
UNA SESSIÓ PÚBLICA DE L'ACADEMIA 
DE BARCELONA AL 1731 

L'estudi de la historia de les Academies catalanes demana un 
examen complet i aprofundit. 1, més que cap altra, la que avui 
s'anomena Reial Academia de Bones Lletres, a causa de la riquesa 
dels seus fons documentals i la seva dilatada vida, que arriba fins 
als nostres dies amb una vitalitat envejable. Aquest treball de recerca 
és encara més necessari perque molts dels materials generats per 
l'Academia es troben avui dispersos i de vegades dcsordenats, amb 
nombrosos textos conservats sense identificar, i tanibé perque, ara 
com ara, totes les incursions al tema han de patir per f o r ~ a  el llast 
de moltes informacions que s'han de contrastar o, decididament, 
rectificar. 

De tota manera, la tasca d'anar confrontant atentament els textos 
conservats al ric arxiu de I'Acadernia de Bones Lletres ja permet 
resoldre bastants atribucions. El que em proposo en aquest article 
és tan sols reconstruir el contingut d'una sessió academica -una 
academia, en la llengua de l'epocal- celebrada al 1731, tot 
mosvant com una serie de notícies disperses poden anar encaixant 
i oferir-nos un panorama que s'ajusta amb gran fidelitat a la realitat 

1. Al llarg d'aquest ueball, escric en lleua minúscula la inicial del nom quan designa 
l'acre de reunió, i en rnajúscula quan es refereix a la institucib. 
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dels fets. La qual cosa em permetra, de passada, aportar unes 
quantes clarícies sobre alguns academics2 i el seu entom biografic 
i literari. 

La primera pista que em va fer interesar per aquesta sessió va 
ser una carta relacionada amb el gramatic i historiador Antoni de 
Bastero, que reprodueixo en apendix al final d'aquest treball. Com 
és sabut, Bastero, academic d'aquesta docta corporació i abans dels 
Arcades de Roma, va deixar a la seva mort un nombre considerable 
de manuscrits d'un gran interes filolbgic, que avui es troben 
dispersos entre la biblioteca d'aquesta Academia, la Biblioteca 
Universitaria i Provincial de Barcelona, la Biblioteca del Seminari 
de Girona i la Biblioteca de Catal~nya.~ Uns quants d'aquests volums 
són facticis i apleguen papers diversos i curiosos: és el cas del ms. 
140 del Seminari de Girona, que conté la descripció d'una sessió 
solemne de I'Academia Literaria de Barcelona4 -la qual, aleshores, 
encara no tenia el títol de Bones Lletres. 

Modest Prats va ser el primer a donar notícia del text i a advertir- 
ne Pinteres: aés una acolorida descripció &una sessió de I'A~ademia.'.~ 
Ja veurem, pero, que es tractava en aquest cas d'una sessió especial. 
A l'índex del manuscrit, de ma d 'h toni  de Bastero, s'identifica així 
el document: .Carta que conté la relació de la academia pública 
se tingué en Barcelona lo any 1731.. Amb aixo, Bastero no ens dóna 
cap indicació sobre la personalitat de I'autor i el destinatari de la 
carta, pero l'al~lusió que hi ha, a l'últim parigraf, "a I'oncle y senyor 
bisbe), i a P~oncle sacristas' s'avé perfectament, com veurem, amb 
la persona del seu gema Baltasar de Bastero, bisbe de Girona, i 
amb el1 mateix, que e n  sagristi major de la seu d'aquesta ciutat. 

2. Pel que fa als noms dels academics, regularitzo el nom de fonts en la seva forma 
caralana. En canvi, el gran nombre de cagnoms que no tenen tr~dició nomalitzada i el fet 
que les modificacions que s'hi haurien de fer els allunyarien masa,  a vegades, de i'ortografia 
amb que els interessats acostumaven a escriure'ls (amb els inconvenienrs que aixd suposa 
a l'hora d'introduir a buidar documentació si s'ha de fer servir I'orde aifaberic: Aymerich / 
Eimeric; Massanés / Ma~aners, erc.) m'ha decidir a respecrar en aquesra ocasió les @!es 
de Pepoca. El dia que s'escrigui una hiitona derallada de VAcademia, caldra afronrar &una 
manera definitiva aquest problema. 

3. Vegeu Fmncesc FEUU, "La Hutdna de la Ilengua catalanad'Antoni de Bastero~, fitudi 
General (Universitat de Girona), 14 (19941, en premsa. 

4. Plec núm. 16 del ms. 140 de la Biblioteca del Seminari de Girona. 
5. Modest Pnan, .Notes sobre la 'Contmversia sobre la perfecció de I'idiorna calal%., 

Ek Marges, 2 (scrcmbre del 19741, 29. 



Ens trobem, doncs, davant d'una carta que escriii un nebot de 
Bastero, que es deia Josep, al seu germi Francesc explicant-li una 
sessió academica. Encara faltaven anys perque aquest Josep es 
convertís, al seu torn, en academic de la de Bones Lletres; pero, 
com veurem, hi ha una explicació perque fos testimoni d'aquesta 
sessió precisament un parent d'un academic. 

L'existencia d'aquests dos nebots, Josep i Francesc, és perfectament 
do~umentada.~ Per entendre les a1,lusions que surten a la carta, pero, 
ens hem de remuntar un pare11 de generacions. A mitjan segle XVII, 

es va establir a Barcelona un ric comerciant de teles d'ongen italii 
que es deia Pere Antoni Bastero, el qual va obtenir per merits propis 
la dignitat de cavaller, i que es va casar, al 1669, atrib Maria Liedó. 
D'aquest matrimoni van néixer set fills, sis dels quals eren barons: 
Francesc, Baltasar, Antoni, Onofre, Nicolau i Gaspar. Llevat de 
Francesc i de Nicolau (d'aquest no tinc més infornnació), tots els 
altres germans van seguir la carrera sacerdotal. 

Francesc de Bastero i Lledó, I'hereu, que també va ser cavaller, 
va ser nomenat conseller segon de Barcelona al 1706. Era capiti 
de la Coronela de Barcelona durant el setge de 1706 i va combatre 
en la defensa de la ciutat de 1714, tot i que al final va ser empresonat, 
acusat -sembla que injustament- de desertor. Va tenir almenys 
tres fills: Josep Gaspar de Bastero i de Vilana, que és l'autor de 
la carta que editem aquí, Francesc, el seu corresponsal, i Esperan~a. 
Consta que Francesc de Bastero i Lledó vivia encara I'any 1752. 

Baltasar de Bastero i Lledó va ser canonge dega de la Seu 
barcelonina, i després d'arrenglerar-se amb el bando1 borbonic va 
fer una notable carrera eclesiistica: nomenat vicari general castrense 
de Barcelona pel duc de Berwick, va acabar sent designat bisbe 
de Girona I'any 1729, cirrec al qual va renunciar el 1745.' Sovint 

6 .  A pan de les noticies sobre la família Bastero de Joseph b f e l  C~nn~ms,  "Estudis 
biogrdfichs d'alguns benemerits pauicis qui ilustren aguesta Academia., Boletin de la Rwl 
Academia de Buenas LeLrai de Barcelona, XiI1 (1927-19281, 213-219 i 266-267, i de les que 
dhna el Diccionan Hog&flc Albeni, 1, Harcelona, Albeni, ediior, 1966: 240-241, i N, 1970, 
534, m'han estar preciores, sohretot pel que fa a Francesc de Bastero i Vilana i a la scva 
gemana Espeianca. les informacions de Francesc Feliu obtingudes en les recerques que ha 
fet a i'Arxiu diocesa de Girona. 

7. Cf. Antolin M ~ n i x a  y José de la C ~ N ,  Erpaña Sagrada, XLN, Madrid, Imprenta de 
DonJosé del Collado, 1826,198-202, ¡Jaime V i ~ m u ~ v a ,  Viaga literario a las@lesiasde Erpo6a, 
XIV, Madrid, Imprenta de la Acndemia de la Historia, 1850. 118-119. 
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és recordada la seva carta pastoral exhonant els barcelonins a 
I'obediencia plena a Felip V si no es volia caure en pecat mortal. 

Antoni de Bastero i Lledó (Barcelona, 1675 - Girona, 17371, el 
recopilador dels papers del manuscrit que estem considerant, va 
ser canonge sagrista major i examinador sinodal de la diocesi de 
Girona. El 1709 va anar a Roma per vetllar un plet de la seu gironina 
i alla va ingressar a la celebre academica de l'kcadia, on usava 
el sobrenom d'Iperides Bacchico. Alla també va publicar un 
important estudi filoldgic, la C w c a  provenzale (17241, sobre la 
influencia de l'occiti *ue el1 identificava amb el catala- darnunt 
el Iexic italia. Va ingressar a 1'Academia barcelonina el primer 
d'octubre de 1729.8 

L'altre genni eclesiastic, Gaspar de Bastero i Lledó, va ser canonge 
dega de Barcelona, carrec en el qual va succeir el seu gema Baltasar. 
Va morir al 1773, moment en que el mateix carrec va ser ocupat 
pel seu nebot Josep, I'autor de la carta que estem estudiant. 
Segurament Gaspar és, doncs, I'altre 'soncle y senyor', que s'hi 
esmenta al primer parigraf: descartats Baltasar i Antoni, als quals 
Josep es referiri, al final de la carta, com a residents a Girona, I'oncle 
tant podia haver estat Onofre, com Nicolau, com Gaspar; pero la 
cosa més probable és que es tractés de Gaspar, amb el qual Josep 
mantenia una estreta reiació. 

Quant als fills de Francesc, Esperanga es va casar a Girona el 
1735 amb Domenec de Duran. Els dos barons que tenim documentats, 
pero, van seguir la carrera eclesiastica. Acabem de veure que Josep 
va ser canonge degi de Barcelona. Havia ingressat a I'Academia 
de Bones Lletres el 4 d'octubre de 1752, a les sessions de la qual 
assistia regularment, i vivia amb el seu pare al carrer més alt de 
Sant Pere. Va morir a Barcelona el 27 de febrer de 1786. A I'arxiu 
de I'Academia es conserven una vintena de treballs seus: entre 
d'altres, per exemple, una Recopilación de los principales funda- 
mentos y de los lugares de los escritores, tanto estrangeros como 
reynícolas y patricios, con que puede establecerse en crédito de 
nuestra Nación el ser la lengua catalana hija inmediata de la 
latina..? Compulsada la lletra d'aquest escrit amb la de la cana que 
reprodueko aquí, no hi ha dubte que són de la rnateka mi. L'altre 

8. Per a la bibliografia sobre aquesr auror, piou abundant, vegeu FEUU, op. ctf 
9. Lligall 1, núm. 48. 



fill, de nom Francesc igual que el pare, és el destinatari de la carta. 
Vivia a Girona, com la seva mare i les dues ivies, segons que es 
despren del fragment final de la carta. A la mort del seu oncle Antoni, 
va ocupar la plaga de canonge sagristi majos de la Catedral de 
Girona. Al 1759, va ser nomenat vicari general del t~isbat pel hisbe 
Manuel Antonio de Palrnero. 

L'interes de la carta que Josep va enviar a Francesc és clar. Es 
tracta de la descripció d'una sessió solemne de I'Acadernia de 
Barcelona -hi assistia el capita general de Cataluriya- gricies a 
la qual ens assabentem de molts dels detalls que no se solen incloure 
en una acta formal: la decoració del local, les reaccions dels 
assistents, la disposició dels seients, el refrigeri que s'lii va servir ... 
El corresponsal ja no es recorda gaire dels academics que hi han 
intervingut, ni del tema de les comunicacions, pero fa constar, en 
canvi, detalls pintorescos que permeten fer-nos una idea del que 
eren aquestes reunions aristocritiques (integrades només per "gent 
de forma,,) i del clima festiu, pero solemne i cerimoniós, que hi 
predominava. Al final de la carta, Josep també explica al seu germi 
una esquellotada (1'aidamil que s'acostumava a fer, a la nit, davant 
la casa d'uns nuvis casats en segones núpcies), pero aix6 no sembla 
que pugui tenir cap relació amb la sessió de I'Academia. Com a 
curiositat, notem que en les frases de comiat hi ha un intercanvi 
de salutacions entre Francesc i el doctor Comas, que deu ser 
i'academic al qual m'hauré de referir després. 

Aquella no va ser, en tot cas, una de les session:~ ordiniries de 
I'Academia, sinó una cerimonia que les mateixes actes conservades 
qualifiquen de "semipública-, prevista en un principi per a 1'1 d'abril 
de 1731, pero celebrada finalment el 16 del mateix mes. Que fos 
una sessió rnés o menys oherta no significa que els seus continguts 
variessin gaire respecte &una academia normal. E1 fet es nota, 
potser, en l'absencia de temes de caricter jocós, tot i que el vexamen 
ja complia -ni que fos parcialrnent, com veurem- aquest requisit. 
Sigui com sigui, llevat d'iina solemnitat més gran i del remenament 
inevitable suscitat per un nombre rnés gran d'assisterits, ens trobem 
davant una academia aristocritica típica del barroc tarda. 

La gestació de la sessió ens és coneguda per uns fulls manuscrits 
de Resoluciones de la Academia Literaria Barcelonesa que fan 
constar aixd: 
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Día 2 febrero 1731 en Junta General se propuso por el P. M. Thomás 
[Massani-S], presidente interino pro hac vice lo que se sigue: si parecía bien 
que se Nviere una academol semipública, y se resolvió que se hiziera y 
fuesse al primero de ahril próximo. Más, se propuso que se eligiera sugeto 
para la introducción y fue elegido el s e ñ a  don Bernardo Antonio de 
Boxadors. Propúsose también fiscal o censor, y fue elegido el doctor 
Segismundo Comas, pm%itero; nemine discrepante. Resolvióse se sugetaren 
los papeles al fiscal para que &te en junta de los 4 o más académicos que 
elija los revisen y censuren. 
Día 4 abril 1731. En Junta General, en conseqüencia de  la acordada academia 
semipública, se hizo relación por los commissarios elegidos para convidar 
Su Excelencia el señor Marq~iés de Risboiug deziendo que Su Excelencol 
dio muestras de favorecer la Academia con su acistencia, sobre lo que 
acordaron los académicos qut. todo lo perteneciente a la execución de acto 
tan solemnizado se hiziera del modo y forma que gustare Su Excelencá, 
repitiendo los elegidos el renovar la atención a Su Excelencol y tomando 
de él las circunstancias que se deban guardar. Señalóse por día f ~ o  para 
la expressada academol el día 16 de  corriente abril. 
... Eligiéronse por el cerimonial qut. se ha de ohsenar con Su Excelencia 
don Ramon Delmases, don Franczszo Savila y el señor don Bernardo Antonio 
dc Boxadors, y señm don Félix Amat. 
Elegiéronse revisores el PadreMaesfro Augustín Riera, el señor don Francixo 
Savila, don Bernardo Antonio de Boxadors, el s e ñ a  doctor Joseph Viñals 
y el docta Segismundo Comas. 
Que se elijan lectores para los papeles de los ausentes a gusto del mismo 
presidente. 
En ordcn al convidar se resolvió con distición que si aciste Su Excelencol 
sea como gustare, y, prescindiendo de esto, acistan los padres y primeros 
parientes de qualquier académico, y quicn no los tuviere acistan dos o tres; 
y a más número se dexe a la voluntad del s e ñ a  d m  Raymundo [Dalmasesl. 
Propúsose el modo de sentarse y se resolvió hiere distinguidas las 
es racione^.'^ 

10. Fulls inclosos dins una carpeta intitulada Actur. De 1729 á 1735 del lligall 1-111- 
1 de I'antiu de la Rcial Acad?mia de Bones Lieues de Barcelona. Aquests hlls van ser comas 
a copiar i figuren repetits, amb alguns canvis, en un plec cosit que es guarda dins la mteixa 
carpeta. La copia afegeix aquest parigraf a Pacta del 2 de febrer: ,,En este intermedia de 
tiempo se mvieron repetidas conferencias. ya p ~ m  escoger idea, ya para distribuir assumptos 
proporcionados a ella, y para lo demás concerniente a tanta empreza. Eligiéronse comisa"os 
pam convidar d Encelenúsmo Señor Marqués de Rishourg, que fueron Don Bernardo Antonio 
de Boxadors y Don Francisco Savila D'alrra banda, el sentit de I'última frase de Pana del 
4 d'abril és una mica més clara la copia: .Propúsose el modo de sentarse y se resolvió fuese 
insiguiendo el orden de las estaciones de la Idea., és a dir, segons les pans en que es va 
dividir la redtica tracrada. 



Com veiem, tenim la son de conservar punts de vista 
complementaris sobre un mateix esdeveniment: el de les actes de 
I'Academia i el d'un espectador de fora que explica al seu 
corresponsal I'ambient i el detall de I'espectacle. 'Un altre paper, 
encara, ens informa que hi havia una descripció cle la celebració 
-o potser només era una relació del públic assistent?- en un Diarlo 
de las resoluciones que sembla que no ens ha pervingut, si no és 
el que he esmentat abans de I'Academia i que avui no conté aquesta 
informació: 

A los 18 abril 1731. En Junta General en casa del s a a  d n i  Ramon Dalmases, 
después de celebrada a los 16 del mismo la acadeniia en nombre de 
semipública (pero en la realidad muy mucho pública, por haver acistido 
y concurrido el Excelentismio señcsMarqw3 de Risbourg con toda la nobleza 
nacional y esuangera, como largamente se narra en el Diario de las 
resoluciones que V. S. acertadamente acuerda para todo lo importante a 
los progressos de las empezadas tareas), el señor d n i  Francüco Savila, 
commissario junto con el s e ñ a  don Bernardo de Boxadors para cumplir 
con todo lo perteneciente a Su Excelencia, hizo relaci6n de haver ido a 
dar gracias con el mismo s e ñ a  don Bernardo a Su Exctdencia; las acceptó 
y mis: que se dignó acceptar el ser presidente de esta sabia Academia, y 
al mismo tiempo eligió al dicho don Bernardo Antonw Boixadors 
vicepresidente, con las expressiones que eloqüentemente ha referido el 
mismo señor don Francisco Savila a V. S." 

Hi ha més notícies, repartides en diversos lligalls de I'arxiu de 
la Reial Academia de Bones Lletres, sobre els papers academics 
llegits efectivament en la sessió del 16 d'abril de 11'31. Uns quants 
d'aquests textos encara es conserven avui als arxius d'aquesta 
institució; molts fan constar la data del 16 d'abril de 1-731, i la majoria, 
el nom de I'autor. Dels altres ens en queda constancia pels índexs 
de les comunicacions presentades en les sessions academiques i 
que es guarden als lligalls de I'A~adernia.'~ 

Pero el contingut precís de la cerimonia ens ha arribat sobretot 
a través de dues relacions, una d'anterior a I'acte i una altra de 
posterior: la primera s'intitula Disposición de la academia para el 

11. Full indbs igualmenr dins Aclm. De 1729 á 1735, lligall 1-111-1. 
12. Vegeu els Papeles hetmgmeos de la Wal Academia de Bunzar Letras, de los que 

re han hecho c a v o  los rocios Redactores delpenodico semanal, i I'lndice depoesim de la 
Academia, inclosos dins el Uigall 1-11-1 (de cadascun n'hi ha una alm versi6 substancialment 
identica al matek Iligall). 
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día primero de abril y asuntos distribuidos para ella, i és el 
programa previst inicialment per a la sessió; I'altra figura en un plec 
que duu el títol -rnés aviat desorientador- &Arancel de lospapeles 
que se contienen en este faxo. 1792. Asuntos eterogéneos i conté 
la llista d'intervencions en l'acadernia semipública que encara es 
conservaven al 1792, i que eren la majoria." 

Avui, en canvi, hem de lamentar que no ens hagi pervingut cap 
de les obres en vers llegides en aquella sessió (amb I'excepció, com 
veurern, de la lletra de les peces rnusicals interpretades). Sempre 
pot apareixer a l y n  text traspaperat, és clar. Pero la desaparició de 
les cornposicions en vers és la regla al llarg de les primeres decades 
d'existencia de I'Academia. El fet potser es pot explicar pel desig 
de publicar una antologia de poesies dels acadernics, idea que va 
ser projectada al 179411 i que finalment no es va dur a terme. Aixo 
podria haver provocat que se separessin les obres poetiques del 
conjunt, i que després s'esgarriessin. El cas és que quan es va 
confeccionar I'índice depoesías de la Academia, al 1806, les poesies 
encara es conservaven. 

De tota manera, al ric arxiu de 1'Acadernia hi ha altres textos per 
afegir als que hem vist fins ara. Entre els papers relatius a la seva 
primera epoca (1729-1752) trobem un plec anonim intitulat Nota 
dels assumptos de I'acadZmia y de las mate?rias sobre que? fa reflem'ó 
lo uexamen,'j que també reprodueixo en apendix. És el resurn &un 
vexamen que no conté cap precisió que permeti, en un primer 
mornent, datar-lo ni atribuir-lo a ningú en concret. Ara bé: el fet 
que lotes les anecdotes que surten a la carta de Josep de Bastero 
es puguin aplicar al vexanlen, i que els temes als quals es refereix 
aquest últim text figurin amb detall a les dues relacions que he 
esmentat abans, demostra que es tracta precisament del vexamen 
llegit per Segiinon Comas en aquella avinentesa. Per si en calguessin 
més proves, tant la carta com el paper de Comas, a rnés, esmenten 

13. Disposiciori de la Academia para el Dia Pnmero de Abril. y Asunlw dbhihuidos 
para ella en el Dia 14 de Jehrrro 1731 los q u l c  se han de enhepar a la junlu de reulsores 
que destinare el fücal el Domingo de Passiorr 11 de .Marzo, y deques a Dichofiscal en el 
Domingo de Ramos 18 de dicho mes y aao, IligaU 15, núm. 36; Arancel de los papeles que 
se coritienela en esre Jaxo 1792. A.tuntou ererogeneac, ddins el lligall 1-11-1. 

14. Cf T. M i m  r S ~ S .  .Dos si~I<>s de vida académica.. Bolelin de la Real Academia 
de Bwnns i e m s  de ~ a n i l o n a ,  lf(1917-19"0), 171 

1% Dins el Iligall 1-11-1. 



I'assistencia a I'acte del marques de Risbourg, especificant a més 
que reia molt amb els quartets del vexamen; i toü dos documents 
es queixen que una de les intervencions -la darrera-- va ser massa 
Ilarga, i aclareixen que no va ser llegida pel seu autor. Compulsada 
la lletra del vexamen amb la d'altres papers atribuil~les a Comas,16 
el resultat corrobora que es tracta d'un manuscrit seu. 

Cap dels documents que he esmentat, de fet, no ens aporta la 
relació integra dels participants i dels temes tractats a I'acte 
academic, pero entre tots es por arribar a completar el conjunt. Tot 
plegat, doncs, ens permet recrear ab molta fidelitat la sessió 
academica celebrada el dia 16 d'abril de 1731. 

Els temes encarregats van ser distribuits en quatre parts o 
eestacions-, cadascuna de les quals comptava amb la participació 
de sis academics. Com era preceptiu, abans es va llegir el discurs 
d'introducció a I'academia, i al final, el vexamen del fiscal. En 
esquema, aquesta és la successió de les intervencions: 

Bernat Antoni de Boxadors, comte de Peralada: ,,Introducción,,. 
No s'ha consewat com a tal, pero I'hem &identificar, sens dubte, 
amb la ,,Introducción (que se juzga ser de una academia pública); 
parte prosa, parte verso de diversos metros. que figura entre els 
textos llegits I'any 1731 a I'lndice de poesías de la Academia que 
]a he esmentat. Aquest és el cerirnonial que preveia la Disposición 
de la Academia para el día primen -ja sabem que finalment va 
ser el 1 6  de abril; 

Empesará la inuoducción el p<r>esidente, que hará don Bernardo Antonio 
de Boxadors, enlasada con la música, que compondrá el licenciado Francisco 
Valls, maestro jubilado de la cathedral de Barcelcna, en que se presentará 
la idca de las quatro gracias que, guiadas de la mano dc Apollo (según 
aquello de  Canario), llegan a componer el festín, dividido en las quatro 
estaciones que representan dichas gracias. Y se seguirán inmediatamente 
los asuntos correspondientes a éstas dividendo la academia en quatro 
partes." 

16. Per exernple, el üehall inrirulit Pondere la utilidad de la eloquencia, lligall 12 ,  
núm. 4 (2). 

17. Text citit a la nora 13. No entenc la referencia a "Canario (a I'Arancel esmentat 
a la rnareka nota s'hi rrdnsaiu .Canaria.), si no és que es uacra de Vicenre Cartari, autor 



312 ALBERT ROSSICH 

Les notícies aplegades sobre aquesta Introducció permeten 
identificar i comprendre un plec anonim que ens ha arribat amb 
el títol de ,<Música para la Academia de 17 de abril 1731~,'~ escnt 
amb la lletra característica de la m i  de Pere Serra i Postius (on, 
malgrat que diu 17 d'abril, és evident que es tracta d'un lapsus 
calami i que ha de dir 16). En aquest manuscrit, Serra ens 
dóna la lletra en versos castellans -la música n o -  de les 
peces interpretades durant la festa per i'orquestra que dirigia 
Francesc Valls, antic integrant de I'Academia dels Desconfiats i 
membre sense número de la que n'era, si més no en l'esperit, la 
continuadora, tal com consta a la Lista de los academicos que oy 
a los 30 de Abril 1731 componen la Academia Literaria 
Barcelone~a.'~ 

Els textos duen encapcalaments com ara Cantata, Aria, Re- 
citado, etc. Pero aquests versos, cultes i amanerats, no van pas 
ser compostos per Serra. En una altra carpeta de l'arxiu de 
1'Academia que duu el títol desorientador d'lntmducciones a las 
academias que empiecan en enero de 1732 reapareixen els ma- 
teixos versos, i d'altres escrits també de la m i  de Serra, pero ara 
atribuits a Bernat Antoni de B o x a d o r ~ . ~ ~  1 no hi ha dubte, en 
aquest cas, que tots dos plecs reprodueixen la part en vers de la 
Introducció del president que, amb música de Francesc Vall~,~ '  
servia per presentar les diverses parts (.estacions.) de l'acte. Hi 
apareixen les quatre gricies que alguns autors antics identificaven 
justament amb les quatre estacions de l'any: Eufrosina, Aglaia, Talia 
i Pasíted, que representen, respectivament, la primavera, l'estiu, la 
tardor i l'hivem. Llegint els temes de cada estació, hi podem veure 
reflectides també les diverses edats de l'home: la infantesa, la 

de Le imagini degli Dei degli Antichi, nelli quali sono descntte le mligioni degli Antichi, riti 
e cerirnonie loro, Con l'agiunta di molie principali imagini e con l'eqrxizione in epilogo 
di ciaschedunn e suo si,nificaro (Vcnkcia, 15561, llibre reperidamenc reedirar. 

18. Lligall 12 ,  núm. 10 (35). 
19. Plec manuscrit dins el lligall 1-111-2. 
20. Introducciones a las Academias que rmpievn en Enero de 1732 concernientes a 

unn misma idea compuestas por rlon Bemardo Antonio de Bauidciti etc., Vtie-p'lcidente 
por [-paral el fncellenrissimo Señor Marques de R&bou>?: Presidente de la Academia de los 
Desconfiados isid, lligall 15. nOm. 35. 

21. Em comunica laseo Dolcet. aue estifent una tesi doctoral mhre la música a PAcademia 
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joventut, la maduresa i la vellesa. O la successió d'etapes en 
l'evolució de les coses. 

Reprodueixo íntegrament els versos de Bernat Antoni de 
Boxadors al lloc que els correspon seguint les indicacions 
dels manuscrits, comencant pels que precedien la primera esta- 
ció. Em baso en el text esmentat primerament, que completo 
amb les indicacions musicals del segon, entre clarid2tors: 

iTod.1 Despierta del sueño, ya hasta el descanso, 
enigma secreto de noble tarea, 
si para tus glorias decifran arcanos 
los rayos de Apolo, la luz de  Minerva. 

[Sol. la tip.1 Las luzes soberanas 
que esparses generoso por la Tiem, 

quando en virtud dimanas 
quanto en  su centro fértil ella encierra, 

a tus sienes destina 
con sus flores y fmtos Eufrosina. 

De su feliz fatiga 
en la larga jornada de la esfera, 

con la dorada espiga 
(hermoso parto de su fiel carrera), 

a tus sienes encaya 
f m n e  la corona bella Aglaya. 

En la estación crecida, 
néctar gustoso a tu deidad compone 

la que, a tu ser rendida, 
de pámpanos y ubas le dispone 

tributo, que alegría 
festiva oy a tus pies rinde Thalía. 

De su curso cansada, 
el olivo (que paz, quietud publica), 

a tus plantas postrada, 
rendimiento con que tu honor explica, 

en su cabal tarea 
pmdente te consagra Pasithea. 



Aria 

Si en cifra felice 
rus glorias predice 
el Sol en su trono, 
prevente a la ofrenda, 
quc cs ya diwa prenda 
de inayor ApoloZi 

Núm. 1. - Pau-Ignasi de Dalmases i Vilana, canonge: *Moisés 
en su cuna entre las aguas, presagio de sus glorias. (~xode,  2, l -  
6). Composició poetica en lires. No s'ha conservat. 

Núm. 2. - Antoni de Lapeyra i Cardona: .A Nerón, que, siendo 
niño, representándose la comedia de Troya, quiso pegar fuego a 
ella. Máxima moral". Discurs en prosa.z3 El Vexamen de Comas li 
retreia el recurs ficil a dos coneguts llibres d'emblemes, els de 
Francesc Garau i Andrés M e n d ~ . ~ '  

Núm. 3. - Josep-Miquel de Dalmases i Vilana: .¿Por qué el 
áspid se oculta entre las flores?" Quatre decimes. El text avui no 
es conserva. 

Núm. 4. - Jeroni de Ribas, marques d'Alfads: #Se pmeba quán 
conveniente es a un monarca en los principios de su reynado entrar 
con la opinión de clemente, según lo de Tácito: novum imperium 
incho<a>ntibus utilis clementize fama. (Ticit, Histories, IV, IXIII). 
Discurs en prosa.25 

Núm. 5. - Gregori de Prats i Matas: %Al panal de miel que 
fabricaron las abejas en la mano de San Pedro Nolasco., en 
quanilles. Es tracta un episodi meravellós atribuit a sant Pere Nolasc 
acabat de néixer. No s'ha conservat. 

22. I.ligall 12, núm. 10 (39, ff, [IT-Ilvl. 
23. Signatura actual: lligall 11. núm. 55. 
24. Francisco G ~ ~ a i i ,  El sabio instmid<i de Irr gracia en varias marirnas, o ideas 

euangelicas, poli t icay rnomlcx, Madrid, Antonio Gonzalez de Reyes, 1671 (2 vols.), i Andrés 
~ I E N D O ;  Prlncipplfectoy ministros qiwtados. Documentospoliticos, ,y morales. En emblemas, 
Lean [=Lyonl, a costa de Horacio Boissar y George Remeus, 1661. Se'n van fer múltiples 
reedicions. 

23. Lligall 11, núm. 72. 



Núm. 6. - Josep Vinyals de la Torre, advocat: .Resuelva si fue 
Iísito el engaño que executó Jacob usurpando la bendición a su 
hermano Esaú por consejo de su madre Rabeca,' (GZnesi, 27,1-29). 
Les al.lusions del vexamen de Comas fan pensar que es tractava 
d'un paper en prosa. No s'ha conservat. 

A continuació intervenia la música cantant aquests versos que 
clouen la primavera i anuncien l'estació següent: 

[Cap.] Aquí la alegre Eufrosina 
formó con sus flores sabias 
de  su reverente culto 
la más fragante guirnalda. 

Recitado 

Venga, pues, la estación que en si mejora 
quantos rayos del Sol más athezora, 

y en su destino 
acredite el intluxo peregrino 

que en su poder blasona 
quanto en virtud los fmtos le sazona. 

ISol.1 Aliente en su empresa el fértil Verano, 
IR. a 41 animen sus rayos el ser del empeño, 

ni pueda lo adusto del tiempo abrasado 
hazer que desmienta dc la obra el e x e m p l ~ . ~ ~  

Núm. 1.  - Antoni d'Armengo1 i d'Aymerich, baró de Rocafort: 
,(A David no queriendo beber el agua de la cisterna de Belén,' 
(Samuel, 11, 23,15-17). Sonet. No s'ha conservat. 

Núm. 2. - Josep Fomés i Llorell, metge: ,tPméb:ise que lastima 
más el alma la tragedia que se ve que la tragedia clue se oye con 
una disertación en latín,,. Discurs en prosa llatina." 

26. Lligall 12. niim. 10 (351, f. [IIII. 
27. Lligzll 11, núm. 69. 
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Núm. 3. - Joan de Cagarriga i de Reart, comte de Creixell: 
.Invectiva a la embriaguez de Alexandro Magno". Romanc, tot i que 
el Vexnmen de Comas parla de quartilles. No s'ha conservat. 

Núm. 4. - Ramon de Dalmases-Ros i de Viana, marques de 
Vilallonga: .Se pondera el dicho de Agripina quando al augurio de 
los adivinos chaldeos sobre el reynado de su hijo respondió: 
'Occidat modo imperet'" (Ticit, Annals, XIV, 1x1. Discurs en prosa.28 

Núm. 5. - Felix d ' h a t  Lentiscli de Gravalosa: .A Julio César 
llorando en el templo de Hércules al ver la estatua de Alexandron, 
en octaves. No s'ha conservat. El Vexamen de Comes diu que eren 
unes estrofes .dignas de Góngora.. 

Núm. 6. - Agustí Riera, frare agustí: "Resuélvese si el juicio con 
que Salomón declaró el pleito travado entre dos meretrices hebreas 
compitiendo ser madres de un mismo hijo fue argumento de 
sabiduría singular en este monarca.. Discurs en prosa, conservat en 
dues v e r s i o n ~ . ~ ~  

Continuava la música dient: 

Aria la solo1 

Aglaya, que illusrra el orbe 
con sus espigas doradas, 
al más soberano influxo 
cogió su mies dezeada. 

Recitado 

Ya la estación que e n  fruto sazonado 
disfruta los placeres del cuidado 
e n  paga le tribute del auspicio 
el sabroso rendido sacrificio, 

ofrenda la más pura 
con que  sil rendimiento se asegura. 

28. LligaU 12, núm. 10 (5). Les edicions acnials transcriuen Qccidat dum imperet (P. 
Comeli TAm, Annals, vol. V [Llibres XVXVl, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1970. 25). 

29. 1.ligall 12, núm. 10 (8). lnicialrnent havia estat triar un altre tema d'histdria sagrada 
per desenvolupar: "Cómo puede comperir con la charidad, santidad y justificación de Elias 
el drzir: 'Desendat ignis de celo et devore1 te', erc. ( R e ,  11, 1,10)., perb finalment amó va 
ser rarllat i substimit per .Al juicio de Salomón", segons la Disposicion de la Academiu .., 
op. cu 



De la prenda 
se desprenda 
que en ofrenda 
no se atreve a consagrar, 
que, aceptado 
ya el cuidado, 
le ha labrado 
su mayor seguridad.'" 

Núm. 1. - Josep Pla, advocat: "A la heroica resolución de 
Cortés mandando echar a pique las naves en la empresa de México. 
Canción real',. No s'ha conservat. 

Núm. 2. - Pere Serra i Postius: ~Quantas veces estuvo en 
Barcelona Carlos V y lo que hizo en ella". En prosa, segurament. 
No s'ha conservat. 

Núm. 3. - Genís Padró, catedritic: .In Uriae victonam domum 
suam ingredi renuentis. Epigramma,'. No s'ha conservat. 

Núm. 4.  - Antoni de Giblé i de Viladomar: aDuces providendo 
consultando, cunctatione saepius quam temeritate prodesse. 
Dissertación o máxima.. Discurs en castelli sobre una sentencia de 
Ticit (Histories, 111, m), conservat en dues versions, una de les quals 
és profusament anotada." 

Núm. 5. - Francesc de Sanmanat i d'Agulló, marques de 
Sentmenat: ',Elogio de Josué., en decimes. No s'ha conservat. El plec 
Disposición de la academia ... precisa amb més detall el tema 
proposat: "elogio al valeroso Josué por haver merecido que 
obedeciera el Señor a su voz: "juxta illud obediente Domino voci 
hominis in verbis: 'Sol, contra Gab<a>on ne movearis"',, (losu6, 
10,12-14),,.32 Gricies al Vexamen de Comas, en coneixem uns versos 

30. Llig~ll 12, núm. 10 (351, f. Illlul. 
31. L l i l l  12, núm. 10 (6). Encara que Giblé figura en algunes relacions d'academics 

com a ingressat al 26 de maig de 1731 (pcr exemplr, a ANUNIM, .Académicos de número., 
ManonaF de la Real Auidania de Buenas Mras de Barcelona, VI11 (1901), 161, en rcalirat 
ja va Uegir I'oració granilatbria al 1730 Wegeu Indicede 1asgrarularonaF quese han encontmdo 
entre los papeles de *r Academia que onsta por Icu actas hrrbme leido en los d i a  que se 
snialan y de que se han hecho cargo los Redactora, plec inclds dins el lligall 1-11-1, f. [II). 

32. Lligall 15, núm. 36. 
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del final: -en tal demanda, / Dios obedeciendo manda; / Josué 
mandando obedece.. 

Núm. 6. - Joan Tomas Massanés, provincial dels dominics: 
"Decifrará por qué se vale el sabio ISalomónl de una misma 
expressión tanto por la rnuger ramera quanto por la esposa santa 
en aquellos dos textos: 'favus distillans labia tua, sponsa' (Cantic, 
4,111; 'favus enim distillans labia meretricis' (Proverbis, 5,3).~ Discurs 
en prosa." 

1 aixo és el que es canvava després: 

Thalia, que vio en sus f ~ t o s  
dulce el logro del trabajo, 
a su soberano numen 
rindió el primor más estraño. 

Recitado 

Mas ya que la postrera en su fxtiga 
provó del fmto y flor, y s t ó  la espiga, 

aunque llegue cansada, 
no se precia de menos adornada, 
sin quc el rayo de luz que la illumina 
ceda a Thalia, Aglaya, ni a Eufrosina. 

En lo dulce de su calma 
presente el olivo y palma. 
digna prenda cn  que se emplea, 
pues que en sus obras pregona 
que merece la corona 
el Invierno en P a s i t h ~ a . ~  

Núm. 1. - Joan-Francesc ITornisl de Boxadors: *Si fue acción 
política la de Ciro de perdonar y dar su amistad a Cresso, condenado 

33. Uigall 12, núm. 10 (7). 
34. Uigall 12, núm. 10 (35), t IIVl 



a muerte después de vencido. Decídese que sí". Discurs en prosa, 
conservat en dues 

Núm. 2. - Josep de Móra i Cata, marques de Llió: .Breve 
discurso sobre si el alma racional mientras está en el cuerpo envejeze 
juntamente con el cuerpo". El tema havia estat proposat pel marques 
de Risbourg. Discurs en 

Núm. 3. - Salvador Sanjoan i de Planella: -Problema: pruévasse 
que fue mayor la fe de Noé entrando en el arca que la de Abraham 
respecto a su succession~. Discurs en prosa prenent partit a favor 
de 

Núm. 4. - Antoni d'Ameller i Montaner, abat de Besalú: 
"Sagrado histórico problema. De cuyos dos extremos se probará el 
que afirma que la fe de Abraham en orden a la successión excedió 
a la de Noé entrando en la arcas. Discurs en prosa prenent partit 
a favor ~i 'Abraham.~~ 

Núm. 5. - Francesc de Savila i de Savila: "Consejo de Julio César 
a Octaviano para ganar la opinión de los soldados. Octavastl. 
L'Octavii és Caius Juli Cesar Octavi, el futur emperador August. La 
composició no s'ha conservat. 

Núm. 6. - Agustí Minuart, frare agustí: .Cotejo entre el primero 
Adán en el Paraíso de deleytes y el justo Job en el muladar,,. Discurs 
en prosa. És de molt, el text més Ilarg: 19 pagines rnanuscrites. Va 
ser llegit (no sé per quin motiu) per fra Agustí Riera, que ja havia 
presentat el paper número 6 de la segona e ~ t a c i ó . ~ ~  

Tal com es despren de I'encapcalament que figura en el segon 
dels plecs que ens han transmes aquests versos, les dues iries finals 
servien per tancar la quarta estació i anunciar el vexamen: 

Atia [a todo el choro de las Gracias que h a  
de servir de remate 65 la lectura de los 
msumptosl 

Rendidas, las Gracias unidas ofrecen 
el logro que al año fecunda su curso 
y sólo pretenden que el plácido aspecto 
añada quilates al óptimo culto. 

35. Lliaall 11, núm. j2. 
36. ~lieall 12. núm. 10 (91. u .. . 
37. Lligall 12, núm. 10 (11). 
38. Lligall 12, núm. 10 (12). 
39. Lli~all 12, núm. 10 (11). 
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Salid del Avemo, 
ministros de I<ar Ira, 
que muertes conspira, 
terrible, el Furor; 
hrioso el InFiemo 
en rayos acuda, 
que vibra desnuda 
la espada P l ~ t Ó n . ~ ~  

Segirnon Comas, ex-catedritic de la Universitat de Barcelona: 
'~Vexamen~. Segons la carta de Josep de Bastero, es componia de 
dues parts: una descripció del contingut dels papers presentats i 
un quartet més o menys humorístic -1 qual constituia el veritable 
vexamen- que figurava pronunciat per les Parques. Sens dubte 
per evitar el compromís de censurar tants nobles i doctes 
personatges en una ocasió tan solemne, el fiscal va utilitzar 
I'estratagema de posar el vexamen en boca de les Parques mentre 
el1 figurava que es limitava a explicar la materia dels textos. 

Els veximens, com és sabut, eren composicions en v e s  o en 
prosa que valoraven els merits, pera sobretot els defectes, dels 
papers presentats en una academia concreta o en els nombrosos 
certimens poetics que sovint complementaven les festes o 
celebracions de l'epoca barroca. Normalment tenien caricter satíric, 
i solien escamir o ndiculitzar -vexar- els participants amb 
al.lusions personals o amb crítiques més cenyides als treballs 
presentats. Van acabar esdevenint un subgenere específic i sorprenen 
encara avui, de vegades, pel seu desvergonyiment i la seva cmesa.4' 
De tota manera, pel que he pogut veure, els veximens de Comas 
eren habitualment molt ponderats. 

40. Lligall 12. núm. 10 ( 3 9 ,  ff Wv-VI. 
41. Vegeu M.s Soledad C m  UHCOIIT, .Noras sobre CI vejamen de nc~demia en la 

segunda mitad del siglo mi., Revista H w n i c a  Moderna, XXXI (1%5), 97-111: i Kenneth 
B~owm, -Aproximación a una teork del w j a m  de academia en castellano y catalán en los 
siglos mi y xviii: de las Academias españolas a la Enciclopedia francesa., dins Evangelina 
Roo~icu~z Cuaonas. ed., De las Academias a la Enciclopedia: el dt-ctmo del saber en la 
modernidad, VValencia, Edicions Alfuns el Magnanim, 1993, 225-262. 
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El text que tenim, pero, i que reprodueixo al final cl'aquest treball, 
no és el del Vexamen llegit en la sessió del 16 d'abril, sinó tan sols 
una explicació sintetica del que havia estat. Que va ser escrit a 
posteriori es veu de seguida: "sobre assb era lo vexamen.; "sens 
veurer lo soneto, no se veu bé lo feliz del vexamen.; .la copla féu 
ríurer molt a Sa Excel~lencia~. D'altra banda, és evident que es tracta 
d'un paper provisional de caracter informal: conté errors freqüents 
(sovint falten Iletres, hi ha abundants anacoluts), presenta moltes 
abreviatures, i hi ha una barreja de Ilengües (amb predomini del 
catali, aix6 sí) que és fruit d'una redacció ripida i expeditiva. En 
fi, no conté els quartets, que havien de ser la part més elaborada 
del paper. 

Repassem ara, ni que sigui sinteticament, el desenvolupament 
de la sessió -semipública" que va celebrar I'Academia Literaria de 
Barcelona el dia 16 d'abril de 1731, al saló principal de la Casa 
Dalmases, que encara es pot veure al número 20 del carrer de 
Montcada. L'acte va comencar a dos quarts de sis de la tarda i va 
durar fins a un quart d'onze de la nit. En un extrem del saló, prop 
de I'entrada, hi havia una tribuna per a les senyores, que eren unes 
40; tota la resta del lloc era per als homes. Les parets eren decorades 
amb domassos verds i grocs, amb una il.luminació espectacular i 
miralls daurats penjats. A banda i banda, dues reng:ieres de bancs 
i dues de cadires: les de davant eren per als academics, que es van 
asseure agrupats d'acord amb l'ordre en que havien d'intervenir. 
Al fons, davant d'una altra rastellera de cadires, hi havia una tarima 
arnb una taula i una cadira de bracos per al capita general, el 
marques de Risbourg. A la seva esquerra, en una cadira sense bracos, 
hi havia el president de I'Academia, que aquest dia era Bernat Antoni 
de Boixadors, comte de Savalli i de Peralada. Una altra taula enfront 
de la porta estava reservada per al fiscal, l'autor del vexamen, que 
era Segimon Comas, i per al secretan. 

La cerimonia va comenGar baixant a rebre protocol.liriament el 
capita general. En el moment d'entrar al saló la comitiva, va 
comencar a sonar la música amb tota la pompa que l'ocasió requetia. 
Cal dir que les peces de nova composició interpretades en aquesta 
sessió eren de Francesc Valls, el qual també dirigia I'orquestra. 
Després, el comte de Savalla va llegir la introducció i va explicar 
quin seria el desenvolupament de I'acte, dividint-lo en quatre parts 
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o estacions dedicades a les Gricies. Cada part es componia de sis 
lectures, després de la qual sonava la música. Entre la segona i la 
tercera estació es va fer un intermedi, en que es va servir un refrigeri 
amb melindros, bescuits, confitures i xocolata. Al final, Segimon 
Comas va llegir el seu Vexamen i, com a cloenda, un músic foraster 
va oferir un concert de viola als assistents. 

En total hi van participar 27 academics, comptant-hi el presi- 
dent, el secretari (potser Isidre Padró, que ja ho havia estat en 
anteriors academies)" i el fiscal; és a dir, gairebé tots els membres 
que formaven part llavors de I'Academia, que eren almenys trenta- 
cinc.4" aixo que una disposició de la mateixa academia aconsellava 
,'que para evitar la molestia de queen cada academia se lean papeles 
prolixos y que no sean tan copiosos como el número de los 
académicos no se den assumptos a los que el presidente tuviere 
einpleados en diversas commissiones~'. Amb tot, aquestes no eren 
encara ,,leyes fixas, sino ... providencias convenientes en el ínterin 
que  se esperan de París y de Lisboa los estatutos de ambas 
academias, que servirán de pauta a la de Barcelona, estableciendo 
para ésta aquellas leyes que de las estrangeras sean más adaptables.." 

Pero és que l'acte s'ho valia. L'assistencia per primera vegada 
del marques a una sessió academica obligava els seus numeraris 
a Iluir-se davant la mixima autoritat de Catalunya. Perla carta sabem 
que el paper del pare Agustí Antoni Minuart va ser llegit - e n  
presencia de I'autor, p e r h  pel pare Agustí Riera. En canvi, és 
evident que Antoni de Bastero no hi era: Josep, que li envia records 
precisalnent a través de Francesc, no hauria pogut deixar de fer- 
hi referencia, i ni tan sols hauria calgut una explicació tan detallada, 
vist que I'oncle i el destinatari de la carta ja es veien a Girona. 

M'he de referir per acabar, ni que sigui breument, a Segimon 
Comas. Em sembla que no cal resumir les dades biogrifiques dels 
altres academics que van intervenir a la sessió, perque aixo allargaria 
desmesuradament aquest article, pero sí que ho he de fer, almenys, 

42. Cf. M ~ R P ~  Y SNIS, .DOS siglos de vid? académica", op. cil., 11. 
43. Aquesr és el nombre que es despen de la Llsrrr de los academicos que qy a los 

30  de Abril 173 1 componen h Academia Literaria Barcelonesa, plec rnafiuscrir dins el lligall 
1-111-2. Hi he resmi rls ingressam a partir de la nosm sessió del 16 d'abril. 

44. Aqursres disposicions són un piinicr rcdacmt de les .ordinacioni. de I'Academia 
proposades el 23 d'agoít de 1729 i que figuren a les Resolucione de  la Academia Literada 
Ranelonesa, dini AcIas. De 1729 á 1735, lligall 1-111-1. ff. M-VIVI. 



de l'autor del vexamen que edito en apendix. Entre altres coses, 
per advertir alguna incongmencia que sun en la biografia que li 
va dedicar Josep Rafel Carreras i Bulbena. 

Efectivament: difícilment podem atribuir a Seginion Comas les 
notícies aplegades per Carreras i Bulbena sobre el seu naixement. 
Segons Carreras, el nostre personatge havia nascut a Sant Quirze 
de Besora l'any 1667 i els seus pares eren Ramon Comas i Marianna 
C ~ d i n a c h . ~ ~  Pero a tots els manuscrits del curs de retorica que el1 
explicava a la Universitat de Barcelona -i que va ser impres 
postumament al 1779-46 és anomenat Segimon Comas i Vilar, la 
qual cosa impedeix relacionar-lo arnb la partida de baptisme 
exhumada per Carreras. Potser sí que és correcta, en canvi, la dada 
de la seva mort, esdevinguda el gener de 1740. En tot cas, s'haurien 
de fer les comprovacions oportunes a l'arxiu episcopal. D'altra 
banda, la noticia segons la qual va continuar a Cervera I'ensenyament 
de la retOrica després que fos abolida la Universitat. de Barcelona 
sembla una mala interpretació del que escriu Torres Amat volent 
afirmar el contrari, és a dir, que va continuar ensenyant retorica 
a Bar~elona.~' Va ser el primer president de I'Academiil de Barcelona 
i després, inoltes vegades, I'encarregat de fer els vexirnens. A l'arxiu 
de la Reial Academia de Bones Lletres se'n conserven diversos 
discursos i vexamens, algiins prou interessants, de vegades sense 
que hi figuri la data ni el nom de l ' a ~ t o r . ~ ~  

Reprodueuio en dos apendixs el text de la carta i del vexamen 
tantes vegades esmentats. Tan sols afegiré, pel que fa als criteris 
d'edició, que regularitzo, d'acord amb la normativa ortografica 
actual, l'accentuació, la puntuació, la sepanció i aglutinació de mots, 

45. Joíeph Rafel CNIRERIS, .Estudi$ bio~dfichs d.alguns bencmerirs patricis qui ilustren 
aquesta Academia., Bolelin de la Real Academiu de Buenas Lehm de Ba~celona, Xlll (1927), 
181. 

46. Vegeu Alben ROSICH, Una podlica del banoc. El ,Paam& Catalb, G h n a .  Col.legi 
Univenitari de Giranl. 1979, '22-23, nota 9. 

47. Cf. Felix TORRF~ k\iar, Memonaspara ayudur a formar un Diccionario critico de 
los escritores catalanes. Barcrlnna, Imprenra de J. Verdaguer, 1836, i Mui~ufio DE C ~ i n k c  DE 
Mohm~u LCarles SAN-NI: "LSs presidenres de la Real Academia de Bueiias Letras., Bolerin 
de h Real Academia de B u e w  Lelm de Baneloru, XYV (1953 [19551), 473. 

48. És especialment irnponanr la Intmductio wiprimam academic~m, lligall 12 ,  núm. 
1, fs. LIII-NvI. Hi ha un "examen e i i  de 1738, en castclla, i un fragment d'unvexamm anterior 
en catali al lligall 11, núm. 3 (9). No s6n els únics. Vegeu rarnbé rupra, nota 16. 
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la distribució de uu i w i l'ús de majúscules i minúscules. Faig servir 
l'apostrof per indicar les elisions (i el punt volar quan avui no tenen 
ús reconegut). Desfaig les abreviatures posant en cursiva els 
fragments restituits i reservo l'ús dels claud&tors per introduir els 
aclariments que m'han semblat necessaris. He d'advertir finalment 
que quan he hagut de suplir lletres que faltaven en els textos 
reproduits a l'interior d'aquest article, ho he assenyalat fent ús dels 
parentesis angulars: o. 
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[CARTA DE JOSEP DE BASTERO A FRANCESC DE BASTERO, 
GERMA SEU] 

[f. 11 Francisco: 

Me alegro summament de la bona salut de rots que nos assisteix 
perfetament, gracias al Senpr, y celebraré que la causa de no tenir tu 
las conclusions sie solament per los brians que solen venir-te en est temps, 
y no dubto que est humor se't resoldra ab la continuació de la Ilet, y 
massa estudi no era profitós. En fin, la salut és lo principal, y ab lo favor 
de Déu seran per lo any vinent, y cenas que havíam uobat una lamina 
y peu que no ho creyam en Barcelona, etc. Lo oncle y s e n p r  te dóna 
molis recados y que ja te escriuri lo correu vinent. 

La academia se tingué dilluns 16 del corrent y ana tot ab lo major 
1lu.hent. Comencem' per lo Iloch, que era lo saló de casa Delmasses, 
estant adornadas las parets dels domassos verts y grochs y de candaleros 
y miralls tots dorats, y del mitg del sostre baixava un sala-/ [f. Ivl móZ 
també dorat, a terra tot de catifas, y a cada costat de llarch hi havia dos 
renglas de banchs y dos de cadiras sens brassos. Al cap del saló, que 
confronta ab lo estrado de las senyoras, després de una rengla de cadiras 
arreconadas a la paret, estaba en lo mitg una taula ab quatre velas3 ab 
lo estrado per Su Excel.16ncia y sa cadira de brassos detris, enfrenta de 
la capella, y al costat de dita taula, a la esquerra de Sa Exceldencia, altra 
cadira sens brassos per lo President; rnés avall, a la pan de esta hi havia 

1. Cornencem cor. sobre commgaflf. 
2. salamo per salomó, .canelobre sense peu, amb molcs de brqos prr a posar-hi els 

Ilurní, que penja del sosm per a il.luminar una església o una sala (Artoni M.* I\rcov~n i 
Francesc de B. Mou, Dicciom" catala-uakncia-balear, vol. M ,  Ciutat de Mallorca. Gfifiques 
Miramar, 1959, p. 695, s. u.). 

3. a6 quam yelm afegir al marge. 
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altre tauleta enfrenta de la entrada ab altres quatre Ilums,' ab dos cadiras, 
una per lo fiscal, y altre per lo secretari, y las dos renglas de cadiras de 
devant éran per los acadSmichs. 

Aixís parat, y encesos tots los llums (que éran 601, un bon rato antes, 
al tenir la notícia que Su Excel.lencia era cerca, baixaren tots los 
Acadsmichs baix a la porta a rébrer-lo ab tot obsequi, posant-se-li a la 
dreta' lo / [f. 111 President y a la esquerra' lo fiscal y los demés deti5s.' 
Pujaren, y al entrar Su Exce1,lencia a la porta del saló desplegui tota la 
música: violins, violas, trompas de cassa, trompetas, etc., un bon rato. 
Assentat$ tots a son puesto. lo President, que era don Berna1 Sevalla, Ilegí 
la introducció, cosa molt del cas explicant lo que se faria y dividint la 
funcció en quatre parts, que no és ficil, ni lo tetiips ho permet, referir- 
las, y, dient cada estació, la música referia ab un tercet. 

Acabada la introducció, comencaren a Ilegir-se los papers de la primera 
estació, que éran 6, anant cada hu a llegir al costat del secretari, qui los 
donava lo paper, y antes los cridava lo President. Acabada la primera part, 
torni la música a cantar, prevenint per la segona cosa poca, y, com los 
de la pn-/ [f. IIvl mera, se llegiren los 6 papers. Y després se féu un poch 
de alto y entra primer lo refresch a Sa Excel.16ncia (que era un ramallet 
de confitura molt guapo, ayguas, xocolata, tot plegat), y no prengué, crech, 
res; se'l ne tornaren y seguidament entraren una rscula de sotacopas, ab 
sas tassas de ayguas de tota manera, iguals sefatas de nlelindros, de 
bascuyrs de ou y després moltas més de confituras y xocolata, que ani 
tot splendite, que no deixi de fer armonia a la festa. Lo mateix tingueren 
las serlyas dalt a las tribunas, y éran més de 40, y.1 saló estava tot ple, 
y només que gent de forma. 

Acabar lo refresch, continui la música ab perita prevenció per la tercera 
estació, y, com a las dos la y 2% se llegiren los 6 papers, et sic en la 
quana estació; que, conclds. entra lo fiscal, que / [f. 1111 fou lo senpr  
doctor Cotiias, sent sa idea no de voler ser el1 lo fiscal, ans bé advocat 
y fingint que las Parcas éran fiscals, y de modo que ell, fent de advocac, 
deya tot lo de cada assumpto ab tota claredat, y lo vexar consistia solament 
ab una quanilla de las Parcas, y encara ab mil al.legorias y zriconas? 
y al llegir estas quartillas, particularment, Su Excel.lsncia reya molt. 

4. nb n l l m  q u l r e  I l u m  ifrgit al margr. 
5 .  Al m., derra. 
6 .  Al cm, esquaa. 
7 .  y los dem6.c da&: afcgir al rnarge. 
8. Amb majúscula al ms. El mot no  aparrin registrar als diccionaris. Potrer esta relacionar 

amb el grec déproo (aeri, boirbs) El seiirir podria equivaler a circuinloquis', Tiliganes', o 
'ambiguitsrs', 'obscurirars'. 



Los assumptos no me recordan tots, y per asso no-1s dich. N'i havia 
de molt curiosos, y tots propris de cada estació, y en veu de tots, que 
uns y altres se esmeraren y posaren tot lo resto en compóndrer-los. 
Certament se Iluüen tots, y la funcció gusta a tots, y molt a Su Excel.lZncia. 
Acabat tot, don Bernat cridi a un inúsich foraster que toca la viola cosa 
estupenda, y se posa / [f. IIIvl al mitg del saló, y toca sol un bon rato, 
y seguidament se alsi Su Excel-lsncia y del modo lo reberen lo 
acompanyaren fins al come ah 12 amas, diuhen, y seguidament mamaren 
los demés. Monsenyor Bicchi també hi fou tota la funcció, y estava dins 
lo estrado ab los senprs inquisidors y altres. Ab tot, (lita funcció dura 
des de dos quarts de 6 fins a 1 quart de onse; digam 5 horas: fou de 
las funccions bonas se haguessen fet ah lo aplauso comú y ab la major 
assistencia de tot Barcelona, perque deixivan entrar igualment a tots los 
de forma. Los papers no foren molt Ilarchs, menos los dels frares agustinos, 
particularment lodel ReverendMestle Min~ar t ,~  y de est no sé lo assumpte, 
perquP se Ilegí molt de pressa y no el1 mateix, sinó lo altre agustino, mest?e 
Riera. 

Ademés dels religiosos academichs hi havia molts altres; empero / [f. 
IV] només que de dominicos per mestre Massanés zicadmiich, y de 
agustinos per los dits inestles Minuart y Riera, acadhichs, encara que 
jo hi viu dret lo Pare Feu un ratet, y després se'n pujii a la tribuna de 
las senyoras, un poch només, y anava ab algun hermano. No sé si ne 
haura dit res per aquí, perque hi estigué molt poch. Falta ara que la música 
era selecta, dels de la Seu y polaca; y la composició, tota de mestre Valls, 
qui porta lo compas y cert diuhen hi posa tot lo nimbo, y gusta molt, 
que tot junt no pogué anar millor. 

Lo endama, ah commissió de la Academia, anaren don Bernat Sevalla 
y don Francisco Sevila, capita de guardias espanyolas, a dar las gracias 
a Sa Excel-lsncia de sa assistencia, anomenant-lo president per sempre 
de la Academia, encara que se feyan carrech1° que los negocis de son 
empleo no li donarían lloch per ak6; pero Su / [f. IVvl Excel-lkcia ho 
accepti gustós, dient-los que el1 també se aplicaria, donaria assumptos, 
etc., y que quant no assistís des de ara anomenava per son substitut a 
don Bernat, etc. 

Los escallots consistiren ab un aplech de mascaras, pero sens careta. 
Foren lo diumenge a la nit: a detras anavan dos que feyen los nubis, 
portant un mamo tot carregat de esquellas, las caixas y demés de la núbia, 
etc., y per excusa que plagué diuhen no hi anava tot. 

9. Al nw., Minuar 
10. se fqan cdrreclr afegit al margr 
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Besaras las mans de part mia a I'oncle y senyor bisbe, senyoras ivias 
y mare y oncle sacristi. A las minyonas mil recados, y als demés. Lo senpr  
doctor Comas te'ls retorna. A Dios, quet guade  molb anys, com desitjo 
y he de menester. 

Barcelona y abril, 22 de 1731. Ton gerrni, 
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APENDM II 

NEXAMEN DE SEGIMON COMAS1 

[f. U Nota del! assumptos de la academia y de las materias sobre que 
fa eJlexió lo vexamen 

Núm. 1 
A Moyses exposat a las ayguas, etc. Sobre que hi havia bons conceptes 

sobre lo diluvi, lo mar y lo riu, jugava "sierpe de plata- a contraposició 
del ,,serpentem zreum., y al fi, fent la cuna coma y Moyses perla, deya 
que "bastava per a redemir su pueblo sunta,..' Se vexa la proporció de 
"sierpe de plata. ab lo ..serpentem zereum,.. 

Núm. 2 
Al niño Nerón, que quizo pegar fuego a la fingida Troya, represen- 

tándose esta tragedia en Roma. Lo assumpto (que havia de assentar una 
máxima moral) estava fundat en nostra sentencia cathalam "la espina 
quant naix ja pica-. Hi havia algunas cosas de G a r a ~ , ~  de Mendo y altres 
llibres de maximas, y sobre asso era lo vexamen. 

Núm. 3 
¿Por qué se esconde el áspid entre flores? (4  dézimas). Porque Dios 

quiso dar al tiempo del veneno la medicina. Hi havia alguna cosa superflua. 
Aplicava lo veneno a Amor y Zelos, y dava a I'últim la medicina ab la 
fuga, que la realcava molt bé. Lo vexamen era sobre lo superfluo. 

1. sunra probable lapsus calami. 
2 .  Al m., Gmu. 
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Núm. 4 
Assunto: es necessana al principio del reynado la opiniún de la 

Clemencia. Estava bé lo paper; pero a mitg lloch deya: .moderen, pues, 
los Príncipes., etc., en q k  se apartava algo de la proposició. 

Núm. 5 
Al panal de Sarrt Pere Nolasco. Quartillas. Bonas, pero se apartava un 

poch del fil, que passava a aplicar lo -enjambre,,s a la religiú ímercedhrial, 
y deya que per lo ,,aguijónsm la provava militar, y a I'últim deya que est 
cos de la Merce ,,vive de merced real,.. 

[f. Ivl Núm. 6 
A haver usurpat Jacob la benedicció a Esaú. Se vera lo que al-legava 

de Virgili: .Dolus an vimis quis in hoste requirat?. [Eneidu, 11, 3901, pués 
Virgili no aproba per certa esta proposicw, que no la diu lo heroe kneas,  
sinó un iove com Partus. 

Núm. 1 
Soneto a David que no volgué beurer lo vas de aygua, "quid in sanguine 

etc. libavit eani Domino.. Estava algo uanstornada una al.legoria que 
seguia sobre lo judici de una causa, etc. La poesia4 de la quanilla significa 
la passió de la sed: est, sens veurer lo soneto, no se veu bé lo feliz del 
vexamen. 

Núm. 2 
Prova-se que afligeix més5 l'inimo lo que se veu que lo que se ou. 

Paper Ilatí que tenia de oraton sobrat, y al principi una descripció rnolt 
viva de una tempestat, y sobre asso és lo vexamen. 

Núm. 3 
Invectiva a Alexandro que en la embriagues mata a son major amich. 

Una quartilla ponderava lo .hi sunt thesaiiri mei,,, parlant Alexundro dels 
seus amichs, a hont deya que borrava lo noble documenr de que estriba 
lo excelso de tus thezoros de la amistat en la mina: ..lo excelso estriba 
en la mina.. 

3. Al ms.. engnnhre 
4.  Al m., pvrria. 
5 .  Al mr.. me. 
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Núm. 4 
Al que digué Agripina quant los augureros chaldeos li pronosticaren 

que lo que procurava entronizar li daria la mort; respong~ié: .Occidat modo 
imperet~. Lo assunto propassava un poch a maliciar sobmt la ambició de 
Agripina. Lo símil és de laspid, que, quant pareix, reventa. Lo paper estava 
molt bo. 

Núm. 5 
Al plorar Cesar en lo temple de Hercules al mirar la estatua de 

Alexandro. La descripció de las colun~nas, el subir al cielo el espíritu de 
Cézar, ah un realce de adoració podia ser més ajustat al assunto. Pero 
éran unas octavas dignas de Góngora. 

[f. 111 Núm. 6 
Pondérase la sabiduría en lo judici de Salomó: dos pedazos de sant 

Arnbros y de sant Agustí feyen hermós lo paper, pero lo demés apareixid 
escrit in seculo scholastico. Lo paper, docte. La copla Féu ríurer molt a 
Sa Excel.l&cia. 

Núm. 1 
Al Ilancar a fons sas naus Cortés en Mexico. Admirable canción real. 

Sols hi trobí pera vexar que los conceptes (que tots éran bond no estavan 
ordenats de modo que sempre prengués increment la oració. 

Núm. 2 
Lo paper de Carlos quint. Se vexa que, amant de la patria, passa a 

quant pot de glorias de ella; al fi, morir Carlos ab la ciindela de Nostm 
Senyola de Monserrat. 

Núm. 3 
Un epigramma a no voler Unas entrar a la ciutat a visitar sa muiier 

per estar la arca en lo exercit. Combinava Adam y Eva niolt bé. La culpa, 
a contraposició de la religió. La entrada bona, lo fi boníssim, lo medi 
flaquejava. 

Núm. 4 
Mhima sobre lo de Cornelio Ticito: eDuces consultando potius quam6 

temeritate prodesse,,. Las authoritats pujavan molt més que lo paper, pero 
desviava algo de la proposició; si hé no tnolt, que estava bo lo treball. 
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Núm. 5 
Dezimas a i'obehir lo Senym a la veu de Josue: "Obediente Domino 

voci hominis, etc. Ponderava transtornar-se lo orde y que se transtornava 
ab assd tota la cathegoria dels predicaments; ponderant7 transtornar-se 
un predicamem, en cada dezima y prou bé. Pero a l'últim, per forga del 
consonant, deya: -en tal demanda, / Dios obedeciendo manda; / Josué 
mandando obedece.,, Se vexa la veu baxa .demanda,, per .mandato,. o 
precepte. 

Núm. 6 
Por qué Calomón usa la misma metháfoora de sfavus distillansn, etc., 

en los llavis de la esposa y de la meretriz. Bon paper, ben tretass las rahons 
dels dos mateixos textos, pero al mitg y a I'últim se posava a persuadir 
a la juventut lo fugir lo vici y amar la pureza, y se vexa esta9 petita especia 
de semó. 

Núm. 1 
Se probava ser acció polwca lo perdonar Ciro a Cresso y franquejar- 

li sa amistat. Se vexa lo estil, que affecta lo fugir lo español, com en sa 
carta escrivia lo author, pués se volia conformar ab los del Nort que fugían 
clausulars [...]?O 

[f. lIvl Núm. 2 
Probava que la anima envelleix en lo cos, fent distinció de vidas, ya 

que no en la immonal," saltim en la que diu Sara Agustí, que usa ab 
dependencia al cos. Era viu lo discurs, pero algo delicat, y se féu a 
contemplació del que havia dexat ciurer lo marque; de Risburg. Se vexa 
lo mesclar rahons theoldgicas a un assumpto que de si no és solido, sinó 
sofistena de ingeni, sobre lo que etc. 

Núm. 3 
Problema que prova ser major la fe de No* entrant a la arca que la 

de Abram en orde a la successió. Se vexa que effereix que contúrban 

7. AI m., poderon1 
8. Al m., lrefras 
9 .  Al m., esl 
10 Sembla que hi ha un mot rarllat. En qualsevol cas, no he aconseguit desxifrar el 

sentit del passatge, ni tan sols després de llegir el cext a que es refereix el "examen. 
11. Al  m., emmonol. 



a Noe 8 tentacions contra sa fe y a Abram una. Las 8 no las expressa, 
encara que de i'antecedent poden en algun modo infeiir-se. Sobre asso 
és lo vexamen. 

Núm. 4 
Lo problema en la part contraria. Toca també las 8 tentacions y diu 

que equival una de Abraham a las 8 de No+, pero no aviva molt esta 
equivalencia. 

Núm. 5 
Aconseja Julio Cézar a hijo adoptivo Czsar Octaviano que entra a la 

mili~ia.'~ Cómo ha de granjear la buena opinión entre los soldados. Assenta 
en la primera octava que Julio ab la voluntat, adoptant-lo, dóna cetro y 
corona a Octivio, y després assenta que lo vol fill de son enteniment 
també ab estos consells. Se vexa que la voluntat en la adopció no pogué 
dar-li ceuo y corona, pués Júlio Cezar may ho tingué, de modo que sols 
los bons consells que lo feren tan gran general li daren impen y tot lo 
demés. 

Núm. 6 
Prova que fou major en tot Job en lo muladar que Adam en lo Paradís. 

Paper doctíssim, pero molt Ilarg. Y com no lo llegí lo author y lo lector 
llegia apressa y no donava lo espent que tenia, canci algo lo auditori. 
Lo vexamen se fa a repetir las rahons favorables a Adam primo" en la 
primera part y després per a soltar-las a la segona. 

12. que enrra a (a milicia: afegit al rnarge. 
13. Al m., 14 




