
 

Segimon Comas 
 

Importància i contextualització històrica 
d’un universitari i acadèmic del set-cents.  

 

 

 

 

 

Autor: Marià Esquerrà i Alibés 

Consultor: Josep Maria Pons i Altés 

 Data de presentació: Juny de 2011 



La memòria en clau de present                                                                               TFC 

Marià Esquerrà i Alibés Pàgina 1 

 

 

  

ÍNDEX  
 
1 INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 2 

2 L’ACADÈMIA ABANS DE SEGIMON COMAS. ELS DESCONFIATS ........................................... 7 

2.1 La posició austriacista dels catalans durant la successió a la corona espanyola........... 7 

2.2 La figura de Pau Ignasi de Dalmases i Ros i l’Acadèmia dels Desconfiats. .................. 10 

3 SEGIMON COMAS ABANS DE LA CAIGUDA DE BARCELONA. LA UNIVERSITAT I L’ACADÈMIA 

DE SANT TOMÀS D’AQUÍ. ........................................................................................................ 16 

4 SEGIMON COMAS DESPRÉS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ. ............................................. 23 

4.1 Entre la caiguda de Barcelona i el reinici de l’Acadèmia. .......................................... 23 

4.2 Artífex i primer president de la refundada Acadèmia barcelonina. ........................... 24 

4.3 La sessió acadèmica del 16 d’abril de 1731, i la presidència del marquès de Risbourg, 

capità general de Catalunya. ............................................................................................... 29 

4.4 Segimon Comas després de la breu presidència de l’Acadèmia. ............................... 34 

5 L’ACADÈMIA DESPRÉS DE SEGIMON COMAS. .................................................................. 38 

6 CONCLUSIONS ................................................................................................................. 42 

7 ARXIUS CONSULTATS....................................................................................................... 45 

8 BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La memòria en clau de present                                                                               TFC 

Marià Esquerrà i Alibés Pàgina 2 

 

 

“Per tal d’explicar-nos la conducta dels homes necessitem saber com pensen. Ens cal conèixer les seves 

idees, la seva concepció del món, per entendre com han percebut els esdeveniments que es produïen al 

seu entorn i la lògica que explica les seves reaccions. Operar a partir de la nostra lògica, considerant-la de 

validesa universal i eterna, acostuma a conduir a errades greus d’anacronisme o ens porta a la còmoda 

sortida de qualificar d’absurd o d’utòpic tot allò que no hi encaixa”
1
 

Josep Fontana 

1 INTRODUCCIÓ 
 

Fa temps que tenia interès en recollir informació sobre en Segimon Comas, personatge 

que, sobretot per influència de l’erudit i ja desaparegut capellà sanquirzenc, que havia 

estat vicari general de la diòcesi de Lleida, Dr. Amadeu Colom i Freixa, dóna nom a 

l’escola de Sant Quirze de Besora. Segons he pogut deduir, la poca informació sobre en 

Segimon Comas que es disposa a nivell local ha estat pouada d’una manera o d’una 

altra d’un estudi biogràfic fet per l’historiador Josep Rafael Carreras i Bulbena i 

publicat al Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (BRABLB) 

l’any 1927
2
. El catedràtic d’història moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

voltreganès resident a Sant Quirze, Joan Serrallonga i Urquidi, va publicar l’any 1998, 

per encàrrec de l’Ajuntament, una documentada història de Sant Quirze des de 1714 fins 

als nostres dies
3
, que inclou una breu referència de dues planes sobre en Segimon 

Comas, referència en la que afirma que si no fos perquè l’escola del poble porta el nom 

del personatge només l’hauria esmentat de passada. El cas és que la informació 

continguda en el llibre prové gairebé en la seva totalitat del treball de Carreras i 

Bulbena, excepte algunes dades extretes d’uns treballs del Dr. Colom, i una cerca al 

llibre de catedràtics de la Universitat de Cervera, ara dipositat a la biblioteca de la 

Universitat de Barcelona, a la que diu no haver trobat cap esment d’en Segimon Comas. 

No estic tan segur que la informació de que disposava el Dr. Colom també vingués en la 

seva totalitat del treball de l’eminent historiador. Malauradament només he pogut tenir 

accés a la informació que el capellà santquirzenc va publicar al programa de la festa 

major de l’any 1974, dins d’una sèrie de treballs dedicats als rectors de la parròquia, en 

els que insereix una mínima informació sobre en Segimon Comas, lligada a la d’un dels 

rectors. He intentat contactar amb els hereus del Dr. Colom per veure si podia tenir 

accés a alguns dels arxius que hagués pogut deixar a la seva mort, però fins ara sense 

èxit. El fet és que aquest va consultar uns arxius parroquials, també consultats per 

Carreras i Bulbena, destruïts durant la Guerra Civil Espanyola, als que per tant no han 

pogut accedir investigadors posteriors. 

                                                           
1 Pierre Vilar. Història de Catalunya. Volum V. Edicions 62. 1988. Pàgina 93 
2 Josep Rafael Carreras i Bulbena. Estudis biogràfichs d’alguns benemèrits patricis que ilustren aquesta 
Acadèmia. BRABLB. 1927. Vol. XIII. Pp 180-183 
3 Joan Serrallonga i Urquidi.  Sant Quirze de Besora. De 1714 a l’actualitat. Eumo Editorial. Vic. 1998. Pp. 
22-24. 
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Alguns fets van reviscolar la meva curiositat i interès per Segimon Comas. El primer va 

ser trobar, en una cerca a Internet, un treball de l’any 2004, signat pel catedràtic de 

filologia catalana de la Universitat de Girona Albert Rossich, titulat Segimon Comas i 

Vilar, acadèmic i preceptista4
, treball que més endavant vaig veure que formava part 

d’un altre de més ampli editat per Eulàlia Miralles
5
. La primera cosa que cridava 

l’atenció del treball era el fet que afirmava, sense deixar massa lloc per al dubte, que la 

identitat del personatge, a qui Carreras i Bulbena identificava com a Segimon Comas i 

Codinach, no era correcta. Un altre fet era que Rossich atribuïa a Comas una 

importància bastant superior a la que se li semblava reconèixer fins al moment present. 

Eren dos elements que sens dubte convidaven a aprofundir en el seu coneixement. Però 

encara hi ha hagut un tercer element que m’ha cridat l’atenció, que és el fet de que la 

primera vegada que Rossich va qüestionar la identitat de Segimon Comas donada per 

Carreras i Bulbena va ser l’any 1977, dins d’una Tesi de Llicenciatura de Filologia 

Catalana a la Universitat de Barcelona, que es va publicar dos anys més tard sota el títol 

de: Una poètica del barroc. El parnàs Català
6
, on ja afirmava que “L’estudi biogràfic 

més complet sobre Segimon Comas és el de J. R. Carreras ... A partir d’aquest article, 

les referències al que fou president de l’Acadèmia sense nom es fan a nom de Segimon 

Comas i Codinac. No he pogut esbrinar l’exactitud de l’atribució del segon cognom, 

però el fet és que a tots els manuscrits aquest és Vilar ...”. Que aquest i els posteriors 

treballs d’Albert Rossich hagin passat desapercebuts demostra el poc interès que 

Segimon Comas ha despertat fins al moment present. 

L’abundant bibliografia trobada a l’Acadèmia que fa referència a Segimon Comas, i 

molt especialment els treballs d’Albert Rossich, que ha mostrat un especial interès pel 

personatge, m’han permès avançar substancialment en el primer dels objectius del meu 

treball, que és definir la identitat i la importància de Segimon Comas com a erudit 

històric i literari, i el seu paper en la refundació de l’Acadèmia Literària de Barcelona, 

també identificada sovint, encara que de manera inexacta, com Acadèmia sense nom, i 

més endavant anomenada de Bones Lletres de Barcelona. 

L’altre objectiu principal és veure quin paper van tenir Segimon Comas i l’Acadèmia en 

la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Per adonar-nos de la complexitat de 

treballar aquest segon objectiu he trobat un bon referent en un text de Modest Prats en el 

qual es consideren diverses perspectives de visió dels treballs acadèmics
7
: “Sobretot a 

partir de Jordi Rubió i especialment d’Antoni Comas, s’ha vulgaritzat una espècie de 

clixé a l’hora d’examinar l’obra de l’Acadèmia en relació a la seva contribució a la 

llengua i a la cultura catalanes. Es fa un repàs detallat de les intervencions en català dels 

                                                           
4http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.
pdf  (Consultat el dia 11 de Desembre de 2010) 
5
 Eulàlia Miralles. El (Re)descobriment de l’Edat Moderna: Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 2007. Cap. 6.3 
6 Albert Rossich. Una poética del Barroc. El Parnàs Català. Col·legi Universitari de Girona. Girona. 1979. 
Pp.  19-34. 
7 Pep Balsalobre i Joan Gratacós i altres. La Llengua Catalana al segle XVIII. Quaderns Crema. 1995. 
Pàgina 50-53 

http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.pdf
http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.pdf


La memòria en clau de present                                                                               TFC 

Marià Esquerrà i Alibés Pàgina 4 

 

acadèmics – gairebé sempre es tracta només de lectures de poesies
8
 – i de les iniciatives 

que tenen per objectiu l’estudi de la història de Catalunya o d’algun aspecte de la 

llengua o de la literatura catalanes. En contraposició a l’ús general del castellà es 

sobrevaloren aquestes aportacions ... Tot amb tot, seria injust liquidar amb ironies fàcils 

la contribució de l’Acadèmia a la cultura catalana basant-nos exclusivament en l’ús 

circumstancial i pràcticament insignificant que va concedir a la llengua del país. No 

podem deixar de banda els treballs notables que va impulsar. Constitueixen l’aportació 

més notable, i ens obliguen a fer-nos unes preguntes fonamentals per entendre la 

història dels darrers decennis dels segle. Em refereixo als grans projectes que es van 

formular i que, pràcticament, es van quedar pel camí: l’elaboració d’una Història de 

Catalunya ... (1752); la redacció d’un – perfecto diccionario de la lengua catalana – 

(1769); la publicació en castellà de les velles Cròniques ... (1792); la formació d’un 

catàleg dels escriptors en català des dels temps de Jaume I (1794). Només porta amb 

rigor el segell de l’Acadèmia l’edició de Las Observaciones sobre los principios 

elementales de la historia (1756) del marquès de Llió. Tots els altres projectes es van 

arrossegar anys i més anys i no es portaren mai a cap o van ser finalment l’obra personal 

d’alguns autors que els assumiren pel seu compte. ¿Quin sentit té l’obsessiva 

preocupació per la història del país i per l’estudi de la llengua i la literatura catalanes per 

part d’uns acadèmics que escrivien en castellà i que no concedien a l’ús del català més 

que uns espais marginals i gairebé pintorescos? ...”.  

Més enllà, el mateix Modest Prats intenta donar resposta a la seva pròpia qüestió, 

afirmant que les institucions acadèmiques europees, i en particular la de Bones lletres de 

Barcelona, van veure revifat un interès per la història que els ajudés a reconèixer-se com 

a integrants d’un país amb identitat pròpia, identitat que en el cas de Catalunya s’havia 

anat difuminant amb l’espanyola. Al mateix temps, la llengua  com a vehicle de 

transmissió de cultura, ja feia algunes generacions que havia anat cedint terreny en favor 

del castellà, fet reforçat després de la Guerra de Successió, degut a la forta activitat 

repressiva del nou règim borbònic. Hi ha doncs una àmplia varietat de factors que 

incideixen i donen complexitat, no només a la situació de la llengua i cultura catalanes 

del segle XVIII, sinó a la mateixa percepció de la pròpia identitat dels catalans, i molt 

particularment de les classes altes i intel·lectualment més desenvolupades. 

Aquest plantejament indica que és indispensable fer una reculada en el temps a fi de 

mirar d’entendre com pensaven els homes que van formar l’Acadèmia durant la primera 

meitat del segle XVIII. Tenim un bon exemple de la importància i significació que es 

donava a la utilització de la llengua castellana en Narcís Feliu de la Penya
9
, que a la 

introducció dels seus Anales de Cataluña10, escrits gairebé immediatament abans de la 

desfeta de 1714, afirma: “Siendo catalán y natural de Barcelona parece devia esvribir 

                                                           
8
 Més endavant explicaré la importància  de la preceptiva poética de Segimon Comas, i també de  la 

producció poètica de l’Acadèmia de finals del segle XVIII. 
9 Jaume Sobrequés i Callicó. Estudis d’història de Catalunya. Volum I. Editorial Base. Barcelona 2008. Pp. 
407-423. 
10 Feliu de la Peña y Farell, Narcís. Anales de Cataluña i epílogo breve. Barcelona, Joseph Llopis 
impressor. Año 1709. (Segon paràgraf de la tercera pàgina de la introducció titulada “Al lector”). 
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esta obra en el catalán idioma, pero para que se dilaten las noticias, y por los papeles y 

libros que en la centuria de 1600 se han escrito en idioma castellano, desdorando 

algunas de la acciones de Cataluña; deviendo manifestar su equivocación no puedo 

escusar la respuesta en la llengua castellana, para que igualmente se entienda el cargo y 

la defensa, la equivocación y la verdad”.  Narcís Feliu de la Penya i Farell, excel·lent 

mostra de la posició austriacista dels catalans a la que tornaré més endavant, havia 

renunciat a ser primer ministre de l’Arxiduc Carles per escriure la seva obra, i 

prèviament als Anales havia escrit la Verdad triunfante que tracta d’una polèmica sobre 

qui té les atribucions de la Universitat de Barcelona, si el Consell de Cent o el Rei, i 

parafrasejant Feliu de la Penya: “Defiendo el sabio Consejo de Ciento, que es quien 

representa mi Patria, como Consejo General de tan Nobilísima Ciudad”. Al Político 

Discurso i posteriorment al Fénix de Cataluña. Compendio de sus antiguas grandezas y 

medio para renovarlas manifestava les aspiracions col·lectives dels catalans,  amb un 

fort accent econòmic, desvinculant-se de la decadència castellana de finals del segle 

XVII. 

Però tornant a  l’adopció de la llengua castellana com a llengua de cultura, la seva 

anàlisi ens obliga a recular un bon xic més, perquè tenia el seu origen molt més enrere, i 

de fet comença amb l’entronització de la dinastia castellana dels Trastàmara a la corona 

d’Aragó l’any 1412, dinastia que segons J.H. Elliot
11

 no va manifestar cap comprensió 

ni empatia envers els catalans. El mateix Elliot
12

 cita Juan Antonio de Nebrija (1444-

1522), humanista i impressor, que va tornar a Castella provinent d’Itàlia l’any 1473, el 

mateix any en que la impremta va arribar a territori espanyol, on Nebrija va publicar una 

gramàtica castellana. Quan la reina Isabel va demanar al bisbe d’Àvila el sentit de tal 

publicació aquest li va respondre en nom de Nebrija: “Majestat, el llenguatge és 

l’instrument perfecte de l’imperi”. Elliot continua dient que la resposta del bisbe va ser 

profètica perquè un dels secrets del domini castellà durant el segle XVI va ser el triomf 

de la seva llengua i la seva cultura sobre les de la resta de la Península Ibèrica, facilitat 

per la posició del castellà com a llengua de la Cort i de la burocràcia. Acaba dient que 

per als castellans Castella i Espanya eren la mateixa cosa.  

No és menys important, respecte al català, el fet històric de l’aparició de la imprempta, 

que Jaume Sobrequés ens descriu de la següent manera
13

: “A la llarga, la relativa 

democratització, per dir-ho així, de la lectura havia de donar el triomf a les llengües que 

parlava, i sobretot, llegia (o entenia) la majoria de la gent: les llengües vernacles. I així 

s’esdevingué arreu. En els països de parla catalana, però, la pugna llatí/vernacle fou 

interferida pel castellà, llengua que cada dia era més entesa i, de vegades, utilitzada per 

un major nombre de gent, i que, a més a més, començava a ser considerada com una 

llengua més culta que la catalana ... A partir del segle XVI els editors catalans anaren 

introduint gradualment el castellà en llurs publicacions, i sempre en perjudici del català 

... Els llibres en llatí i en castellà no tan sols es venien millor a l’estranger, sinó que 

                                                           
11 J. H. Elliot. Imperial Spain. Penguin Books. London. Reprinted 1990. Pp. 36 
12

 Id. Pp. 128-129. 
13 Jaume Sobrequés i Callicó. Història de Cataiunya. Volum VIII. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. 
Bilbao. 1979. Pp. 478 
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alguna cosa en feia viable també la venda a l’interior: els possibles compradors ... els 

uns perquè empraven normalment el llatí com a llengua de cultura, els altres perquè 

s’havien castellanitzat ràpidament, començaven a complicar el normal desenvolupament 

de l’edició catalana, és a dir, en català”. 

En la mateixa línia, Modest Prats fa la següent anàlisi respecte a la introducció del 

castellà com a llengua de cultura i la consegüent castellanització de la producció 

literària
14

: “Si em veia obligat a resumir al mínim els motius que apareixen 

fonamentalment quan es tracta de justificar – o de rebutjar – l’ús del castellà com a 

llengua literària en triaria dos ... : 1- El primer apareix ja a la meitat del segle XVI i 

s’estén fins els nostres dies. És un argument de caire extern i que es basa en la 

“universalitat” de la llengua castellana. Ras i curt: Es vol dir amb això que escrivint en 

castellà, l’autor - i no parlem de l’impressor - s’assegura una audiència molt més àmplia 

...  2- L’altre motiu que solem trobar per justificar – o rebutjar – l’ús del castellà neix de 

la consideració interna de la mateixa llengua. Brutalment ho podríem formular en 

aquests termes: la llengua catalana és, com la castellana, apta per a la creació literària? 

... El tema sorgeix gairebé sempre en el context de confrontació amb la llengua 

castellana, que viu en aquells temps els moments més alts del seu esplendor literari ... 

Sembla que al començament del segle XVI entrava en un procés de transformació 

“normal”, vull dir similar al que experimenten contemporàniament les altres llengües 

d’Europa. Però ben aviat, per raons ben diverses s’inicia un procés de substitució: el 

castellà ocupa cada cop més, el lloc de la llengua autòctona en el camp de l’expressió 

literària”.  

És patent, doncs, que no és fàcil valorar sense biaixos l’actitud dels lletraferits catalans 

abans, durant i després de la Guerra de Successió. Mireia Campabadal
15

 fa una anàlisi 

molt interessant de la formació acadèmica i els interessos culturals de la noblesa 

catalana, principal integrant de l’Acadèmia barcelonina, del que m’ocuparé breument en 

el proper capítol quan parli de l’Acadèmia dels Desconfiats, així com del seu fundador, 

en Pau Ignasi de Dalmases i Ros
16

, que ens n’ofereix un exemple paradigmàtic.  

La submissió és la norma de la societat catalana després de la derrota, tal com reflecteix 

Ferran Soldevila al capítol titulat L’esforç per esdevenir província17
 de la seva Història 

de Catalunya. Aquesta submissió i connivència amb el poder és també ben definida a la 

refundada Acadèmia barcelonina tal com es fa ben patent en el nomenament del 

                                                           
14 Albert Rossich. Una poética del barroc. El Parnàs català. Col·legi Universitari de Girona. 1977. Pròleg 
de Modest Prats. Pàgines  XXVI-XXXI. 
15

 Mireia Campabadal i Bertran. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII. 
L’interès per la historia, la llengua i la literatura catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona. 2008. Pp. 65-78. 
16

 Antoni Comas. Història de la Literatura Catalana. Volum IV. Editorial Ariel. Segona edició corregida. 
1981. Pp. 124-127. 
17

 Ferran Soldevila. Història de Catalunya. Editorial Alpha. Barcelona 1962. Volum III.  Pp.  1188-1230 
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Marquès de Risbourg, capità general de Catalunya, i màxim representant del poder 

repressor borbònic al Principat, com a President de la Institució
18

 

La hipòtesi que defensaré al llarg del present treball és la següent: “l’Acadèmia de  

Bones Lletres va jugar un paper important en la defensa de la Llengua i la Cultura 

Catalanes al segle XVIII, i Segimon Comas, com a acadèmic i president, és 

representatiu d’aquesta tendència”. El repte és intentar entendre i transmetre la 

complexitat d’una situació històrica que forçosament ha d’integrar elements d’anàlisi 

molt diversos, dins un país que acabava de rebre un dels majors revessos de la seva 

existència, però que, si més no a nivell cultural, patia una situació de disglòssia que 

venia de molt més enrere. 

2 L’ACADÈMIA ABANS DE SEGIMON COMAS. ELS DESCONFIATS 
 

És difícil entrar a parlar de Segimon Comas, i de la represa de l’Acadèmia que va 

liderar, sense parlar abans de l’Acadèmia Desconfiada, predecessora d’aquesta, i del seu 

carismàtic fundador, Pau Ignasi de Dalmases i Ros, així com de la seva rica activitat 

cultural i política, aquesta darrera inqüestionablement al costat de la casa d’Àustria, 

incansable fins després de la derrota irreversible de la causa dels catalans. 

 

2.1 La posició austriacista dels catalans durant la successió a la 

corona espanyola. 

D’acord amb Joaquim Albareda a La lògica de la resistència de 1713 i 1714
19

, el motiu 

de la resistència catalana durant la Guerra de Successió evoluciona des d’un 

plantejament basat en la defensa del projecte polític austriacista i la pervivència d’una 

Espanya federal que van presidir l’alçament de 1705, i que a partir de 1707 en adonar-se 

de la terrible repressió i l’aplicació del model absolutista i centralista francès als 

territoris conquerits, sobretot al País Valencià i l’Aragó, sempre acompanyat de la idea 

de càstig, juntament amb el gir de la conjuntura internacional que va deixar Catalunya 

sola, a mercè de les seves pròpies forces, tornen la resistència cap a una visió gairebé de 

patriotisme de supervivència, fins a la caiguda de Barcelona de l’onze de setembre de 

1714. 

Després de la derrota es viu una situació nova, presidida per la repressió política, que té 

com un dels seus principals objectius l’anorreament de la llengua pròpia del país, i el 

                                                           
18 Albert Rossich. Una sessió pública de l’Acadèmia de Barcelona al 1731. BRABLB. Vol. 44. Anys 1993-
1994. Pp.  303-333. 
Josep Rafael Carreras i Bulbena. Estudis biogràfichs d’alguns benemèrits patricis que ilustren aquesta 
Academia. BRABLB. Any 1928. Volum 13. Núm. 96-97. Juliol a Desembre de 1927. Pp. 186-187. 
Marqués de Caldas de Montbuy. Los presidentes de la Real Academia de Buenas Letras. BRABLB.  Any 
1953. Volum  25. Pp. 474. 
19 J. Albareda i altres. Del patriotisme al catalanisme. Eumo Editorial. Universitat de Vic. 2001. Pàgines 
169-196. 
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domini del castellà, en el marc d’una nova concepció de les espanyes, emmirallada en el 

centralisme francès. Modest Prats cita el fiscal del Consejo de Castilla José Rodrigo 

Villalpando per il·lustrar la importància de la llengua com a element fonamental per a 

l’existència d’una consciència nacional
20

. Villalpando, l’any 1716 afirma: “La 

importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande y es un 

señal de la dominación o superioridad de los príncipes o naciones ... Pero como a cada 

nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que 

vencer el arte y se necesita tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación, 

como el de los catalanes, es tenaz, altivo, y amante de las cosas de su país”. El mateix 

Modest Prats retrata la situació a que s’ha arribat a finals del XVIII de la següent 

manera
21

: “... només uns grups molt determinats entenen l’espanyol –o el francès- i la 

immensa majoria de la població ni l’entén ni el sap parlar... En determinats cercles se’n 

comença a fer un ús habitual a mesura que avança el segle ... Es va imposant en 

actuacions de l’administració eclesiàstica, en detectem la presència creixent en algunes 

escoles primàries, es converteix en la llengua pràcticament exclusiva de les Acadèmies i 

Escoles tècniques, és objecte d’estudi i cultiu literari per part de catalans notables i 

significats, desplaça a poc a poc el llatí de llocs que havia ocupat tradicionalment. ... Tot 

amb tot no oblidem mai que fins i tot en aquesta última etapa ... la llengua catalana serà 

pràcticament per a tota la població l’única llengua de la vida diària i de la relació 

habitual entre la gent del país, rica o pobra, urbana o rural, amb estudis i sense ...”.  

Hi ha tres documents de principis del segle XVIII, molt significatius sobre la percepció 

que tenien els catalans del que havien perdut a la derrota de 1714: Via fora als adormits 

y resposta del Sr. Broak secretari que fou el Sieur Mitford Crow, al Sr. Vallés, son 

corresponent a Barcelona, sobre les mateixes polítiques presents. Aquest document de 

124 pàgines, escrit a la segona meitat dels anys 30 del segle XVIII, forma part d’un 

conjunt d’escrits elaborats des de l’exili vienès per patriotes austriacistes després de la 

desfeta de 1714
22

. S’hi fa una reflexió sobre els esdeveniments que han estat 

conseqüència de l’ànim expansionista dels Borbons, que comencen amb l’annexió 

francesa del Rosselló i la Cerdanya, i continuen amb la Guerra de Successió, que 

acabarà, en paraules del mateix Lluch, amb la “desfeta que arribarà a esborrar el mateix 

nom de Catalunya, així com el d’Aragó, el de València o el de Mallorca, i substituir-lo 

pel de Castella”. Potser més aviat podríem dir el d’Espanya. El document també es 

lamenta de la manca de compliment dels compromisos internacionals que haurien pogut 

canviar el curs dels esdeveniments. Finalment, no renuncia a millorar la situació 

mitjançant el retorn de la casa d’Àustria.  

                                                           
20

 Pep Balsalobre i Joan Gratacós i altres. La Llengua Catalana al Segle XVIII. Quaderns Crema. Barcelona. 
1995. Pàg. 20. 
21 Id. Pàg. 31. 
22 Ernest Lluch. El judici imperial sobre la Vi afora als adormits. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics. 1999. 10. 
Ernest Lluch.  La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració. Capítol III. 
L’Austriacisme persistent i purificat. Edicions 62. 1996. 
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De la mateixa època és el document de 374 folis per les dues cares, de l’aragonès Juan 

Amor de Soria Enfermedad crónica i peligrosa de los reynos de España i de Indias: sus 

causas naturales y sus remedios. Consagrase al glorioso apóstol y martyr Santiago 

Patrón especial de las Españas. Autor el Conde Don Juan Amor de Soria: Consexero 

por la Magestad de la Reyna de Ungria y de Bohemia y en el Consejo Supremo de 

Italia. En Viena de Austria: Año 1741. El mateix Lluch, al seu llibre ja esmentat, La 

Catalunya vençuda del segle XVIII, parla de les característiques del document dient que 

té el seu origen en un paper anònim que arriba al seu autor fent referència a Las 

Lágrimas de los oprimidos españoles, llàgrimes vessades a causa de l’absolutisme 

borbònic anorreador de les llibertats dels pobles, i no es queda pas curt a l’hora de 

proposar remeis. Continuo citant del llibre de Lluch: “El primer capítol té un 

encapçalament prou clar: el restablecimiento de la Cortes Generales en su authoridad i 

libertad antigua. Les competències de les Corts seran anomenar els reis (per  la qual 

cosa el testament de Carles II per sí mateix és invàlid), establir lleis fonamentals i 

modificar-les, així com decidir tot el que faci referència a impostos”. 

Francesc de Castellví i Obando, que havia lluitat a la defensa de Barcelona el 1714, va 

exiliar-se a Viena després d’haver estat presoner i posteriorment alliberat l’any 1726, on 

escrigué Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, on dóna la seva 

visió d’Espanya, i la situació en que ha quedat Catalunya després de la derrota a la 

Guerra de Successió. Ernest Lluch dins el seu text El programa polític de la Catalunya 

Austriacista23
 es refereix a l’obra de Castellví dient que la va escriure en castellà per 

“cercar més influència”, fet que ens recorda les raons adduïdes per Feliu de la Peña, ja 

esmentades més amunt, per escriure els seus Anales en castellà. Posa èmfasi en com era 

Espanya abans de la Guerra de Successió dient “hasta nuestros dias eran diferentes las 

leyes de la Corona de Aragon de todos los otros reinos que se compone el continente de 

la España, de Aragón, Valencia i Cataluña. En Vizcaya, Navarra, Asturias i Galicia se 

conservan hoy en dia diferentes prerrogativas, como sombra de las que gozaban. Eran 

estas naciones en el continente de España distintas en leyes, costumbres, trajes y 

idiomas ...”. Més endavant continua amb consideracions que Ernest Lluch ressalta que 

foren tan clares en aquella època i que hagin deixat de ser-ho molts anys després, o que 

si més no continuen prou controvertides: “Con esto se ve claro que los portugueses, 

castellanos, leoneses, vizcainos, asturianos, gallegos y navarros son distintas naciones 

dentro del continente de la España. Asimismo, los aragoneses, catalanes y valencianos 

no són todos uno; aunque estas tres naciones de muy atrasados siglos están unidas y 

jamás entre sí tuvieron guerras, como las hubo entre leoneses, castellanos y gallegos. De 

lo que se manifiesta que aunque todas las naciones que hay en el continente de la 

España se nombran con la voz común de españolas, son muy diferentes en genios, 

inclinaciones, leyes, costumbres, trajes y lenguaje” . 

A continuació Lluch ressalta el paral·lelismes entre l’obra de Castellví, el Via Fora els 

Adormits i l’obra de Narcís Feliu de la Peña, tant en el que fa referència a la seva visió 

de la pluralitat d’Espanya, com en la importància de la nova visió imposada per la nova 

                                                           
23

 J. Albareda i altres. Del patriotisme al catalanisme. Eumo Editorial 2001.  Pàgines 129-139. 
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monarquia borbònica, com en la no acceptació de la incorporació de la Cerdanya i el 

Rosselló a la Corona Francesa. En qualsevol cas queda clara la visió constitucionalista, 

plurinacional d’Espanya que representava l’austriacisme en front de la visió centralista, 

uniformista i absolutista que representava el nou règim borbònic.  

A la Biblioteca de reserva de la universitat de Barcelona, mentre buscava uns 

documents sobre Segimon Comas als que em referiré més endavant,  vaig trobar 

casualment un inventari de manuscrits fet per Francesc Miquel Rosell, amb el nom 

Piezas en prosa y en verso sobre la historia de Cataluña en los siglos XVII y XVIII (ms. 

213). En destaco tres peces molt gràfiques del rebuig per la dinastia borbònica i el 

suport per l’Arxiduc Carles: Cançó a la cathalana contra castellans i botiflers  en que 

s’anomena traïdors als castellans i es manifesta en contra dels Borbons i en favor de 

Carles tercer; cançó dels ganguils de França del any 1706 adverteix de que les idees de 

França van contra Catalunya i també es manifesta en favor del rei Carles. Finalment 

reprodueixo el recoble del tercer document, Deprecació a la Puríssima contra los 

enemichs: 

 

 

2.2 La figura de Pau Ignasi de Dalmases i Ros i l’Acadèmia dels 

Desconfiats. 
La personalitat de Pau Ignasi de Dalmases i Ros té prou interès per ajudar-nos a 

completar una perspectiva històrica des de tres angles diferents, que reflecteixen el 

moment històric que li va tocar viure: La seva posició política activament militant i 

inequívocament austriacista, durant el canvi dinàstic de la monarquia espanyola i la 

Guerra de Successió, la resignació davant la irreversibilitat de la derrota, i el valor que 

donava al seu immens bagatge cultural, que en el cas de Dalmases prenia una 

importància especial en ser el promotor de la fundació de l’Acadèmia dels Desconfiats,  

precursora de la de Bones Lletres, que no deixava de ser el reflex d’altres acadèmies que 

havien anat sorgint a Europa durant l’Alta Edat Mitjana. 

És a cavall d’aquest context històric del canvi de segle, la mort de Carles II, l’inici del 

regnat de Felip V, i la derrota en la Guerra de Successió, que hem d’inserir la figura de 

Pau Ignasi de Dalmases i Ros, i la creació i relativament breu existència, degut a les 

complicades circumstàncies polítiques, de l’Acadèmia dels Desconfiats. 

El nostre personatge, nascut a Barcelona l’any 1670, fill d’un pròsper comerciant 

ennoblit per Carles II, va obtenir el títol de doctor en Arts i Filosofia als 18 anys d’edat. 

El 17 de setembre de 1690 es va casar a Santa Maria del Mar amb Maria Marta de 

Vilana i de Cordellas. El 1692 Carles II li va concedir el privilegi militar. Cito de la 
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descripció biogràfica feta per Josep Rafel Carreras i Bulbena l’any 1922, interessant no 

només pel seu contingut sinó per la peculiaritat del seu llenguatge
24

 : “Com se vulla que 

havia aprés molt bé lo francés y l’enrahonava perfectament, son pare l’autorisà a fer un 

viatge per Castella y l’extranger. En lo decurs d’aquest viatge adquirí relacions ab los 

principals literats dels llochs que visità. Passà per Rouan, de tornada, a començament de 

1698 y en la Biblioteca de l’Arcabisbe vegé la segona part de la Crónica d’En Pujades. 

Sos hereus l’havien entregada l’any 1644 a Pierre de Marque, qui havia vingut a 

Catalunya com a comissionat regi de Lluis XIV de França. Aquesta obra l’any 1702 

ingressà a la Biblioteca Real. En Joseph de Taverner y Ardena, que desde lo 

descobriment d’en Dalmases estava interessat per ella, ab permís del Rey, ne pogué 

treure una copia.” 

A continuació Carreras explica de quina manera va començar la biblioteca de can 

Dalmases, bressol de l’Acadèmia dels Desconfiats: “Portat en Pau Ignasi de Dalmases 

de sa sempre creixent afició als llibres y endinzat en la noble deria del estudi, reuní en 

sa casa gran nombre de bons llibres y pergamins que coleccionà en adequada i estesa 

llibreria i estatxeria ben disposta ... Allí en Pau Ignasi de Dalmases dexava pujar a 

regirar llibres y documents a tota persona a qui aquets elements d’estudi poguessen 

interessar. Allí s’aplegaven bona part de l’any 1698, tot l’any 1699 y cinch primers 

mesos de 1700, persones de distinció i de noble breçol que hi anaven no solsament per 

lo apreciable y exquisit dels llibres, sinó també per los merits y prendes particular del 

hereu d’aquella noble casa. Havent arribat a conexement dels habituals concurrents de 

la dita biblioteca la fama de moltes academies italianes volgueren formarne una.”. 

 

El palau Dalmases està situat al 

carrer Montcada un dels més 

interessants de Barcelona, seu de 

diferents edificis gòtics de la ciutat, 

i del museu Picasso, molt a prop de 

la basílica de Santa Maria del Mar, 

va continuar sent seu de les 

reunions de l’Acadèmia després de 

la seva refundació a partir de 1729. 

Continuant amb el relat de 

Carreras i Bulbena, fa referència al 

nom que van decidir posar a 

l’Acadèmia, dient que es van fixar 

en la de Pavia, que s’anomenava 

“dels Confiats”, però diu que el nom els semblà pretensiós i van trobar més adequat el 

                                                           
24

 Josep Rafael Carreras i Bulbena. Constitució y Actes conservades de la Academia Desconfiada, 
anomenada també Escola y Academia dels Desconfiats. BRABLB. Any 1922. Volum 10. Número 74. 
Gener a Març 1922. Pp. 243-254. 
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nom d’Acadèmia dels Desconfiats o Desconfiada. Mireia Campabadal troba 

significatiu, per una banda que s’inspiressin en la bicentenària acadèmia italiana per a 

triar el nom de la que acabaven de constituir a Barcelona, però també que trobessin més 

adient el nom d’Acadèmia dels Desconfiats o Desconfiada, perquè s’inspiraven en el 

corrent europeu de qüestionament de qualsevol veritat o dogma, que venia propiciat pels 

nous descobriments científics i 

el moviment Il·lustrat: “La 

desconfiança, el dubte i la raó 

eren els únics garants de la 

veritat”, afirma. També cita 

l’emblema institucional 

consistent en una nau que va mar 

endins enmig d’una tempesta i 

que s’enfonsa, mentre una altra 

que roman ancorada a la costa 

s’ho mira sense perill, amb la 

inscripció “Tuta quia diffidens”, 

que vol dir “Segura perquè és 

desconfiada”.  

Però el problema dinàstic que va 

desembocar en la Guerra de 

Successió i el recolzament de la 

majoria d’acadèmics al bàndol 

austriacista van ser la causa 

principal que va portar a 

l’enfonsament de la nau 

desconfiada, tot i que el seu esperit va perdurar durant tot el segle XVIII, tal com 

recorda Rafael de Cascante en una oració congratulatòria l’any 1750, pràcticament mig 

segle després de que aquesta desaparegués: “... con lecciones enseñais que el saber solo 

le alcanza quien pone en su saber desconfianza”
25

. 

En qualsevol cas l’Acadèmia Desconfiada neix amb la vocació d’inserir-se  en la llarga 

tradició d’acadèmies que té el seu origen en l’Acadèmia fundada per Plató a Atenes el 

segle IV aC., i que després d’una llarg parèntesi va tenir la seva continuïtat durant 

l’Edat Mitjana a diversos països europeus, sobretot a Itàlia
26

, i que tenien la finalitat de 

reunir persones, habitualment de l’estament nobiliari o de l’església, amb l’objectiu 

d’abordar temes artístics o literaris. Als Països Catalans hi trobem l’Acadèmia dels 

                                                           
25 Mireia Campabadal i Bertran. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII. 
L’interès per la historia i la literatura catalanes.  Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona. Pp 
27-57. 
26 Marta Muntada i Artiles. Els integrants de l’acadèmia dels Desconfiats. BRABLB. Any 2002. Volum 48. 
Pp. 11-84. 
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Nocturns de València fundada l’any 1591
27

, i la de Sant Tomàs a Barcelona, a la que em 

referiré més endavant en parlar d’en Segimon Comas, que n’era acadèmic. 

Tornant a Pau Ignasi de Dalmases, cal dir que la seva activitat política és també molt 

significativa. Pel Febrer de 1705 va anar a Madrid, comissionat pel Consell de Cent de 

Barcelona davant de la Cort de Felip V. Al cap de poc d’arribar-hi va ser detingut, 

acusat d’austriacista, i empresonat, i el mes següent exiliat a Àvila, i no va ser fins a 

principis de l’any següent que va poder tornar a Barcelona després d’un bescanvi de 

presoners. Allà es va posar decididament al servei de l’arxiduc Carles, que el va 

nomenar marquès de Villalonga
28

. Però la seva actuació política més significativa es 

produeix durant els anys 1713 i 1714, ja a les acaballes de la Guerra, quan la ciutat de 

Barcelona el nomena ambaixador a Anglaterra, sobretot amb la finalitat de reivindicar, 

davant el parlament  i la reina Anna, que els britànics respectessin el compromís contret 

a Gènova l’any 1705 de defensar les llibertats catalanes, i intentar posar remei, segons 

Carreras i Bulbena a la: “Cruel desatenció per Catalunya qu’havíen embolicat dins la 

madexa amb promeses solemnement firmades y qu’are abandonaven, tractantla de 

provincia espanyola qu’havia de creure a Felip, Rey contra qui la metexa Anglaterra 

havía fet pronunciar als catalans. Axís anà visitant d’un polítich a l’altre rebén sols 

bones paraules y un sach de desenganys ... Y vet aquí que ja tenim al nostre Dalmases 

corrent de una banda al altra ... Molt correr, molt cansanci, molt discursejar i volguer 

convence; resultat rés. Pobre Dalmases!”.  

Tot i el nul èxit de la seva gestió, en Pau Ignasi de Dalmases no va tornar a Barcelona 

mentre va durar el setge filipista, sinó que va persistir en el seu intent de trobar suport 

per la causa dels catalans, fins després de la caiguda de la ciutat en mans de les tropes 

borbòniques, l’onze de setembre de 1714. Quan es va assabentar de la derrota va oferir 

la seva fidelitat a Felip V i li va demanar poder tornar a Barcelona, petició que va ser 

acceptada, tot i que se’l va desproveir del títol de Marquès de Vilallonga. Pedro Voltes 

fa constar la seva estranyesa que la tornada es produís amb aparent relativa facilitat, 

sobretot tenint en compte la intensa activitat política que havia protagonitzat  Dalmases 

i la brutal repressió, amanida amb bones dosis de revenja, desencadenada contra els 

catalans per part dels guanyadors
29

. El cas és que Dalmases va poder tornar a casa seva, 

on va viure fins a la seva mort el 10 de juny de 1718, i va poder reprendre la seva tasca 

intel·lectual i literària, i particularment la seva Història de Catalunya, titulada Anales del 

Principado de Cataluña, que havia començat a escriure i n’havia publicat el primer 

volum, per encàrrec de la Generalitat, abans de l’inici de la seva activitat diplomàtica 

davant dels poders europeus. També, doncs, des d’aquest punt de vista, l’actitud d’en 

Pau Ignasi de Dalmases va ser reflex de l’acceptació de la derrota com a fet irreversible, 

actitud tractada per Ferran Soldevila al capítol L’esforç per esdevenir província de la 

                                                           
27 Ernest Moliner i Brasés. La Academia dels Desconfiats. BRABLB. Any 1920. Volum 9. Núm. 65. Gener a 
Març 1917. Pp. 1-10. 
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 M. de Riquer. A. Comas. Història de la Literatura catalana.Ed. Ariel. Barcelona. 1964. Pp. 124-127. 
29 Pedro Voltes Bou. Nuevas noticias de don Pablo Ignacio de Dalmases y Ros y su tiempo. BRABLB. Any 
1956. Volum 26. Pàg. 124. 
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seva Història de Catalunya30
, on diu: “Després de la capitulació els consellers de 

Barcelona van donar ordre – una de les darreres ordres – perquè tothom reprengués el 

treball i ningú no parlés del passat ... Barcelona reprenia la seva existència laboriosa i 

menestral, amb una tal dignitat, amb una tal enteresa, que no havia desvetllat en 

l’heroisme, entre els adversaris, més admiració que la desvetllada ara per la desgràcia.” 

I més endavant: “Per a gairebé tothom, el règim de la submissió, malgrat que pugui 

aparèixer com a imperfecte, és ja un règim normal.”  

Avui hi ha un carrer a Barcelona dedicat a Pau Ignasi de Dalmases, just per sota i 

paral·lel, per la banda mar, al passeig de la Bonanova. 

L’adscripció política dels acadèmics desconfiats havia estat majoritàriament i 

conspícuament austriacista. Mireia Campabadal agrupa les seves intervencions 

acadèmiques en tres grups que reflecteixen la seva inquietud política, que són la 

preocupació per la successió dinàstica, en la que es posicionen majoritàriament a la 

banda de l’arxiduc Carles, un fort sentiment antifrancès, i finalment la qüestió 

nobiliària, especialment en el sentit de que poden veure afectats els seus interessos de 

classe depenent del desenllaç dels complexes esdeveniments històrics dels primers anys 

del segle XVIII. 

L’Acadèmia Desconfiada era doncs eminentment elitista, formada per un grup de nobles 

que buscaven passar l’estona discutint de temes històrics i literaris, en part com a 

instrument lúdic que els ajudava a mantenir una relació social dins la classe que 

ostentava el poder, però també perquè consideraven el desenvolupament de la cultura 

com una de les característiques de la classe nobiliària. En general les sessions tenien un 

component més o menys seriós, habitualment una mica enrevessat, i un altre de més 

directe, desenvolupat pel fiscal, que feia un vexamen o comentari, en to més o menys  

punyent o humorístic, de la primera part de la sessió. Més endavant veurem el paper 

important se Segimon Comas com a fiscal en temes d’humanitats després de la 

refundació de l’Acadèmia. 

Isabel Germán cita Francesc Garau, que a principis del segle XVIII esmenta una 

evolució del concepte de noblesa, que parteix d’un punt de vista exclusivament 

hereditari, cap a un altre en que considera que el noble cal no només que en neixi sinó 

que es faci, mostrant una actitud positiva cap al coneixement, possiblement empesos pel 

sorgiment de la cada vegada més poderosa burgesia, així com de la inquietud generada 

pel moviment Il·lustrat, amb el qual Dalmases havia tingut contacte directe. Coneixia 

per exemple, l’obra de Descartes i el Diccionari Bayle, i va adquirir el Journal des 

Savants31. Mireia Campabadal aprofundeix en aquesta visió dels interessos culturals de 

la noblesa catalana quan intenta perfilar aquesta nova ideologia, que defineix com de 

signe elitista i aristocràtic, i troba tres binomis que van apareixent en els discursos 

                                                           
30 Ferran Soldevila. Història de Catalunya. Volum III. Segona edició. Editorial Alpha. Barcelona 1962. Pp. 
1188-1230 
31 Isabel Germán Torres. La Academia de los Desconfiados. Pedralbes: revista d’història moderna. Any 
1993. Número 13. Pp.  565-569. 
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acadèmics
32

. El primer és el de noblesa heretada versus noblesa adquirida, i cita Antoni 

d’Armengol i d’Aimerich, baró de Rocafort, que es posiciona a favor de la noblesa 

adquirida per sobre de l’heretada quan diu: “Conviene estimar la nobleza de los 

hombres no por el aplauso de sus mayores, sí sólo por sus obras y propios hechos ... No 

en la carne ni en la sangre se funda la nobleza verdadera ...”. En el segon binomi 

contraposa virtut i oci, considerant la virtut com la característica de la noblesa que 

justifica els seus privilegis, i aquesta virtut s’assoleix a través del saber, i aquest per 

l’educació, convertint-se a més l’educació i el saber en elements que marquen fronteres 

entre les classes socials. Més endavant en parlar d’en Segimon Comas veurem que, en el 

seu parlament d’acceptació de la presidència de l’Acadèmia, va subratllar especialment 

la importància del coneixement com una característica distintiva de la noblesa, i de 

quina manera ell mateix va contribuir a la formació acadèmica d’aquesta noblesa, 

primer des de la Universitat, i després del tancament d’aquesta de forma privada, i 

també veurem el valor que donava a la necessitat d’aquesta noblesa per redreçar 

Catalunya.  Finalment, el tercer binomi,  és el de les armes versus les lletres, i es dóna 

preeminència a les lletres. Es té notícia d’una intervenció de Pau Ignasi de Dalmases en 

una acadèmia del 18 de novembre de 1701 en honor de FelipV, abans de l’esclat del 

conflicte dinàstic, en que va defensar que entre les virtuts del nou monarca destacaven 

el valor i el saber, però que era superior en saber. 

En aquesta concepció de la noblesa, hi van jugar un paper determinant les escoles en 

que s’educaven les capes altes de la societat de les que en va ser un exemple 

paradigmàtic el Col·legi de Cordelles, fundat per Jaume Cordelles, durant el segle XVI, 

“para estudiantes de algunas ilustres familias”. Els objectius del col·legi eren donar una 

educació religiosa, humanística i civil, que incloïa cortesia, esgrima, dansa, música, etc., 

sempre utilitzant la llengua castellana i en segon lloc la llatina, deixant de banda el 

català
33

. 

La darrera sessió de que es té notícia de l’Acadèmia dels Desconfiats es va celebrar el 

25 de març de 1703, havent de cessar les activitats acadèmiques degut al clima 

d’incertesa i violència que es va anar apoderant del país a mesura que es va anar acabant 

el festeig entre el nou rei i Catalunya, al mateix temps que la majoria d’acadèmics 

desconfiats s’anaven decantant clarament cap al bàndol austriacista. 

 

 

 

 

                                                           
32 Mireia Campabadal i Bertran. La Reial Acadèmia de Bones Lleters de Barcelona en el segle XVIII. 
L’interès per la historia, la llengua i la literatura catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona. 2006. Pp. 65-76. 
33

 Id. Pp. 74-76. 
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Isidre Serradell, precedent santquirzenc de Segimon Comas a l’acadèmia i a la càtedra de 

retòrica? 

El Dr. Amadeu Colom, al seu treballs sobre Sacerdots i Rectors de la Parròquia de Sant Quirze 

de Besora34 esmenta Isidorus Serradell com a Rector entre 1718 i 1728 i en diu: “Doctor en 

Teologia. Catedràtic de Retòrica a la Universitat de Barcelona, Membre de l’Acadèmia dels 

Desconfiats dintre l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, fundada pel Dr. Segimon Comas, 

ja conegut pels nostres lectors. Mor a Sant Quirze el dia 18 de febrer de 1728 i fuit sepultum 

cadaver Rdi. Doctoris Isidori Serradell, Rectoris istius parochiae intus Ecclesia in sepultura 

propria de licentia Ilustris ac Reverendis. Raymundi de marimon, episc. Vicensis cum assitantia 

18 sacerdotum in choro”. He trobat referències d’un Isidre Serradell, admès com a acadèmic 

desconfiat el 4 de gener de 1701 al BRABLB35, però no n’ha trobat cap del que va portar al Dr. 

Colom a identificar l’acadèmic amb el que va ser deu anys rector de Sant Quirze. 

 

3 SEGIMON COMAS ABANS DE LA CAIGUDA DE BARCELONA. LA 

UNIVERSITAT I L’ACADÈMIA DE SANT TOMÀS D’AQUÍ. 
 

La primera aproximació biogràfica sobre Segimon Comas la va fer l’historiador i 

acadèmic Josep Rafael Carreras i Bulbena, i la va publicar al BRABLB
36

 l’any 1927, 

formant part, tal com indica al títol i després explica a la introducció, d’una aproximació 

històrica a l’Acadèmia a través d’alguns personatges que n’han format part i que 

comença com segueix: “La nostra Acadèmia, a través del temps ha recollit l’esforç 

intelectual d’homens de vàlua, jo sia en lo conreu de la Història, nostra tasca primordial, 

ja en sengles estudis realitzats en lo dilatat camp de les lletres, en lo pregon derroter de 

les disquisicions filosòfiques, en l’investigació dels secrets de la Ciència i de les Arts, i 

en la salvaguarda del Dret”. Carreras es proposa estructurar el treball seguint un ordre 

cronològic i dividint-lo en dues èpoques, la primera de les quals “Abarcarà l’enllaç de la 

primitiva de Can Dalmases ab la primitiva de Bones Lletres de Barcelona, y la vida 

literària d’aquesta...”. De fet ja havia dedicat un extens estudi a l’Acadèmia 

Desconfiada, i Pau Ignasi de Dalmases i altres acadèmics desconfiats, al qual m’he 

referit àmpliament més amunt. 

A continuació Carreras prossegueix amb la seva primera biografia, que és justament la 

del “Doctor don Segimon Comas i Codinach, prev., continuador de l’Academia 

                                                           
34

 Amadeu Colom i Freixa. Sacerdots i Rectors de la Parròquia de Sant Quirze de Besora. Programa de la 
Festa Major. 1974. 
35

 Josep Rafael Carreras i Bulbena. Constitució i actes conservades de la Acadèmia Desconfiada, 
anomenada també Escola i Acadèmia dels Desconfiats. BRABLB. Vol 10. Núm 74. Any 1922. Pp. 240 i 
241. 
Ernest Moliné i Bresés. Els integrants de l’Acadèmia dels Desconfiats. BRABLB. Vol. 9. Núm. 65. Any 
1920. Pàg. 6. 
36 Josep Rafael Carreras i Bulbena. Estudis biogràfics d’alguns benemèrits patricis que ilustren aquesta 
Academia. BRABLB. Números 96 i 97. Julio a Diciembre de 1927.  
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Literaria de can Dalmases, primer president d’altra literaria i de la de Bones Lletres de 

Barcelona”. 

De la biografia de Segimon Comas descrita per Carreras en destaco que va néixer a Sant 

Quirze de Besora el dia 21 de desembre de 1667, essent fill de Ramon Comas i Mariana 

Codinachs, el primer hereu del mas Les Comes, i la segona filla de Sant Pere de Torelló, 

i va ser batejat l’endemà del seu naixement. També esmenta els padrins, tots dos 

pertanyents a la parròquia de Sant Pere de Torelló. Aquestes dades del natalici de 

Comas són especialment important des del punt de vista de Sant Quirze de Besora, i són 

les que van portar a que l’escola pública del poble dugui el nom de Segimon Comas i 

Codinach, molt probablement degut a la influència de l’erudit capellà sanquirzenc 

Amadeu Colom i Freixa, decisiva en que l’escola fos batejada amb el nom del nostre 

personatge. Malauradament, tant els arxius parroquials de sant Quirze com els de Sant 

Cugat del Rec de Barcelona, parròquia de la que Comas era rector quan va morir, es van 

destruir completament durant la guerra civil de 1936 i per tant no hi ha la possibilitat de 

consultar uns arxius que van portar a Carreras i Bulbena a identificar el prestigiós 

catedràtic, retòric i preceptista amb el capellà santquirzenc. L’estudi biogràfic de 

Carreras també esmenta que Comas va estudiar a la Universitat de Barcelona, de la que 

més endavant en va ser catedràtic de Retòrica.  

Un bon grapat d’anys més tard de la publicació dels estudis biogràfics de Carreras, el 

catedràtic de Filologia catalana de la Universitat de Girona Albert Rossich ha investigat 

en profunditat la figura de Segimon Comas. La primera vegada que em consta que hi fa 

referència és al seu llibre Una poètica del barroc. El “Parnàs Català37
, publicat l’any 

1979, en que després d’esmentar l’estudi biogràfic de Rafael Carreras i Bulbena com la  

biografia de Comas més completa publicada fins aleshores, fa la següent referència 

biogràfica de Segimon Comas: “A partir d’aquest article les referències al que fou 

president de l’acadèmia sense nom es fan a nom de Segimon Comes i Codinac. No he 

pogut esbrinar l’exactitud de l’atribució del segon cognom, però el fet és que a tots els 

manuscrits aquest és Vilar”. L’any 1994 el mateix Rossich, torna a fer referència a la 

biografia de Comas, al seu article publicat el 1994 al BRABLB sobre una sessió 

semipública de l’Acadèmia, al que em referiré àmpliament més enllà, i  referma que a 

tots els manuscrits del seu curs de retòrica de la Universitat de Barcelona és anomenat 

Segimon Comas i Vilar, i que per tant no es pot seguir defensant la identitat donada per 

Carreras i Bulbena que el fa fill de Ramon Comas i Mariana Codinach. 

Però l’estudi més aprofundit que he trobat de la biografia de Segimon Comas és del 

mateix Albert Rossich, formant part d’una publicació, El (Re)descobriment de l’edat 

moderna38, del qual he consultat la part que fa referència a les seves indagacions sobre 

la biografia de Segimon Comas, la transcripció íntegra de la qual es pot trobar a la 

                                                           
37 Albert Rossich. Una poética del barroc. El Parnàs Català. Col·legi universitari de Girona. 1979. Pp. 22-
23 
38

 Edició a cura d’Eulàlia Miralles i Josep Solervicens, amb la col·laboració d’Antoni-Lluis Moll, Maria 
Toldrà i Anna M. Villalonga. El (Re)descobeiment de l’edat moderna: estudis en homenatge a Eulàlia 
Duran. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat: Universitat de Barcelona. 2007. Pp. 431-459. 
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xarxa
39

. Comença de la següent manera: “Segimon Comas va ser un personatge 

important a la Barcelona del primer terç del segle XVIII. Sacerdot, doctor en ambdós 

drets, catedràtic de lletres humanes de la Universitat de Barcelona, i primer president de 

l’Acadèmia literària de Barcelona, tenia una notable formació històrica i literària. Un 

cop clausurada la Universitat de Barcelona per ordre de Felip V, va aplegar al seu 

voltant estudiants joves de famílies rellevants de la ciutat, que més tard van constituir el 

nucli fundador de l’Acadèmia de Barcelona, dita primer “literària” i després “Acadèmia 

de Bones Lletres”. En aquest treball, Rossich aprofundeix en la identitat de Segimon 

Comas, i insisteix en que la identificació feta per Carreras i Bulbena és errònia, degut 

per una banda a que a tots els manuscrits trobats a la Universitat de Barcelona se 

l’identifica com a Segimon Comas i Vilar, i també a que la seva data de naixement ha 

de ser forçosament posterior a l’esmentada per Carreras, perquè apareix inscrit, com a 

alumne, amb el nom complet Segismundo Comas i Vilar, a la tercera classe de 

gramàtica entre els participants a la Magestuosa poetica fiesta celebre en tres lenguas 

latina, castellana y catalana que ... la Palestra literaria de la Excelentissima ciudad de 

Barcelona ... consagra a ... Don Carlos Segundo ... Els alumnes de l’esmentat certamen, 

celebrat el 2 de setembre de 1700, havien de tenir al voltant de 15 anys, i per tant la data 

de naixement s’hauria de situar al voltant de 1685, uns 18 anys més tard del 1667 

esmentat per Carreras i Bulbena.  

Del lloc de naixement només hi ha constància clara de que va ser al Bisbat de Vic, 

perquè així consta a l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), a les actes d’obtenció del 

benefici de Sant Segimon del Palau Episcopal, el 27 de juny de 1712, i en la permuta 

d’aquest benefici pel de Sant Mateu Pacià el 12 de juliol del mateix any
40

. Aquesta 

informació no contradiu doncs que el lloc de naixement sí que pogués ser Sant Quirze 

de Besora. Malauradament els arxius parroquials de Sant Quirze, consultats per Carreras 

i Bulbena, van ser destruïts durant la Guerra Civil de 1936. Tampoc no m’ha estat 

possible trobar cap referència de Segimon Comas a l’Arxiu Episcopal de Vic, on m’han 

reafirmat la completa destrucció de l’arxiu parroquial de Sant Quirze durant la Guerra  

Civil, i que malauradament tampoc no hi ha cap registre de les ordinacions sacerdotals 

d’aquella època, perquè els expedients de les quals només es conserven a partir de 1749. 

El 1705 consta, amb el títol de “licenciado”, com a majoral de filosofia a la festa que 

l’Acadèmia de Sant Tomàs celebrava una vegada a l’any com a homenatge al seu sant 

patró. Els majorals eren els responsables de l’organització de l’acte i canviaven cada 

any. Pedro Voltes cita Segimon Comas com acadèmic de l’Acadèmia de Santo Tomás 

de Aquino, a la que pertany com a catedràtic de la Universitat de Barcelona
41

, on 

                                                           
39

 
http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.p
df  (Consultat 08/12/2010) 
40

 He consultat directament aquestes referències del llibre de Col·lacions de 1710 a 1714 de l’ADB on 
consta com a clericus vicensis. A la primera referencia (folis 317-318) hi consta com a Segismundo 
Comas i a la segona (folis 321-322) com a Segismundum Comas, però a cap de les dues no hi consta el 
segon cognom. 
41 Pedro Voltes Bou. Nuevas noticias de Don Pablo Ignacio de Dalmases y Ros y su tiempo. BRABLB. Vol 
26. Any 1956. Pàg. 112 

http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.pdf
http://www3.udg.edu/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/rossich%20segimon%20comas.pdf
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acabaria obtenint el títol de doctor en ambdós drets, com sabem per la seva retòrica 

pòstuma. Diu Voltes: “Parece poder afirmar-se que la Academia de los Desconfiados 

era un senado de personalidades desvinculadas de la Universidad, mientras que la de 

Santo Tomás era un círculo cerrado de universitarios (los estatutos lo indican así), cuyos 

afanes estaban proyectados hacia la propia Universidad, como lo demuestra su celo por 

la instrucción y la edificación de los estudiantes”.  

Albert Rossich cita al mateix Voltes
42

 en la seva edició dels estatuts de l’Acadèmia 

aprovats el 1711, que inclouen una breu història de la institució, que comença quan 

Francesc de Borja, virrei de Catalunya, insta la devoció a Sant Tomàs d’Aquí a 

Barcelona. L’acadèmia s’institucionalitza amb l’aprovació del papa Sixt V el primer de 

juny de 1586. Conclou Rossich: “Una acadèmia relacionada amb la universitat, que 

premia poesies i genera codis de preceptiva poètica que les posen de model ... És 

impossible no relacionar tot això amb el que havien representat els antics consistoris 

poètics de tradició medieval, i després els certàmens literaris que proliferen a l’edat 

moderna. Efectivament: eren sobretot escoles de poesia. L’Acadèmia de Sant Tomàs 

s’afegia a la tradició de poesia de certamen que havia ensenyat mètrica i versificació als 

catalans; s’hi afegia, o la suplia, a partir del moment que els certàmens van deixar de ser 

competitius per convertir-se en una simple manifestació de lluïment escolar. Les 

Acadèmies de Sant Tomàs, vinculades des de la fi del segle XVIII als seminaris, van 

continuar ensenyant i premiant els estudiants més destacats ... fins a les vigílies del 

concili Vaticà II”. 

La informació que he trobar sobre la tasca docent de Segimon Comas a la Universitat de 

Barcelona també prové majoritàriament dels treballs de Rossich, i és la següent: Va 

entrar-hi com a catedràtic de retòrica el 21 de març de 1709, per jubilació del seu 

antecessor Francesc Llaurador, amb un sou de 100 lliures semestrals, que consta que va 

cobrar fins al juny de 1713. Referent a la càtedra de retòrica afirma el següent: “Moltes 

universitats tenien càtedres de retòrica i quan no era així aquesta matèria es feia en un 

curs superior de gramàtica. Amb aquella assignatura es pretenia ensenyar a escriure 

correctament en prosa llatina, prenent fonamentalment Ciceró com a model. Els estudis 

de mètrica llatina, basats sobretot en l’obra de Virgili, es feien en l’últim curs de 

gramàtica, simultàniament amb els de retòrica en aquells llocs – com Girona – en que 

no existia una dotació exclusiva per a aquesta darrera matèria. És formant part d’aquesta 

assignatura que ben entrat el segle XVII es comença també a donar classes de 

versificació en llengües vulgars
43

.”  

Segimon Comas va elaborar uns apunts de retòrica, que van tenir una gran acceptació 

entre el seu alumnat, i fins i tot altres professors en van fer versions modificades. Albert 

Rossich cita en el seu treball sobre Comas algunes de les versions dels apunts del curs 

de retòrica de Comas recollits per alguns dels seus alumnes, en els quals consta amb els 

dos cognoms de Comas i Vilar. A més ha tingut la gentilesa de confirmar-me aquesta 

                                                           
42

 Pedro Voltes. Estatutos aprobados por la Academia de Santo Tomás de Aquino en Barcelona en 1711. 
Analecta Sacra Tarraconensia, XXXIV, 341-360. 
43

 Albert Rossich. Una poética del Barroc. El Parnàs Català. Col·legi Universitari de Girona. 1979.Pp 9-34. 
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informació quan li vaig demanar per coreu electrònic, i m’ha enviat la referència dels 

manuscrits
44

, a més de reafirmar-me la seva seguretat de que Segimon Comas Codinach 

era un capellà diferent de l’acadèmic. També m’ha informat de la propera aparició d’un 

diccionari d’acadèmics, probablement durant aquest mateix any 2011, editat per 

l’Acadèmia, en que Segimon Comas hi apareixerà amb el segon cognom de Vilar, del 

qual m’ha estat permès consultar-ne algunes dades a l’arxiu de la Institució.   

Reprodueixo les portades-títol de dos d’aquests manuscrits, que m’ha estat permès 

escanejar a la biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona (ms. 281), i a la Biblioteca 

de reserva de la Universitat de Barcelona (ms.181). 

                                                           
44 Brevis Rhetoricae cursus ex ciceronianis precipue preceptis et orationibus summa diligentia collectus a 

Reverendo. Sagismundo Comas et Vilar presvitero sexto doctore nec non in unibercitate (olim) 

humaniarum literarum catedratico... (s.d.), ms. 281 de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona. 

Brevis Rhetoricae cursus ex ciceronianis praecipue praeceptis et orationibus, summa diligentia collectus a 

Redo. Sagismundo Comas et Vilar, presbitero u.j.D., nec non in Barcinone universitate (1734?), ms. 181 

del CRAI. Biblioteca de reserva de la Universitat de Barcelona. 44 

Brevis Rhetoricae cursus ex Ciceronis praecipue praeceptis et orationibus summa diligentia collectus a 

Remo. Sagismundo Comas, et Vilar, prro V.J.D. nec non in Barcinonensi universitate publico humanarum 

litterarum professore nunc autem mihi Francisco Abril recenti earum cultori summa cum claritate 

explicatus a Revdo Salvatore Puig Prro et in episcopali ac pontificio Barcinonensi Collegio Rhetorices ac 

poesios dignissimo magistro (s.d.), ms. 180 del CRAI. Biblioteca de reserva de la Universitat de 

Barcelona. 

Brevis Rethorica cursus ex Ciceronianis praeceptis, et orationibus diligentia collectus a Rdo. Sigismondo 

Comas et Vilar presbitero,et U.J. Doctore in Barcinonensi Universitate ... professore (1769), ms. 213 de la 

Biblioteca Pública de Tarragona, 87 fs.; copiat per Joan Torrent i Pagès.44 

Brevis retoricae cursus ex Ciceronianis praecipue praeceptis, et orationibus summa diligentia collectus a 

R. Sigismundo Comas, et Vilar presbitero, utriusque juris doctore, in Barcinonensi Universitate publico 

humanarum literarum professore. A Francisco Nadal scholastico transcriptus anno MDCCLXXII, ms. 1708 

del CRAI. Biblioteca de reserva de la Universitat de Barcelona. 

Brevis Rhetoricae cursus ex ciceronianis praecipue praeceptis et orationibus, summa diligentia collectus a 

Reuerendo Sagismundo Comas et Vilar, praesbitero et utriusque.uris doctore in Barcinonensi universitate 

publico humanarum literarum proffessore (1773), ms. 1242 de la Biblioteca de Catalunya; còpia per a ús 

de Josep Pujol i March “qui ferventissime cursu Rhetoricali operam dat, docente ipsum Reverendo 

Antonio Font et Pardines, istius facultatis in Episcopali Collegio Praeceptore” (f. 1). 
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L’any 1779, és a dir trenta-nou anys després de la mort de Segimon Comas, es va 

imprimir una versió pòstuma d’aquest curs de retòrica. He pogut consultar dues versions 

idèntiques d’aquesta obra, l’una a la Biblioteca de Catalunya i l’altra a la Biblioteca del 

Seminari Conciliar de Barcelona
45

, de les quals en reprodueixo la portada de la segona 

(R 80350), on no s’esmenta l’autoria d’en Segimon Comas, però sí que s’esmenta al 

preàmbul, fet per l’editor de la Impremta Piferrer, al que tornaré breument més 

endavant. 

 

                                                           
45 Segimon Comas i Vilar. Ars Rhetorica in usum scholarum Collegii Episcopalis Barcelonensis. Barcinone 
ano 1779. Ex Typis Regiis Eulaliae Piferrer Viduae, in Platea Angeli 
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Tornant a El Parnàs Català, fa una anàlisi del que constitueix un tractat de poètica del 

capellà, professor de la Universitat de Girona, Narcís Julià (Torroella de Montgrí 1657 – 

Girona 1705). Prèviament, però, fa una breu descripció de les poètiques escrites durant 

els segles de l’anomenada Decadència. En cita deu, entre elles la de Segimon Comas, i 

en cita diverses versions dels apunts del seu curs, Breves noticias de la poesia vulgar, 

así catalana como espanyola, de la que afirma que gaudí d’una gran popularitat, i que 

es tracta d’un breu repertori de figures i estrofes dirigit als estudiants, on el text i els 

exemples són en castellà tot i que a la versió que posseeix hi figura un poema en català. 

Aquest text era la base de les lliçons de preceptiva que s’incorporaven al final del curs 

de retòrica.  

He tingut oportunitat de consultar a l’arxiu de la Bibilioteca de Catalunya dues versions 

diferents d’aquests apunts, que corresponen als manuscrits 1687 i 311 respectivament 

de l’esmentat arxiu, dels quals en reprodueixo la portada títol. El manuscrit 1687 és 

bastant semblant a la majoria de versions del text, entre elles a la de la Biblioteca de 

reserva de la Universitat de Barcelona que reprodueix Rossich a l’annex del seu treball 

sobre Comas. L’altre manuscrit té una estructura diferent i és una mica més llarg que la 

resta. Tots aquests manuscrits són apunts fets per alumnes de les classes de Segimon 

Comas, i per tant subjectes a variacions i sovint errades més o menys gruixudes. Vaig 

intentar consultar una versió esmentada, tant per Rossich com per Mireia Campabadal, 

de l’Arxiu Episcopal de Vic (armari de manuscrits no catalogats), però no em va ser 

possible trobar-lo. 

                      

Mireia Campabadal, en el seu estudi Sobre la concepció de la poesia catalana al segle 

XVIII46, cita l’obra de Rossich i n’extreu cinc dels autors o documents que cita, que 

tracten sobre poètica i preceptiva, escrits en català o en castellà, que fan referència a la 

llengua catalana. Entre ells cita Segimon Comas i diverses versions del seu curs, Breves 

noticias de la poesia vulgar así catalana como espanyola, fent referència als diversos 

                                                           
46 Mireia Campabadal i Bertran. Sobre la concepció de la poesia catalana al segle XVIII. BRABLB. Vol. 48. 
Any 2002. Pp. 244-261 
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manuscrits consultats i la seva localització, i en fa una anàlisi sobre la seva relació amb 

l’ensenyament, la qüestió lingüística i el contingut.  

4 SEGIMON COMAS DESPRÉS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ. 

4.1 Entre la caiguda de Barcelona i el reinici de l’Acadèmia. 

El Marquès de Caldes de Montbuy (Carles Sanllehy), al seu article sobre els presidents 

de l’Acadèmia de Bones Lletres
47

, publicat al BRABLB l’any 1953, coincideix amb 

Carreras i Bulbena, de qui probablement va pouar la major part de la informació, en la 

biografia de Segimon Comas, però hi afegeix que quan es va clausurar la universitat de 

Barcelona, aquest va continuar la seva tasca docent a la de Cervera. Rossich no 

considera defensable aquesta afirmació, que atribueix a una mala interpretació de la 

biografia feta per Torres Amat, que es presta a ser llegida de forma contrària al que 

realment vol dir: “COMAS, Segismundo
48

, presbítero, doctor en ambos derechos. Fue 

catedrático de retórica en la Universidad de Barcelona, y trasladada ésta a Cervera 

prosiguió la enseñanza en aquella ciudad. Su mérito recomendable le hizo presidente de 

la Academia de Buenas Letras de Bercelona, aunque no tenia mas autoridad ni 

distinción que le autorizase en el mundo que la de profesor de Retórica. El curso de 

retórica que se dictaba le añadió mucho, u refundió dándole más claridad i método y un 

discípulo suyo catedrático del seminario le adicionó Ars Rhetorica in usum scholarum 

Collegi Episcopalis Barcinonensis Barcinone 1779 nº 8. B. Ep.”.  

Joan Serrallonga i Urquidi, a la seva història de Sant Quirze
49

, tot i que no desmenteix 

que Comas es traslladés a la universitat de Cervera, diu que aquest no consta al llibre de 

catedràtics d’aquesta universitat, actualment a l’arxiu de la Universitat de Barcelona, fet 

que he consultat personalment amb Serrallonga, ha tingut l’amabilitat de confirmar-me 

que havia comprovat directament aquesta dada.  

També el preàmbul de la retòrica pòstuma de Segimon Comas, escrit pel seu editor, a la 

qual m’he referit en l’apartat anterior, i del qual Rossich ens en facilita la traducció en el 

seu treball, ens aporta més informació sobre aquest punt: “En l’ensenyament de les 

lletres als joves, aquell home a qui la noblesa, especialment, s’afanyava a confiar 

l’educació dels fills, va ser conegudíssim per la seva fama. Un cop tancats aquells 

estudis oficials, va continuar la mateixa tasca durant molts anys i amb gran 

reconeixement a benefici de l’ensenyament privat; fins que obertes les portes d’aquell 

col·legi episcopal per ensenyar retòrica, la província va ser confiada a aquell home 

preparadíssim en aquesta qüestió, per l’autoritat de la persona i la saviesa del mètode, i 

després als altres que el van succeir, ja que, com la tija es cobreix de fulles del mateix 

                                                           
47
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metall, fins avui s’ha administrat  no menys lloablement que útilment. (El text en 

cursiva es refereix com de Virgili. Aen. IV. 144.). 

El fet que Comas es quedés i continués la seva tasca docent a Barcelona, després de la 

clausura de la Universitat, va tenir gran importància, com veurem de seguida, en la 

gestació de la refundació de l’Acadèmia barcelonina. 

 

4.2 Artífex i primer president de la refundada Acadèmia barcelonina. 
Al seu estudi biogràfic sobre Segimon Comas, Carreras i Bulbena explica que, malgrat 

la Guerra de Successió “no’s dissolgué l’Academia Literaria Montserratina de can 

Dalmases, anomenada vulgarment dels Desconfiats en oposició a la dels Confiats de 

Pavia...”, i que després de morir en Pau Ignasi de Dalmases els seus tres fills van 

continuar les reunions juntament amb els “desconfiats mestre mossèn Francesch Valls i 

Galan y doctor Segimon Comas y Codinach, acurat retòrich de reconeguda fama”. 

Seguidament diu que el mestre Valls va tenir notícia de que a casa del Comte de 

Perelada també s’hi celebraven reunions literàries i que va aconseguir fusionar els dos 

grups en un de sol que es va considerar continuador de l’Acadèmia dels Desconfiats, 

que en la seva primera reunió com a acadèmia literària innominada van investir el 

doctor Comas com a president per aclamació: “... eren ja vint y sis individuus, volien 

que continués de president lo doctor Comas. Aquest, qui tenia més de sexanta anys, no 

volgué acceptar. N’hi privava de ferho los freqüents atachs de gota que l’impedien tot 

exercici ... Lo doctor Comas continuà sempre treballant a mida de ses forces”. 

Martí de Riquer, al seu article sobre la història de l’Acadèmia publicat al BRABLB
50

, 

comença parlant de la relativament breu existència  de l’Acadèmia dels Desconfiats. A 

continuació diu que un cop restablerta la pau i tranquil·litat després de la Guerra de 

Successió, “el conde de Perelada procuró reunir a algunos de sus amigos igualmente 

inclinados al estudio para renovar el cultivo de las bellas letras en Barcelona”. L’intent 

no va reeixir fins l’any 1729, en que el Marquès de Perelada va reunir quinze persones 

destacades del món de la noblesa i de les arts a fi de, citant les seves Memòries, conrear 

la “historia sagrada i profana, y con especialidad la de Cathaluña, pero entretexiendo los 

assumptos con algunos de las philosophias natural, moral y política, y otros de 

eloqüencia y poesia, assí para constituir más plausibles con la variedad las asambleas 

como para atraher a la joven nobleza con los últimos, instruirla con los segundos, e irla 

inclinando a la sólida aplicación con los primeros”. Riquer subratlla la prioritat que va 

tenir l’Acadèmia, des de bon començament, d’investigar la Història de Catalunya, però 

també la necessitat de compensar fins allà on fóra possible el buit acadèmic que havia 

quedat a Barcelona després de perdre la Universitat. Sempre, quan es fa referència a 

objectius educatius, ens trobem que aquests s’encaren només als joves nobles. 

Recordem que ens trobem encara plenament inserits dins de l’Antic Règim.  

                                                           
50 Martíi de Riquer.  Breve historia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Volum 25. Any 
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Riquer continua esmentant les primeres reunions de l’Acadèmia, la primera de les quals, 

el primer d’Abril de 1729, en que “Segismundo Comas y Codinach” va prendre 

possessió com a president del que anomena un grup d’entusiastes que iniciaven una 

Acadèmia que encara no tenia nom, seguint l’exemple de la Real Academia Española de 

Madrid, aprovada per Felip V el 1714.  

Segimon Comas va tenir un paper preponderant en la refundació de la Institució perquè, 

tal com ha quedat clar a l’apartat anterior,  un cop clausurada la universitat de 

Barcelona, després de la Guerra de Successió, va continuar la seva activitat docent a la 

mateixa ciutat, de forma privada, amb joves de famílies nobles que després esdevindrien 

el nucli que va reiniciar l’Acadèmia l’any 1729.  

Quan va ser elegit president de l’Acadèmia era beneficiat de Sant Sever, i per aquest 

motiu les primeres reunions es van celebrar en una casa del carrer Tallers, en aquells 

moments domicili de Comas, i que era propietat de l’esmentada capella. Més endavant 

es va traslladar la seu de les reunions al Palau Dalmases, del carrer Montcada, que ja 

havia estat seu de les reunions de l’Acadèmia dels Desconfiats.  

Rossich, en el seu treball sobre Comas, cita com a document més important de 

l’activitat de Segimon Comas a l’Acadènia la seva Introductio ad primam academiam, 

el discurs que va pronunciar en llatí, a la seva presa de possessió com a president, el dia 

primer de maig de 1729, en que es restablia la Institució. El discurs està íntegrament 

reproduït en un annex del document, tant la versió original llatina com una traducció 

catalana. Rossich destaca alguns aspectes del mateix: “L’orgullosa declaració del seu 

protagonisme en la iniciativa de ressuscitar l’Acadèmia, la idea de continuïtat entre el 

Consistori de Barcelona i l’Acadèmia de Barcelona , el dolor per la pèrdua de la 

Universitat i els efectes de la guerra, la funció de suplència de l’Acadèmia en l’educació 

de la joventut, i l’esperança en el redreçament i la glòria renovada de la classe dirigent 

catalana”.  

Reprodueixo alguns fragments de la traducció del discurs que em semblen especialment 

significatius. Comença agraint als acadèmics que l’hagin escollit com a president: 

“Aquest dia, il·lustríssims acadèmics ha de ser celebrat per mi més que els altres ... puc 

dir que gràcies a vosaltres he arribat molt més enllà del que mai no hauria pogut 

pensar”. Més enllà, continua dient, que l’honor que li fan de deixar-lo parlar en primer 

lloc, és merescut degut a la seva important aportació en la recreació de la Institució, que 

considera com un dret degut a la seva decisiva aportació a que aquesta recreació hagi 

estat possible: “... estic content que vosaltres no m’hàgiu denegat el meu dret, quan 

m’heu encomanat que parlés en aquesta assemblea. Doncs qui de fora ha hagut o ha 

pogut pronunciar unes paraules el primer, sinó aquell que en la seva ment, el primer, va 

concebre a dintre seu molt apassionadament que es constituís a Barcelona aquesta 

assemblea? ...” També fa una referència a que és la noblesa la que principalment 

constitueix l’Acadèmia: “... què es pot pensar feliçment en aquesta Acadèmia, en la qual 

en comptes del poble s’hi posa la flor i esplendor de la noblesa ...”. Continua fent patent 

que considera l’Acadèmia continuadora de les acadèmies del món antic, però sobretot 
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de les provençals de l’Edat Mitjana: “... tant si imitem els acadèmics de Grècia, com si 

amb més raó per a nosaltres seguim els avantpassats provençals, els més savis de tots. 

Recordem acadèmics aquells eruditíssims herois, la brillantor del nom dels quals no 

s’enfosquirà per cap oblit dels temps. Recordem aquells set trobadors de Tolosa, dels 

quals totes les nacions no negaran que han après la poesia rimada ...”. A continuació 

manifesta la seva profunda tristesa per les conseqüències de la Guerra, i molt 

particularment per la pèrdua de la Universitat, però al mateix temps el seu consol pel fet 

que l’Acadèmia en pot reparar parcialment la pèrdua: “Què més queda, doncs, que 

congratular-nos per a aquest Principat i per a aquesta ciutat de Barcelona? Perquè sóc 

del parer que tot el gran esplendor que ha perdut en aquests temps dificilíssims en 

aquest dia s’haurà de recuperar. Ho confesso, certament, acadèmics: totes les vegades 

que recupero la memòria del temps passat i recordo que s’ha perdut la nostra universitat, 

en altre temps font ubèrrima d’homes sapientíssims, no puc fer més que acompanyar 

amb llàgrimes aquesta calamitat. ... només aquesta institució de l’Acadèmia ... m’ha 

pogut portar consol a mi i a tota la ciutat. ... quina i quanta amargor, dic, ens hauria 

portat a tots nosaltres allò que haguéssim perdut per al futur, perduda la Universitat, si 

no hagués brillat per a aquesta ciutat una major esperança de dignitat amb la institució 

de l’Acadèmia”. Finalment, és molt interessant veure de quina manera fa palesa la 

importància que dóna al saber i l’erudició per a la noblesa catalana: “... amb aquesta 

institució de l’Acadèmia és concedit a aquesta ciutat no només fer nobles, sinó també 

fer els nobles més nobles, tornar-los més mereixedors de la noblesa ... Així doncs, 

esforceu-vos o apresseu-vos a arribar a aquesta esplendor de la noblesa, nobilíssims 

oients, en aquest estudi de les lletres, perquè no hi ha res que us pugui ser de major fruit 

ni glòria ... perquè aconseguim aquesta finalitat: la d’embellir gloriosament aquella 

noblesa que heu rebut dels majors amb els majors ornaments dels estudis, de l’erudició i 

de la política. He dit. Doctor Segismundus Comas, presbytero et presidente.” 

Francesc Carreras i Candi, que va ostentar la presidència de l’Acadèmia entre 1918 i 

1937, s’endinsa en la importància de la dràstica clausura de totes les universitats 

catalanes, i valora el paper del valor substitutiu que va representar la creació de 

l’Acadèmia
51

 amb un raonament ben interessant, que resumeixo amb les seves pròpies 

paraules: “L’any 1714 és de mala recordança per l’expansió intelectual de la ciutat. Se 

suprimí la universitat de Barcelona així com les altres benemèrites de Vich, Lleyda, 

Tortosa y Gerona: Les rendes de totes elles s’aplicaren a la nova universitat que’s fundà 

a Cervera. La de Tarragona, inaugurada en 1575, no pugué suprimirse  totalment perque 

lo seu estatut prohibía que les sues rendes poguessin traspassarse a cap altra localitat. Se 

la tolerà cambiantli lo nom ab lo de Real Estudio, y per obtenir grau devien revalidarse 

a Cervera. Aquesta greu resolució de suprimir nostra Universitat anà seguida d’altres 

resolucions i pràctiques coercitives promulgades contra la quasi totalitat de les 

ensenyances literàries barcelonines ... L’edicte del capità general d’Aragó i Catalunya a 

8 de març de 1715 prohibia – enseñar gramática i retórica en parte alguna de esta ciudad 

(Barcelona), ni a puerta abierta ni cerrada, a persona alguna, de cualquier estado, 
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calidad i condición que sean, bajo pena de 100 libras catalanas, en que incurrirán los 

maestros padres y tutores, quedando dicha enseñanza solo al cuidado de los padres de la 

Compañia de Jesús ...- L’hecatombe literari fou general. Se suprimiren altes 

corporacions barcelonines de caràcter literari no didàctich ... Però com totes les coses 

tenen en aquest món una fi, a la paralisació del moviment literari la fi li pervingué en 

1729 amb la formació de l’Acadèmia de Bones Lletres. Estimem que no està prou 

aquilatada la importància de sa aparició ...”. Després d’esmentar la primera reunió a 

casa de Segimon Comas, el primer d’abril de 1729, continua: “ ... No’s posà 

entrebanchs, per part de les autoritats polítiques del Principat, a la naixent activitat 

literària dels barcelonins. Molt al contrari, lo més alt i genuí representant del element 

opresor, lo capità general Marquès de Risbourg, ab lo qual se posà en relació directa la 

nova Acadèmia, lo primer de setembre de 1729 contestà als acadèmichs que li portaren 

los temes entre ells adjudicats per dissertar, manifestant – los grandes deseos que tenia 

de ver como se desmpeñaban los ingenios catalanes después de tanto tiempo que Marte 

tenia sufocada a Minerva -. Expressiva manera de retratar la situació de força 

qu’atravessava la nostra ciutat i de la que n’era víctima tan directa l’element literari ...”. 

De seguida m’estendré una mica més sobre aquesta  presidència del Marquès de 

Risbourg. 

És durant els primers anys d’aquesta segona època de l’Acadèmia que neixen els 

projectes per un Diccionario Histórico de Cataluña (Sessió 23/08/1729), i la confecció 

d’un epítom de la Història de Catalunya de Jeroni Pujades (Sessió 22/03/1747), aquesta 

darrera ja uns quants anys després de la mort de Segimon Comas. Faig esment 

d’ambdues perquè són representatives de la vida acadèmica. De la primera obra, segons 

Mireia Campabadal
52

, sembla que no se’n va arribar a redactar ni una ratlla. 

M’entretindré una mica més amb la segona. Jeroni Pujades (Barcelona 1568 – Castelló 

d’Empúries 1635), jurista i historiador, té com a obra més important la seva Crònica 

Universal del Principat de Catalunya53
, que és una història de Catalunya fins a la mort 

del comte Ramon Berenguer IV. La primera part, publicada el 1609, va ser escrita en 

català i la segona en castellà i restà inèdita. Segons explica Coll i Alentorn, durant la 

Guerra dels Segadors, ja després de la mort de Pujades, l’obra va anar a parar a mans 

del qui fou visitador general de Catalunya Pière de la Marca i va acabar a París. Fou Pau 

Ignasi de Dalmases, tal com ja he esmentat més amunt, qui els va localitzar, i  

probablement per aquest motiu l’Acadèmia hi va posar interès. Per altra banda, segons 

Mireia Campabadal
54

, la realització d’un compendi de l’extensa obra de Pujades, fet 

amb una certa finalitat didàctica, anava molt d’acord amb la filosofia acadèmica del 
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moment, segons la qual es podia fer llegir a algun membre alguna història d’entre les 

més rellevants, i demanar-li que en fes un extracte o un resum. Finalment, però, van 

acabar per deixar córrer el projecte amb la intenció d’embarcar-se a escriure una història 

de Catalunya que tampoc no es va fer mai. Tot plegat ens il·lustra tres fets importants. 

El primer, que ja al tombant dels segles XVI i XVII s’havia renunciat a la llengua 

catalana, en favor del castellà, per escriure un projecte important, tot i que es tractava 

d’una història de Catalunya, i s’havia començat en català. El segon, les motivacions que 

movien els acadèmics a dissenyar els seus projectes, i finalment el poc reeiximent en la 

compleció dels mateixos. 

Continuant amb la breu història de l’Acadèmia de Martí de Riquer, cita alguns dels 

temes que es van tractar a les sessions, alguns sobre història sagrada, com la que 

discutia sobre si David havia estat just en ordenar al seu criat que matés a l’amalesita 

que li va dur la notícia de la mort de Saul i del seu fill. Sobre la història de Catalunya 

cita l’exemple de la sessió presentada per Joan Sagarriaga, comte de Crexell, titulada 

Disertación histórica del origen del nombre de Cataluña y de cuando comenzó a 

llamarse principado. El títol d’aquesta sessió reflecteix el que deia Modest Prats i que 

he citat al capítol introductori, sobre la inquietud de les acadèmies del XVIII, i 

particularment de la de les Bones Lletres, per a trobar el fet diferencial del seu país. 

També esmenta les sessions sobre metodologia històrica que es van desenvolupar des 

dels primers anys d’existència de l’Acadèmia, essent Josep de Mora i Catà, Marquès de 

Llo, (1692 – 1762), qui va fer més aportacions en aquest sentit. Carreras i Bulbena en la 

seva Biografia
55

 en destaca la seva obra, que no va completar, Observaciones sobre los 

principios fundamentales de la historia, extens tractat sobre metodologia històrica, 

publicat l’any 1756
56

, en el que es refereix a fets avui considerats bàsics, però 

innovadors aleshores, com la manera de citar els autors, però també afirma, segons 

Carreras, coses tals com “... quan se citi un autor heretge cal que no se li dongui cap 

epítet absolut, encara que sos escrits se relacionin ab ciencies; però se li pot donar 

concretantho a materia en que no hagi pogut vulnerar los principis de nostra religió ...”  

Altres trets destacables de la breu història de Martí de Riquer, referida a aquesta primera 

època de l’Acadèmia, són que les reunions es celebraven als domicilis particulars de 

diversos acadèmics, que es va acordar de celebrar les sessions amb periodicitat, amb 

criteris que van anar variant. A part d’alguns temes de certa transcendència ja comentat, 

el contingut de les sessions era sovint insubstancial, com la lectura de poesies 

compostes pels acadèmics, o temes històrics diversos. 
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4.3 La sessió acadèmica del 16 d’abril de 1731, i la presidència del 

marquès de Risbourg, capità general de Catalunya. 

Continuaant el fil de la història de l’Acadèmia de Martí de Ruquer, dos anys després de 

la seva refundació, el dia 16 d’abril de 1731 el Marquès de Risbourg assisteix a una 

sessió pública de l’Acadèmia, i dos dies després accepta ser-ne el seu president, i 

continua: “...Acceptació que segurament portà involucrada la condició, que consta en 

l’acta de dita jornada de – que los académicos usen el idioma castellano –“, i conclou: 

“provant com abans tot se feya en català”.  

Hi ha dos butlletins de l’Acadèmia que fan un breu resum de la biografia del Marquès 

de Risbourg, ambdós ja esmentats, i hi ha bastanta coincidència en les dades que trobem 

a cada un d’ells. La primera referència ens la dóna Josep Rafael Carreras i Bulbena als 

seus Estudis biogràfichs57, i la segona el Marquès de Caldes de Montbuy al seu treball 

sobre els presidents de la institució
58

. José Guillermo de Melún, Marquès de Risbourg, 

va néixer a Brussel·les el dia 3 de Febrer de 1660, membre d’una família noble francesa. 

Va venir per primera vegada a Espanya el 1703, formant part de les tropes de Lluis 

XIV. El 1710, Felip V li va atorgar el comandament de les tropes a Extremadura, i el 

1725 la capitania general de Catalunya. En el moment, doncs, de la reinstauració de 

l’Acadèmia l’any 1729, com en el moment que se li va oferir , i va acceptar la 

presidència, era el màxim responsable de l’autoritat borbònica a Catalunya, i per tant de 

l’aplicació del Decret de Nova Planta. S’acordà que l’escut de l’Acadèmia fes referència 

al treball de les abelles i al nom del president simultàniament: “MEL UN de dabunt 

opus”, inscripció que es va mantenir fins el 1752, any en que la institució va aconseguir 

la protecció reial i es va canviar per “et rege, et lege”, que encara perdura, per 

demostrar, en paraules de Carreras i Bulbena “l’adhesió de l’Acadèmia a l’autoritat”. Va 

morir el 6 d’octubre de 1734, als 74 anys, encara sent president de l’acadèmia, que li va 

dedicar un acte públic d’homenatge. 

Aturar-nos en la reunió del 16 d’abril de 1731 ens ofereix l’oportunitat d’entendre com 

es desenvolupaven les sessions acadèmiques, així com les relacions amb el nou poder 

borbònic, que eren de connivència, tal com ho demostra l’esmentat oferiment i 

acceptació de la seva presidència al Marquès de Risbourg, connivència que també es 

posa de manifest en la insistència en aconseguir la protecció reial que finalment va ser 

plenament reconeguda l’any 1752, amb que l’Acadèmia va incorporar el títol de “Real” 

al seu nom. En aquest sentit, cal recordar, per una banda la irreversibilitat de la victòria 

borbònica, per l’altra les característiques del membres de l’Acadèmia, constituïda per 

clergues i majoritàriament per nobles, de les característiques dels quals ja n’he parlat en 

fer-ho de l’Acadèmia dels Desconfiats i de Pau Ignasi de Dalmases. Albert Rossich 

comenta en un altre article del BRABLB
59

 el fet de que es convidés el marquès de 

                                                           
57

 Josep Rafael Carreras i Bulbena. Estudis biogràfichs d’alguns benemèrits patricis que ilustren aquesta 
Academia. BRABLB. Any 1928. Volum 13. Núm. 96-97. Juliol a Desembre de 1927. Pp. 186-187. 
58 Marqués de Caldas de Montbuy. Los presidentes de la Real Academia de Buenas Letras. BRABLB.  Any 
1953. Volum  25. Pp. 474. 
59 Albert Rossich. La poesía catalana a l’Acadèmia abans de la Renaixença. BRABLB. Vol. 48. Any 2002. 
Pp. 220-230. 



La memòria en clau de present                                                                               TFC 

Marià Esquerrà i Alibés Pàgina 30 

 

Risbourg a un acte acadèmic solemne i que l’endemà mateix se li oferís l’ingrés a 

l’Acadèmia com a president, i ens diu que aquest fet no té res de sorprenent, recordant 

que la majoria d’acadèmics havien estat austriacistes durant la Guerra de Successió, i 

que l’arribada de Melun a Barcelona, com a capità general, havia coincidit amb el perdó 

reial i la restitució dels bens als nobles catalans que havien militat al bàndol dels 

derrotats. Al mateix temps recorda que el fet que el capità general tingués ascendència 

valona feia molt improbable que aquest conegués el català, llengua que per altra banda 

havia perdut el seu estatus d’oficialitat. Al mateix article cita la resolució acadèmica en 

que agraeix al marquès la seva acceptació del càrrec de president, dient al final: “Dicho 

dia se resolvió que los académicos usen el idioma castellano”. A continuació, Rossich 

aprofundeix en el tema de l’ús del castellà i diu que de fet aquest ja era àmpliament 

majoritari, tant en les comunicacions com en la redacció de les actes, i es pregunta sobre 

l’abast de l’acord, arribant finalment a dues conclusions: En primer lloc que des del 

1700 fins a l’aparició del romanticisme l’ús del català es manté estable i que hi ha un 

domini absolut del castellà, i també que l’acord de 1731 no afecta l’ús del català en les 

comunicacions acadèmiques, sinó que més aviat regula la llengua parlada a les sessions 

en el context de la presidència del marquès de Risbourg.  

Un ben desenvolupat article del mateix Albert Rossich al BRABLB,
60

 ens permet 

acostar-nos amb molta precisió a com es va desenvolupar l’esmentada sessió del 16 

d’abril de 1731, així com a algunes dades sobre diversos acadèmics, entre ells de 

Segimon Comas. La font d’informació principal de que es nodreix Rossich per a la 

reconstrucció de la sessió és una carta trobada al seminari de Girona que descriu amb 

detall el desenvolupament de la mateixa. A partir d’aquesta carta, utilitza també dades 

extretes d’altres fonts, però relacionades amb la sessió. Aquestes dades es troben avui 

molt ben recopilades a l’Arxiu de l’Acadèmia. 

Rossich ens diu que “a l’índex del manuscrit, de ma d’Antonio de Bastero, s’identifica 

així el document: - Carta que conté la relació de l’acadèmia pública se tingué en 

Barcelona lo any 1731 –. Amb això Bastero no ens dóna cap indicació sobre la 

personalitat de l’autor i el destinatari de la carta, però l’al·lusió que hi ha a l’últim 

paràgraf – a l’oncle y senyor bisbe – i - a l’oncle i sacristà – s’avé perfectament, com 

veurem, amb la persona del seu germà Baltasar de Bastero, bisbe de Girona, i amb ell 

mateix, que era sagristà major de la seu d’aquesta ciutat”. Aquestes dades permeten 

concloure que la carta va ser escrita per Josep de Bastero, fill de Francesc i nebot 

d’Antonio, al seu germà Francesc.  

Abans de continuar amb la carta i el desenvolupament de la sessió faré una pinzellada 

de la família Bastero, i després em referiré específicament a Antonio, eminent filòleg 

del XVIII, dades que em permetran il·lustrar una mica més alguns trets de l’alt clergat i 

de les famílies nobles i il·lustrades de l’època, i en el qual tenim un altre exemple 

d’eminent acadèmic, amb una obra extensa, desenvolupada completament al marge de 
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la Institució: Pere Antonio Bastero, pare d’Antoni, era un ric comerciant de teles italià 

que es va establir a Barcelona, on va obtenir el títol de cavaller, i es va casar l’any 1669 

amb Maria Lledó. El matrimoni va tenir sis fills barons, Francesc, Baltasar, Antoni, 

Onofre, Nicolau i Gaspar, i una noia. D’en Nicolau no se’n té més informació. En 

Francesc, l’hereu, també cavaller, conseller segon de Barcelona, capità de l’exèrcit, va 

lluitar a la defensa de la ciutat el 1714. En Josep i en Francesc, autor i corresponsal de la 

carta de referència, eren fills seus, ambdós clergues, el primer acadèmic, canonge degà 

de Barcelona, càrrec en que va succeir els seu oncles Baltasar i Gaspar. El germà d’en 

Josep, en Francesc, va succeir al seu oncle Antoni com a canonge sagristà major de la 

catedral de Girona. En Baltasar, arrenglerat amb el bàndol borbònic, canonge degà de 

Barcelona, i posteriorment bisbe de Girona, va arribar, en una pastoral, a penar amb 

pecat mortal la no acceptació de les noves autoritats borbòniques. Gaspar també 

eclesiàstic, canonge degà de Barcelona, càrrec en el que va succeir al seu Germà 

Baltasar, i en el que va ser succeït pel seu nebot Josep, l’autor de la carta.  

He deixat pel final l’Antoni (Barcelona 1675-Girona 1737), per la seva especial 

significació. Canonge sagristà major i examinador sinodal de la diòcesi de Girona. El 

1709 va anar a Roma per un plet de la diòcesi gironina, i arran d’això Francesc Feliu, 

recopilador i autor de la introducció de l’obra  Història de la llengua catalana
61

 de 

Bastero,  es pregunta quina va ser l’autèntica raó per la qual el filòleg va romandre a 

Itàlia fins l’any 1724 quan el plet estava resolt el 1713, o a tot estirar el 1715 , i perquè 

en els seus escrits hi afirmava que s’hi estava a causa del plet quan objectivament aquest 

ja s’havia acabat, i a més en els mateixos escrits afirmava que “... tot me cau desobre, 

esforçant-me tot lo que puc per rompre la ipocondria ...”. Feliu afirma que avui 

existeixen prou proves documentals de que en realitat va haver de romandre a Itàlia 

degut a la seva adscripció austriacista, fet que contrasta amb la posició ja esmentada del 

seu germà Baltasar. El cas és que es va estar quinze anys a Itàlia on va fer treballs 

d’investigació lingüística i va recórrer les biblioteques més importants del país
62

, i 

esdevingué membre de l’Acadèmia Arcàdia de Roma. A la seva tornada a Catalunya 

passà uns quants anys a Barcelona, on també va consultar diverses biblioteques, entre 

elles les de Ramon de Dalmases i Pere Serra Postius, i tots tres es van vincular a 

l’Acadèmia barcelonina a partir de 1729, any de la seva refundació. Amb la seva 

extensa obra Crusca provenzale pretenia demostrar la influència de la llengua i 

literatura provençal, que identificava amb la catalana, sobre la llengua i literatura 

italiana. Malauradament només en pogué publicar el prefaci. També va publicar la 

Controvèrsia sobre la perfecció de l’idioma català i  la Història de la lengua catalana 

ja esmentada. D’acord amb Feliu “La clau del raonament basterià és la demostració que 

la llengua catalana, identificada amb la que utilitzaren els poetes provençals 

universalment reconeguts, és la primera i única llengua que es va formar per corrupció 

del llatí, i la que es parlà a tota la Romània abans de la formació de les altres llengües 

neollatines, en la qual formació actuà, per dir-ho així, d’intermediària”. En paraules de 
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Bastero
63

: “Considerando que la lengua que usan los autores de los libros mas antiguos 

castellanos produzidos por la Real Academia Española en su Diccionario, que son los 

que escrivieron en el decurso de el tiempo desde el año 1200 hasta el de 1300 es muy 

semejante a la nuestra, no solo en la mayor parte de la vozes, sino tambien en el ayre, 

phrases y modos de dezir ... va poco a poco, de 50 en 50 años y de siglo en siglo, 

variando y perdiendo aquella semejanza, differenciándose por último de punto de la 

misma nuestra, como puede observar cualquiera con la lectura de dichos libros, de aquí 

nos parece que hasta el siglo de 1100 se habló y usó en Castilla nuestra lengua, y desde 

entonces empezó a formarse la castellana ...”. Notem que el redactat és en castellà com 

ho és la major part de l’obra, excepte els seus dos primers epígrafs. 

Reprenc el fil de la sessió acadèmica, transcrivint parts de la carta de Josep a Francesc 

de Bastero, que ens serveix de base de la narració. Dita carta està escrita en català com 

devien ser-ho la major part de les comunicacions familiars, informals o privades entre 

els acadèmics. Faig la transcripció des de l’apèndix I del citat article d’Albert Rossich 

del BRABLB:  

“Francisco: M’alegro summament de la bona salut de tots ... La acadèmia
64

 se tingué 

dilluns 16 del corrent y anà tot ab lo major lluïment. Comencem per lo lloch que era lo 

saló de casa Dalmasses, estant adornades les parets ... estaba en lo mig una taula ab 

quatre velas ab lo estrado per Sa Excel·lència y sa cadira de brassos detràs, enfrenta de 

la capella, y al costat de dita taula, a la esquerra de Sa Excel·lència, altra cadira sens 

brassos per lo President, més avall ... altra tauleta ... ab dos cadiras, una per lo fiscal, y 

altre per lo secretari ... Així parat, y encesos tots los llums (que eren 60) ... al tenir 

notícia que Sa Excel·lència era cerca, baixaren tot los Acadèmichs baix a la porta a 

rèbrer-lo ab tot obsequi, posant-se-li a la dreta lo President i a l’esquerra lo fiscal, y los 

demés detràs. Pujaren, y al entrar Sa Excel·lència a la porta del saló desplegà tota la 

música: violins, violas, trompas de casa, trompetas, etc., un bon rato. Assentats tots a 

son puesto, lo President, que era don Bernat Savallà, llegí la introducció ... explicant lo 

que se faria y dividint la funcció en quatre parts ... Acabada la introducció començaren a 

llegir-se los papers de la primera estació, que eren 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, tornà la música a cantar, prevenint per la segona poca cosa, y, com los de la 

primera se llegiren 6 papers. Y després se féu un poch de alto y entrà primer lo refresch 

a Sa Excel·lència ... y seguidament entraren una rècula de sotacopas ... safatas de 

melindros ... Lo mateix tingueren las senyoras dalt a las tribunas, y éran més de 40, y’l 

saló estava tot ple, y només que gent de forma ... Acabat lo refresch, continuà la música 

ab petita prevenció per la tercera estació ... et sic en la quarta estació; que conclòs entrà 

lo fiscal que fou lo senyor doctor Comas, sent sa idea no de voler ser ell lo fiscal, ans bé 

advocat y fingint que las Parcas eran fiscals, y de modo que ell, fent de advocat, deya tot 

lo de cada assumpto ab tota claredat, y lo vexar consistia solament ab una quartilla de 
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las Parcas, y encara ab mil al·legorias y aericonas, y al llegir estas quartillas, 

paricularment, Sa Excel·lència reia molt. Los assumptos no me recòrdan tots, y per assò 

no’ls dich. N’i havia de molt curiosos, y tots propis de cada estació, y en veu de tots, 

que uns y altres se esmeraren y posaren tot lo resto en compòndrer-los. Certament se 

lluïren tots, y la funció gustà a tots, y molt a Sa Excel·lència. Acabat tot, don Bernat 

cridà a un músich foraster que tocà la viola cosa estupenda ... y seguidament se alçà Sa 

Excel·lència y del modo lo reberen lo acompanyaren fins al cotxe ... Ab tot dita funcció 

durà des de dos quarts de sis fins a 1 quart de onse; digam 5 horas: fou de las funcions 

bonas se haguessen fet ab lo aplauso comú i ab la major assistència de tot Barcelona, 

perquè deixàvan entrar igualment a tots los de forma ... Lo endamà, ab comissió de la 

Acadèmia, anaren don Bernat Savallà i don Francisco Sevila, capità de guàrdias 

espanyolas, a dar las gràcias a Sa Excel·lència de sa assistència, anomenant-lo president 

per sempre de la Acadèmia, encara que fèyan càrrech  que los negocis de son empleo no 

li donarían lloch per això; però Sa Excel·lència ho acceptà gustós, dient-los que ell 

també se aplicaria, donaria assumptos, etc., y que quan no assistís des de ara anomenava 

per son substitut a don Bernat, etc. ... Besaràs les mans de part mia a l’oncle y senyor 

bisbe, senyoras àvias y mare y oncle sacristà. A las minyona mil recados, y als demés. 

Lo senyo doctor Comas te’ls retorna. A Dios que’t guarde molts anys, com desitjo y he 

de menester. Barcelona y abril, 22 de 1731. Ton germà.   Joseph”. 

Albert Rossich ens fa notar en el seu article que no es tracta d’una sessió ordinària de 

l’Acadèmia, sinó d’una sessió semipública, i per tant amb un nombre més important 

d’assistents, tots ells pertanyents a l’aristocràcia o a l’alt clergat. Tot i així, diu: “... 

llevat i del remenament inevitable suscitat per un nombre més gran d’assistents, ens 

trobem davant d’una acadèmia aristocràtica típica del barroc català.”. L’enrenou referit 

és degut en part a la decisió, segons consta als arxius de l’Acadèmia, de convidar el 

Marquès de Risbourg, capità general de Catalunya, fet que donava especial solemnitat a 

l’acte.  

Pel que fa referència al contingut estricte de la sessió, que la carta de Francesc de 

Bastero obvia, Rossich es refereix a dues fonts d’informació trobats a l’arxiu de 

l’Acadèmia, l’un anterior i l’altre posterior a l’acte, avui, tal com he dit, perfectament 

recopilats, i que he pogut consultar directament. El primer porta el títol de Disposicion 

de la Academia para el dia primero de abril y asuntos distribuidos para ella. El segon 

conté la llista d’intervencions i porta el títol gens aclaridor de Arancel de los papeles 

que se contienen en este faxo, 1792. Asuntos eterogéneos. Finalment, hi ha dos 

documents sobre el contingut del vexamen fet per Segimon Comas, que comentaré més 

avall, en reprendre l’activitat d’aquest a l’acadèmia. A partir dels dos primers 

documents Rossich ha fet una reconstrucció bastant precisa del contingut de la sessió 

que passo a referir breument. A la previsió de la introducció del president feta  al primer 

document, també s’hi preveu una estructura general de l’acte, i diu el següent: 

“Empesará la introducción el presidente, que hará don Bernardo Antonio de Boxadors, 

enlasada con la música que compondrà el licenciado Francisco Valls, maestro jubilado 

de la cathedral de Barcelona, en que se presentarà la idea de las quatro gracias que 
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guiadas por la mano de Apollo (según aquello de Cantario), llegan a componer el festín, 

dividido en las quatro estaciones que representan dichas gracias. Y se seguiran 

inmediatamente los asuntos correspondientes a éstas dividiendo la academia quatro 

partes”. Rossich aclareix: “...Hi apareixen les quatre gràcies que alguns autors antics 

identificaven justament amb les quatre estacions de l’any: Eufròsina, Aglaia, Talia i 

Pasítea, que representen, respectivament, la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern. 

Llegint els temes de cada estació hi podem veure reflectides també les diverses edats de 

l’home: la infantesa, la joventut, la maduresa i la vellesa. O la successió d’etapes en 

l’evolució de les coses”. En el seu article Rossich fa una breu descripció de les quatre 

parts de la representació, subdividida cada una d’elles en sis parts, elaborada i llegida 

per un acadèmic diferent. Comença per la primavera i acaba a l’hivern. Fa una breu 

referència de cada un dels temes, qui n’era el responsable, i ens diu si es conserva i a on. 

Maluradament les llegides en vers no es conserven, fet que atribueix a que es devien 

perdre en l’intent d’elaboració del Índice de poesias de la Academia a finals del segle 

XVIII i principis del XIX al qual també em referiré més endavant. 

 

4.4 Segimon Comas després de la breu presidència de l’Acadèmia. 
Segimon Comas va desenvolupar una intensa activitat dins l’Acadèmia després de la 

seva breu presidència. Sens dubte la més prolífica va ser la de censor en temes 

d’humanitats, per la qual va ser nomenat el 8 de novembre de 1729. En el seu estudi 

biogràfic sobre Comas, Carreras i Bulbena fa referència a aquest nomenament dient que 

no li agradava gaire censurar poesies, “... per trobarne moltes de dolentes y no volen 

esser corretgits los graduats y nobles, llurs componedors”. Aquesta vessant de la 

prudència de Comas també s’esmenta, tal com acabo de fer patent més amunt, a la carta 

entre els germans Bastero. No deixem doncs, de moment, la sessió acadèmica del 16 

d’abril de 1731, que ens servirà per il·lustrar una de les funcions més destacades 

assignades a Segimon Comas dins de la vida corporativa, i que va desenvolupar mentre 

va participar a les sessions. 

Comas va ser l’encarregat de fer el vexamen de totes les intervencions fetes durant la 

sessió, tal com queda clarament reflectit a la carta de Francesc de Bastero. Rossich 

reprodueix com a segon apèndix del seu article un document conservat als arxius de 

l’Acadèmia titulat Nota dels assumptos de l’acadèmia y de las matèrias sobre què fa 

reflexió lo vexamen. Aquest document no va signat però la seva estructura s’avé amb la 

de l’acte de la sessió semipública i la seva cal·ligrafia es correspon amb la de Segimon 

Comas. El document està escrit amb predomini del català, però també amb paraules o 

frases curtes intercalades en castellà, i correspon a unes notes preses pel mateix Comas 

posteriorment al desenvolupament de l’acte, que per la seva estructura s’endevinen 

pensades per a ús exclusivament personal. Més endavant s’ha pogut identificar el 

manuscrit sencer del vexamen de Comas, aquest escrit totalment en castellà, il·lustrant 

una vegada més la utilització del català dins l’àmbit íntim o de relació privada , i del 

castellà dins l’àmbit oficial, públic, o si voleu, de més volada. A la carta de Francesc de 

Bastero queda clar que Comas va dividir el seu comentari sobre les intervencions de 
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cada un dels seus companys acadèmics en dues parts, la primera en que feia un 

comentari i una segona, més crítica, de caire humorístic, que constituïa pròpiament el 

vexamen, que posava en boca de les Parques. Rossich descriu els vexàmens com 

segueix: “Eren composicions en vers o en prosa que valoraven els mèrits, però sobretot 

els defectes dels papers presentats en una acadèmia concreta o en els nombrosos 

certàmens poètics que sovint complementaven les festes o celebracions de l’època 

barroca. Normalment tenien caràcter satíric i solien escarnir o ridiculitzar – vexar – els 

participants amb al·lusions personals o amb crítiques més cenyides als treballs 

presentats. Van acabar esdevenint un subgènere específic i sorprenen encara avui, de 

vegades, pel seu desvergonyiment o la seva cruesa. De tota manera, pel que he pogut 

veure, els vexàmens de Comas eren habitualment molt ponderats”. Segimon Comas va 

ser sovint l’encarregat de fer els vexàmens de les sessions acadèmiques i hi ha diverses 

referències als treballs de Rossich, d’alguns de conservats a l’arxiu de l’Acadèmia. 

En el seu treball sobre Segimon Comas, Albert Rossich fa una descripció, ordenada 

cronològicament, de l’activitat del mateix dins l’Acadèmia, tot i advertint de que la 

descripció ha de ser necessàriament incompleta perquè encara hi ha molts documents 

per classificar dins del ric arxiu de la Institució, i a més hi ha alguns manuscrits no 

signats, que només poden ser atribuïbles a Comas a través de proves indirectes, com per 

exemple l’anàlisi de la lletra. A continuació seguiré l’ordre i la descripció del document 

de Rossich amb alguna aportació externa.  

S’atribueix a Comas la Tertia Academia iulii 1729, sobre l’aliança entre les armes i les 

lletres, tema que com ja he esmentat en parlar de l’Acadèmia dels Desconfiats tenia un 

especial interès per a l’estament nobiliari. Pondérase la utilidad de la eloquencia, escrit 

en llatí malgrat el que sembla indicar el títol, el va llegir el primer d’agost de 1729.  

El mateix any va rebre i complir l’encàrrec de preparar la següent sessió acadèmica: Si 

obrà com a polítich Carlos Quint donant al rey Francisco la llibertat. Deffensarà la 

part negativa. Aquesta és una de les poques sessions acadèmiques que es va 

desenvolupar íntegrament en català. Se’n conserva el seu contingut íntegre, i és un dels 

molts documents que he pogut consultar directament als arxius de l’Acadèmia. En 

reprodueixo l’encapçalament, on es pot llegir clarament el títol, i la signatura de 

Segimon Comas, que figura al final del document. 
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Es mereix una atenció especial el fet de que rebés l’encàrrec, juntament amb Francesc 

Savila, de confeccionar una ortografia per als treballs acadèmics. Carreras i Bulbena hi 

fa referència, en dir que se li va encarregar la redacció d’unes normes ortogràfiques 

juntament amb en Francesch Savila, i que aquest darrer s’havia d’encarregar de la part 

castellana i en Segimon Comas de la catalana, i que per a fer-ho es va valdre de les  

millors fonts literàries, amb preferència les de la parla de muntanya. Mireia Campabadal 

cita el document  en que el 27 de desembre de 1729 s’encarrega a Segimon Comas i 

Francesc Savila la redacció de “una orthografia para el común uso de los académicos”, i 

diu que no ha aparegut la font de la informació donada per Carreras i Bulbena, segons la 

qual Comas s’havia d’encarregar de redactar la part catalana, fet que coincidint amb 

Albert Rossich, considera poc plausible
65

, i que posats a especular és més probable que 

se li encarregués elaborar unes regles per als discursos en llatí, degut a que havia estat 

catedràtic de retòrica, i el llatí era la llengua que utilitzava més habitualment en les 

seves intervencions, i també la segona llengua més utilitzada al conjunt de les 

intervencions acadèmiques, després del castellà. Entre els documents de l’Acadèmia, 

signats per Comas que he pogut consultar, hi figuren unes breus normes ortogràfiques 

en castellà, signades per ell. 

Altres activitats de Comas dins l’Acadèmia són, entre altres, els següents: L’encàrrec 

que se li va fer l’any 1732 de redactar, en català, lo que puede decir un académico 

ausente de la Academia, el 1733, redactar en que se asemeja mas el hombre al mundo, 

també escriure alguns poemes, formant part d’una activitat en la que hi van participar 

altres acadèmics, per lloar la nova església catedral de Salamanca. El 1734 va composar 

una oració fúnebre dedicada al Marquès de Risbourg. Hi ha altres vestigis de petites 

activitats acadèmiques de Comas fins el 1736. 
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Segimon Comas, segons la versió de Carreras i Bulbena, va passar els darrers vuit anys 

de la seva vida a la parròquia de Sant Cugat del Racó de Barcelona, on hi entrà com a 

rector el 20 de juny de 1732 i “feu millores a l’esglesia i fou l’ànima de la junta de 

caritat parroquial”. Rossich ens fa adonar de que la parròquia de Sant Cugat del Racó
66

 

no és a Barcelona sinó al municipi de Navàs de la comarca del Bages, i també de que la 

parròquia de la que Comas va ser rector va ser la barcelonina, completament destruïda 

durant la Guerra Civil, de Sant Cugat del Rec
67

. Atribueix aquest error a una mala 

traducció del llatí de la informació continguda als llibres de col·lacions de l’Arxiu 

Diocesà de Barcelona (ADB) que el 22 d’agost de 1732 situa en Segimon Comas com a 

rector “Parrochialis Ecclesiae Sancti Cucuphatis de Reco”. 

Carreras i Bulbena situa la mort de Segimon Comas al gener de 1740, a l’edat de setanta 

tres anys, a l’esmentada rectoria, d’un atac de gota, malaltia que ja l’havia fet patir molt 

amb anterioritat, i esmenta que va ser substituït com a rector per Joan Carreras i Sala. 

Rossich dóna per bona aquesta data basant-se en les col·lacions de l’ADB, que situa la 

presa de possessió de Joan Carreras i Sala, al front de la parròquia, i fa referència a la 

rectoria com a vacant “de iure pariter et de facto per mortem naturalem doctoris 

Segismundi Comes presbiteri illius ultimi et immediati possessoris de mensse ianuarii 

proxime praeteriti” (ADB, Col·lacions de 1737 a 1740, f, 306,v). He tingut ocasió de 

consultar aquest llibre de Col·lacions a l’ADB i situa la presa de possessió de Carreras i 

Sala exactament el “Dia 21 Februaryi 1740. Barna” 

Carreras i Bulbena afirma, després de l’esment de la mort de Comas: “Los renebots i 

fiols mossèn Segimon Comas i Calmuns y altre Segimon Comas y Roméu servaren sos 

papers, avuy perduts, llevat dels que custodia l’Academia”. 

El Dr. Amadeu Colom i Freixa, en els treballs que va publicar al programa de la festa 

major de Sant Quirze de Besora, fa una breu referència a Segimon Comas i Codinach
68

 i 

concretament a la data de la seva mort
69

 : “1738-1761 JOAN PERE TEIXIDOR, Rector. 

... Durant el rectorat de Mn. Joan Pere Teixidor a la nostra parròquia, l’eminent 

coterrani nostre, Dr. Segimon Comas i Codinac, sacerdot, doctor en dret, literat, autor 

del manual – Ars Rethoricae in usum scholarum Collegii episcopalis Barcinonensis -, 

catedràtic de Retòrica – avui en diríem Literatura – a la Universitat de Barcelona, i un 

cop suprimida aquesta, de la de Cervera. Fundador i primer president de l’Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona, fa casaments a Sant Quirze els anys 1729,1732, 1736 i 

1738. Feu testament en poder d’aquest Sr. Rector Mn. Joan Pere Teixidor, i morí a Sant 

Quirze el dia 25 de juliol d’aquest any 1738 i, amb llicència del Sr. Vicari General, fou 

enterrat a l’església parroquial”. 
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És curiós que el Dr. Colom disposés l’any 1974 de tanta informació provinent, si més 

no parcialment, com ell mateix diu en el primer lliurament del seu treball, de l’arxiu 

parroquial de Sant Quirze, que va ser destruït durant la Guerra Civil. L’explicació més 

plausible és que conservés còpies o alguna mena d’apunts de part de la informació 

continguda a l’esmentat arxiu, presos abans de la destrucció d’aquest. El cas és que la 

notícia de la data i el lloc de la mort de Comas no s’avé amb les acabades d’esmentar de 

Carreres i Bulbena, coincidents aquestes amb les del llibre de Col·lacions de l’ADB, fet 

que reforça que la identitat del Segimon Comas acadèmic no coincideix amb la d’en 

Segimon Comas i Codinach. Ara bé, alguna cosa va induir Carreras i Bulbena a buscar 

l’origen de Comas a Sant Quirze, probablement alguna informació que devia trobar a la 

parròquia de Sant Cugat del Rec, abans de que aquesta fos destruïda. Per altra banda, és 

segur que en Segimon Comas i Ruméu, esmentat per Carreras com un dels renebots i 

fillols que servaren els papers de l’acadèmic, era fill de les Comes de Sant Quirze, i 

renebot de Segimon Comas Codinach, fill de Segimon Comas i Piella i Narcisa Rumeu, 

tal com he pogut comprovar a l’arbre genealògic de les Comes. Hi ha la possibilitat de 

que aquesta menció sigui filla de la de confondre l’acadèmic amb en Segimon Comas i 

Codinach, o també que existís un parentiu entre en Segimon Comas i Vilar i en 

Segimon Comas i Codinach, o fins i tot que el primer fos fill d’algun fadristern de Les 

Comes, però no he pogut trobar cap referència al cognom Vilar. Malauradament és 

probable que la informació que ens podria aclarir tots aquests dubtes s’hagi perdut per 

sempre amb la destrucció dels arxius parroquials de Sant Quirze de Besora i de Sant 

Cugat del Rec. 

5 L’ACADÈMIA DESPRÉS DE SEGIMON COMAS. 
Mireia Campabadal es pregunta, parafrasejant Ferran Soldevila, si perdurà el caliu de 

catalanitat dins l’Acadèmia o si foren el acadèmics uns artífex o apòstols de l’extermini 

lingüístic. Ja m’he ocupat abans de recordar de quina manera s’havia anat identificant el 

castellà amb la cultura i el progrés, en detriment del català des del segle XV. També de 

l’ús gairebé exclusiu de la llengua castellana a les actes i dissertacions acadèmiques, ús 

fet encara més explícit a partir de la resolució de que “los académicos usen el idioma 

castellano”, presa arran de la ja citada presa de possessió del Marquès de Risbourg com 

a president de la Institució, en part com a eina de reconeixement de la submissió dels 

acadèmics a les noves autoritats borbòniques, garant de la continuïtat de la Institució, i 

la cerca de la protecció de les dites autoritats, que culminaria amb l’atorgament oficial 

de la protecció reial l’any 1752, plasmat en la denominació de la mateixa com a “Real 

Academia de Buenas Letras de Barcelona”. Ja ha quedat clar, també, que la repressió 

cultural exercida després de 1714 va ser un element més de castellanització però no pas, 

ni de bon tros, l’únic. 

Ernest Lluch afirma que “Aviat, tot just quan s’han començat a veure algunes xifres, 

podem veure que la producció en català estigué durant llargs períodes, sense repressió i 

amb repressió política, prop del límit per sota del qual s’oblida la llengua com a 

escriptura i desapareix l’existència d’un públic ... Les dades anyals ... (1474-1851) ... 
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mostren uns nivells baixíssims que possiblement si establíssim tècnicament un mínim 

productiu ens mostrarien que tinguérem una llengua morta viva, segons el terme 

encertat de Constantí Llombart, i no sols per als segles XVIII i XIX valencians ... Algú, 

jo mateix podria dir amb bastant de raó que les conegudes prohibicions contra el català 

a partir de 1714 fan que més que parlar del català com una morta viva hauríem de parlar 

d’una assassinada que sobreviu...”
 70

. Més endavant, amb dades del Catálogo de Marià 

Aguiló
71

, i la recerca bibliogràfica de Simon Palmer
72

 sobre les publicacions sobre 

Catalunya, n’extreu la conclusió que hi ha un paral·lelisme entre les dades. S’observa un 

llarg període d’inexistència que arriba fins a principis del sis-cents. Es produeix un pic 

durant la Guerra dels Segadors, amb una baixada posterior, i amb una important 

depressió a partir de 1715, que dura fins el 1765, a partir del qual es produeix una 

revifalla d’obres escrites en castellà sobre Catalunya. A continuació afirma: “La 

catalanització de temes i no de llengua, típica de la Il·lustració, dóna pas a través d’una 

maduració, a una catalanització posterior, també de llengua però d’una manera 

complexa”. De les conclusions del capítol convida especialment a la reflexió la que 

afirma: “No es pot oblidar l’acció repressora contra el català però tampoc una manca de 

voluntat d’utilitzar-lo lliurement per part dels catalans. Cal una anàlisi conjunta: la 

morta viva més l’assassinada que sobreviu”.  

L’Acadèmia, tant si la contemplem com a institució, com si n’analitzem l’obra  creativa 

d’alguns acadèmics en particular, reprodueix bastant fidelment les dades de Lluch de la 

revifalla d’obres escrites en castellà sobre Catalunya. En tenim un exemple en el 

Diccionario catalan-castellano-latino, que va començar com un encàrrec fet pel bisbe 

de Barcelona Josep Climent a l’Acadèmia. Mireia Campabadal fa una anàlisi de la 

figura del bisbe Climent en relació a la cultura catalana, i en lloa el seu paper com a 

defensor de la unitat de la llengua en tot el seu domini lingüístic, i de la utilització 

d’aquesta llengua en la difusió del missatge de l’Església, defensa a la qual no n’era 

aliena la realitat que el poble amb prou feines entenia la llengua castellana, que amb 

tanta insistència se li volia imposar, i que feia poc operativa la transmissió de qualsevol 

missatge en aquesta llengua.  Referent als motius que el van portar  a fer l’esmentat 

encàrrec a l’Acadèmia
73

, hi trobem una certa controvèrsia, perquè per una banda es 

busca, segons manifestació del vicepresident de l’Acadèmia a una junta particular del 

29 de juliol de 1769, facilitar l’ensenyament del castellà imposat per l’autoritat 

borbònica, i per l’altra, mantenir la puresa de la llengua catalana. El fet és que com va 

passar amb molts altres projectes corporatius s’hi va treballar molt sense enllestir la 

feina, i l’obra va acabar editant-se a principis del XIX i a títol particular, per Joaquim 

Esteve, Josep Bellvitges i Antoni Juglà que van posar ordre i acabar la tasca iniciada 

pels acadèmics. 
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Tant Antoni Comas
74

, com sobretot Mireia Campabadal
75

, destaquen entre les oracions 

gratulatòries del català la del discurs d’entrada a l’Acadèmia d’Antoni Francesc Tudó 

del dia 20 de febrer de 1793. Els cinc arguments apologètics en que Campabadal destria 

el discurs de Tudó ens ajuden a aclarir fins a quin punt havia arribat la necessitat 

identitària lingüística dels catalans. Són els següents: 1- La defensa de la legitimitat del 

català a través de la seva indiscutible filiació llatina. 2- La preeminència del castellà a 

partir del segle XV, en cap cas no treu legitimitat al català. 3- Cita les obres 

lexicogràfiques de Joan Lacavalleria, Pere Torre i Pere Màrtir Anglès com a suficients 

per a confondre els detractors. 4- El préstec lingüístic de mots presos d’altres idiomes 

tampoc treu legitimitat al català, perquè aquest és un fet que passa amb totes les 

llengües. 5- Finalment cita el monumental tresor documental antic. Acaba constatant la 

situació calamitosa en que es troba la llengua catalana i reclama la recuperació de la 

seva utilització culta i literària. 

La producció literària en català de l’Acadèmia de la segona part del segle es va centrar 

sobretot en la producció d’una col·lecció de poesies catalanes
76

, que es va gestant a 

partir de 1793, en que es recullen de forma anònima diverses poesies dels acadèmics, 

majoritàriament en castellà. En una segona fase es pensa en incloure la producció 

poètica dels acadèmics, sobretot en castellà però també en català, juntament amb 

documents de la història d’Espanya i de Catalunya, en un setmanari de producció 

pròpia. Tot i que el permís per a la confecció del setmanari va arribar pel gener de 1796 

i es disposava d’una impremta pròpia, no va tirar endavant.  

La tercera fase marca un cert punt d’inflexió en la vida corporativa, i està marcada per 

una reedició de l’obra poètica de Francesc Vicenç Garcia, rector de Vallfogona, de la 

que ja n’havia fet una primera versió l’Acadèmia Desconfiada l’any 1703, de la que 

Mireia Campabadal diu que Antoni Bastero havia pres com a model ortogràfic i 

gramatical per a La Crusca provenzale. També cita Albert Rossich, que considera que 

l’edició de l’any 1820 de la Impremta Nacional de Josep Torner, Poesias jocosas y 

sèrias del cèlebre doctor Vicenç Garcia, rector de Vallfogona. Nova edició aumentada, 

corretgida y arreglada a la ortografia moderna, com l’edició en que va treballar 

l’Acadèmia, però no publicada sota les seves sigles, degut a flagrants desavinences entre 

els acadèmics, els més tradicionals dels quals no estaven d’acord amb les idees, més 

liberals i rupturistes, portades per les noves generacions. 

La quarta fase, transcorre paral·lelament a la tercera, i consisteix en aplegar poesies 

exclusivament en llengua catalana, que s’havien de publicar conjuntament amb l’obra 

de Garcia, en una edició de quatre volums. El punt de conflicte més important entre els 

acadèmics va ser el fet de que el projecte contemplés la utilització exclusiva de la 

llengua catalana, fet que feia, segons els detractors, que l’obra no estigui “al alcance de 

todos, por estar en un idioima aislado”. A aquest argument, l’acadèmic Cir Valls, 
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compilador del projecte respon que: “... un idioma de Cataluña, que antes lo era de 

Corte i de muchos reynos ... en este concepto, también será aislado el francés, aunque 

nacional, para el español; el inglés para el italiano. I, aunque sea aislado, así por esto 

vamos a exaltarle i a contribuir a que se extienda, i que sea estimado, que no es poca 

ventaja en servicio de la patria”. Malgrat la creixent força argumental dels raonaments, 

veiem com es continua utilitzant el castellà per a defensar-los. 

Diversos factors devien influir en la tímida progressió de l’actitud dels acadèmics 

envers la llengua materna. Mireia Campabadal considera la conscienciació sobre la 

política assimilista dels Borbons com un dels factors que condicionen aquesta actitud, i 

també la política de la França revolucionària i il·lustrada envers les llengües diferents 

del francès
77

, fet especialment greu si considerem que una quarta part dels francesos, no 

només eren parlants d’altres llengües sinó que ni tan sols entenien el francès. En la 

mateixa línia cita l’entrada “langue “ de l’Encyclopedie, que diu: “La nation est une per 

rapport au governement ... il ne peut y avoir dans sa manière de parler qu’un usage 

legitime”. 

En la mateixa línia, August Rafanell fa una reflexió sobre la situació, encara pitjor, que 

viu el català a la Catalunya francesa i en ressalta el paper que hi té l’acció il·luminista de 

la Il·lustració, de la que les terres hispàniques en van quedar, si més no parcialment, al 

marge
78

. Al nou estat, el ciutadà, subjecte de la sobirania popular, establia una relació 

amb la resta de la societat mitjançant el contracte social creant-se “una idea de progrés 

pilotada per la nació única i unitària, garant de la llibertat distributiva de tots els seus 

membres ... Si del que es tractava és que hi hagués una nació, hi havia d’haver només 

una llengua: una llengua de debò, s’entén ... L’abbé Gregoire plantificarà els patois com 

a residus actius de la feudalitat, de la barbàrie”. Més endavant Rafanell continua: “La 

mort del patois havia de ser una mort lliurement assumida, democràtica. Una mort 

assumida com una major naixença. Una mort dolça ... El català al Rosselló o l’occità de 

l’Atlàntic als Alps, s’hauran deixat de parlar, no pas per obra i gràcia d’una llei 

repressiva..., sinó per voluntat pròpia.”. També en Pep Vila afirma: “El francès esdevé 

l’idioma de la llibertat i de la raó, i els idiomes locals vénen a representar el fanatisme, 

la ignorància i la superstició, les restes d’un passat feudal”
79

. 

Ens adonem que l’intent d’establir una predominança de les llengües estatals sobre les 

que no ho són, i concretament del castellà sobre el català, ve de molt enrere, amb 

argumentacions i eines diverses, des de la persuasió més o menys amable, passant per 

inèrcies tals com ser la llengua de la Cort, o l’aparició de la impremta, fins a la 

imposició més barroera. Durant el segle XVIII el projecte de desnacionalització va 

prendre una especial virulència després del daltabaix de 1714. L’Acadèmia barcelonina, 

no va deixar mai d’interessar-se per la llengua, la literatura i la història de Catalunya, 

sobretot com a element testimonial d’una cultura pròpia, utilitzant, això sí, 

majoritàriament la llengua castellana. Mireia Campabadal cita Ramon Corts, que en 
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parlar de Fèlix Amat diu
80

:  “... cultivaren amb dedicació la llengua castellana i 

s’adheriren a la política lingüística del despotisme il·lustrat que marcava el govern de 

Madrid; sense abandonar, però, l’interès pel català. Segons la nostra opinió això és una 

mostra de molts – il·lustrats – espanyols de la segona meitat del XVIII envers la llengua 

i la cultura pàtries. Un capteniment que partint de coordenades culturals i polítiques 

diverses de les de la Renaixença, i precisament per això, pot ésser presentat com el 

tarannà propi d’aquells que pertanyen al que hom entén per Prerenaixença”.  

6 CONCLUSIONS 
Segimon Comas va ser un personatge important del món universitari i acadèmic del 

començament del segle XVIII. Existeixen prou proves documentals per afirmar, que la 

part de l’aproximació biogràfica feta per l’historiador i acadèmic Josep Rafael Carreras i 

Bulbena, que l’identifica amb el capellà de Sant Quirze de Besora Segimon Comas i 

Codinach, és incorrecta. Albert Rossich ens fa adonar de què als manuscrits que hi fan 

referència, de la universitat de Barcelona, hi apareix amb el segon cognom de Vilar. Per 

altra banda, Segimon Comas i Vilar apareix inscrit amb els dos cognoms, com a 

estudiant participant en un certamen de poesia l’any 1700. També podem dir que el fet 

que el capellà sanquirzenc Amadeu Colom situï la mort de Segimon Comas Codinach 

pel juliol de 1738, un any i mig abans que als llibres de Col·lacions de l’Arxiu Diocesà 

de Barcelona  donin notícia de la mort del Segimon Comas acadèmic, llavors rector de 

la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona, reforça aquesta falsa identitat.  Tot i 

així, els fets també documentats, que Segimon Comas provenia del bisbat de Vic, que 

alguna dada, probablement trobada a la parròquia de Sant Cugat del Rec, fes buscar 

l’origen de Comas a Sant Quirze, i que un dels renebots de Comas citats per Carreras 

consti a l’arbre genealògic de la família de Segimon Comas Codinach, fa pensar que 

l’acadèmic podria ser fill de Sant Quirze, o fins i tot d’algun fadristern de la mateixa 

casa pairal.  

Ja consta amb el segon cognom de Vilar, l’any 1700, quan era estudiant, devia tenir uns 

quinze anys i era alumne d’una classe de gramàtica, com a participant en un certamen 

de poesia. L’any 1705, ja amb la titulació de “licenciado”, esdevé majoral de filosofia 

de la festa anual de l’Acadèmia de Sant Tomàs d’Aquí, i per tant assumint el 

protagonisme i la responsabilitat de l’organització d’aquesta festa durant aquell any. 

Posteriorment va continuar vinculat a aquesta Acadèmia. L’Acadèmia de Sant Tomàs 

està documentada des del segle XVI, estava vinculada a la Universitat de Barcelona, i 

va ser durant molts anys un dels centres sobre els que girava la preceptiva poètica 

catalana. 

És contractat com a catedràtic de retòrica de la universitat de Barcelona l’any 1709, i 

continua vinculat a aquesta universitat fins al seu tancament després de la derrota de 

1714. La finalitat de la retòrica era aprendre a escriure correctament en llengua llatina. 
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Hi ha diverses versions, recopilades per estudiants, dels apunts del curs de retòrica de 

Comas, uns apunts que van assolir prestigi dins la universitat, van ser adaptats per altres 

professors per les seves classes, i se’n va arribar a editar una versió pòstuma l’any 1779, 

trenta-nou anys després de la seva mort: Ars Rhetorica in usum scholarum Collegii 

Episcopalis Barcenonensis. És a través d’aquesta retòrica pòstuma que coneixem que 

Comas va assolir el grau de doctor en ambdós drets. 

Al final del curs de retòrica s’impartien unes classes de preceptiva poètica en llengua 

vulgar de la que també n’existeixen diverses versions dels apunts de Segimon Comas 

recopilades per estudiants: Breves noticias de la poesia vulgar así catalana como 

espanyola. 

Després de la clausura de la Universitat, Comas no s’incorpora a la universitat de 

Cervera sinó que es queda a Barcelona, on continua ensenyant retòrica i preceptiva, de 

forma privada, a fills de la noblesa catalana. Els seus alumnes, juntament amb antics 

membres i descendents de l’Acadèmia dels Desconfiats, seran la base de la refundació 

de l’Acadèmia de la que aquella se’n pot considerar predecessora i matriu.  

És ben patent la importància que dóna Segimon Comas a la refundació de l’Acadèmia 

després de la clausura de la Universitat, i del paper que ha d’assolir aquesta en 

l’educació dels joves que “han de redreçar el país”. També fa patent la seva admiració 

pels acadèmics de l’antiga Grècia, i sobretot dels provençals, “els més savis de tots”, 

que considera antecessors directes de l’Acadèmia Desconfiada i la seva continuadora, 

primer anomenada Literària de Barcelona i posteriorment de Bones Lleters de 

Barcelona, de la qual ell n’esdevé un dels artífexs i primer president.  

L’Acadèmia seria a partir d’aquell moment un centre d’interès sobre la  història, la 

llengua i la cultura catalanes, això sí, utilitzant majoritàriament la llengua castellana. 

Centrant una mica la utilització del català a l’Acadèmia durant l’època de Segimon 

Comas: Aquest havia anat quedant en una situació d’inferioritat respecte del castellà des 

de finals del segle XV, arran de l’entrada de la dinastia castellana dels Trastàmara a la 

Corona d’Aragó i l’aparició de la impremta. Arran d’aquesta posició d’inferioritat, el 

català deixa ser l’idioma de la Cort, i com a conseqüència, de la noblesa i dels altres 

cercles de poder. També deixa de ser la llengua habitual de creació i transmissió de 

cultura. He esmentat com a significatius la Crònica de Catalunya de Jeroni Pujades, de 

començaments del segle XVII, que comença sent escrita en català per acabar-se en 

castellà, o Narcís Feliu de la Penya, paradigmàtic pel seu patriotisme i defensor de les 

llibertats catalanes, que justifica a la introducció dels seus Annales, la utilització de la 

llengua castellana a fi de donar més difusió a la seva obra, tal com fa Francesc de 

Castellví a les seves Narraciones historicas, escrites des de l’exili. Però la refundació de 

l’Acadèmia, l’any 1729, en plena aplicació del Decret de Nova Planta, coincideix a més 

amb l’aplicació del perdó reial als acadèmics per la seva implicació austriacista durant 

la Guerra. Mal moment per millorar la utilització del català. 
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Cal dir també que trobem un contrast clar en la utilització de la llengua catalana a 

l’Acadèmia entre el seu ús privat entre els acadèmics, a nivell oral, però també l’escrit, 

tal com es fa patent, per exemple, a la carta en català entre els germans Bastero, que ha 

estat la base per a la descripció de la sessió semipública del 16 d’abril de 1731, o les 

anotacions per a ús personal , també en català, que es conserven de Segimon Comas de 

la seva intervenció a la mateixa sessió, en contrast amb les intervencions públiques de la 

sessió, inclòs el vexamen complet del mateix Comas.  Recordem, però, que una de les 

poques intervencions públiques en català a l’Acadèmia és del mateix Segimon Comas, 

l’any 1729. 

En resum, doncs, podem dir que Segimon Comas i Vilar va ser un personatge important 

de la Barcelona del segle XVIII, universitari, amb una profunda formació humanística, 

retòric, preceptista, artífex de la refundació de l’Acadèmia de Barcelona, que es va 

fundar amb la vocació de continuar la tradició acadèmica antiga, medieval, i la més 

recent de l’Acadèmia Desconfiada, així com de suplència parcial de la Universitat. La 

utilització de la llengua catalana a la Institució va ser pobra, en part per una forta inèrcia 

de domini cultural del castellà, que venia de més de dos-cents anys enrere, i en part per 

la repressió exercida per les noves autoritats borbòniques. Ens movem, doncs, dins 

d’una situació d’anorreament multifactorial de la utilització culta de la llengua catalana, 

en el que la corporació barcelonina i un dels artífexs de la seva refundació, Segimon 

Comas, van ser cabdals per la recuperació progressiva d’una sensibilitat que permetria 

una tímida recuperació, que seria més decidida a partir de la segona meitat del segle 

següent. Però aquesta ja és una altra història. 
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7 ARXIUS CONSULTATS 
 Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona: Hi he pogut consultar el Butlletí 

(BRABLB), una de les bases de la informació aportada al treball. A partir de 

finals d’estiu de 2010 ha estat plenament penjat a RACO.cat (Revistes catalanes 

amb accés obert), fet que m’ha facilitat molt la feina. Les Memòries també s’hi 

van penjar posteriorment. He consultat directament a l’arxiu la majoria dels 

manuscrits esmentats. 

 Biblioteca de reserva de la Universitat de Barcelona: Hi he consultat diverses 

versions dels apunts de retòrica de Comas, dels quals en reprodueixo la portada 

d’un. També hi he consultat una recopilació de manuscrits dels segles XVII i 

XVIII, de Francesc Miquel Rossell, comentats al text. 

 Biblioteca de Catalunya: Hi vaig consultar dues versions dels apunts del curs 

de preceptiva poètica de Comas, dels quals en reprodueixo la portada. També un 

exemplar de la seva retòrica pòstuma. 

 Arxiu Diocesà de Barcelona: Hi he consultat tres dels volums dels llibres de 

col·lacions que fan referència a Segimon Comas. 

 Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona: Hi he consultat una de les 

versions dels apunts del curs de retòrica de Comas, del qual en reprodueixo la 

portada al text. També un exemplar de la seva retòrica pòstuma del que també en 

reprodueixo la portada. 

 Arxiu Episcopal de Vic: Malauradament no he pogut trobar cap informació 

sobre Comas en aquest arxiu. El registre d’ordenacions sacerdotals comença el 

1749. Tampoc no hi he pogut trobar un exemplar dels apunts de preceptiva de 

Comas, malgrat que en disposava de dues citacions.  
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