup Excursionista [i Esportiu Gironí, GEiEG] a qui he contestat avui mateix. A l'amic [Joan] Reglà li 
he enviat a València còpia de la seva carta. Em digué que vindria a Barcelona a mitjan juliol però res sé 
d'ell. 
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algun episodi. ^Quin? Si voleu fer els setges de Girona -excel·lent idea-, jo os 
podria fer el de 1462. Joaquim Pla Cargol,^ més que en Batlle,'*' os podria fer, 
suposo, els napoleònics. Si voleu, jo mateix li podria proposar. Llavors potser 
en Batlle (ara és a Sant Feliu de Guíxols i no tomarà fins acabar el mes) podria 
fer el de Pere el Gran. Jo, de moment, no he dit res a ningú. En Batlle és un 
gran cercador de documents, però no és expeditiu per escriure i tinc por que 
no s'hi vegi amb cor. No obstant, podeu escriure-li i jo també puc parlar-li i 
encoratjar-lo.i' 

Jo també os podria fer alguna figura històrica «La comtesa 
Ermessenda», «El comte de Pallars», «Bernat de Cabrera», algun Cardona o 
Montcada, a base dels meus «Barons de Catalunya»,'^ etc, etc. I ja no cal dir 
alguna figura comtal o reial, però sembla que això no entra en els propòsits de 
la col·lecció. Vos podeu triar el que més os convingui. Jo gairebé ho preferi
ria. També es podria fer, si os sembla, la biografia a grans trets d'un comtat o 
d'una nissaga («Els comtes de Cerdanya», «El comtat de Besalú», «Els grans 
comtes d'Empúries»...) 13 

Espero amb il·lusió la vostra nova versió de la Història de CatalunyaM 
Reitero la meva gratitud per tot. Un bon descans a Palautordera-'^ Resto vos
tre afectíssim. 

S. Sobrequés 

ANC. Fons 411. 12. 1. 2. 112. V. L núm. 12. 

Quan arribi el moment li agrairé molt que ens dongui una llista d'entitats gironines que puguin 
tenir interès en subscriure els volums de l'homenatge. Ja sap en quines condicions ho fem i ens cal l'a
juda de tots. Tant en el Sr. [Frederic] Rahola, que fins ara ha pagat totes les despeses, com en la Sra. 
[Roser Rahola de] Vicens tenim una ajuda editorial de gran vàlua per nosaltres, però cal que sigui una 
cosa dels amics i admiradors. La Universitat sembla que també col·laborarà econòmicament i confiem 
que podrem sortir-nos de l'afer sense masses trencacolls. Fins ara hem rebut anuncis de col·laboracions 
vertaderament importants, especialment de l'estranger, i l'adhesió de moltes entitats. Gràcies també a 
vostè. L'afecte de sempre. J. Rubió. Excusi que encara no tinguem paper adient: procurem estalviar tot 
allò que no sigui indispensable.» (ASSV. Lletres rebudes de 1961). 

' Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 5. 
1" Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], 

niím. 6. 
" Lluís Batlle i Prats mai no va redactar cap Episodi de la Història. El llibre sobre el setge de 

Girona a l'època de Pere el Gran va ser escrit per Enric Mirambell i Belloc. Vegeu la nota 7 de la carta 
de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], núm. 6. 

'2 Santiago Sobrequés i Vidal, Els barons de Catalunya. Barcelona, Editorial Teide, 1957. 
'3 Cap d'aquests títols no va ser inclòs als Episodis de la Història que dirigia Soldevila. 
"Ferran Soldevila, Història de Catalunya. Segona edició: Barcelona, Editorial Alpha, 1962. 
" Sobre les estades de Soldevila a Palautordera, vegeu la nota 9 de la carta de Soldevila a 

Sobrequés del [juliol de 1961], núm. 6. 
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8 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Palautordera, 28 d'agost de 1961^ 

Sr. Santiago Sobrequés 

Estimat amic, 
Amb gran satisfacció vaig llegir la vostra carta. Tan aviat com us vagui 

podeu posar fil a l'agulla i redactar un quadern sobre el setge de Girona en 
temps de Joan II.2 Recordeu: cap a 50 quartilles holandeses doble interlineat, 
amb distribució en capítols més o menys breus, cadascun amb el seu títol. La 
introducció, molt breu, justament per situar el lector, perquè convé no destruir 
la possibilitat d'altres quaderns sobre altres episodis de la mateixa guerra. 
Després seguiran altres quaderns dels que proposàveu. Espero que vós sereu 
un dels col·laboradors més assidus. 

Us agrairé que parleu a En Pla i CargoP sobre el quadern relatiu als set
ges de la guerra napoleònica. Escriuré a En Batlle^ i vós li donareu l'empenta 
que calgui per decidir-lo. 

Dies enrera vaig lliurar a Serra d'Or una nota sobre el llibre de Nadal 
i Giralt.5 Tan aviat com pugui redactaré la nota sobre els grans comtes de 
Barcelona.^ 

Res més per avui, sinó regraciar-vos molt vivament per la vostra 
col·laboració. 

Cordialment 
F. Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1961 

1 Escrita a màquina amb paper de; «Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona», a sota de 
l'escut d'Espanya. 

2 Santiago Sobrequés i Vidal, El setge de la Força de Girona en 1462. «Episodis de la 
Història», núm. 30. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1962. 

3 Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961 ], 
núm. 6, i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 

'· Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 
núm. 6. 

5 Ferran Soldevila, «La població catalana de 1553 a 1717», Serra d'Or, 2a època. Any III, 
núm. 9, setembre de 1961, pàg. 33. 

6 Vegeu-ne la citació a la nota 4 de la carta de Soldevila a Sobrequés de de [juliol de 1961], 
núm. 6 i el text de l'Apèndix 1. 
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9 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 20 de setembre de 1961' 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Estimat amic, 
D'acord amb la vostra darrera lletra^ he parlat amb en Batlle^ i el Sr. 

Joaquim Pla Cargol."* Aquest darrer os escriurà de molt bon grat i competèn
cia els setges napoleònics, però ara és precís que vós li escriviu directament (c. 
St. Josep, 5) lligant caps; això és necessari. 

També haureu d'escriure a en Batíle, però amb aquest haureu de treure 
el Sant Crist gros per convèncer-lo. Jo no hi he reeixit. Hi veu moltes dificul
tats, manca de temps. En fí, potser vós fareu més força. Si no aconseguiu com
prometre'l, potser jo os trobaria entre el grup d'erudits locals^ un col·labora
dor pel siti «de les mosques». Però això només en el cas que en Batlle os 
hagués dit rodonament que no. 

Referent al meu comès, em sap molt de greu no poder concretar data. 
Acabats els maleïts exàmens (que ara gairebé es succeeixen sense solució de 
continuïtat els de juny, és a dir, juliol, i fins i tot a vegades agost, amb els de 
setembre) haig de fer dos textos per l'ensenyament laboral, l'original dels 
quals ha d'ésser al Ministeri a primers d'any. I jo visc, potser ja ho sospiteu, 
essencialment dels meus llibres de text. Després haig de fer quelcom per 
l'Homenatge a Jaume Vicens^ i encara no sé què. És a dir que amb això ja 
me'n vaig fins a la primavera vinent, si no em surten altres afers peremptoris 
abans. També pot ocórrer que un bell dia em vingui la rauxa i a sangs calentes 

' Escrita a màquina amb paper de: «Santiago Sobrequés Vidal. Catedràtico» 
2 Vegeu la carta de Soldevila a Sobrequés del 28 d'agost de 1961, núm. 8. 
3 Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 

núm. 6. 
* Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 

núm. 6 i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 
5 Referència a Enric Mirambell i Belloc, autor del llibre sobre el setge de «les mosques». 

Vegeu la nota 7 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], núm. 6. 
* Vegeu el títol del treball que Sobrequés va escriure per a l'homenatge al seu gran amic Jaume 

Vicens a la nota 8 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 
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escrigui aquestes 50 quartel.les amb una setmana. El tema, prou que el conec; 
gairebé el faria de memòria. Però per ara la rauxa no em ve. No sé què os haig 
de dir... 

Per altra banda, hi ha un problema previ del que no os vaig parlar 
creient que algun dia en parlaríem personalment. Sense descartar que es pro
dueixi aquesta oportunitat, no estaria de més que mentrestant vós l'estudieu i 
em comuniqueu la vostra decisió. Vós em vàreu parlar del setge de 1462 ^no 
és així? Però aquest siti en realitat no fou de Girona, ans bé de la Força de 
Girona, que no és pas el mateix. El veritable siti de Girona, de tota la ciutat 
fou el de 1468-69 (pel duc de Lorena), sense comptar encara que hi hagueren 
quatre sitis més, de curta duració pel novembre del mateix 1462 (baró de 
Cruilles), maig de 1463 (castellans d'Enric IV), estiu de 1463 (altra vegada 
Cruïlles) i primavera de 1467 (duc de Lorena). Fer tots aquests sitis, no sé si 
seria excessiu. Però fer solament el de la Força de 1462 em semblaria injust, 
puix en realitat els gironins eren assetjants (assetjants d'un grup de militars 
forasters tancats a la Força). I fer el siti d'una ciutat els habitants de la qual 
resulten assetjants i no assetjats, és quelcom sui generis. Os prego de rellegir 
només les primeres pàgines del meu treball «La Leyenda y la Historia en el 
sitio "de Gerona" de 1462»^ (crec que en teniu una separata) abans de contes
tar-me. Bé, en definitiva jo faré el que vós m'encomaneu. «Qui paga, mana».^ 

Resto, doncs, pendent de les vostres notícies i mentrestant tinc molt de 
goig en renovar-me vostre amic afectíssim. 

S. Sobrequés 

AHN. Fons 411. 12. 1. 2. 113. U. L núm. 12. 

' Santiago Sobrequés Vidal, «La leyenda y la historia en el sitio "de Gerona" de 1462», pàgs. 
267-349. Reedició en català; Sobrequés i Vidal - Sobrequés i Callicó, La guerra civil catalana del segle 
XV, I, pàgs. 145-223. 

s Santiago Sobrequés i Vidal, El setge de la Força de Girona en 1462. «Episodis de la 
Història», núm. 30. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1962. 
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10 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 2 de novembre de 196P 
Sr. Santiago Sobrequés 
Girona 

Estimat amic, 
Perdoneu que hagi trigat tant a escriure-us després de la vostra darrera 

carta.2 Treball i malaltia han destarotat una mica la meva correspondència. Cal 
dir també que aquests darrers temps han afluït uns quants treballs als Episodis 
de la Història,'^ i això ha permès de no haver d'obligar als amics a una tasca 
pressosa. Us prego, però, que no oblideu el vostre quadern i que, si teniu algun 
espai on encabir-lo, no deixeu de fer-ho. M'agradaria molt que el vostre nom 
ja figurés entre els autors d'obres publicades. Quant el problema que plante
geu, em fa l'efecte que el títol podria solucionar-lo: «Els setges de Girona en 
la guerra de Joan II», parlant una mica de tots i accentuant sobre aquells que 
us sembli millor. O bé, si preferiu no parlar de cap altre que d'«El setge de la 
Força de Girona el 1462» o «...en la guerra contra Joan II».4 Això se m'acut 
de suggerir-vos; però vós mateix feu el que us sembli millor 

Ahir vaig rebre les vostres dues separates.^ De seguida vaig recórrer-

• Escrita a mà amb paper de: «Archivo de la Corona de Aragón. Condes de Barcelona, 2. Tel. 
23003. Barcelona» 

2 Referència a la carta de Sobrequés a Soldevila del 20 de setembre de 1961, núm. 9. 
3 Sobre els Episodis de la Història que dirigia Soldevila vegeu la nota 5 de la carta de 

Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], núm. 6. 
'' Vegeu la nota 8 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 20 de setembre de 1961, núm. 9. 
5 Possible referència a: Santiago Sobrequés Vidal «Política remensa de Alfonso el Magnànimo 

en los últimos anos de su reinado», Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, XIV (Girona, 1960), 
pàgs. 117-154. Reedició en català; Sobrequés i Vidal - Sobrequés i Callicó, La guerra civil catalana del 
segle XV, I, pàgs. 11-39, i Santiago Sobrequés Vidal, ed., «Mémoires de baron de Damas», Anales del 
Instituto de Estudiós Gerundenses, XIV (Girona, 1960), pàgs. 201-227. 

Sobrequés va enviar aquests dos treballs també a J.E. Martínez Ferrando (vegeu la nota 3 de 
la carta núm. 7), el qual, el 25 de novembre de 1961, va escriure a Sobrequés: «Sr. Santiago Sobrequés. 
Catedràtic. Girona. Molt apreciat senyor i amic: Novament haig d'agrair-li la seva atenció, enviant-me 
aquesta vegada les curioses memòries del Baró de Damas, però sobretot aquest magnífic treball que en 
la seva brevetat tantes coses diu i que és un complement d'imprescindible consulta dels estudis del seu 
malaguanyat mestre Vicens i Vives. És impressionant aquest "vaivén legislativo" del període del 
Magnànim, imposat per les circumstàncies: govern de Nàpols i afecta del sobirà per les classes popu
lars, víctimes de l'empedreiment abusiu i orgullós de les privilegiades, defensades tan còmodament pels 
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les ràpidament i m'han semblat, cadascuna dins el seu gènere, molt interes
sants. Molt agraït. 

Escriuré a En Batlle^ i a En Pla i Cargol.'' 
Una bona encaixada del vostre amic. 

F. Soldevila 
ASSV. Lletres rebudes de 1961. 

usatges i costums vigents. És també força interessant veure definit el Magnànim com continuador de 
la política agrària i social dels monarques de la Casa de Barcelona (cosa que sobtaria davant sostinguts 
prejudicis...) És curiós veure apartades les municipalitats de les corts i, en canvi, els seus síndics ja 
venien essent convocats en les cerimònies de jurament i homenatge en la coronació del monarca (el 
Benigne) i tantes coses més! El felicito per tan excel·lent treball, que forçosament serà buscat pels his
toriadors. Seu affm. amic i admirador. E. Martínez Ferando. (ASSV. Vària 4. Lligall 6) 

^ Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 
núm. 6. 

^ Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 
1961], núm, 6, i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 
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11 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 31 de gener de 1962^ 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Benvolgut amic, 
L'endemà mateix d'haver-vos escrit,^ deu fer cosa de 10 o 12 dies, 

dient-vos que disposava d'uns dies adients per escriure el meu Episodi,^ tal
ment com si en virtut d'algun misteriós procés telepàtic n'haguessin hagut 
esment, els editors dels meus llibres de text (Teide) m'escrivien requerint-me 
per revisar aquests manuals dintre un plac molt breu a fi de procedir a les 
corresponents reedicions. Cal, per seguir la corrent, desestalinitzar, descolo
nitzar, etc, els llibres; cal que les criatures tomin a saber Perm en lloc de 
Molotof, Lugansk en lloc de Voroshilovgrad; cal afegir els nous estats inde
pendents des de la darrera revisió, com Tanganica, i els que ho seran ja quan 
el llibre arribi a mans dels nois (Samoa, Uganda, etc), puix que "feina feta no 
fa destorb" i així ens estalviem feina per un altra dia (si després resulta que no 
ho són, tampoc per això s'enfonsa el món). Tot això és molt important i,com
preneu?, car els llibres de text em proporcionen gairebé la meitat dels meus 
ingressos normals, i jo en tinc cura com dels meus fills. 

A la vegada m'apressen per a què envïi quelcom pel llibre d'homenat
ge a Jaume Vicens,* dintre, valga'm Déu!, el mes de març. 

En conseqüència, l'únic camí que jo tenia per servir-vos i complir la 
meva paraula era fer un tour deforce i escriure La Força a sangs calentes i que 
sortís el que Déu volgués. I així ho he fet; altrament no m'hi hauria pogut dedi
car fins a l'estiu o qui sap quan. 

Os envio, doncs, per correu apart certificat, el quadern de 50 pàgines 
mecanografiades, que faran, segons he calculat tenint en compte els espais. 

' Escrita a màquina amb paper de: «El Director del Instituto Nacional de Ensenanza Media. 
Gerona», a sota de l'escut d'Espanya. 

^ Carta que no s'ha conservat. 
3 Santiago Sobrequés i Vidal, El setge de la Força de Girona en 1462. «Episodis de la 

Història», núm. 30. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1962. 
t Vegeu la citació del treball de Sobrequés de la nota 8 de la carta d'aquest a Soldevila del 19 

d'agost de 1961, núm. 7. 

603 



JAUME SOBREQUÉS í CALLICÓ 

unes 57 de les vostres. No m'ha sortit tan bé com que havia concebut el tre
ball i ara no tinc temps per refer el text. Primerament m'havia sortit massa 
extens, però l'he escurçat quelcom, hi he afegit unes pàgines d'antecedents, 
perquè els aconteixements no semblin muntats a l'aire, dues pàgines més al 
final per a que no acabi com el rosari de l'aurora, i aquí va VEpisodi. 
Naturalment que no em prendré pas malament qualsevol objecció que m'hi 
podeu fer, esmena o rectificació. Ben mirat, tampoc no és cap tesi doctoral. 
Només os prego que, en semblant cas, m'ho advertíssiu prèviament. Suposo 
que al seu temps hauré de corregir proves; ja m'ho direu. Ah! també suposo 
que teniu un corrector d'estil i àdhuc d'ortografia. El meu català és deficient 
(no me'l varen ensenyar a l'escola). 

Crec que os he trobat, si os interessa, una persona idònea per fer el 
setge de 1285 (en Batlle^ hi renuncia definitivament). És el meu ajudant de 
càtedra i director de la Biblioteca Provincial, Enric Mirambell i Belloc,^ lli
cenciat en Història. Jo ja hi donaria un cop d'ull, si calgués. 

Ja m'acusareu rebut del quadern (no en tinc cap còpia). I mentre espe
ro les vostres noves, em repeteixo afectíssim amic i servidor 

S. Sobrequés 

AHN. Fons 411. 12. 13. 1. 3. 6. U. I. núm. 12. 

5 Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 
núm. 6. 

* Enric Mirambell i Belloc. Vegeu la nota 7 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 
1961], núm. 6. 
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12 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 6 de febrer de 1962^ 
Sr. Santiago Sobrequés 
Girona 

Benvolgut amic. 
Vaig rebre la vostra carta del 31 de gener,^ i malgrat que no ha arribat 

a les meves mans el certificat que m'anunciàveu, us escric aquestes ratlles per 
dir-vos que l'espero amb candeletes, i que us agraeixo molt l'esforç que heu 
fet, segur, d'altra banda, que el treball estarà molt bé. Comprenc, així mateix, 
les vostres raons; tant més que jo em trobo amb les presses editorials provo
cades per l'exhauriment dels 4.000 exemplars dels vuit volums de la Historia 
de Espana^ i de les angúnies d'una revisió duta a terme enmig del gemecs dels 
editors, que es pensen que és bufar i fer ampolles. 

Encantat de la col·laboració que em proposeu: l'Enric Mirambell^ pot 
posar fil a l'agulla. Vós ja podeu indicar-li la forma i condicions. No crec que 
sigui necessari que li escrigui. Oi? Si us sembla, però, ho faré. 

En Pla i CargoP em va dir que pel mes de març em faria el quadern. 
Espero que no es desdirà. Així ho desitjo. 

Saludeu aquests cars col·legues, sense obHdar En Batlle,^ malgrat que 
no hagi pres la decisió de redactar el setge que li assignàvem. Però, ell mateix 
^no podria indicar un altra tema? 

Conserveu-vos, amic Sobrequés, i rebeu una bona encaixada del vostre 

amic. 
F. Soldevila 

• Escrita a màquina, tret del paràgraf de després de la signatura, que és escrit a mà, amb paper 
blanc. 

2 Carta núm. 11. 
3 Ferran Soldevila, Historia de Espafia. Barcelona, Ariel, 1952-1959. Reedició, sense les il.lus-

tracions i els peus corresponents: Barcelona, Crítica, 1995. La carta fa referència a la segona edició anti-
gua del llibre esmentat, que Ediciones Ariel va publicar l'abril de 1962. 

^ Enric Mirambell i Belloc. Vegeu la nota 7 de la carta de Soldevila a Sobrequés de OuHol de 
1961], núm. 6. 

5 Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961 ], 
núm. 6, i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 

605 



JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

Finalment acaba d'aparèixer -dia 10 d'abril- a l'Arxiu, damunt d'un 
munt de Butlletins oficials, al costat del penjarrobes. Allí la carta ha dormit 
durant dos mesosJ Mentrestant he rebut les mostres que m'heu enviat de les 
vostres altres útils activitats. I jo encara en deute amb vós i amb els vostres 
comtes! 8 

ASSV. Lletres rebudes de 1962. 

^Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 
núm. 6 

' Aquesta carta no va ser enviada per Soldevila fins després del 10 d'abril, en ser extraviada, 
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on Soldevila treballava, després d'haver estat escrita. 

8 Soldevila feia referència a la ressenya del llibre de Sobrequés, Els grans comtes de 
Barcelona, que li havia promès de publicar a «Serra d'Or». Vegeu la nota 4 de la carta de Soldevila a 
Sobrequés de [juliol de 1961], n(ím. 6. 
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13 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 8 de febrer de 1962^ 
Sr. S. Sobrequés 

Benvolgut amic. 
Ahir vaig rebre el vostre original.^ He començat a llegir-lo i va molt bé. 

Quan l'hauré llegit sencer, el passaré a l'editor.^ Des d'aquell punt i hora 
podreu cobrar-lo. Si no indiqueu el contrari, faré que us enviïn les 2000 pts. 
per gir postal a Av. Generalíssim, 23. 

Fa un parell o tres de dies que us vaig escriure una carta, resposta a les 
vostres darreres. Però, ho creureu?, no sé si l'he tirada al correu o no."* La 
meva intenció era retenir-la encara vint-i-quatre hores per si m'arribava el vos
tre original, que jo suposava a punt d'arribar. Però ahir vaig cercar-la i enca
ra avui, i no l'he trobada. Probablement vaig tirar-la al correu juntament amb 
altres. L'heu rebuda? Us hi deia que esparava amb candeletes el vostre origi
nal, que En Mirambell^ podia posar fil a l'agulla, i que En Pla i Cargol^ em va 
dir que pel març em faria el seu quadern. També suggeria que En Batlle'' 
podria trobar un tema que li vingués bé de descabdellar. 

I per a tots i per a vós us enviava les meves millors salutacions. I una 
bona encaixada del vostre amic. 

F. Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1962. 

' Escrita a mà amb paper blanc. 
2 Del llibre El setge de la Força de Girona en 1462. «Episodis de la Història», núm. 30. 

Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1962. 
3 Rafael Dalmau. Sobre els Episodis de la Història, que publicava, vegeu la nota 5 de la carta 

de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], núm. 6. 
"• Vegeu la nota 7 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 6 de febrer de 1962, nüm. 12. 
5 Enric Mirambell i Belloc. Vegeu la nota 7 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 

1961], núm. 6. 
* Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 

1961], núm. 6 i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. 
' Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 

núm. 6. 
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14 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 10 de març de 1963^ 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Benvolgut amic, 
Os envio el que em vàreu demanar^ per mitjà del meu 

fillPNaturalment, es tracta de l'època i l'àmbit geogràfic que jo conec parti
cularment, única matèria sobre la qual jo podria escriure episodis com els que 
os interessen. Espero que no os desplaurà i em sembla que també podrà inte
ressar al públic adicte d'aquests volumets, els quals en conjunt constituiran 
una obra ben notable, puix que en la seva més gran part són temes ben origi
nals i tractats per especialistes. 

Respecte al Sr. Pla i Cargol,^ os podria fer amb facilitat (li plauria de 
fer) quelcom així com «Una ciutat catalana migeval» o romànica, i seria una 
visió de la Girona dels segles X al Xilè. Què hi farem! Els gironins només 
sabem escriure sobre Girona... Si us interessa, doncs, podeu escriure-li quan 
volgueu. 

Els meus esforços continuen essent vans per convèncer altres erudits 
del pafs a fer quelcom. I això que n'hi han alguns que si s'hi llancessin podrien 
fer coses interessants. No he pas perdut totes les esperances, però, de trobar-
vos autors. A vegades salta la llebre en el lloc més impensat. 

Si no ens veiem abans a Barcelona, algun dia que jo vingui, ja m'escriu
reu les vostres decisions. Mentrestant resto com sempre vostre amic afectíssim. 

S. Sobrequés 
AHN. Fons 411. 12. 1. 4. 52. U. I. núm. 12 

' Escrita a màquina amb paper de: «Instituto Nacional de Ensenanza Media. Dirección». 
2 Es refereix a una relació de possibles títols de llibres per a incloure a la col·lecció Episodis 

de la Història (Vegeu la nota 5 de la carta de Soldevila a Sobrequés del [juliol de 1961], núm.6) que 
dirigia Ferran Soldevila. 

3 Jaume Sobrequés i Callicó (Girona 1943), historiador. Durant el curs 1962-63, mentre estu
diava el 3r curs a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, va ser alumne de 
Ferran Soldevila al curs que aquest impartia al Estudis Universitaris Catalans, al Palau Dalmases, seu 
de la institució Omnium Cultural. 

* Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de Ouliol de 
1961], núm. 6, i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm. 7. Pla i 
Cargol mai no va escriure el llibre del qual parla Sobrequés. 
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15 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 4 de desembre de 1963^ 
Sr. Santiago Sobrequés 
Girona 

Benvolgut Sr. i amic, 
L'Editorial Alcides es proposa la publicació d'una obra, la necessitat de 

la qual es fa sentir fa molt de temps: un Diccionari biogràfic català,'^ que com
prengui un nombre considerable d'articles corresponents a la gran majoria dels 
fills de Catalunya que, al llarg dels segles, s'han distingit en una forma o altra. 
A aquest fi preparem una àmplia col·laboració ben retribuïda; i gosem dema-
nar-vos que hi participeu. En enviar-nos la vostra acceptació, us preguem 
d'adjuntar-hi una llista de les biografies de la vostra especialitat que us fóra 
plaent de redactar. 

Com que l'elaboració de l'obra ja es troba en marxa, us agrairíem una 
ràpida resposta. I, amb els nostres regraciaments anticipats, us saluda cordial
ment. 

Ferran Soldevila 
Director 

ASSV. Lletres rebudes de 1963. 

' Escrita a màquina amb paper de: «Editorial Alcides, S.A. Pelayo, 42, 3° 2". Barcelona -1» 
2 Aquest projecte, concretat finalment en l'edició de l'obra en quatre volums Diccionari 

biogràfic, Barcelona, Albertí, Editor, 1966-1970, va travessar diverses vicissituds editorials, que són 
explicades en les cartes de Soldevila a Sobrequés del 31 de desembre de 1963, núm. 17 i del 21 de 
desembre de 1964, núm. 18; així com en la carta de l'Editorial Aymà a Sobrequés de primers de setem
bre de 1965, ntím. 21. L'edició definitiva va aparèixer sense cap nota introductòria ni, per consegüent, 
cap referència a la història del projecte ni a la intervenció de Ferran Soldevila en la gènesi de l'obra. 
Malgrat l'esforç colossal que va representar la preparació del Diccionari biogràfic i la qualitat de molts 
dels seus articles, el fet que no s'hi esmenti en cap ocasió la seva autoria resta credibililtat a una obra 
que, d'altra banda, ha estat un referent obligat a llibres posteriors de semblant naturalesa enciclopèdica. 
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16 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 9 de desembre de 1963^ 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Estimat amic. 
Col·laboraré amb molt de gust en el Diccionari biogràfic català^ que m'a

nuncieu, però fins a l'estiu veig molt difícil que pugui escriure res, car haig de fer 
abans uns textos de batxillerat (que no tenen espera). En el cas que acceptéssiu la 
meva col·laboració, ja em direu l'espai que haurien de tenir aquests articles. Com 
ja os podeu imaginar, el que jo faria de més bon grat i amb un millor coneixement 
de causa serien les biografies dels personatges (polítics, militars, sobirans, etc.) 
de la Baixa Edat Mitja. Això també dependria de l'extensió que s'hi volgués 
donar. Bé, en tot cas ja ens lleurà de parlar-ne si os podeu esperar un temps. 

M'he pres la llibertat de dir a Mn Jaume Marquès,^ arxiver de la 
Catedral, i a qui probablement coneixeu d'algun Congrés de la Corona 
d'Aragó, que os fes un episodi"' relatiu a l'adopcionisme, el Beat de Girona, 
etc, matèries que ell coneix bé. Acceptat? També en Batlle^ cerca un tema que 
mai no acaba de trobar. I també Mn. Tomàs Noguer,^ arxiver del Diocessà. Ja 
veieu que treballo per reclutar adeptes. 

Per motius de salut sembla que hauré de traslladar els estudis del meu 
fill Jaume'' a l'Universitat de Madrid· El clima humit de Barcelona no li convé 

' Escrita a màquina amb paper de: «Santiago Sobrequés Vidal. Catedràtico» 
2 Sobre el Diccionari biogràfic vegeu la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de 

desembre de 1963, núm. 15. 
3 Jaume Marquès i Casanovas, (Sant Martí Vell, Madremanya 1906 - Girona 1992) canonge de 

la catedral de Girona, historiador i arxiver, especialista en història de les comarques gironines. Va ser 
director del Museu Diocesà de Girona. 

" Jaume Marquès i Casanovas no va arribar a fer mai cap Episodi de la Història, la col·lecció 
que dirigia Ferran Soldevila i editava Rafael Dalmau· 

5 Lluís Batlle i Prats. Vegeu la nota 6 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], 
núm. 6. 

* Tomàs Noguer i Musqueras, canonge de la Catedral de Girona, historiador i professor de 
Religió de l'Institut de Girona fins el 1969. Mai no va arribar a escriure cap llibre per a la col·lecció 
Episodis de la història. 

'Jaume Sobrequés i Callicó (Girona 1943), historiador. Per motius de salut va residir a Madrid 
el primer trimestre de l'any 1964, bé que no va traslladar la matrícula a la Facultat de la Filosofia i 
Lletres de la capital de l'Estat· 
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a la seva bronquitis. Ho dic perquè no os sorprengui no veure'l a la vostre clas-
se.8 Fins ara ha estat a Puigcerdà (també hi ha fet treball d'arxiu), però ara serà 
uns dies a Barcelona i potser os vingui, o hagi vingut, a veure. 

Rebut al seu temps el meu darrer episodi.̂  El dia que tingui temps pot
ser os en enviaré un altre (L'Empordà sota les banderes de Portugal,io o quel
com així, tercera part del drama). Que os en sembla? 

Ja em direu la vostra decisió respecte al Diccionari. Mentrestant resto 
el vostre amic afectíssim de sempre. 

S. Sobrequés 

ANC. Fons 411. 13. 1. 3. 3. U. I. núm. 13 

8 Durant el curs 1962-63 Jaume Sobrequés i CalHcó va seguir el curs que sobre la Crònica de 
Jaume I impartia Soldevila als Estudis Universitaris Catalans, a la seu d'Òmnium Cultural i de l'Institut 
d'Estudis Catalans, al Palau Dalmases, de Barcelona. 

' Santiago Sobrequés i Vidal, Guerra civil a l'Empordà, 1462-1463. «Episodis de la Història», 
núm. 46. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1963. 

'" Sobrequés mai no va escriure aquest llibre. 

611 



JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

17 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 31 de desembre de 1963^ 
Sr. S. Sobrequés 

Estimat amic, 
Vaig rebre la vostra carta del 9, i us agraeixo molt tot el que m'hi dieu. 

Deploro, no cal dir-ho, l'estat de salut del vostre fill Jaume.2 Ja me n'havien par
lat les seves condeixebles.^ Sens dubte, el clima de Madrid li serà més favora
ble. Quant als estudis, potser també té interès de conèixer com treballen en aque
lla Facultat. Sigui on sigui, les qualitats intel.lectuals del vostre fill el faran des
puntar i aprofitar el temps. Que salut i estudis li siguin del tot favorables! 

Deixo a les vostres mans tot el que es refereix a la col.laboració giro
nina als Episodis de la Història. Em semblen molt bé els temes i els noms que 
proposeu. En Pla i Cargol^ ens farà aquella Girona romànica. 

Quant el Diccionari biogràfic català,^ els treballs preparatoris van enda
vant. La iniciativa, entre els possibles col·laboradors, ha estat acollida amb 
entusiasme. Tothom ha respost al cap de pocs dies. De moment insisteixo que 
em dreceu la llista, tan llarga com volgueu, de les biografies que us agradaria 
fer. De temps, ja en tindreu. Després ja us dinem la llargària de cadascuna. Des 
d'ara us puc avançar que, en general, hauran de ser curtes (ja tenim més de 
5000 fitxes), i que la retribució serà de 100 pts. per cuartilla holandesa a doble 
espai. Ja rebreu una segona circular en què es precisaran detalls. 

Esperant L'Empordà sota les banderes de Portugalfi us estreny la mà 
cordialment, i us desitja un bon Any 1964. 

F. Soldevila 
ASSV. Lletres rebudes de 1963 

' Escrita a màquina, tret de la darrera frase i el parèntesi sobre el nombre de les fitxes del 
Diccionari, amb paper de: «Archivo de la Corona de Aragón. Condes de Barcelona, 2. Tel. 23003. 
Barcelona. 

2 Jaume Sobrequés i Callicó. Vegeu la nota 7 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 9 de 
desembre de 1963, núm. 16. 

3 Es refereix a Eva Serra i Puig, M. Assumpció Solà i Gusifié i Mercè Argemf d'Abadal. Vegeu 
la nota 8 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 9 de desembre de 1963, núm. 16. 

" Joaquim Pla i Cargol. Vegeu la nota 8 de la carta de Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961 ], 
núm. 6, i la nota 5 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 19 d'agost de 1961, núm.7. Pla i Cargol mai 
no va escriure el llibre del qual parla Soldevila. 

5 Sobre el Diccionari biogràfic vegeu la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de 
desembre de 1963, núm. 15. 

6 Fa referència a un possible llibre de Sobrequés. Vegeu la carta de Sobrequés a Soldevila del 
9 de desembre de 1963, núm. 16. 
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18 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 21 de desembre de 1964^ 
Sr. Santiago Sobrequés 

Benvolgut amic, 
Dos mots per agrair-vos aquest magnífic article que heu dedicat a la 2a 

edició de la meva Història de Catalunya?- La vostra equanimitat sap donar a 
cadascú el que és seu i no arrenglerar-se entre els qui es consideren obligats a 
subvalorar les aportacions que no lliguin estretament amb l'escola a què s'han 
adscrit. Això ho dic tant o més que pels judicis que la meva Història us mereix, 
per altres judicis que sembreu al llarg de l'article. Una altra virtut que mereix 
ésser assenyalada i lloada en vós és la de la informació adequada abans de par
lar d'un tema. Ara aquest mateix article demostra una feina prèvia de coteig 
que ben pocs haurien estat capaços d'emprendre. Puc dir-vos, d'altra banda, 
que l'article ha estat molt ben rebut. 

Repetint-vos el meu agraïment i amb els meus millors vots de felicitat, 
per a vós i el vostre filP i tots els vostres, en aquestes diades de Nadal i Any 
Nou, rebeu l'afecte sincer del vostre amic 

F. Soldevila 

P.S. Quan us vingui bé i;,podríeu fer-me una nota d'una quartilla sobre 
Alfonsello,4 per al Diccionari biogràfic català?^ La crisi de l'Editorial Alcides 
havia alentit la marxa d'aquesta obra. Però ara, havent passat a l'Editorial Spes 
(o almenys als seus dirigents), la marxa reprèn. Tingueu-ho en compte per a 
les altres biografies, que, de mica en mica, pugueu anar fent. 

ASSV. Lletres rebudes de 1964. 

1 Escrita a mà amb paper de: «Institut d'Estudis Catalans. Apart. 1146. Barcelona. Particular. 
Ferran Soldevila. Membre de la Secció Històrico-Arqueològica» 

2 Santiago Sobrequés i Vidal, «Sobre la Història de Catalunya de Ferran Soldevila», Serra 
d'Or, núm. 12, desembre de 1964, pàgs. 27-31. Vegeu-ne el text a l'Apèndix 2. 

3 Jaume Sobrequés i Callicó. Vegeu les notes 7 i 8 de la carta de Sobrequés a Soldevila del 9 de 
desembre de 1963, núm. 16, i la carta de Soldevila a Sobrequés del 31 de desembre de 1963, núm. 17. 

* Andreu Alfonsello (mort a Girona el 1490). Canonge i historiador. L'article, sense signar com 
tots els altres, va sortir al volum I del Diccionari biogràfic. Barcelona, Albertí, Editor, 1966, pàg. 95. El 
contingut d'aquesta carta i el de la de Sobrequés a Soldevila del 7 de febrer de 1965, núm. 19, són sufi
cients per atribuir l'autoria d'aquest article a Sobrequés. 

5 Sobre el Diccionari biogràfic vegeu la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de 
desembre de 1963, núm. 15. 
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19 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 9 de febrer de 1965^ 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Estimat amic, 
Adjunto la nota biogràfica que em vàreu demanar d'Andreu 

Alfonsello.2 No hi havia pensat més i avui m'ha vingut a la memòria fent altres 
coses. Perdoneu-me el retràs. 

Espero que amb això féreu. A l'Arxiu de Protocols^ una vegada vaig 
topar amb el testament d'Alfonsello. Llavors cercava altres coses i el vaig dei
xar per una altra ocasió. Com que el registre no estava foliat, ara no m'ha estat 
possible retrobar-lo. És clar que amb calma i temps el trobaria. Era interessant, 
més que res, per alguns llibres, em sembla recordar. Si és que os interessa el 
personatge, algun dia podria veure si trobo el testament, però no puc dir quan. 

Una vegada més disposeu del vostre affectíssim amic. 
S. Sobrequés 

AHN. Fons 411. 13. 1. 3. 4. U. I. núm. 13 

1 Escrita a mà amb paper de; «Santiago Sobrequés Vidal. Catedràtico» 
2 Vegeu la nota 4 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 21 de desembre de 1964, núm. 18 
5 Arxiu de Protocols de Girona. 
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20 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Palautordera, 26 de maig de 1965^ 

Benvolgut amic Sobrequés, 
Arriba a les meves mans la vostra carta, que us agraeixo moltíssim. No 

tinc aquí el vostre llibre^ i no puc refer les constatacions que dieu. Però puc fer 
una altra cosa, i vós també. Us demano molt de veres que la feu: un quadern 
d'Episodis de la Història,^ que podria titular-se Al volt del Compromís de 
Casp: l'actitud dels barons de Catalunya, o bé Els barons de Catalunya i el 
Compromís de CaspA No hi fa res que repetiu coses que ja s'hagin dit. Amb 
quaranta.quartilles holandeses, distribuïda la matèria en diversos apartats -tant 
com famílies- en tindríem prou. Això no us costaria gaire de fer, perquè ja ho 
teniu fet, com aquell que diu. L'enviaríem de seguida a censura i el faríem 
passar davant de tots els altres quaderns. Seria un èxit -com sembla que ho 
és el meu llibret^ (s'està venent ràpidament). I faria bonic que altres veus s'a
fegissin a la meva. I la vostra fóra una de les més oportunes, i de les que podria 
dir coses més interessants. 

Confio que acceptareu. Envieu l'original directament a En Dalmau^ 
(Bonavista, 26). Jo no sé els dies que restaré aquí. 

Ben afectuosament us saluda el vostre amic. 
F. Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1965. 

1 Escrita a màquina amb paper blanc. 
2 Santiago Sobrequés i Vidal, Els barons de Catalunya. Barcelona, Editorial Teide, 1957. 
3 Sobre els Episodis de la Història que dirigia Soldevila, vegeu la nota 5 de la carta de 

Soldevila a Sobrequés de [juliol de 1961], núm. 6. 
4 EI resultat d'aquest encàrrec de Soldevila va ser: Santiago Sobrequés i Vidal, Els barons de 

Catalunya i el Compromís de Casp. «Episodis de la Història», núm. 86. Barcelona, Rafael Dalmau, 
Editor, 1966. Reeditat dins: Santiago Sobrequés i Vidal, El compromís de Casp i la noblesa catalarui. 
Barcelona, Curial, 1973. 

5 Ferran Soldevila, El Compromís de Casp (Resposta al Sr. Menéndez Pidal). Barcelona, 
Rafael Dalmau, Editor. 1965. 

6 Rafael Dalmau era l'editor de la col.lecció Episodis de la Història. 
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21 
Editorial Aymà a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, primers de setembre de 1965^ 

Distingit senyor i amic, 
La crisi de l'Editorial Alcides havia deixat aturada l'elaboració d'un 

Diccionari Biogràfic Català^ quan tot just havia començat. Mai no vam, però, 
renunciar a la continuació d'una obra que creiem necessària i útil. Així mateix 
ho ha cregut l'Editorial Aymà, i avui podem anunciar-vos que la dita Editorial 
es disposa a reprendre la tasca abandonada. 

La nostra intenció és de realitzar una obra essencialment informativa, 
però tant rigorosa com ens sigui possible. Volem defugir els procediments 
típics en l'elaboració d'aquesta mena d'obres i encarregar les biografies a 
autèntics especialistes. Per aquesta raó hem pensat en vós com a la persona 
més indicada per a encarregar-se dels articles de personatges de la història 
medieval, així com personatges famosos gironins. 

Ens plau d'innovar-vos [sic per informar-vos], també, que el tipus de 
retribució, que era de cent pessetes el full holandès, ha estat elevat des d'ara a 
cent-cinquanta pessetes. 

Us preguem de respondre'ns el més aviat possible i no cal dir que fóra 
per a nosaltres un motiu de satisfacció que ho féssiu en sentit afirmatiu. En 
aquest cas us trametríem immediatament la llista de biografies a vós atribuï
des, ensems amb les normes pertinents per a la redacció (extensió, ordre a 
seguir, abreviatures, etc.) 

Esperant tenir ben aviat notícies vostres, us saluda cordialment 

P.D. Us trametrem per gir postal l'import de la vostra col.laboració 
anterior.3 

ASSV. Lletres rebudes de 1965. 

1 Escrita a màquina amb paper de: «Aymà S.A. Editora. Travesera de Gracia, 64. Tel. 2289865. 
Barcelona (6). Apartado 12.002. Dir. Telegràfica: AYMOL». Carta sense signatura. Relacionada amb les 
cartes núms. 15 i 22 de Ferran Soldevila, i possiblement redactada per aquest. 

2 Sobre el Diccionari biogràfic vegeu la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de 
desembre de 1963, núm. 15. 

3 Referència a l'article «Andreu Alfonseilo» redactat per Sobrequés per encàrrec de Soldevila. 
Vegeu la nota 4 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 21 de desembre de 1964, núm. 18. 
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22 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 11 d'octubre de 1965^ 
Sr. S. Sobrequés 
Girona 

Estimat amic, 
Direu que, tot i saber que esteu molt enfeinat, sempre us vinc amb pro

postes de nous treballs. Potser ja sabeu que estem preparant un Diccionari 
Biogràfic^ català. I he pensat que vós, sense gaire treball, perquè ja ho teniu 
fet, podríeu fer les biografies dels barons de Catalunya. En molts casos no us 
caldria sinó resumir. Fins, si calgués, el vostre filP podria ajudar-vos en la 
tasca. La retribució és de 150 pts. quartilla holandesa a doble espai. La llargà
ria pot anar de mitja quartilla a tres a quatre, si tan important és el personatge. 
Si, com ho espero, accepteu d'encarregar-vos d'aquesta feina, us enviaré les 
instruccions per a la redacció. 

Tot pregant-vos d'excusar la meva insistència prop de vós, resultat de 
la meva admiració per la vostra obra, us envio la meva salutació més cordial. 

F. Soldevila 
Director del Diccionari 

P.S. No obUdo l'encàrrec que us vaig fer d'un Episodi de la Història, 
sobre el compromís de Casp i els barons de Catalunya.^ Mentre no em digueu 
que no, l'esperaré. 

ASSV. Lletres rebudes de 1965. 

' Escrita a màquina, menys el P.S. i «del Diccionari» (sota Director), que estan escrits a mà, 
amb paper de: «Aymà S.A. Editora. Travesera de Gracia, 64. Tel. 2289855. Barcelona (6). Apartado 
12.002. Dir. Telegràfica: AYMOL» 

2 Sobre el Diccionari biogràfic vegeu la nota 2 de la carta de Soldevila a Sobrequés del 4 de 
desembre de 1963, núm. 15. 

3 Jaume Sobrequés i Callicó, des del setembre d'aquell any llicenciat en Filosofia i Lletres 
(Secció d'Història) per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. 

* EI resultat d'aquest encàrrec de Soldevila va ser: Santiago Sobrequés i Vidal, Els barons de 
Catalunya i el compromís de Casp. «Episodis de la Història», núm. 86. Barcelona, Rafael Dalmau, 
Editor, 1966. 
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23 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, 11 d'abril de 1966^ 
Sr. Ferran Soldevila 
Barcelona 

Estimat amic, 
Acabat ja el llibre de Preuniversitari^ (el qual, dintre les exigències de 

programa oficial i altres «circumstàncies», vindrà a ser per l'estudiant el que 
la vostra Historia de Espana^ representa pel gran públic peninsular), potser em 
podré dedicar ara al projectat episodi de Casp.^ He començat ja a llegir i aple
gar dades. Poques novetats respecte als grans magnats, l'urgellisme dels quals 
(en general) ja era conegut des de Zurita.^ Però respecte al que solem anome
nar (malament) petita noblesa (els cavallers i els donzells), em sembla que, 
davant les matemàtiques (avanç de les quals adjunto) voldria matisar l'afir
mació que era en contra del comte d'Urgell per la seva hostilitat als barons i 
el seu desig de formar braç apart. Contràriament, es mouen molt a remolc dels 
barons (el Roselló segueix al vescomte d'Illa; Vilafranca, als Cervelló; Urgell, 
al comte; la Catalunya central, als Cardona; al Pallars, la influència de Roger 
Bernat -que no és el comte sinó el seu fill- és en part contrarrestada per 
Belleres i Orcaus). A Girona-Empordà i Barcelona-Llobregat semblen més 
independents, al no haver-hi grans magnats (el vescomte de Rocabertí era un 
infant). Aquí ho manen tot Albert Satrilla i Galceran de Rosanes, respectiva
ment (com, al Rosselló, Berenguer d'Olms, i, a la Segarra, Dalmau Sacirera, 
tots ells formidables electorers. És possible, doncs, que en lloc de fer els mag
nats faci la cavalleria,* però potser això requeriria un treball de més importàn-

' Escrita a mà amb paper blanc. 
2 Santiago Sobrequés Vidal, Historia de Espana moderna y contemporànea. Barcelona, 

Editorial Vicens-Vives, 1966. 
3 Ferran Soldevila, Historia de Espana. Barcelona, Ariel, 1952-1959. 
'^ Santiago Sobrequés i Vidal, Els barons de Catalunya i el Compromís de Casp. «Episòdics 

de la Historia», núm. 86. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1966. 
5 Jerónimo Zurita y de Castro (1512-1580), historiador aragonès. La seva obra més important 

és Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, Bemuz, 1562 i 1585. La millor edició moderna és la pre
parada per Àngel Canellas López. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.LC), 1967-1977, 
8 vols. 

* Sobrequés va fer un nou Episodi de la Història, però, novament, referit a l'alta noblesa: 
Santiago Sobrequés i Vidal, Altres barons de Catalunya i el Compromís de Casp. «Episodis de la 

618 



HISTÒRIA D'UNA RELACIÓ CULTURAL DURANT EL FRANQUISME, EPISTOLARI DE... 

eia, amb aparell tècnic (però que, per altra banda, tampoc tinc temps de 
fer). 

Una altra cosa (sobre el mateix tema). ^Se sabia que a finals de 1411 i 
començaments del 12, Blanca de Sicília, la vídua de Martí el Jove, i el seu par
tit, treballaven obertament, amb el concurs del rei de Navarra, Carles, per tenir 
«al infante don Ferrando de Castilla como natural sucesor en el dito regno»7 
Es va descobrir per la detenció d'un missatger de Blanca al seu pare, a 
Hostalric, per Bernat de Cruïlles, com a procurador de Bernat de Cabrera (que 
es veu que des de Sicília li seguia la pista), i quan el Parlament català ho va 
saber se'n va sentir molt maravellat i turbat i va escriure a Carles el Noble que 
tingués seny i no emboliqués la troca. Zurita sembla saber-ne quelcom quan 
diu que el partit sicilià de Cabrera era de color urgellista i antiurgellista el de 
Blanca. Però és el cas que el procurador de Cabrera en el Parlament era preci
sament Berenguer d'Olms (gran antiurgellista) i el fa votar sempre (potser 
sense saber-ho l'altre) amb Illa i Pallars contra els Cardona-Montcada. 

Bé, més que res os escric amb una certa urgència per demanar-vos unes 
dades que necessito pel meu llibre esmentat de Preuniversitari i que crec que 
no os serà difícil d'obtenir (directament o per algun col·laborador vostre). I és 
senzillament la data de mort (l'any només) de: Montoliu (195?), Rovira i 
Virgili (194?), Carreras Candi (193?) i Josep Carner (el poeta) (?) 

La inclusió d'aquestes dades en el llibre ja os donarà una idea de l'atenció 
que dedico a la nostra cultura. Si no ho trobeu aviat, posarem únicament la data de 
naixement, que ja la tinc. Suposo que en Pere Vicens'̂  (l'editor) esperarà uns dies. 

Moltes gràcies i perdoneu la feina. Ja tomaré a donar senyals de vida 
més endavant, espero, concretant l'Episodi.^ M'entrestant rebeu una vegada 
més el testimoni del meu afecte. Vostre. 

S. Sobrequés 

Història», núm. 105. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1968. Reeditat dins: Santiago Sobrequés i Vidal, 
El Compromís de Casp i la noblesa catalana. Barcelona, Curial, 1973. Va estudiar la petita noblesa (els 
cavallers) en relació amb l'interregne de Casp a: Santiago Sobrequés i Vidal, «El pretès Parlament de 
Peralada i la cavalleria del bisbat de Girona en l'interregne de 1410-1412», Anuario de Estudiós 
Medievales, VI (Barcelona, 1970), pàgs. 253-343, i Santiago Sobrequés i Vidal, «La petita noblesa cata
lana i l'interregne de 1410-1412», Estudis d'Història Medieval, III (Barcelona, 1970), pàgs. 545-557. 
Aquest estudi formava part dels volums d'homenatge de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial 
de l'Institut d'Estudis Catalans, a Ferran Soldevila amb motiu del seu 75è aniversari. Aquests dos darrers 
estudis de Sobrequés varen ser reeditats al llibre publicat per Curial citat a aquesta mateixa nota. 

7 Pere Vicens i Rahola (Barcelona 1939), fill de Jaume Vicens i Vives (1910-1960) i director 
de l'Editorial Vicens-Vives. 

8 Vegeu la nota 4. 
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COMARQUES 

Girona-Empordà 
Garrotxa 
Selva 
Rosselló-Conflent 
Vic-Ripollès 
Berguedà 
Cardona-Solsonès 
Moianès 
Vallès 
Bages 
B arcelona-Llobregat 
Vilafranca 
Tarragona 
Montblanc 
Igualada 
Segarra 
Urgell-Segrià-Noguera 
Pallars 
No classificats 
geogràficament 

TOTALS 

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 

URGELL 

107 
11 
6 
17 
17 
4 
7 
4 
5 
14 
31 
8 
3 
5 
7 
61 
44 
19 

48 

418 

ANTI-URGELL 

3 
1 
-
61 
5 
3 
-
1 
9 
3 
5 

34 
16 
6 
1 
-
5 
23 

33 

180 
focus urgellistes focus antiurgellistes 

AHN. Fons 411. 13. 1. 6. 10. U. I. núm. 13. 
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24 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 16 d'abril de 1966^ 

Estimat amic. 
De primer les dates: Montoliu, 18 maig 1961. Carreras Candi, 21 gener 

1937. Espero la d'En Rovira: 5 desembre 1949. Carner (no el poeta eximi, sinó 
Carner Ribalta).^ 

Celebro les notícies que em doneu, que amb fan esperar amb il·lusió la 
vostra Història d'Espanya^ i el vostre llibret sobre el Compromís.^ Cauran 
molt oportunament. 

Jo, almenys, ignorava el que em dieu de Blanca de Navarra. Potser ja 
ho feia amb vistes a un possible matrimoni amb l'infant Joan. 

Excuseu que no us escrigui més llarg. Haig d'anar a casa el metge. Fa 
tres mesos que estic malalt,^ gairebé totalment reclòs a casa. No sembla res 
greu, però és inacabable. I encara mentre pugui treballar, com aquell. 

Cordialment vostre 
E Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1966 

' Escrita a mà amb paper blanc. La lletra és tremolosa i insegura. 
2 Sobrequés s'havia interessat per la data de la mort del poeta Josep Carner i Puig-Oriol ( 

1970). Soldevila, sabent que encara era viu, pensa que Sobrequés es refereix a Josep Carner i Ribalta 
(1898-1988), que també era viu aleshores. 

3 Vegeu-ne la citació a la nota 2 de la carta de Sobrequés a Soldevila de l'Il d'abril de 1966, 
núm. 23. 

"I Vegeu-ne la citació a la nota 4 de la carta de Sobrequés a Soldevila de l'Il d'abril de 1966, 
mim. 23. 

5 Des de 1966 la salut de Soldevila va ser molt inestable i li va impedir de treballar amb la 
intensitat que ho havia fet fins aleshores. Aquesta situació es va perllongar fins al moment de la seva 
mort, el 8 de maig de 1971. 
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25 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Palautordera, 6 de setembre de 1966^ 

Estimat amic Sobrequés, 
Fa pocs dies vaig ser vint-i-quatre hores a Barcelona, i vaig tenir el goig 

de recollir-hi la vostra amable carta i el vostre esperat episodi,^ que arriba molt 
oportunament i que estic llegint amb molt de goig. Demà tornaré a anar a 
Barcelona (hi vaig vint-i-quatre hores cada setmana) i faré a mans d'En Rafael 
Dalmau el vostre treball, i sé que li donaré una gran alegria. Quant als mots 
finals, els hi deixaré perquè ens esperancen amb un altre Episodi^ per a un 
terme més o menys llunyà. 

Molt em plau la notícia de la troballa de les actes de l'anomenat 
Parlament^ de Girona, i cal que trobeu la manera de publicar-la aviat. Segons 
com -depèn de la llargària- podria constituir una Memòria de l'Institut 
d'Estudis Catalans. També el Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres. 

Us agraeixo molt, a vós i al vostre fill,^ l'amable invitació al casament. 
Però l'excursió des de Palautordera resulta bastant complicada, i, si bé he 
millorat força des que us vaig escriure la darrera vegada, encara no he tornat 
a ésser el d'abans. Fins a les darreries de setembre no tomaré a instal.lar-me a 
Barcelona. Cregueu que em plauria molt d'assistir a les noces del vostre fill, 
per la simpatia que sempre he sentit per ell -i la que vaig sentir per la seva pro
mesa el dia que me la va presentar davant la catedral. També em seria plaent 
el quadre de Poblet* i reveure el Reverend Pare Abat i el Pare Altisent'' i altres 
monjos, majorment que temps enrera els vaig prometre una visita. També em 

' Escrita a màquina amb paper blanc. 
2 Vegeu-ne la citació a la nota 4 de la carta de Sobrequés a Soldevila de l'I 1 d'abril de 1966, 

núm. 23. 
3 Santiago Sobrequés i Vidal, Altres barons de Catalunya i el Compromís de Casp. «Episodis 

de la Història», núm. 105. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 1968. Vegeu la nota 6 de la carta de 
Sobrequés a Soldevila de l'U d'abril de 1966, mim. 23. 

* Santiago Sobrequés i Vidal, «El pretès Parlament de Peralada i la cavalleria del bisbat de 
Girona», Anuario de Estudiós Medievales, VI (Barcelona, 1970), pàgs. 253-343. Vegeu la nota 6 de la 
carta de Sobrequés a Soldevila de l'U d'abril de 1966, núm. 23. 

5 Jaume Sobrequés i Callicó (Girona 1943) 
6 El casament del fill de Sobrequés va tenir lloc a Poblet el setembre de 1966. 
' El P. Agustí Altisent, company de curs a la Universitat de Barcelona del fill de Sobrequés, va 

ser qui va oficiar la cerimònia litúrgica de! casament. 
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lliga la feina: voldria veure d'enllestir ací algun treball que tinc entre mans i 
del qual voldria desempallegar-me abans de tomar a Barcelona. Repeteixo: em 
sap molt de greu no poder-vos complaure i si podia ho faria de bon grat. 
Digue-ho al vostre fill i digueu-li també quanta felicitat li desitjo en el seu nou 
estat. 

Quant a vós, potser trobarem ocasió de veure'ns, a Barcelona o potser 
a Girona mateix, si puc el mes entrant passar-hi vint-i-quatre hores per fer acte 
de presència en el Congrés d'Arxivers^ que hi tindrà lloc i al qual com a pre
sident de l'ANABA^ de Barcelona hauria d'assistir. 

I gràcies novament per la vostra carta, pel vostre Episodi i, sobretot per 
la vostra gentil invitació. 

Una abraçada per a vós i el vostre fill del vostre amic 
F. Soldevila 

ASSV. Lletres rebudes de 1966. 

8 EI 3 d'octubre de 1966 va tenir lloc a Girona el 11 Congrés de Bibioteques organitzat per 
l'ANABA. 

' La Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (ANABA) tenia, ales
hores, un caràcter estatal espanyol. 
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26 
Ferran Soldevila a Santiago Sobrequés i Vidal 

Barcelona, 14 de novembre de 1966^ 

Sr. S. Sobrequés 

Estimat amic. 
Tinc el gust d'anunciar-vos que el pròxim Episodi de la Història^ és el 

vostre. Diumenge vaig corregir-ne proves. Us auguro un èxit. 
Pensava que recordaria el número del carrer de Breda on habita el vos

tre fill Jaume.3 Em sembla que és 2, però no n'estic segur. Em creia que el 
sabrien a l'Editorial Vicens Vives, però l'ignoren. ^Serieu tan amable d'indi-
car-me'l? Encara estic en deute amb ell. Entre la feina i que no estic gaire bé,'̂  
la vida de relació es desballesta. 

Amb les millors salutacions per a la vostra muller i els vostres fills, 
rebeu una bona abraçada de 

F. Soldevila 

ASSV Lletres rebudes de 1966 

' Escrita a mà amb paper de: «Institut d'Estudis Catalans. Apart. 1146. Barcelona. Particular. 
Ferran Soldevila. Membre de la Secció Històric-Arqueològica» 

' Vegeu-ne la citació a la nota 4 de la carta de Sobrequés a Soldevila de 1' 11 d'abril de 1963, 
núm. 23. 

5 Jaume Sobrequés i Callicó (Girona 1943). Soldevila va regalar-li, com a present de noces, 
els seus llibres: Vida de Jaume el Conqueridor. Barcelona, Aedos, 1958, i Vida de Pere el Gran i 
d'Alfons el Liberal. Barcelona, Aedos, 1963. Els llibres portaven la corresponent dedicatòria. EI primer: 
«A Jaume Sobrequés, en record d'amistat. F. Soldevila». El segon: «A Jaume Sobrequés, en auguri de 
la seva obra d'historiador, ofrena afectuosa de F. Soldevila». Un i altre portaven data de 26 de desem
bre de 1966. 

^ Soldevila continua manifestant la seva preocupació pel precari estat de salut que patia. 
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27 
Santiago Sobrquequés et alii a Ferran Soldevila 

València, 1 a 8 d'octubre de 1967^ 
Sr. Ferran Soldevila 
T. Lamadrid, 34 
Barcelona, 6 

Els qui lamenten la vostra absència,2 us saluden molt cordialment 
R. Aramon i Serra. Emili Giralt. Alberto Boscolo, Giancarlo Sorgia. 

Joan F. Cabestany. Maria Teresa Ferrer. Carme Batlle. Jaume Sobrequés. S. 
Sobrequés. A. Ubieto. Maria Mercè Costa. [Miquel] Tarradell. [P. Miquel] 
Batllori. LI Batlle [i Prats]. Marc Taxonera. Emilio Sàez. Eulàlia [Duran de 
Cahner]. M. Sanchís Guamer. Philippe Wolf. Miquel Dolç. Sra. [Flor Callicó 
de] Sobrequés. J.A. Maravall. 

AHN. Fons 411. 13. 1. 9. 4. U. I. núm. 13. 

> Postal de València. La Lonja. Sèrie 11. Núm. 6042, escrita a mà per Ramon Aramon i Serra, 
que és el primer signant. Porta un segell d' 1 pesseta amb el rostre de Franco, i un altre segell de 25 cèn
tims, del «Plan sur de Valencià». ^ La primera setmana d'octubre de 1967 va tenir lloc, a València, el 
VlIIè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, dedicat a estudiar els segles XIV i XVL La malaltia, 
agreujada a la darreria de 1966, no va permetre a Soldevila prendre part activa, com havia fet en els con
gressos anteriors, a la reunió de València. 

625 



JAUME SOBREQUES I CALLICO 

28 
Santiago Sobrequés i Vidal a Ferran Soldevila 

Girona, Nadal de 1967^ 
Bones Festes i feliç any 1968! 
Santiago Sobrequés Vidal 
Flor Callicó de Sobrequés 

AHN. Fons 411. 13. 1. 7. 10. U. I . núm. 13 

1 Targeta de visita escrita a mà i amb els noms impresos. 
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APÈNDIX 1 

ELS GRANS COMTES DE BARCELONA, de S. Sobrequés i Vidal.-
Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1961. 

Als seus mèrits intrínsecs, aquest llibre de Santiago Sobrequés n'aple
ga un altre de ben digne d'ésser tingut en compte i posat en relleu: el mèrit 
d'haver estat el fruit d'un acte de coratge científic i de fidelitat amical. Perquè 
aquest llibre no ha estat obra fàcilment ni normalment aconseguida. Les vicis
situds ja ens n'eren més o menys conegudes, com a comentades, una hora o 
altra, en els medis historiogràfics: però l'autor, en el prefaci o «Presentació», 
ens en fa la breu història. 

Dos historiadors abans que Sobrequés havien enfocat la redacció d'aques
ta obra. L'un darrera l'altre havien hagut de renunciar, després d'haver començat 
a treballar-hi, a continuar la seva tasca: altres feines els impedien de consagrar-hi 
el temps que les figures i els regnats dels «grans comtes de Barcelona» -Ramon 
Borrell, Berenguer Ramon I el Corbat, Ramon Berenguer I el Vell, Ramon 
Berenguer II el «Cap d'Estopes», Berenguer Ramon n el Fraticida i Ramon 
Berenguer HI el Gran- exigien de l'autor que gosés encarar-s'hi. 

Jaume Vicens i Vives, tanmateix, va trobar l'home. A Girona hi havia 
un antic company seu, catedràtic de l'Institut, historiador que ja havia sabut 
guanyar-se un lloc sobresortint dins el camp de la nostra historiografia, que ja 
havia fins i tot col·laborat en la col·lecció de «Biografies Catalanes» de què 
havia de formar part el novell llibre; home, de més a més, abnegat i treballa
dor, que faria tot el que calgués per tal de treure el seu amic del neguitós 
empantanegament editorial en què es trobava per culpa d'aquell volum que 
mancava a la col·lecció; majorment que Vicens estava ja aleshores greument 
malalt, i era llevar-li una preocupació aguda d'ofrenar-li la convicció que 
aquell problema ja estava solucionat. I ho estava de bo de bo. No en va Vicens 
s'havia adreçat a Sobrequés en els termes de la més planera confiança. «L'afer 
del llibre II, Grans comtes de Barcelona, es planteja d'aquesta manera: tu el 
fas tot, des de l'any 1000 al 1130, a empalmar amb Ramon Berenguer IV...» 

I tot va fer-lo Santiago Sobrequés: un volum de més de 200 planes; un lli
bre que, com diu l'autor en el prefaci, «és com una deixa testamentària de l'amic 
entranyable»; una obra en què Sobrequés ha triomfat de les múltiples dificultats 
que l'empresa oferia, triomf doblement meritori, perquè, com declara ell mateix, 
la seva especialització s'havia adreçat a un període (segle XV) allunyat per tres 
segles del període que havia d'ésser l'objecte del llibre que li demanaven. 
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Va endinsar-se, doncs, en la tasca prenent per base damunt la qual bastir 
la seva obra les obres de caràcter més o menys general existents, sobretot Los 
condes de Barcelona vindicados de Pròsper de BofaruU, la Histoire de 
Languedoc de Devic i Vaissète i la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i 
Virgili. I cal, encara, lloar l'ús que Sobrequés ha gosat fer d'aquesta darrera obra. 
Diem intencionadament gosat, perquè encara no manca qui tingui una idea equi
vocada del valor de la dita Història i hauria cregut desmerèixer, si arriscava a 
citar-la. Precisament, aquesta part de l'obra de Rovira i Virgili, a partir de Guifré 
el Pilós, és de les més reeixides dels set volums apareguts. En els anys que va 
redactar-la va poder lliurar-se gairebé de ple a la seva activitat d'historiador, i no 
van interferir-se en la seva tasca les activitats polítiques llevant-li temps i tran-
quil.litat. N'hi ha prou de recórrer les denses seccions de «Notes» del llibre de 
Sobrequés per a constatar a cop d'ull la importància que ha concedit a la labor 
precedent de Rovira. Ramon d'Abadal, un altre historiador tingut ben en comp
te per Sobrequés, ens ha donat, en una obra recent {Els moments crucials de la 
Historia de Catalunya) una valoració exacta de la Història de Rovira. 

Dels autors especialitzats, ultra Abadal, Sobrequés ha posat a contribu
ció els estudis de Carreras Candi, un historiador que ha vist, en les darreres 
anyades, pujar notablement la seva cotització; el Menéndez Pidal de La 
Espana del Cid; Paul Kehr amb els seus Papsturkunden in Katalonien; Miquel 
i Rossell amb la seva edició del Lider Feudorum; Sobrequés mateix amb Els 
barons de Catalunya, de la col·lecció també de «Biografies Catalanes»; d'al
tres encara, sense oblidar els vells erudits: el P.Flórez i el P.Villanueva. 
Personalment, haig d'agrair a l'autor els esments que fa de la meva obra, d'on 
no sorgeix sinó una sola discrepància: la relativa a la conservació, al llarg del 
temps, del nucli Barcelona-Girona-Ausona, que ell creu deguda a l'atzar de les 
successions, i que jo crec filla d'una voluntat política, sols contradita per 
Berenguer Ramon I el Corbat. 

Del conjunt de la bibliografia posada en joc i de les seves pròpies 
investigacions i experiències, Sobrequés extreu els materials de la seva obra. 
La seva traça d'historiador llargament experimentat i la seva prosa, remarca
blement adequada a l'exposició i a la narració històriques, han fet la resta, és 
a dir: una obra sòlidament fonamentada, hàbilment i harmònicament estructu
rada, i presentada amb un estil escaient. 

Ferran Soldevila 

(Serra d'Or, 2a època. Any IV, núms. 8-9, agost-setembre de 1962, pàg. 40) 

628 



HISTÒRIA D'UNA RELACIÓ CULTURAL DURANT EL FRANQUISME, EPISTOLARI DE... 

APÈNDIX 2 

SOBRE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA, DE FERRAN SOLDEVILA 

Des de la data de publicació -fita memorable de la historiografia cata
lana- dels tres volums de la Història de Catalunya de Ferran Soldevila, en 
1934-35, és a dir, fa gairebé trenta anys, el progrés de la nostra investigació 
històrica ha estat ben considerable. No podem valorar, és clar, aquests pro
gressos comparativament; no podem saber quant més notables haurien pogut 
ésser, si la conjuntura històrica hagués estat una altra. Tanmateix, podem con
siderar -crec- que, igualment, i més, encara, que en d'altres esferes de l'in
tel·lecte, el camí fet en aquest camp ha estat molt superior al que hom podia 
esperar. Si és veritat que, emprant mots del mateix Soldevila, «hi ha zones de 
la nostra història que a penes han estat tocades» (durant aquest període), d'al
tres han estat intensament treballades, ampliades i renovades a la llum dels 
nous mètodes i seguint de ple les modernes tendències historiogràfiques. Una 
semblant manifestació de vitalitat és de la més gran importància pel que 
aquesta faceta de la cultura, la producció històrica, té de precursora, de simp
tomàtica i de testimonial. 

Remarcables individualitats, moltes d'elles pertanyents a les genera
cions anteriors a la guerra civil, i altres de més joves, han menat aquest inte
ressant moviment historiogràfic, i si havíem de reduir-les a uns noms senya-
lers, bo i adonant-nos dels perills que entranya una tasca semblant, gosaríem 
proposar els de Ramon d'Abadal, Ferran Soldevila i Jaume Vicens i Vives: els 
dos primers, valors ja consagrats amb anterioritat i que Déu ens ha volgut con
servar, el darrer, el més jove i, per trista paradoxa, l'únic ja desaparegut, amb 
prou feines sortit de la Universitat quan Soldevila escrivia la seva Història, 
feia les seves primeres armes amb un cert estrèpit i prou empenta, precursora 
del que havia d'ésser la seva extraordinària personalitat, perquè el mestre no 
pogués prescindir d'esmentar el seu nom en el capítol dedicat a Ferran II. A 
aquests tres noms capdavanters hem d'afegir el d'un investigador estranger 
(estranger per la seva natura, però també català per la seva vinculació a la nos
tra cultura i àdhuc en part per la seva formació). Ens referim a Pierre Vilar, que 
recentment ha coronat una llarga i intensa dedicació a la nostra història amb la 
publicació d'una obra cabdal, que assenyalarà una altra fita memorable en la 
nostra historiografia i que Soldevila encara ha estat a temps d'utilitzar en el III 
volum de la nova edició que ara comentem. 
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Al voltant d'aquests mestres, molts d'altres notables investigadors, 
generalment més joves, adés actuant aïlladament o més o menys vinculats a 
escoles (escola universitària de Vicens i Vives, escola de l'Institut d'Estudis 
Catalans, sense oblidar els grups comarcals que en conjunt sempre han tingut 
tanta importància a Catalunya), han eixamplat els horitzons del coneixement 
del nostre passat d'un faisó irregular però remarcable; ha estat exhumada una 
munió de documents (remarquem el Liber Feudorum, el Cartulari de Sant 
Cugat, etc); editorials privades han emprès o reprès la publicació de cròni
ques; quatre Congressos de la Corona d'Aragó han fomentat l'atracció de la 
investigació forastera amb notabilíssimes aportacions ... Remarquem, així 
mateix, ja en un àmbit geogràfic més extens, la publicació, durant aquest perí
ode, de diverses Històries generals d'Espanya com les de Menéndez Pidal i 
García de Valdellano (aquestes encara no completes), o la del mateix Soldevila 
i la Social dirigida per Vicens i Vives, i l'aparició de les dues remarcables sín
tesis de Sànchez Albomoz i Américo Castro; o la d'estudis d'una època com 
la magistral monografia de Femand Braudel sobre el Mediterrani en temps de 
Felip II... 

I bé: esgotada la primera edició de la Història de Soldevila abans de 
cinc anys de la seva publicació, en feia més de vint que n'havíem restat orfes. 
Més encara: havíem restat orfes de qualsevol història general de Catalunya, 
puix que, tot i que la notable sèrie Biografies Catalanes apuntava en el pensa
ment de Vicens i Vives, el seu creador, a aquest objectiu, larvat sota un títol 
innocu que va sortir el primer volum (precisament de Ferran Soldevila), de fet 
les Biografies, obra de diferents autors, havien de tenir un caràcter ben dife
rent, mancat de la unitat de l'obra d'una sola ment. Per això era tan necessari, 
i el temps prou madur, per a procedir a la reedició de la Història de Soldevila 
posada al dia, acordada, diu el mateix autor, «amb els progressos historiogrà
fics d'aquest quart de segle», incorporant-hi, «sia per modificació, sia per 
ampliació, tot allò que m'ha semblat necessari o convenient». Però «la major 
part de les innovacions introduïdes al llarg de l'obra», cuita a afegir el mateix 
Soldevila, «són degudes a ampliacions». És veritat: la segona edició revisada 
i augmentada és més això que no allò, té més d'ampliació que no de revisió. 
I això és un dels millors elogis que podríem fer de l'obra del mestre, el qual, 
malgrat els progressos esmentats de la nostra historiografia durant un quart de 
segle, no ha hagut de rectificar essencialment les seves concepcions, ans ben 
sovint els resultats de les noves investigacions han vingut a confirmar allò que 
en la primera edició apuntava com a hipòtesis de treball. Heus aquí, doncs, que 
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l'estructura del llibre ha pogut ésser mantinguda íntegrament conservant gai
rebé tots els capítols els títols i subtítols originals. Únicament tres rètols, entre 
una cinquantena, han estat matisats, un capítol ha estat subdividit i s'hi ha afe
git un Apèndix -El segle XIX-, resultant així dos capítols més i un total de 
1524 pàgines contra les 1.174 del mateix format de la primera edició. 

No ens és pas possible aquí una tasca d'exegesi minuciosa com ens 
abelliria i com la importància d'una obra semblant mereix. Diem, per resumir-
nos, que capítols sencers han pogut passar d'una edició a l'altra íntegrament o 
amb rectificacions o ampliacions de detall, sovint en notes que recullen la 
bibliografia posterior sense ni arribar a modificar una ratíla de text. Aquest és 
el cas del capítols Vè al Xè (de l'adveniment de Ramon Berenguer III a la mort 
de Pere II a Muret, 1096-1213); dels corresponents als regnats dels fills de 
Pere el Gran i d'Alfons III i Pere el Cerimoniós, que clouen el I volum; o els 
del regnat de Martí l'Humà, l'Interregne i la Sentència de Casp; els del III 
volum relatius a la Guerra de Successió, la caiguda de Barcelona i la fi de l'es
tat català autònom; el que tracta del Decret de la Nova Planta; i encara els que 
eren capítols finals de l'edició original: les guerres amb la revolució francesa 
i napoleònica, i la Reinaxença. Certament no es pot pas dir que tots aquests 
períodes hagin estat eixorcs de bibliografia durant aquests anys. Molt ha estat 
escrit sobre Casp, i quant a la Nova Planta, potser hom ha escrit més després 
que ans del 1934. Però tot el que ha estat escrit no ha fet variar en absolut les 
opinions del mestre, i àdhuc han restat reforçades en alguns punts. Heus aquí 
(i això és un botó de mostra com molts d'altres en podríem citar) aquells dos 
documents relatius a l'infant Frederic de Luna, donats a conèixer per Enric 
Bagué, plenament confirmatoris dels arguments de l'autor respecte a les pre
ferències del papa Benet XIII. També s'ha produït bona bibliografia sobre els 
regnats d'Alfons el Cast (Cabestany, Jordi Ventura) i dels descendents de Pere 
el Gran (Salavert, Giunta, Martínez Ferrando, el mateix Soldevila), així com 
sobre la Guerra de Successió (Voltes) i les lluites contra la Revolució france
sa i Napoleó (Mercader); però tampoc tots aquests estudis i molts d'altres, més 
monogràfics, que l'autor esmenta i utilitza, no són susceptibles de produir 
ampliacions o modificacions d'importància en el text original. 

Gairebé el mateix podríem dir dels tres períodes que, sota el títol gene
ral La gestació de Catalunya, informen el començament de la Història. Hem 
de dir aquí que Soldevila s'interessa particularment per la història política, fins 
al punt que el 1934 va estar dubtant si adoptar el títol Història política de 
Catalunya. Per tant, els fets de la Prehistòria no tenen pràcticament cabuda en 
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la seva obra i no hi hem de cercar, d'acord amb el seu propòsit, els resultats de 
les darreres investigacions dels nostres arqueòlegs (Tarradell, especialment, 
esmentat, això no obstant, en una nota amb Caro Baroja i Bosch i Gimpera, 
aquest darrer autor, però, molt més utilitzat). La dominació romana i l'assaig 
visigòtic ofereixen algunes precisions, rectificacions (rebuig de la revolta del 
578) i confirmacions de detall. 

Una major novetat presenten el capítol inicial del II volum (regnat de 
Joan I) i, més endavant, el període dels Àustries i el segle XVIII. El primer ini
cia una època que Soldevila intitulà Cap a la Sentència de Casp, un rètol indi
catiu del començament d'un llarg procés de crisi. Aquesta actitud, quelcom 
arriscada el 1934, resta ara plenament justificada després dels estudis de Pierre 
Vilar, Gubem i Vicens i Vives. Ultra això, veiem en aquest capítol algunes 
ampliacions entre les quals es destaca el cèlebre procés contra els personatges 
de la Cort de Joan I (com Bernat Metge), publicat per Marina Mitjà i estudiat 
per Martí de Riquer. 

L'època dels Àustries, quatre capítols que Soldevila titula sota el deno
minador comú de la desnacionalització (pacífica o violenta segons el temps), 
amb l'alçament del 1640 i la guerra de separació, i el regnat de Carles II, s'en
riqueixen amb l'excel·lent bibliografia posterior a l'edició original que dóna 
lloc a interessants ampliacions com la de l'aspiració dels catalans al comerç 
americà a base d'un document poc conegut de Carrera i Pujal (cosa que dóna 
peu a l'autor per a impugnar opinions de Vicens i Vives i Pierre Vilar). Els 
estudis bàsics de Braudel i Regla, de Mn. Sanabre i d'Elliot, de Nadal i Giralt, 
de Lapeyre i P. Chanu, i altres de més monogràfics, alguns ja utilitzats per 
Soldevila en la seva Historia de Espana i particularment en la seva col·labo
ració en els Moments Crucials (Ed. Teide, 1962), s'incorporen així a la nova 
edició sense, però, produir modificacions d'importància en el text, ans com
pletant-lo i reforçant opinions de l'autor. 

Tocant al segle XVIII {L'esforç per esdevenir província, un títol encer-
tadíssim, adoptat de bon grat per tota la historiografia posterior), ultra amplia
cions interessants com les relatives a la Vall d'Aran (Mercader), la intervenció 
catalana a Califòrnia a base d'estudis de catalans establerts a Mèxic (Soler i 
Vidal, Carner Ribalta), la reforma del règim municipal de Campomanes, el trà
fic amb Fernando Poo (A. Galí) o l'augment de població (Nadal i Giralt, 
Iglésies, Voltes, Mercader, P.Vilar), la novetat més remarcable és la de l'as
censió de Catalunya al capdavant de l'economia espanyola, una valoració que 
devem a Pierre Vilar, el llibre del qual Soldevila arriba a temps a utilitzar en 
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aquest III volum. Remarquem també l'ampliació de la faceta cultural d'a
quest període recollint diverses monografies. Malgrat la seva preferència 
pels fets polítics, els nous corrents de la historiografia permeten a 
Soldevila de recollir els resultats de les investigacions de caire social, 
demogràfic o econòmic, i concedir una major atenció, tot al llarg de l'obra, 
a aquests temes (i àdhuc al cultural) poc coneguts i tractats pels historia
dors del 1934. 

Les més grans novetats de la reedició que comentem es troben en els 
tres períodes que corresponen a les següents etapes de la nostra història: a) els 
segles de la naixença de Catalunya com a entitat política, entre els sarraïns i 
els francs, fins a la mort de Ramon Berenguer I; b) els regnats de Jaume I i 
Pere el Gran; i c) el segle XV i el regnat de Ferran el Catòlic. Les aportacions 
decisives d'Abadal sobre la primera d'aquestes èpoques han ampliat i renovat 
essencialment els seus horitzons historiogràfics i desfet Y harmoniosa teoria 
bastida per Calmette respecte als orígens de la independència dels comtats 
catalans, abans acollida i ara rebutjada per Soldevila. La gran època de Jaume 
I i Pere el Gran s'enriqueix amb notables ampliacions a base dels estudis rea
litzats pel mateix autor posteriorment a la primera edició. També les aporta
cions de Font i Rius permeten a Soldevila d'oferir un quadre molt més extens 
de l'aspecte institucional tan decisiu en aquest període. Les qüestions d'ordre 
econòmic, jurídic i cultural proporcionen així mateix matèria per a interessants 
ampliacions. 

L'època dels Trastàmara, una de les més estudiades durant aquests 
anys, sobretot per Vicens i Vives i la seva escola, però també per molts histo
riadors estrangers (Dupré-Thesseider, Peyronnet, Pontieri, Era, Marinis, 
Marinescu, Carrière, Boscolo, Arbissu, etc), ofereix a Soldevila abundants 
oportunitats d'ampliació. Les més notables es refereixen, és clar, als aspectes 
econòmics i social (la crisi del país, la Busca i Biga, remences, etc), i en 
aquesta profusa bibliografia l'autor troba prou arguments per reforçar la seva 
tesi sobre la diferent mentalitat imperialista dels Trastàmara en relació amb la 
dels sobirans del Casal català. En canvi, la guerra contra Joan II (Soldevila es 
resisteix a anomenar-la civil), malgrat l'abundant i bona bibliografia produïda 
en aquests anys, sofreix escasses ampliacions i, menys encara, modificacions 
d'una edició a l'altra. 

En els dos capítols dedicats al regnat de Ferran II on la Història reedi
tada es ressent més de la influència de la bibliografia posterior, essencialment 
del vigorós impacte de Vicens i Vives, el qual, com ja és sabut, va orientar-se 
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des de molt bona hora vers l'estudi d'aquest període. D'antuvi, les aportacions 
de l'historiador gironí permeten a Soldevila algunes de les més extenses 
ampliacions del seu llibre. Així, solament la qüestió de la reforma del Consell 
de Cent passa de 4 a 17 pàgines d'una edició a l'altra, i tot el capítol consagrat 
a la política catalana del Rei Catòlic hi dobla exactament la seva extensió. Però 
no es tracta pas únicament d'ampliacions. Cert que l'essència de la tesi de 
Soldevila sobre els resultats de la unió amb Castella no en sofreix pas (ni 
podria ésser altrament), i àdhuc l'autor la pot reforçar acabant el capítol amb 
aquests mots del mateix Vicens i Vives: «Catalunya decidí parar-se en una 
recolzada de la Història. Un monarca com Ferran II, que tot ho confiava a la 
riquesa i a la virior de 8 milions de castellans, la deixà fer, satisfeta i conten
ta. I així Catalunya s'anà marfonent en la vulgaritat de la vida autènticament 
provinciana dels segles XVI i XVII». Però una cosa són els resultats, i una 
altra són la intencionalitat i els procediments; en aquests aspectes Soldevila 
modifica i matisa molts dels seus judicis del 1934. Hi suavitza la duresa de 
molts caires cantelluts, i altres són senzillament suprimits, no pas per cante
lluts, sinó per inexactes. Per exemple, un llarg paràgraf advers a la reina Isabel 
(pàg. 152 de la primera edició), o un altre que deia (pàg. 153) «el rei no des
plega a Catalunya una política pel ressorgiment econòmic» o un altre, més 
endavant, que parlava del «fenomen d'un monarca com Joan II o com Ferran 
el Catòlic, acarnissant-se contra Catalunya», etc. Molt hi guanya la Història de 
Soldevila, i ja no cal dir la nostra historiografia, amb la liquidació d'aquestes 
romanalles de l'escola històrica romàntica que, de tota manera, era l'única de 
què disposava l'autor el 1934 i a la qual, malgrat tot, sempre haurem de 
reconèixer uns mèrits i d'agrair d'haver acomplit son rdle al seu temps. I així, 
eliminada aquesta brossa anacrònica, la veritat hi resplendeix amb més autèn
tic esclat. 

Finalment, la nova edició s'enriqueix amb un darrer i excel·lent capítol 
sobre el segle XIX, que comprèn des del regnat d'Isabel II a la minoritat 
d'Alfons XIII inclusivament. Un capítol que molt trobàvem a faltar en la pri
mera edició i que ara l'autor ha pogut escriure a manera d'Apèndix prenent per 
base els seus capítols de la Historia de Espaüa i els d'Un segle de vida cata
lana, així com els Industrials i polítics de Vicens i Vives. Aquest Apèndix no 
porta notes, probablement per exigències editorials d'espai. Completa l'obra 
un quadre genealògic, el mateix de la primera edició, dels dinastes catalans. I 
també, com en l'original, un índex toponomàstic completíssim (ocupa ara 124 
pàgines).* 
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Considerem innecessari insistir sobre la galanor i l'encís de l'estil de 
Soldevila, tan excel·lent literat com historiador, car en aquest aspecte la sego
na edició no ens ofereix cap sorpresa. 

La Història de Catalunya de Ferran Soldevila, ara rejovenida, és una 
obra a la qual costarà molt d'envellir-se... 

Santiago Sobrequés Vidal 

* Per un error de compaginació, els noms de l'índex corresponents al III volum 
porten dues pàgines de retard. Potser l'Editorial faria bé d'advertir-ho per mitjà d'un 
full volant en els exemplars existents en magatzem... si és que encara en resten gaires. 

{Serra d'Or, desembre de 1964, pàgs. 27-31) 

Lletra de Ferran Soldevila a S. Sobrequés 18-7-1953. 
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