Agustí Eura i les muses catalanes a
lYAcadkmiade Barcelona
Diguem-ho aviat: la vinculació íntima d'Agustí Eura (Barcelona 1684-Orense
1763) a I'Acadkmia va ser breu, brevissima.' Ja hi va ingressar granat, als quaranta-vuit anys fets. 1encara no dos anys més tard era a la seu de la con borbbnica, a Madrid, per afers 'diplomitics'. No va tornar a Barcelona mai més.
Ara bé, des del rovell de I'ou de la monarquia i durant tres anys encara va
trametre materials literaris a alguna sessió. Finalment, en el transcurs del
llarguíssim pedode en quk va ocupar la seu episcopai d'Orense -vint-i-sis anys,
una longevitat mitrada insblita a I'kpoca, mis que més si tenim en compte
que hi va arribar passats els cinquanta anys- hi mantindri algun contacte
ocasional, en general de poca substancia. D'aquesta relació diversa i dilatada
(en la seva etapa més laxa), ens interesara de descriure aquells dos anys pri*

lnstirut de Llengua i Culrura Catalanes (UdG).
Aquesis N l s van ser Iliurais al serembre del 2000. Des d'aleshoies, han aparegur + ertan
apunr de fer-ho-altres treballs sobre Aguatí Eura: Valsalabre & Gratac6s (zoor), amb una detallada
biografia del personargc, i Valsalobre, ed. (en prrmra), que conre I'cdició critica de la seva paesia
completa i alrres textos camplemenraris. El materia per a la preparació d'aquesr paper i bon nombre
de f r a p e n t s provenen de la meva tesis doctoral (Valsdobre 1998), la confecció de la qual es va
ve- beneficiada en pan pels ajuts de la DGICYT, ref. PBgqo~ioCoz-o1(per a i projecre nModelos
de lengua literaria (oral y escrita) en la Edad'Modernan, dirigir pel prof. Albert Rossich) i de la
Generalirat de Catalunya, ref. 1ggySGR o0239 (Supon al Grup de Recerca en Llengua i Literatura
de 1'Edat Moderna, dirigir pel maceix). Parr de les recerques feres a 1 ' h i u de la RABLB que
emergeken en aqursr paper van ser feres en collaboració amb I'amic filbleg banyoli Joan Gratacós.
He d'agrair les lecrures que n'han fet els companys i amics Francesc Feliu, Crisrina Juher, Joaquim
M. Puigvert, August Rafanell i Albert Rossich, i les valuoses indicacions que m'han ofen.
L.
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mers, perquk va ser aleshores que ha Eura va intervenir de manera intensa en
les activitats acadkmiaues, tant en les literiries com en les ormnitzatives. A
més, la tasca que hi va fer en favor de i'ús de la [lengua catalana per a la poesia
acadkmica, des de I'exemple i des de la proclama, va ser prou decidida. Perb,
vegem-ho pas a pas.
~AACTIVITAT
ACAD~MICADELS PRIMERS ANYS

(1732-173~)

A I'abril de 1729, quan te lloc 1"obertura oficial' de 1'Acadkmia de
Barcel~na,~Eura
no n'és membre. No hi ingressa fins a tres anys llargs després, a I'octubre de 1732. Hi ha dades per sostenir que el gruix del currículum del literat Eura ja era considerable al 1729. A d doncs, com és que no va
ser entre els socis fundadors del 1729?No tenia prou 'mkrits'? A tenor del
que sabem dels membres de la corporació a I'kpoca, hern d'estimar que la
producció poligr&ca d'Eura era si més no suficient. Que potser no li interessava?Vist I'entusiasme que hi desplegi després, ben segur que sí. Ningú
no li ho va proposar?Penso que les preguntes no són pertinents i que la qüestió
és més simple: no podia. Eura va ser prior del convent dels agustins de
Barcelona entre l'abril de 1729 i un rnoment indeterminat -per a mi- de 1732,
sens dubte anterior al mes d'octubre. Podem plantejar-nos perfectament la
suposició que Eura hauria estar entre els fundadors de 1'Acadkmia si no hagués estat pel nomenament prioral, cirrec que li reclamava dedicació exclusiva: a rnés de la tasca de tot prior en la casa més important de l'orde a la
Corona d'Arag6, hi havia un insidiós, Ilarguíssim i, sovint, violenr problema amb el trasllat del ve11 convent del barri de la Ribera -d'on eren foragitats per mor de la construcció de la ciutadella i el perímetre defensiu adjacent- al carrer de I'Hospital, les negociacions sobre el temple nou i la demolició de part de I'antic. Tot plegat no li degué deixar gaire ternps per a expanr Sobre PAcademiade Barcelona ieb s e u primen anys i amivitaw,veg. Mirer figzr), Carreras
(1727-ip8), Riquer (1755, 277-281). Rubió (1958 [1986, 32-38 i 133-iqo]),Comas (1972 [1985, V, 92123, 145-176 i 2121) i Rossich (1995a). Quant alr diversos noms que rebe fins a 1752 i la necessirar
d'erradicarla denorninaci6 «Acadkrniasensc nomo. vegeu el rrebd d'Aiben Rosrich en aquesr mateix
número. Precisions terminolbgiques a banda, el primer que se m'acur, en parlar de I'Acadkmia de
Barcelona, & afegir-me al clam de Francesc Feliu (1996), i d'alrrcs, sobre la nrcessirar urgenr d'un
esrudi a fons de l'acrivicar d'aquesra insrirució al Sercenrs.

sions culturals. Dubto que fos una pretesa activitat literaria desplegada precisament als anys 1727-1732 el que decantés I'Academia a oferir-li un Iloc.
Mes aviat hem de pensar que en aquests anys, amb un govern prioral tan
accidentat com el que transcorria aleshores, la dedicació al regiment del convent li va estroncar I'esplai Iletraferit.
Fos com fos, a la reunió del dia I d'octubre de 1732, Antoni de Boixadors
dóna compre als membres de ]'Academia que el marques de Risbourg, aleshores president de I'Acadkmia, «habíaaprobado por académico al R.P.M.F.
Agustín Eura, agustino.»3A partir d'aquell moment, i fins que -havent anat
a Madrid- és nomenat bisbe d'orense, Eura sera un membre prou actiu en
el cenacle docte. Hi fari diverses aportacions, algunes de molt d'interb.4

3. Amiu RABLB, lligall 1-111-1, s.f, Altres documents de I'Amiu de I'Acadkmia també en
registren I'ingres: *En primero de ocrubre de 1737 fue admitido por académico el padre maestro
Agustin Eura. hoy obispo de 0rense.n (&u RABLB, lligall 1-11-3, A m r h de kz Junta Goleral
(1752-1777). f. 3). Totr els qui s'han fet algun r e d de la biografia d'Eura parlen de la swa entrada
a I'Acadhmia: Flórer (1789, zon), Santiago (1915, 367) -el qual afirma que .puede calcularse que
peneneció a dicho centra antes de 1733, pues ese aho trabajó con carácter de Academico~divenes
poesies-, Miret (1921, 16), Carreras (19~7-1928,127) -"e, per error, parla de I'any 1736-, P m s
(1946, p i ) , Rubió (1958 [1986. I ~ z ] ) Comas
,
(1972, 663), Mari (1972, 3) i Massot (1986, los). Al
lligall 1-111-2 (uVAria»)del mateú arxiu acadhmic hi ha un plec d'un hill amb una noticia discordant
amb la que hem donat com a dara d'ingr6s d'Eura. Porra per ritol: .Lista de los académicos que oy
a los 30 de abril 1731componen la Academia Literaria Barcelonesa, reglados indistintamente, excepto
los tres primeros, según los números de las cédulas de los assumtos que se les encargaron*. Malgrar
I'aop que diu el dtol, el M1 sembla una cbpia vuitcenusra d'un original mes antic que degué rebre
addicianr. Amb el número d'ordre 4,
dins de I'apartat dels membres que ingresaren «En mayo
I ~ ~ I Phi
, diu .P.M. Augustin Eura, Religioso Augustino*. Ha de x r un error.
4. Crec que na s'ha fer observar la imporrhcia dela agusuns a I'Acadkmia barcelonina, almenys
en el primer te4 de lase~eistkncia.P.e., en una aproximació no exhaustiva que s'hauria d'aprohindir,
6 I'orde religiós que te m 6 membres academics entre la reva fundació al 1729 i llany de la comtituci6
de la Reid (1752): abans d'Eura trobem els seus companys de convent &ti Riera, &ri Antoni
Minuan i Uoreng Marti (rors tres ingressau ja al ,729); desprds d'Eura ingressaran encara Antoni
Fabrega, Llulr Verde (ambdós al 1737) i Francesc Arman$ (al 1748) El segon orde en impodncia ér
el dominica, amb cinc academics numeraris en el mateixperiode (els altresordes no tenen cap rellevhcia
numk0ca). (Veg.Rekzcidn 1955 503-5ny.) Am&, els rrligiososde SantAgusdocuparan aquesrr primer*
anys &rea de primera i m p o h c i a en la insritució: M i n u q en s e d director des de 1734 fins a 1743,
any en que mor; en les swes abskncies wenruals seran Riera, vicedirector, o Eura els qui el substituiran;
sovinr les junres acadkmiqua Baquest pedode se celebren en celler del convent de Sant Agusdvell; en
caure malalt el president, marques de Risbourg, les rogauves peral seu restabliment están en doble
sessi6 dihia a la Capella de la Bona Mort del mateix convent (Miret 1921, 16-17).

PEP VALSALOBRE

El mateix dia de l'ingrés ja se li comana un Kassumpton o endrrec literari
el títol del quai no és especificat pels documents.5 El primer text de tema
conegut pera nosaltres li va ser proposat en la sessió del 7 de novembre de
1732: *Ala riñas de Jacob y Esaú dentro del vientre de su madre. Verso a su
elección». Gairebk un nies més tard, I'I de desembre, en llegia el text.6
Durant I'any 1733i pan del següent, la intervenció d'Eura en les reunions
de 1'Acadkmia va ser f o r p més intensa. Des del 2 de gener del [renta-tres al
juliol del trenta-quatre les seves intervencions no estrictamenr literhies són
diverses. En consta documentalment la participació activa en vuit juntes particular~(6s a dir, reunions setmanals ordinai.ies)7 a l'any 1733 i en tres a I'any
seguent. En alguna ocasió, Eura obre la sessió per abskncia del director: és el
cas de les juntes dels dies 28 de juliol, 18 d'agost +n el capítol catedraiici de
Salamanca proposa que els acadkmics componguin alguns poemes en elogi
de la seu nova@ o I de setembre de 1733, aquesta darrera, una junta general o
demmptos, s.f., en
5. Anriu RABLB. lligdl i-11-1, plec Lista dplorAcadknimrydi~tribwidn
data 1-X-1732,aen junta particular se distribuyeron assumpros a los siguienresi, i el «P.M. Augusri
E u r a ~apareix entre altres cinc. S6n inreressants els treballs d'Aurora Egido sobre les acadkmies
barroques hispbniques. .Poesia de justas y academias» (1984) i xliteraniraeflmera: oralidad yescritura
en los certámenes y academias. (1988). recolli~,amb d'alttes, en un volum (Egida 1990). Per cert:
no se que s'hagin estudiar els aabundantes poemas en catalán» (p. 122) re~ollitsen un manuscrit (S.
xvii?) peranyent a I'academia aragonesa de la Pítima.
6 . Amiu RABLB, lligall 1-11-1. al mateix plec esmeiirar a la nota anterior. & el poema núm.
w de la meva edició crítica [Valsalobre ed. (en premsa)], uA la riha de Jacob y Esaú en el vientre de
su madre Rebecan que comenp: .Alienra el pecho que medroso laten. La coniposició 6s en aenrers
endecasillabs (segons el recompte castelli) i hi 6s ben pateiit la influencia gongorista, especialment
en la sintaxi. essent un text poktic ambiciós i de factura reeixida. El tema de les disputes entre Esaú
i Jacob bavia estar rractat poc temps abans en el clos de I'Acrdemia, encara que no en un esradi tan
prematur com ho fa Eura: va ser una de les aportacions a la sessió solemne i 'pública' de 1731que
descriu Rossich (igpla) (veg. pp. 315 i 330).
7. Sobre el hincionament concret de les sessions de I'Academia en aquella epoca, veg. Rossich
(rgg(a), que, malgrat que descriu una sessi6 m& solemne que d'habitud, no drvia ser gaire diversa,
quant als continguts, &una de normal (veg. esp. la p. 307).
8. Diu I'acta: «Se ley6 una cana del deán y cabildo de la Sra. Iglesia de Salamanca escrita a
nuestra Academia de Barcelona a fin de que sc componga a algunos de las 12 assumptos adjunros
p a n elogiar su nuwa Cathedral como más largamente consta de la misma carta.0 (Arxiu RABLB,
Uigall i-11-1, plec Lura de lorarndhnico~~
dirmbucidn de m m p t m ) Agutí Eura i Francesc Savila van
ser comissionars per cal de comunicar la petició al marques de Risbourk presidenr de I'Acadernia.
El 19 d'agost de 1733 Eura donava -cuenta» que el president acceprava la petici6 de Salamaiica. Es
van repartir els .%sumprosu entre diversos acadkmics. Els textos seleccionats vaii ser publicats a
Salamanca (Calamón 1736).

reunió mensual. En alrres juntes es discuteixen assumptes importants per a
la corporació, com és la reglamentació del seu funcionament (el z8 de maig
del mateix any).g
Diverses vegades li són comanades les censures a textos escrits per altres
col-legues: el 17 de juny de 1733 rep I'encirrec de censurar soficialmentn tots
els ([assumptosde filosofía moral y politicas. Altres membres del grup seran
els que hauran d'avaluar escrits sobre altres temes. ' 0 L'II de gener de 1734 ha
d'emetre censura de tres treballs que cauen dins del seu h b i t . Ell, pero, no
és presenten aquesta sessió. Possiblement, les censures que Uegeix el 3 de febrer
van ser les que se li havien encomanat per a la sessió de gener. Per I'acta de la
sessió podem capir quin era el to d'aquells vexámenes. En aquella avinentesa
va fiscalirzar treballs de Joan FiveUer i Pere Serra: «El mismo M.R.P.M. Eura
ley6 su vexamen y no con menos sal que en los antecedentes, de modo que
author y fiscal en nada desabrieron a los oyentes.»" Tenim notícia d'altres
dues censures fetes per Eura a dos textos de sengles companys de I'Acadkmia: en un cas per al poema de Joan Fiveller que duu el títol «Sobre la
adoración de los Magos. Octavas»; en un altre, per a Josep Galceran de Pinós, que ha escrit unes dkcimes on dóna ra6 de «Por qué Mercurio se dice
embaxador de los dioses».'2 Malauradament, no he localitzat enlloc cap
d'aquests textos xcriticsn.
Repassem ara I'activitat literaria estricta de I'acadkmic Eura en aquests dos
anys escassos, 1733 i 1734.Al 1733, tenim notícia de tres enchrecs literaris. El
9 . Segons I'acta d'aquest dia, .en junta parricular en casa del mismo don Ramón Dalmaes,
asistentes [...] P.M. Agustin Eura [...] discurrieron, examinaron [...] y resolvieron que en el día
primero de junio próximo se promulgassen [ k ordinacionr
~
redzcrade~en junterpntaicukzrr] en la
asamblea genera, para que con su noricia sei inviolable su observancia, y se siga no solamente la
consewación de tan noble como sabia Academia. sino el aumenro de lirerarias luzimientos, incentivo
y exemplo de roda las gentes de este país, y pasmo u admiración de las esrrangeras, a cuya naricia
llcgue la infarigable aplicación de tan nobles y sabios académicos..
10. P.e., els d'uhisroria sagrada y profanau i spoeaia y letras humanas. a JoanTorn?~
Maganen
i Segimon Comes, respectivament. A partir d'aleshores, els cncirrecs als academics s'ardenen
temiticament (Andu RABLB, lligal11-11-1, plec Lista de h arndPmico~ydirnibucidn de m m p t o r , s.f.,
nora amb data 17-VI-1733).
11. Andu RABLB, 1ligall1-11-1, plec Lirtn de kv ora&micory dirrribucidn de m m p t o r , s.f.
12. Arxiu RABLB, lligall r-11-1, plecfndicedepoedarde LzAcademia (títal a la lapig.: fndicede
hpapcler en veno de L? RealArademia de Bunar L e a de quere han hecho cargo lorrocior reddctores
del PmmddicoS m a n d , s.f.
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primer diu: «P. Augustin Eura expressará el gozo del santo Simeón teniendo
el niño Jesús en las manos)),i ho fari en «liras cathalanasn.13 Elpresenta al
cap d'un mes, el 3 de febrer.14 El 2 de mar5 se li comana una «Perífrasisa los
Trenos de Jeremiasr, que llegeix el 28 d'abril.15 A I'agost del mateix any de
1733arriba la carta de I'esmentada convocatoria poktica del certamen per a la
catedral de Salamanca: Agustí Eura veuri publicats dos poemes en llengua
castellana en el volum imprks corresponent (Calamón 1736).16
Per a I'acadkmia de carnaval de 1714, el 3 de febrer, li és ofert de compon&e <<el
testamento de Carnestolendasn en «quintillas>,,el text del qual no he
pogut trobar i que, en tot cas, no es conserva a 1'Arxiu de I'Academia.17 El
16 de mar$, durant la quaresma d'aquell any, ha d'escriure un poema en
13. En catala, dona, malgrar I'acta de la seasi6 del 18 d'abril de 1731 on es Ilegeix *Dicho dia
se resolvió que los académicos usen el idioma casrellanou ( h i u RABLB, lligall i-111-1, Actar. de 1729
d IT~J,pplec R~~oIurionrr
de Lz Acadpmin literaria barcelonera, s.f.). Veg. I'anicle d'iüberr Rossich en
aquest número.
14. De vegades els e n d r m no es complien o es perllongaven indcfinidament. Aquaca anocau4
sobre la data de lectura posa de manifeat que el text encarregat vaser efecrivament escrir. Tanmateú,
no he rabur [robar cap d p i a d'aquest poema; és I'iinic poema acadkmic catala d'Eura del qual no
en tinc cap tesrimoni.
15. Anriu RABLB, lligall 1-11-1,plec Liru de LmAcadkirory ditnbucidn deawmptor, s.f.: en
lo serrio d t junta parriiular dc z - I I I - I ~rn~la~ ctlla
.
d'Agiirrl h l i i i ~ u i,al ;<in\cnr de S.inr Agii.,ri).
diraror inrerl dc I'AcaaCiiiia cpcr trasllar a Madrid dc Rernñr hiironj de B3Uda~rj),e i \an disrriI>u~c
aassumptos concerradas a Christo en la cruza. D'entre tots ells, caroize en total, hi ha: %P.M.
Augustin Eura. Parifrasis [szi]a los Trenos de Jeremias.. Al mateix Iligall, plec 17j2. Lkta de h
pnpeb que contiene ertefüxo. Innodurcionerparo algunor Acaddmicor dr 1732, entre els tltols de
composicions enaregades i llegides pels academia (sense dir-ne els noms), hi ha una <Censurade
una Puifrasis de loa Trenos de Geremíart Profeta». Segurament es tracta d'un error en la dataci6 i
s'ha de referir a la censura de la compaaici6 d'Eura del 1733.
16. Veg. la nota 8. S6n els poemes z> i z6 de la meva edici6.
17. Arxiu RABLB, Iligallr-11-1, plec LUu de lorAca&icorydirrribucidn de anumptos. el 9 de
febrer de 1734 es disrribueúen aassumtos jocosos concretados a Carnestolenda que ron como se
siguen,,. Es distribueixen vint-i-sis m m t o r , alguns de prou pintorescos. El z>kdiu ,<P.M.Augustin
Eura: el testamento de Carnesrolendas. Quintillas.x Aquesra composici6 va ser redactada sena dubre,
per tal com apareix en m& d'un lndev de poesies acadkmiques (de ,806 o posterior), encara que
consta com a anbnima. Segurament es tracta d'un rext en llengua casrellana, tal com augura el ticol,
perqd compareúen un dels lndexs fen a principi del m entre les compasicions en nveno casteUanou.
No podem descartar, pero, la possibilirat que de tant en ranr, amb motiu del carnaval anyal, algú
escrigues el testament de Carnertoltes corresponent; el text que s'esrnenta a principi del Vuitcuirs
podria ser el de qualsevol d'aquestes convocarbries. Sobre carnads barcelonins de I'kpoca, veg.
Brown ( 1 9 8 9 ~12-14).

((concideraciónde Christo en la cruz)),text que sera Ilegit
- el 19 d'abril en
I'«academia de pasión» que la corporació feia cada any per Setmana Santa i
que duu el titol en catali, «Concideració a Christo crucificar. Romans».ls
Peral primer de juny de 1734 estava prevista una sessió especial que havia de
festejar el matrimoni entre Ramon Dalmases i Vilana i Maria de Terr6. Les
composicions encarregades per a I'efemkride giren al voltant de la qüestió.
En el document que en dóna notícia,'9 Eura apareix en primer Iloc amb un
e n k r e c que duu un títol enigmitic: (4salir de la enseíianqa para la casa de
la Academia. Octavas». Com totes les de la sessió, havia d'a1,ludir a la circumstincia nupcial, o a la-figurad'algun dels dos contraents. De moment,
no ho sabem pas, així com tampoc si el va arribar a compondre, perquk no
se n'ha trobat cap rastre. Ni tan sols sabem si una sessió d'aquelles caracteristiques es va celebrar.
Finalment, al julio1 li 6s encarregada una composició de circumstincies,
en castelli, en Iloanp del marques de Risbourg, recentment traspassat. Forma part d'un conjunt de textos poktics en llengua castellana escrits per diferents acadhmics a la m o n d e qui fins aleshores havia presidir 1'Acadkmia. A
Eura li proposen el tema següent: «Bajo el anagrama puro de Melun, que es
lumen, explique el sentimiento de la Academia por haver perdido su presidente
con la muerte del excelentísirno Sr. Dn. Guillermo de Melun, marques de

dirmbucidn & m m p t o r , s.f.: es
18. Anriu RABLB, lligall 1-11-1, plec Lirrn & IorAc&icory
repaneixen una serie d'<iassumprosusobre la Passió. Se'n derdlen vint-i-tres. Entrr rlls: «17. P.M.
Eura. Concideración de Christoen la cruz. Romance». Elr temer, perb, solen ser prou mes
extravagans. Entre altres de mes 'adienrs' (regons el nosrre punr de vista d'awi), podem trobar-hi:
«sátira a la mosuela portera de la casa de Cayfás»; .A la coluna en que fue azorado Christo. N.S..;
*Que calidad de madera h e la de la cruz de Christos; el marques de Senrmenat .decidirá si Chrisro
N.S.estuvo del todo desnuda en la crwu. El poema d'Eura 4s el núm. 6 de la mew edició. El
pintoresquisme de molres mosrres de I'acrivitat literaria, en sentir ampli, de I'~;ad&miano desdiu
gens del del seu entorn, les festes literhies i c e h e n s de cota mena, dels collegis i seminaris, de les
institucions i ordes religiosos en relacid a grans solemniras i efemhrid-, fins de la Universitat de
Cetvera mareix.
ig. Anriu RABLB, lligall I-111-2:uVhiam. $un plecd'un full, escrit per unasolacara, queduu
per titol: sDisposici6n de la Academia de primero de junio 1734 en ocasión de haver insinuado
querer oir la mi Sra. doña María Dalmases y de Terre, recien casada com don Ramon Damases y
de Vilana, dueho de la casa donde se celebran las academias.z A continuació hi ha la relaci6 de noms
d'acadhmics i tltals de les composiuons per a L'ocasió.
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Risbourg, sobre el thema Et lumen oculorum meorum et ipsum non ert
rnecum», fragment del psalm 37, que ha de ser redactat en «1'iras».20
A la reunió del 28 de julio1 de 1734, Eura no hi és present. 1ja no sera present a cap altra de les reunions que recullen les actes de I'Acadkmia. Podem
considerar acabada i'kpoca en que participa activament en les activitats del
grup de Iletraferits, si bé -com veurem- no va deixar de mantenir-hi una
relació més o menys contínua. Coneixem diversos poemes seus datats enrre
1734 i 1737 (veg. I'apartat següent) que devia trametre des de Madrid per
correus. De fet, se'l va considerar com a acadkmic fins a la seva mort. Figura
entre els vint-i-cinc membres hndadors en constituir-se la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, aprovada per reial ckdula de Ferran VI al 1752
(Comas 1972 [I~SF,
V, 108-1101). 1encara al 1756, al primer volum de Mmoriar
(RABLB 1756),en els fulls preliminars sense numerar, hi ha una «Seriede los
individuos de esta Real Academia. Actuales))on apareix «El ilustríssimo seííor
don fray Agustín de Eura, obispo de la ciudad de Orense».Ara, al 1734, i'orde
li havia comanat una tasca no gens ficil: anar a Madrid a defensar els interessos
dels agustins pel que feia a la construcció del nou convent de Barcelona.
lo. & el poema núm. 27 de la mrva edició. Arxiu RABLB. lligall 1-11-1, plec Aronccl& los
papslo. quese contimen rn ertefaxo. 1792. Asuntor et~rogéneos(Tírol al primer full: Aran&& loraiuntoz
acaddmico~exutenter en elArchiuo de la mUma, que, en vimrdde la comUidn que eldia 18abddP 1791
h i u lo Academia a alguno, dt rw individuoiparn cohordimrh y arr<&zrkv, mmr tocaron n mi, Don
f i ~ b a de
n Pindr), relació de coinposicions divrnes llegides en junres
disperses enrre 1731 i
1757. En un paper salt he rrobar el tevr de I'enchrec a I'academic Eura: ',Bajo el anagramma puro
de Melun, que es lumen, explique el senrimirnto de la Academia por haver perdido su presidenre
con la muerte del excelenrísrimo señor don Guillermo de Melun, marques de Risbourg, sobre-l
rhema: Et lumen oculomm meomm etipium non err menim. Psalm. 37, vers. r i , en liras,,.Aquí no ho
di", perb en I'Aranceles deralla el nombre d'esrrafes i el nom de I'academic: .i+ lyras cuyo asunto
es: Bajo [...l. Leídm por el P.M. Fr. Agustín Eurai,. La rúbrica que encapgala el texr del poema
( b u RABLB, Uigdlig, núm. I. Cbpia aurbgrah d'Eura) esmenta que 6s un «assumproacademiwn
peral primer de desernbre. Ara bé, pel lligallig, doc. núm. 32, que conre la distribució d"assumpres'
~lacianarsamb la mort del presidenr, rabem que mser llegiü el 21 de derembre. T m b é s'hi diu
que, a Eura, li n'havien estat encarregarsdos: aquest poema (el núm. 27) que coneixem, rntre els de
la sepna
pan,
i uii altre, entre els de la primera pan, del qual no ens ha arribar cap norícia i que
.
seguramen1 no va compondrc: nAssumpro 7. P.M. Agujcln Eun. Sobre haver su excelencia acredirado
tan repetidas vaes en el discurso de su vida la heroicidad de su ánima en despreciar los peligros, en
nineuna
ocasión dio mavorm muestras de k ueraiidaa de su esoiritu aue en la de sufrir con invencible
u
constancia l s penalidades de su última indispaíici6n, mirando k vaina muerte con la más clcvada
magnanimidad, conforme a la sentencia de Seneca, EpUt. izo: Ntctmzrio itaque magnw nppa"uit qw
numqwuam malir ingmuit numquam defito ~ u qou e r n u ea,f.cif m u k intellecrum rui,,.

Com deiem, des de Madrid Eura va mantenir relació amb i'Acad2mia i hi
va trametre diversos textos fins a l'any 1737. Dels conservats, no n'he pogut
datar cap de I'any 1735.~'En canvi, de datats a I'any 1736 en tenim tres, tots en
castdia i relacionars amb I'academia de Passió d'aquell any. Són tres sonets sobre
Crist com a mestre, princep i pontífex des de la creu. L'Arxiu de la RABLB
custodia, finaiment, dues cbpies d'un text poetic del nostre autor datat al 1737.
Va ser presentar a I'academia de Passió celebrada el 15 d'abril d'aquell any,
quan Eura ja havia estat proposat bisbe per Felip V: és un altre sonet, ara
sobre un passatge de I'evangeli de Mateu, del qual se n'extreu un ensenyament per a la vigilhcia que han de sostenir els eclesi&tics de rang superior.22
Dues qüestions esdevingudes mentre Eura és a Madrid trenquen la rutina
de la paperassa academia i prenen una signifiació important. No em consta que siguin conegudes. Em refereko, en primer Iloc, a la pretensi6 institucional de sol.licitar la protecció reial, és a dir, a lavoluntat d'esdevenir Reiai
Academia setze anys abans de 1752. Enmig de l'afer, i aquesta 4s la segona
qüestió, Agustí Eura rep I'endrrec secret d'exercir despia' a favor de la corporació, si m'és llegut d'usar el mot.
21. Tot i que renim noticia d'alguna compasici6 que li 6s propasada en aquesr any: a I'Andu
de la RABLB, lligall 1-11-1, plec Lista dp lm acadhicory dirnibucidn dp w m p t o r , hi ha un paper,
datat el 3 $octubre, amb els títols de mes trebails ,,rrahidos por el Sr. Pedro Serran. El primer diu
« S i ~ a srendir
e
gracias anuesrro beatlssimo padre Clemente XLI, de aver atendido el rezo de nuestra
paysana San [sic] Maria de Cewellón por toda la Provincia Tarragonensei,; a l marge diu: nEura,
Madrid*. En l'acta d'aquesra sesi6 diu .Eura, lo de Serra n. m, 6s a dir, que se li va encarregar de
trebaüar el rema proposar anteriorment per presentar-lo en una propera junta general. No dwia
prrsentar-lo, potser ni el va escriure mai, perque no "'he localjaat cap noticia en aquest senut a
I'Andu de la RABLB.
21. EIBtres sonetr de 1736 $61, els poemes núms. 28, 29 i 30 de la meva edicih; el de 1737.6~
el niim. 31. He esmentar diversos tmtos de que tenim noticia que van ser presentaw amb cota seguretat
a I'Acadkmia, entre ells, textos poerics cataians (les lircs catalanes expressant el goig de Sime6 en
tenir Jesús ala bragas) i caitellans (el ~Testamenrode Carnestolendasn). a banda de les censures;
sobre la desapaició de molu textos poerics que devien conservar-se a ]'Academia encara a principi
del segle passat (recordem que els indexs elaboraw al 1806 encara esmenten poemes avui ja no
lacdiaables a I'Arxiu de la RABLB), ueg. la hipbtesi de Rossidi (iggya, 310): el projecte d'elaborar
una aiimlogia de poetes academics devia fcr que algunes d'aquesres poesies se separessin del conjunt
i acabessin perdudes. Del projecte es parlava ja al 1794; al 1806 encara no es dwia haver fet la
selecció (poner els indexs es van fer al 1806 per aquesr rnariu); finalment, l'antologia no es va dur
a terme. Veg. t m b &Rasrich (1984, 153-154) i Rossidi (rggyb).
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El fet es que al lligall 1-111-3 de I'Arxiu de la RABLB hi ha una camisa de
paper que s'anuncia com a «Borronessobre lo ocurrido con motivo de solicitar
la Academia la Real Protección, antes del año 175zr;conté diverses canes: un
esborrany de carta adre$ada al rei per sol.licitar de ser constituits com a Academia Reial i d u a versions d'una mateixa «Instrucción»pera Eura. Transcric tots aquests textos en apkndix, al final d'aquests MIS.Quant a la primera qüestió, és cert que Miret (1921,19)havia donat aquesta referencia, datada
al 4 d'abril de 1736:
Se suplicó ai acadimico Conde de Gaives ese encargase el trabajo de patrocinar la Academia con el Rey Nuestro Señor como mejor le pareciere dandole
para este fin todos los poderes*. El conde aceptó.
No sé que ningú n'hagi tornat a parlar. Desconec fins a quin punt van
avanpt les gestions per assolir la protecció de Felip V. En tot cas,conservem
I'esborrany de la carta esmentada de la corporació al rei. Per ral com l'academic comte de Galve encara era a Barcelona i no podia fer cap de les gestions
prop de la con a que s'havia compromks, la corporació, menuestant, va voler
fer indagacions col.laterals d'amagat. Així, en una sessió nocthbula, el 5 de
maig del mateix any, acordaven trameue una insrrucció secreta al wllega Eura
per «sondar el ánimo. de I'aleshores president de l'Acadkmia, Bernat Antoni
de Boixadors, comte de Peralada, també resident llavors a Madrid. En resum: sembla que d e l ~diversos sistema possibles d'obtenir I'aprovació reial,
els academics barcelonins cercaven quaisevol camí que no inclogués la necessitat d'un informe de I'Audihncia de Catalunya. Sens dubte perque un report de la maxima institució de la monarquia borbbnica al Principat no els
podia ser de cap manera propici: «siesta Audiencia ha de informar, no dexará
el P.M. [Eura] de ver que tiene la Academia de recelarb o .porque para
conseguir esta aprobación peligra el que se pida informe a esta Audiencia, de
la qual no le esperamos muy favorable.. No cal ser gaire espavilat per flairar
la discordanqa política entre les dues institucions que s'amaga sota aquests
mots. En tot cas,convenia fer gestions directa sense inte~encióde les autoritats botifleres del Principat, sense que hi hagués accés a informació política
que resultés contraproduent; hi haurem de tornar m& avd. Les gestions s'havien de fer arnb tota mena de precaucions i «secreto inviolable~per tal que

I'afer no arribes tampoc a coneixement del comte de Galve, qui, segons que
podem intuir, no disposava de la confianqa total de la corporació tot i haverse ofert personalment a fer d'intermediari davant la cort. Sí la tenia, en canvi, el nostre agustf, «z.elosso del incremento de la Academia. Així mateix, Eura
havia &informar de tot I'afer i dels possibles obstacles que hi podien sorgir.
No sabem quina en va ser la causa, pero tot plegat va resultar un fra&,.ja
que no hi haguk protecció reial fins al 1752. Potser els temps no eren propicis, perla circumstincia que fos, a l'aixopluc reial d'academies perifkriques?
H o desconec. Tampoc no sé la raó que explica que al 1752, conjuntament
amb I'Academia barcelonina, també van ser aprovades moltes altres: la de
Buenas Letras de Sevilla, la Real Academia Geográfico-Histórica de
Valladolid, la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, etc. (Agu~Iar1991,
98-10?, esp. 99). És interessant observar les denominacions que haurien plagut aleshores els academics per a la seva institució: Academia de Ciencies de
Catalunya, Academia Reial &Historia o Academia de Ciencies i Filosofia
Moral i Política de Barcelona.

He esmentat un text trames a I'Academia quan Eura ja és bisbe, tot i que
encara no ha estat consagrat. L'envia des de Madrid. Aleshores els col.legues
barcelonins ja eren sabedors de la proposta episcopal que Felip V havia fet
en la persona del seu company. En efecte: a la sessió del 6 de gener d'aquell
any de 1737, I'Acadkmia de Barcelona havia rebut carta d'Eura en que comunicava a la uirporació la seva elecció com a bisbe d'Orense -havia estat proposat pel rei al novembre de 1 7 3 6 . ~ ~
Forqa desp&, a I'abril de 1738, cn va ser consagrat, a Madrid. Finalment,
el 27 de maig el bisbe Agustí Eura arribava a la seu orensana. No era cap
que se tuvo a los 6 de enero de 173723. L'acta &aquella junta diu el segü.ent: ~~Assamblea
Abriosr sin introducci6n porque Fue ausente por justas causas el M.R.P.M. Augustin Minuarr,
director, [...] abnase con tamo aplauso la sessidn quanro [aqrii, un rignr + remet al regirenr tnr, al
rnarge: <(fueel contento de todos los academicos de estar presente el vicepresidente, y de
experimentan,] la atenci6n del Illmo. Sr. Dn. Augustin Eura, electo obispo de Orense, que con
atenra y afecruora cana participó a nuestra Academia su alta acenso, cuyo origina queda archivado
en esta plica con los assumptos que irnmediatamente re 1eyeron.n (Anriu RABLB, lligall r-111-1. plec
111 A c t a De 1756n ~ j y ) En
. &ria noricid h 6 ~( r~ g u 20).
,
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destinació gloriosa, certament. Entre els testimonis antics que conec sobre la
situació -no gaire gaidosa, m'afanyo a dir- d'aquell r a d de la Galícia interior
n'hi ha un que fa molt al cas. Duu el títol de Discurso histórico de la Ciudad

de Orense, con motivo de haber hecho S.M. la gracia de su obispo al Rev. Dn.
Fr. Aprhh Eura. Es tracta d'un escrit de Serra i Postius per ser llegit en una
pretenia
de les sessions de I'Acadkmia barcelonina. Amb el Discurso,

erra

sortir al pas de les afirmacions de «ciertosvarones doctos y predicadores, pero
poco o nada versados en historia de España», que minusvaloraven la destinaci6 gallega del soci agustí. És una descripció que no ofereix gaire informació
valuosa, pero que ens deixa entreveure, d'una banda, quina era la percepció
que tenien alguns acadkmics de la dibcesi on havien destinat el seu col,lega,i
de I'altra, quinto exhibien alguns dels treballs que s'hi Ilegien.24
D'Orense estant, el bisbe Eura mantenia encara lligams amb 1'Acadkmia
de Bones Lletres. Josep de Móra, marques de Llo, ens dóna una notícia que
ofereix un interk múltiple. En un moment que al seu (Apéndice del lenguaje
romano vulgara tracta sobre si la llengua de la primitiva poesia a la península
era gallega o pcovenpi, afirma que a la llengua gallega encara es conservaven
«locucionesy enteras cliusulas de nuestro provenzal>).1aleshores rernet a una
nota al peu:
Habiendo escrito a nuestro patricio y compañero el ilustrissimo d e Orense
si en el lenguage vulgar d e Galicia se reconocía a ú n parentesco c o n el c a t h a i h ,
m e ha respondido q u e entre la gente vulgar (que es la única q u e habla
24. El udiscurso hist6ricou sobre Orense i la reva dikesi, de Pere Serra i Postius, es rroba a
i ' h i u de la RABLB, 72 Iligall, núm. 5. Eii rranscric el text a Valsalobre (1998, 101-102) [1 ara a
Valsalobre & Grarac6s 2001,112-1141. El Uigall i-11-1 del mareix arxiu conre, enrre alrres papers, un
conjunr de fotocbpier que, segons el que explica una primera finaque hi &S adjunra, procedeixcn de
l'anúu de Josep Carrera i Bulbena, diposirat a 1'Arxiu Nacional de Caralunya. És un Ilisrat de 76
títols corresponents a rextos redacrars pels senyorr academics. Al número 54 li correspon aquesr
nDiscurso histdrico de la Ciudad de Orensc, con motivo de haber hecho S.M. la gracia de su Obispo
al Rev. Dn. Fr. Agusrín Eura de Serran. Pel que es desprhn del ,,Motivo de escrivir este papela, la
odacu6 del discurs es, bbviamenr, posrerior al coneixement per parr dels aad2mics del nomenament
d'Eura per a la mirra orensana, &S a dir pastrrior al 6 de gener de 1737, perb no pot ser-ne gaire
disranr. Madurell (1957, 365) r ~ u l aquest
l
discurs entre les <<Lecturasacadimicas de Pedro Serra
Postiusa, núm. 26. Sorprenenrment, Brown (1989b), que pmeix de Madurell (1917) i (1975) amb la
intencid d'oferir una relacid enahustiva de discursos dc Serra i precisar-ne algunes informacions, no
I'esmenca entre els «Cartipassos dc discursos academics preparats per Pere Serm (pp. 277-279).
havent estar referencia[ en els trebalis de Madurell.

c o m u n m e n t e gallego) había observado no sdlo nombresy verbos y onas dicciones totalmente univocar con el idioma de Cathalufia, sino también algunar cla'umku entera~.~5

La dada em sembla rellevant, no solament perquk mostra l'existkncia de
contactes entre membres de I'Acadkmia residents a Barcelona i el bisbe, sin6
perquk un emdit de primera magnitud com és Josep de Móra fa una consulta d'ordre lingüístic a l'acadkmic desplagt a Galícia per inmrporar-ne la resposta, com a argument d'autoritat, al volum primer de les M e m o r h .
Hi ha alguna aitra notícia que, malgrat que és de rellevhcia molt menor,
ens permet de pensar que hi va haver una comunicació més o menys continuada. Per exemple, se sap que va rebre el primer volum de les Memorias
(RABLB 1756),tot i que fos amb alguns anys de retard i via Madrid. Relacionat amb aquest fet, hi ha notícia que a I'any 1759 I'Acadkmia llegeix una
carta d'Eura que inhoduek un poema d'un preths acadkmic que resideix a
Orense, Juan García Contreras, on aquest es queixa perno haver trobat el
seu nom a la relació d'acadkmics que figura en aquell v0lum.~6Tot i no te25. RABLB (1756,613). La cursiva Cs de I'original: m'imagino que indica la reproducció literal
d'un fiagment de la carta de resposta d'Agustí Eura. Agraeko a Cristina Juher, b&ia de I'ILCC
que estudia aquesra obra filolbgicadel marques de Llo -al mis sovinr negligida en els esmdis cuimrais
de I'kpoca i de la qual estic convengut que posad aviat de relleu la valua i I'interks, l'oferiment de
la dada (i de k ressenyada abans a la nota 19). Ella mateixa m'ha comentat que no ha trobat rasire
de la carta d'Eura enrre els papera i cates de Josep de Móra que es conserven a I'Arxiu de la RABLB.
26. Arxiu RABLB, lligall~-11-3,Acuerdos dr /Q Junra Grneral, sessió de 1'1 d'agost de 1719: «Se
ha leído una cana del Sr. iHustríssimo de Orense, dirigida al Sr. marques, director de esta Academia,
incluyendo una representación en verso heroico del Sr. Dn. Juan de Conrrcras, academico honorario
de este cuerpo, exponiendo modesta y eruditamente su quexa de no aver encontrado su nombre
enrre las individuos de la Academiaque rrae el libro u obra previa recienremenre impresa.n Al Uigall
1-111-2 hi ha la carta, dirigida a Jorep de M6ra i Cata, marques de Llo, amb la lletn del secretari
penonal del bisbe, Salvador Mates, i signada de m i dñura:
uMui seiior mía: Hasta esto; últimos días no me remitieron de Madrid el primer tomo que ha
dado al público la Red Academia dc Barcelona, a quién repito las debidas gracias. El gozo que he
tenido en su lecura na sabre explicarlo, pero el talento de V.S. sabe comprehenderlo. Al mismo
tiempo ha ocurrido que el señor D. Juan García Conrreras, residente en esta ciudad, me ha
manifrsrado vivamente el sentimiento en vista que, pensando e s w admirido en la Academia, para
cuio logro dice que present6 súplica y memorial según costumbre y que ella misma se dign6 repartirle
despues dgún assumpro, sin embargo, no ha tenido el honor de hallarse en dicha obra entre la serie
de los alumnos y académicos. Sospecho si a í u a el no aver escrito y desempefiado al último azrumpto
que se le repani6, mandó y lleg6 a su mano duranre una gravísrima enfermedad, notoria a todos
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nir notícia que Eura fes arribar a Barcelona cap text els anys que va ser a
Orense,z7no va deixar de mantenir-hi, doncs, conractes puntuals.
El bisbe Eura va morir I'II de desembre del 1763,
. . amb setanta-nou anys i
cinc mesos d'edat, al paiau episcopal. La Reid Academia de Bones
de
Barcelona va recordar en diversos papers el seu col.lega acabat de tra~passar.~~

let tres

Desapareix I'home, pero en resta la memoria. Aquest apartat vol exhumar
una part d'aquesta memoria, la corporativa. Fem, doncs, un repb del reconeixement literari que li van reme els membres de 1'Acadkmia fins a 1859, data
en
entre altres coses, va ser imprks el seu cant kpic d'exaltació de la
rnuntanya i santuari de Montserrat. Amb la Renaixenqa, I'interkspels seus
escrits sera ja nomes erudit.
En aquel periode, Eura va ser un poeta conegut i difós. Sobretot com a autor
de poesies catalanes. La divulgació de la seva obra poktica catalana és prou eloestos vecinos, avría dado motivo a aquello. Y, aunque he procurado disuadínelo, no me he podido
escusar de entregarme y remirir a V.S. este papel suio, que incluio, para que V.S. re digne hacer lo
que le paresca m& conveniente. Erre sugeto es bastantemente literato, poeta afluente e incansable,
y cuerdo; yo quisiera en nuestra Academia a todos los doctor y útiles. Quedo a la disposici6n de
V.S. [...] Orense y julio, 17 de i719.u El text .en verso heroico» de Garcia Conrreras es conserva al
lligalli4, núm. 73. de I ' h i u de la RABLB.
27. Josep Massot (1986,125 a. 72) ha visr una referknciaa unaabra llatina en vers d E u a a mes
de la que li coneixiem: A n u r o Farindi, "Poesia del Montserrar y otros ensayos" (Barcelona 1984,
147, esmenta uns versos llarins del "P. Eura", escrits segons el1 el 1739 i refererirs a Montserrar:
"Rupibus horrescunr Serrati culmina Montis .." No en tinc cap dtra referencia,i. Ni jo rampoc.
Perb, en ror cas, seria estrany que fossin de 1739, ror just al segon any d'esmda a Orense com a bisbe.
28. h i u RABLB, llibreAmerdorde&Junta Gmtd(17~2-1777)
(sign. 1-11-3,pp. 153-1~4).a la
sessi6 de primer de frbrer de 1764 hi consta: *Ha lehida el señor marques de Barbará un elogio en
estilo lapidario en obsequio de la digna memoria de nuestro con-acadkmica el illustríssimo señor
obispo de Orense.. Amb daraerrbnia, a l lligall~-11-1,plecde fulls sense relligar, amb dada punruals
de reunions d'acadkmics desde 1751 fins ai773, Ilcgim: u[ú]Abril 1763.Censura de Fr. AgustinRiera
de la Orncidnflnrbrt que hizo el P.M. Fr. Francisco Armañá, en las funerales exequis de Dn. Fr.
Agustin de Eura, obispo de Orense, celebradar en el templo de San Agustínu. Alla maten. hi ha un
full amb I'anotació: aFebrero 1764. Ad Academiam Barcin. in obitu meritissimo soddis sui R.P.F.
Augustini Eura, epis. Orensis. Incrip. Sepulc. del marques de Barbarán, que de" referir-se a l'uelogio
en estilo lapidariau esmenrat a l'inici d'aquesra nota. No he .pogur
dos
- localiaar cap. daquerrr
.
textos. En canvi, es poden llegir les iiInscripcionesn llatines panegíriques que un alrre acadkmic
agusrí, Lluis Verde, va incloure al final de I'opuscle Oracidn (1764, 21-23).

qüent: trenta-un manuscrits diferenn conserven encara avui textos poetics i altres
de relacionats (art poktica i apologia de la Ilengua).29 Una difusió només comparable, tot i la distincia, a les de Vicent Garcia i Francesc Fontanella.
Quan Eura escrivia ho feia dins d'una tradició poktica catalana barroca
consolidada30~uetenia a Garcia i a Fontanella com a referents capdavanters-, els models constitucionals de la qual provenien de la poesia barroca
castellana. Aquests models, temitics i formals, romanen actius al segle XVIII.
Des d'aquesta percepció, anys a venir Eura mateix entrara en la nbmina de la
tradició poetica catalana, entronitzat a I'alpda dels dos anteriors.
Efectivament, Eura va ser considerat ben aviar un poeta capital en I'escalafó catala de I'kpoca. L'imponant manuscrit 80 de la Biblioteca de Catalunya,
un canpner fet per ~apassionatsa la poesia catalana» amb la voluntat d'aplegar
una antologia dels poetes selectes de la tradició del mi i X V I I Irelacionat
,~~
amb dos aitres canqoners manuscrits de les mateixes característiques per a la
poesia del XVII,incorpora una colla de textos imponants del nostre aut0r.3~
Que la consideració estrictament poktica d'Eura va tenir lloc d'hora ho
confirma encara el fet que la tradició manuscrita setcentista dels textos poktics
29. N o oblidem encara que tenim notlcia de I'exist6ncia de manuscrits que no han estar
localitrats encara arui; com a minim, n'hi ha rres: una colleccid authgrafa de poema sacres, el
manuscrir del gramatic Josep Ullastre (veg., m& avall. la nora 33) i el del wnvenr de carmelita
descalps de que parla Torres Amar (1836,228).No rinc en wrnpte els impresos que reporten poemes
per als quals no disposem de cap manuscrit conservat ni els impresos que evidencien una fonr
manuscrita diversa de les avui conseivades.
lo. Una rradicid que, a principi del seglc m, Ballor encara considerad m m a vigenr: els
versos de Garcia, Romeguera, Ferrera i Eura eren, arraconao els d'Ausib Marc pcr uanricsn, I'«esril
wrrentre (Ballor 1821,210). Veg. tambd, m& a d l , la nora de Rubió sobre el grup literari de Renarr
i Arús, a principi del xix (nota 39). Tor i que el nostre autor ha esrat definit en ocasions com a
illustrat, neoclbsic i hns prerom2nric (Comas 1972 [ I ~ V1,
~ J 324
, i 3761; Carbonell etaL 1980,259;
Duarre & Massip ,991, 115; i -en relació a Ferrera- Faura 1977, 479). aqucstes etiqueres s6n
desencaminades (cf. Valsaiobre 1989,587-588).
31. Du per tital: Cunaritat c=rhakzm o Recreo y Jardl del P a m b , ~JUCconte' lor obrar y poesia
e ~ m ~ d e l i m i ~ n e p o ~ t n dIium
o c t oGnreia
~
rector& Vdfigona,y de&apoetr?lcathala>u. Ixa &m
a inrtdnriar&haparionizUa I'nurory a kzpotria cathalana.
32. Els tacos prcliminars fan explícita la intenció de areunir composicions que demosrtin el
valor de I'eloqükncia catalana conrra els qui la menyspreenn (Rorsich 1984,72). Aquesr esrudiós
vincula el canpner als nnuclis d'apologistes de la llengua catalana de finals del xnir i comenpment
del m,o fins i tot amb els cercles acad6mics que maldaven per publicar les obres de Garcia i d'altres
poetes caralans*. Veg. mes a&, quan parlar4 de la lectura pública de textos de Garcia, Fontanella
i Eura, a la RABLB, al 1805.
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és prou significativa: d o m dels manuscrits coneguts són copiats al Setcents,
sense comptar el m a n m i t d'Ullasue, copiat a mitjan segle m11i avui perdut.33
Ara be: fa la impressió que Eura va mar guanyant consideració de manera
progressiva, al llarg del m11i, no sera fins al darrer quart de segle que apareixeri encimbellat a la 'tríada clksica', amb Garcia i Fontanella, canon de la
poesia catalana tradi~ional.3~
És molt probable que hagim de posar en relació aquesta revalorimció amb els inicis i desenvolupament del proiecte
. , d'edició de poetes academia, finalment frustrat.
El fet és que, des de la partida de Barcelona al 1734 i fins a les darreries del
segle, testimonis diversos mostren com I'obra poetica d'Eura encara no havia guanyat la consideració que tindra després. Heus-ne aquí dos de
penanyents a I ' h b i t acadkmic.
Pere Serra i Postius elaborava un canGoner 'selecte' de poetes barrocs entre
1736i 1748, Lo Parnh carala, on seleccionava tres noms, Garcia, Fontanella
i Gualbes, a partir d'una nbrnina mes nodrida aplegada en canGoners mes
'casolans' que el1 rnateix havia preparat uns anys abans (Brown & Melchor
1995~39-40);tres noms que eren els «tres més florits ingenis catalans que a
tingut la nació catalana>i,com diu la portada del canconer esmentat (Brown
& Melchor 1995,19). Serrano va considerar aleshores el seu company acadkmic un poeta 'seleccionable'.35 (Potser perquk encara era viu?) En efecte: tot
i que Pere Serra I'havia inclbs entre els «escritorescatalanes»en una rnena de
diccionari bi~biblio~rafic
una cbpia del qual es conserva a la BNM, no hi
figurava pel fet de ser p0eta.3~
33. Veg. Miquel i Vcrgá (1938 [1989, 162-,631). Sobre aquesta cokiccci6manuscrita d'Ullastre,
veg. m b 6 Miró rd. (199j,I, 1 3 n. 2 ) .
34. En el sentir de la rradici6 vigrnt, dels aurors que s6n Ilcgits, robra dels quds b viara dins
una línia de conrinuitat amb les obres que es produeixen fins a aquel1 moment (mentre que qualsevol
obra d'autor anterior al segle mi 6s percebuda com a aliena a aquesta tradici6).
35. Aviat, perb, Eura subsrituiriaJoan Boiiaveiicura de Gualbrs en el «Parnbcatali,,. Recordem,
a més, que Gualbes va fruir d'una presencia difusa ror al llarg del mri i del XIX per td com poemes
seus figuraven en les edicions de Garcia, procedenrs dels preliminars de la princeps de 1703. Veg.
també la nora 39,
36. Ms. 13604dela BNM, f. IP: ,,F.AgustínEura. catalán baxelonk, de laordendc San Agusdii,
maestro en Sanca Theología, prior que fue del convento de su patria, y de la Academia de Barcelona.
En el año 1733 esrava trabajando y tenía muy adelanrada una Ampoktica catuhm [= Tramr de hpoerin
catuhna], illusrrada con un tratado de la antigüedad. fertilidad, extensión, excelencias y grandezas de
dicho idioma [=ConnovPrriarobrrhp.f.c&dde &dio- cotoki],y una wpiosa Silva deconronanta [obra

Encara a I'any 1769, quan a les juntes particulars de la RABLB de 29 d'agost
i de 5 de setembre es fa relaci6 d'autoritats, «fuentes de la lengua catalana*,
perdura terme el «diccionario catalánr que havia de facilitar l'aprenentatge
del castelli, per enchrec de Josep Climent, entre els poetes hi ha esmentats
«M. Jordi, Ausib March, Anselm Turmeda, Vicens Garcia; los escrits del
Rector de Bellesguart y los de Fontanellan (Miret 1921,103).
Perb cap a final de segle, Eura s'ha guanyat ja un Uoc destacat en el ' h o n '
poktic catala. Al prbleg al lector que encapcala sis volums manuscrits de la
seva coHecci6 de poesies casteUanes i catalanes, prbpies i d'altres autors, l'acadkmiclaume Sala i Guirdia, a final del ~ I I &rmava:37
,
que no sólo han venido a formar un claro
He de confessar, mal a mi
espejo de desengaiio las incomparables obras de los últimos siglos (siglos de
oro) sino las del presente. (Que digo del presente? ¡Del dia! ¡Ha! ?Qué no
me ha llenado tanro de rubor como el ver que mis amigos, mis patriotas,
están dando de continuo unas producciones las más dignas de todo aplauso?
[...] Quando yo empak a saludar las Musas, florecían el choto armonioso
de los jesuitas, donde Apollo parece estaba de asiento y donde guste las
primeras aguas castáiidas o heliconas, que buen provecho hagan a quaiquiera.
Entonces brillaba la Academia de Buenas Letras especialmente en los famosos Euras, Plaes, Andreues, Verdes, Puches y otros individuos celebrados por
la fama, o más presto por el mérito, que es lo que solamente atrahe una
comparase a esos grandes maestros?
sólida atención. ¿Quién

Despres, quan copiara el text del poema «Poesiasacra per les agonies de la
morn, d'Eura,38 inseriri a peu de pagina unes anotacions entusiastes de valoraci6 literarioreligiosa (ms. 3-1-4 de la RABLB, pp. 89-104).
desconegudaln.Aquest text va ser redactar abans de gener de 1737. Una addici6 posterior del copism
a les anotacions de Serra fa: [f. 1281 U F CAgustín Eura ecc. A la 611 se deve añadir: el católico monarca
don Felipe quinto, que Dios guarde, le hizo la gracia del obispado de Orense, en el Reyno de Galicia,
cuya Santa Yglesia govierna quando esto a m i v e . mío 1738.. A la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll
es wnserva el ma. MI83, una mena denciclapedia catalana', -be
de Pere Serra i Porriuj (veg.
Madure11 1971.39~~
i BCOWD
1989b, 168 i 274); l'he consultada i no w n d cap referencia a E m .
al primer d'aquests
3 7 La co'lecció 6s a I ' b u de la RABLB: mss. 3-1-1 a 3-1-6. El
valurns, es titula xSeñores lectoresa (E 2-p).El fagment citat es del f. 6. Sobre aquesra collecció,
veg. Cahner (1984).
38. Poema núm. I de la meva edició, que wrnenp: «Des d'ert c a d d iincbgnio,,mdicionalrnent
i errbnimenr atribuit a Vicrnt Garcia.
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poc més tard, torna a apareixer el nostre autor en els papers acadkmics, ara
en un Discurso sobre la restauracidn de la Academia de Buenas Letras de
Barcelona, pronunciado el 16 [al damunt 151 enero de 1805, d'Antoni Alegret,
prevere, el qual esperona la continuitat de I'activitat acadkmica que sembla
haver decaigut notablement. Al f. [6]enceta una breu historia de I'Acadkmia
dels primers temps, des de 1729, on alludeix de passada a la dels Desconfiats,
i fa un reph dels primers acadkmia, exemple i estímul per a aquesta nova
etapa desdibuixada. Després d'esmentar els membres que van tenir chrecs
destacats, presidents, etc., al f. [6v] diu:
Y que estimula para no dejar de mano el cumplimiento de los cargos
acadkmicos la estimación que de ellos hizieron en aquel tiempo con lo
mucho que trabajaron en desempeñados los clarissimos Eura y Armañá,
lustre de la Academia, ornamento de las Iglesias que governaron quando
obispos, y honor de la catalana literatura de su tiempo.

Elogis d'acadkmia, al capdavall. Pero, ja aleshores mateix, la poesia catalana d'Eura agafava un relleu f o r ~ amés remarcable, enlla de la circumsthcia
acadkmica: és reconegut en diverses ocasions com un clhsic de la tradició
vigent, situat al costat del Rector de Vallfogona i de Francesc Fontanella.39
Hi ha diversos testimonis que així ho expresen, la maior
part aliens als cer, .
cles academia. Pero com que en aquest paper només prenc en consideració
la recepci6 en el clos de la RABLB em cenyiré a un dintern', ben significatiu +sdwingut en una avinentesa que sovint ha estat interpretada incorreccament. A I'Arxiu de la RABLB, lligall 1-11-1, hi ha el plec fndire depoesías
de la Academia (títol a la ra pig.: índice de los papeles en verso de la Real

-

Academia de Buenas Letras de que se han hecho cargo los socios rPdactores del
39. Valsalobre (1998,zor-202). Tot sernbla indicar que laposici6 deGualbesenel rop threeva
ser efimera i a la segona meirar de sede ha desaparegut dels hitpnrnh. De fe(, les caracrerisriques
rnateixes de I'obra poericadels dos autors expliquen ladifusi6 Apidarnent minvanr de I'uri (Gdbes)
i la crekent consideració i permanencia (fins a la Renaixen~a)de I'alrre (Eura): es, en certa manera,
la sewirud de la poesia sarírica (especialitar de Gualbes), que conek una gran difusi6 coerhia i,
perdurs els referents. se'n ressenreix el sentir i en decau I'inreres. Rubid (1958 11986, 357]), en parlar
de Renarr i Arús, esmenta ula vida lireriria d'un grup de joves eacriprors anreriar al rriornf del
Ramanticismc a Caralunya [...l. Es movien del tot dins I ' h b i r de les lletres carrrellanes, perb en
cerrs aspectes rnanrenien llur filiaci6 a I'escola de Vallfogona, a rraves dels imadorr del sede wiii
com el P. Agusti Eura i el P. Puiga.
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se ignora.»41Carreras (1927-1928,128) esmenta com ((10 20 de maig de 1840,
I'academich Ramon Muns y Serifh doni compte d'una poesía del bisbe Ewa,
proporcionada per lo corresponent Florenci Janer. Es la coneguda Descripcid, en versos catakzns, de la montanya y monestir de Monhewab). Tanmateix, Jordi Rubió (1958 [1986,147]),que també devia haver accedit a les acres de la RABLB, afirmava: «el poema fou Ilegit, el 12 [?]de maig de 1840,
com si es tractés d'una obra anbnima, a la mateixa Reial Academia»,la qual
cosa deu voler dir que I'atribució a Eura I'havia feta Rafe1Carreras i no les acta."
Gairebé vint anys despres, a Florenci Janer li va vagar de fer imprimir la

Descripció de la montanya y santuari de Montsewat. Poesía catalana del siglo
m 1 6 publicaaÁ enteramente conforme con el manwm'to onginalpor ... (Madrid,
Imprenta de V. Matute y B. Compagni, 1859). El manuscrit originalque diu
haver fet servirJaner pera l'edició devia ser el mateix que ell va proporcionar a
Ramon Muns per a la lectura a la RABLB al maig de 1840. L'opuscle aparegué sense nom d'autor pero una nota a la pig. 2 diu: «Esta descripción se
cree ser del acreditado poeta catalán el padre maestro fray Agustín Eura,
religioso agustino que fue obispo de Orensen. Avui no en tenim cap dubre.

A partir de les dades concretes i eixutes que documenten la vinculació
d'Agusti Eura a l'Academia ens és llegut d'avanfar i penetrar amb el1 en la
significaci6 de la institució en aquells primers anys de represa. O si més no
conkixer-ne alguns aspectes més generals. 1 a través de les activitats culturals
de i'acadkmic agustí i dels vincles que estableix amb altres academics fins i
tot podem gosar dissen~arun panorama cultural d'enorme interks. Ni que
sigui un panorama hipotetic. Recerques esdevenidores hauran de projectar
més llum sobre la cultura catalana de la primera meitat del Setcents, tan mal
coneguda, i desterrar, matisar o confirmar les intuicions d'aquest paper.
Convé, per comentar, que ens aturem un moment en un text conegut i
molt significatiu d i n s del clos acadkmic. És un poema en octaves reiais que
r
41. En recull la nocicia Mirer (191.1, 179). c s la versi6 que va fer Eura dels T ~ m oesmentada
mes amunr.
4r. De roca manera, al lligall corresponent (I-111.1) no he rrobar dades de les academies del 7.5
de juny de 1837 fins a l 27 d'octubre de 1840.

illumina I'actuació d'Eura en favor de la literatura culta en catalk .Les Musa
Catalanes*. Només en conec un testimoni manuscrit, copiat al ms. 1183 de la
Biblioteca de Catalunya, alik a I'Academia. A I'Arxiu acadkrnic no he sabut uobar
cap noticia sobre I'endrec o lectura del poema en a p sessió academia mentre Eura en va ser membre, proper o distant (1732-1763). Malgrat aixb, en el
mateix m i u , lligal11-11-1, hi ha el plec fndice depoesz'ar de Lz Academia, que,
com he dit en una ocasió anterior, 6s una relació de títols de poemes que s'iniua amb textos datas al 1729 i que arriba fins al 1806, és a dir, referencia a textos conservas entre la paperassa academia a principi del Vuitcents; cap al final
hi ha un fndice de Lvpoesias quepor no tenerfecha ni haberse podido aumiguar
se han rebunido en un legajo separado y se continuan aquí conforme se halhn
en !l. Entre els títols que alla figuren, Ilegim: «Las Musas a la Academia.
Octavas. Anónimo)).Para'lelament, a I'Atxiu Nacional de Cataiunya, Fons
Josep Rafel Carreras i Bulbena, sign. 07.42 (documents relacionats amb la
amb una relació de tltols de composicions
RABLB), localitzo un plec de 4 E.,
academiques, feta a principi del m,similar a altres llistes conservades a I'Arxiu de la RABLB; porta per rírol fndce (f. 1) i I'encapplament fa <Papeles
eterogéneosn (f. 2). El registre núm. 55 (f. 6) diu: «Octavasen que las Musas
Cataianas se ofrecen a la Academia; sin nombre de auton,. Aquestes referencia
no poden dludir a cap altra cosa que no sigui el text de la composició esmentada, malgrat que no hagi arribat fins avui entre els papers de la corporació.
Sigui com sigui, es tracta de I'únic documenr que posseim que, implícitament, retreu a I'Academia el bandejament i la manca de suport de I'activitat
literaria en Ilengua ~atalana.~3
Heus-ne aqui el text:44
43. Poc o molr, perb, el catali era una Ilengua e ~ m t aprerent en les sessions acadhmiques,
crpecialment en els papers pohrics: Eura mareix n'era un boii exeniple; p e h no n'& I'únic, rndgrar
la decisi6 de 173i, exposada mis amunr (veg. la nora 13). Posteriarr són els tetren que Jorep ~ l l A t r e
adreqava a I'Acadhmia des de la dedicatbria de la swa Gramdtica, emphs a fer-la pública despr6s
d'esperar inútilment duranr bon nombre d'anys que la amolt noble, sabia i discreta Academia
Barcelonesan promogu6s alguna obra xen asseo de nostra Ilenguar (Anguera ed. 1980,9 lin. 198-204;
veg. Carbonell 1977, 302 i n. 132). Recotdem rambi les a!lwions poc hiagueres sobre I'acniació de
I'Acadhmia o sobre les capacirars dels seus membres fetes per Fincsrres; no toquen, perb, el rema de
la Ilengua. Per b i que en un wntexr ben diferenr i gairebe cent anys desptis (I~oz),Jaaquim Sanelo
farmularh una pericid parallela a la Socirtat Ewnbmica d'Amics del País peque fomenu iest ram
de Ilirerarum (Comas 1972 11985, V, 2451).
44. Poema núm. 15 de la meva edició crítica. He regularirzar ortagraficamenr el rext, que
provedel manuscrit 1183 dela BC, E 86-87. Pona per rltol: L ~ m u a r c a t l l a m mmefdforahmosa,
dero&& ruplican ennorrn lo congrPr de kz nobley dbinAcadPmia &Barrrlona. Ortavar. ~Mosscsde
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[Les Mwes Catalanes a I'Acad2mia de Barcelona]
1

4
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Estes Iínees negres que al paper
va tirant, tidelissim, lo dolor
copia s6n d'aquelles que primer
ha formar en la cara lo rubor;
unes i aitres exposen per tercer
les Muses Catalanes orador,
noble Academia, que no poden elles
presentar-se en persona essent donzelles:
«Nosaltres, tantes voltes coronades
de verd llorer i paimes victorioses,
d'herrnosís~imesplomes adornades
que han escrit i volat a un temps, famoses;
nosaitres, justament sempre preciades
de pures, elegants, Iírnpies i hermoses,
tan confuses i tristes estam ara
que al públic no gosam triurer la cara.
«Nosaltres,que en palestres ingenioses
de nacions estranyes som tingudes
fins al dia de vui per conceptuoses,
fecundes, elegants, doctes i agudes,
¿quedar notablement silencioses,

soldadan: 'noiex de sewci domksric'; aquesr és el senrir que hi escau segons el que explica el DCVB
MI, 610 s.v. I. mo~sa)del refrany «Qui té mosses de soldada, té la casa foradadau: <<significaque
moltes noies de servei salen despullar la casa on serveixenn (per bé que s.v. I . solrtula, [K, 9881
inclau la lacucid irnoira de ro&&: (anr.) ami~ran~dai,).
L'atribució a fra Eura, la fa la rada del
ms.: «Las Musas Catalanas en merafora de masas de soldada suplican encrar en lo congrés de la
noble y sabia Academia de Barcelona. Octavas jocosas composts per M. Eures, bisbe*.
5-6:hipkrbaton: 'Les Muses Catalanes exposen unes i altres [=llnierne,,i linierdel rubor1 per
[='a través de', 'mirjanpnt'] tercer orador', Eun, davanr I'Acadkmia.
5 : t m c c 'intermediar¡'.
z z : f . ~ mal ms., perb 6s evidenr que el subjecre & oNosaltresn (v. 17).

sens dir paraula, com si fóssem mudes,
en nostra casa propia, no és mengua!
24 Que a c b no tenim molt bona Ilengua?

28

32

V

VI

sNosalrres, que sorn filles estimades
de Júpiter (si es troba lo batisme),
d'Hercules assistides i Futidades,
alumno i protector del poetisme,
;deis empleos dom&sticsdegradades?
Que miseria! Reduides a un abisme,
tractades com si fóssem forasteres
que ens havem de posar a bugaderes.

n;Qu&hem de fer quan nos vem pobres i hermoses,
nobles i clarament vilipendiades,
oprimides i al mateix temps brioses,
36 amantes de la honra i despreciades,
agudes de concepre i ocioses,
zeloses de la fama i desfamades?
Provocar 6s del tot esta estranyesa
40 de i'honor més intacto i'enteresa.
*Captar no es por, tenint tan bona cara;
servir, si no 6s a tu, fóra baixesa;

zj: mmgun: 'descredit', 'deshonra'.
efecte, filles de Júpitcr. La rnenció d'H.?rcdes pouer I'hem de relacionar
amb el fer que era considerar Fundador de Barcelona. Lo batirme: irbnicament; val per 'la partida de
baptisme'.
33: "m:'veiem'. urhrm, al ms.;cf. npranunciant en una sola $llabaestadicció: vehem.,,: ~ra&r
& kzporria catalana, cap. 11 § 11 (I'edici6 d'aquesra pohtica d'Agusti Eura 6s feta a Valsalobre 1998.
629-6~6,d'on procedeix la citacid). [Ara a Valsalobre ed. (en premsa).]
35: briorer: 'corarjoses'.
39-40: hiphrbaton: el sentir d'aquesrsverroa és confús; power hem de restablir un ordre sintiicric
com: 'Esta estranyesa [=lesanritesis dels sis versos anteriars] és provocar del tor renteresa de I'honor
mes intacto'.
15-28: les Muses s6n, en
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emprar, sens deixar prenda, 6s cosa rara;
44 recibir no esti bé a nostra noblesa;
fer-qos monges tampoc és temps encara;
casar-nos menos, professant puresa;
icom, doncs, conservarem les nobles vides,
48 dels medis necessaris destituides?

VI1

.Acb nos falta aquel1 numen que inspira
i dicta los conceptes a I'orella?
A& ha dissonat la nostra lira
52 en la dklfica música capella?
Si, doncs, en lo servei a quk s'aspira
no havem trencat un plat ni una escudella,
¿no fóra per nosaltres dura cosa
56 substituir a la ploma la filosa?

VI11

.Cosir sabem la gala del poema,
brodar flors i figures en la prosa,
teixir los fils contraris del problema,
60 guisar lo extraordinari d'una glosa,
filar I'estam sutil d'un entimema;
finalment, sabem fer qualsevol cosa
d'aquelles, o vulgars o delicades,
64 que saber necesiten les criades.

K

,>Nodebatrem la servitud foqosa
per lo vil interks de la soldada,
que servir per servir i no altra cosa
43: mprar en sentir de 'manllevar', 'demanar en prkrec'. P r e d : 'penyora'.
M:recibir 'rebre', forma anriga i vulgar (DECat i DCVB, s.v. rcbbre).
47: dones al ms.;corregeixo pel sentit i pel cbmput rnetric.

59: problema: en un sentir resrringit, d'aplicació a i'imbit filosbfic o Ibgic: uQüestion que
regularmente se propone para exercimr el ingenio. y se puede defender negativa y afirmativamente.
con raz6nes rn pro y en contran (DA, V, 388, s.".). O p o w r es refereiv d gtnere poetic d'aquert
nom, tan habitual en les swions academiques per altra pan, descrir a Rengifo (~703.I~o-I(I).

68 pretén únicament la musa honrada;
vhurer la nostra casa poderosa
anhelam i en les glories aupentada,
que no ha de ser la musa desatenta
72 al país que la cria o la sustenta.

X

sSi el reparo se funda en la despesa,
no bevem sinó aigua cristaLlina
de la Castalia font, que ab lleugeresa
76 nostres riberes fecundant camina;
finalment, tenim tal naturalesa
que si l'experikncia lo examina
ab tan mbdica taula s'aconsola
80 que nos alimentam de I'honra sola.
»Poc importa, per úItirn, que no sia
lo mis universal nostre idioma,
que nostra antiga prosa i poesia
84 los aplausos primers obtingué en Roma.

68: Mera al ms.
72: o: la funció copulativa no disjuntiva d'aquesta forma s'obsena tambe en alrres raros d'Eura.
73: reparo: 'objecció'.
75: Curdlinfonr fonr del monr Pan&, consagrada al déu Apollo i a les Muses; en les swes
aigües es bevia la inspiració pohtica i a ella feien cap els poeres en demanda d'aquesr do divi.
83-84: cf. Connovhia sobre h p e f m c i i de I'dioma catnL3 (S 35): +Ésacomodadissim l'idioma
carda a i'an de la poesia. Oiguen com ho diu Zurita: " h r a fue la lengua que dio principio a los
vemos y rimas que usaron en Roma [...l. Los primeros padres de la poesía wlgar fueron los catalanes,

pasando derpues esta arte a Italia, Aragón y Sicilia".; de fer, la citació no procedeú de Zurira sinó
del Svmmari, i n h , o cpepltome... d'Andreu Bosc (Perpinyi, 1628, llib. 1, cap. 11, $ 4, p. 19) (cf. Feliu
&al. ed. 1992, 92 n. 22; veg., perb, Valsdobre 1998, 694 n. 77). pe'b aixb no rreu que Eura assumia
aquesres afirmacions i les M rraslladar rambé al seu poema. En comentar aquests veraos, Rubió
(1958 [1986,141]). que. ror i que en va expressar dubtes, atribuia la ConrrovPr~iaa Bastero, havia dir:
nl'allurió als aplaudirnenc*que I'anriga poesia catalana obringué a Roma [...] sernbla suposar un
coneixement de La C w c n de Basterow. Ara sabem d'on havia rrer Eura aquesra opinió. El rext de
la ConnovPrria ha estar editar per Feliu eral. ed. (i992,7i-97) i, críticamenr, aValsalobre (1998,680701): les referkncies que apareixen en el present m i d e remecen a aquesta darrera edici6.
84: aphuror: 'aprovacionn', 'lloances'.
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Vola a la mis remota monarquia
lo treball ingeniós de sutil ploma,
que és moneda d'or una agudesa,
88 per son valor intrinsec sempre admesan.

XII

Admet, doncs, oh Academia, per criades
eses Muses humils que, respectuoses,
únicament per conservar-se honrades
92 avorreixen la nota d'ocioses;
filles són en ta gloria interessades,
que anhelant a augmentar-la, laborioses,
si el primor de la feina s'avaiua,
96 no faran mal paper en casa tua.

El poeta ha recorregut a la personificació de les Muses Catalanes, les quals
presenten el jo poitic com a intermediari de les seves súpliques d a m t 1'Acadkmia (octava 1). Via prosopopeia humorística, doncs, exposa com la literatura (en un sentit molt ampli: veg. w. 57-64) en llengua catalana gaudia,
fins al «dia de vuiw, d'un prestigi antic (83-84) i present (9-14,17-20, 25-28 i
pbsim). 1també com les Uetres catalanes, perfectament capacitades pera tota
mena d'empreses literiries (57-64, auui no gosen *triurer la cara* en públic:
per aixb, les menystingudes muses catalanes es confessen «confusesi tristes)).
Que ha passat el «diade vuin? Sens dubte, al.ludeixen a un bandejament sofert en el si de I'Academia: s'hi insinua un emmudiment imposat (21-24). El
fet és doblement greu per tal com les muses consideren I'Acadimia enostra
prbpria casan (23) -no en va els seus són «empleos domkstics» (29)-; per
(31).
contra, hi són tractades com a <<farasteres*
Aquest fet les avergonyeix i ruboriaa, pero no les descoratja, sin6 que les
empeny a queixar-se'n i -sota metafora d'oferiment de servei domestic generós i altruista- a sol.licitar de ser-hi novament admeses. El fruit de l'admissió, si és el cas, no sera altre que I'augment de poder i gloria de snostra
casan (69-70 i 93-94). S'hi deixa caure encara, una certa 'amenap': si en sa
aprbpia casan no obtenen I'acolliment a que estan obligas, pcom, doncs,
conservarem les nobles vides, 1 dels medis necessaris destituidesa? (47-48)
Com servaran i'honra? (91). Eura esta convenqut que la capacitat de la Ilen-

gua catalana per al conreu literari rnés exigent és indiscutible, pero dur-ho a
terme no pot ser només una qüestió d'actuació personal. S'hi han de posar
els «medisnecessarisr (48). 1amb el text a la mi, aquests no poden ser altres
que el recolzament de les institucions culturals del país: vet aquí perquk en
redama I'admissió i la difusió per part de I'única entitat catalana que podia
fer-se'n ~ i r r e c . ~ 5
L'actimd que mosrra Eura en aquest poema és pardela a la que revela una
afirmació del mateix inclosa en una concisa apologia de la llengua en forma
de proleg «Al lecto;» a un (epílogo»o compilació de poesies religioses: diu
que ha confegit el recull sacre per aprovocar ab estes poesies a les catalanes
muses a inseguir lo útil dels assumptos, elevar I'estil i subtilisar I'agudesm.46
Així doncs, la intenció darrera d'aquest prbleg és, donada I'adequació 'privilegiada' de la Uengua catalana per al conreu poktic, incitar-ne I'ús en els registres rnés cultes.*7Akí doncs: estímul individual al costat d'estímul corporatiu, 'oficial', amb un mateix propbsit: conjurar les muses catalanes, be a través de I'exernple dels seus versos cultes, bé mitjangant els ((literarios
luzimientosn academia, «incentivo y exemplo de todas las gentes de este
país».**Amb tot, les pretensions últimes d'Eura ultrapassaran tant I'esfera
estricta de la poesia com el desig de donar esplendor a la institució academica o el fet de reclamar-ne el sostenirnent pera la literatura en catala a que -a
parer seu- estava obligada. Eura reivindicara I'ús de la llengua catalana en tots
els h b i t s de la cultura en els opuscles d'apologia de I'idioma: «que deurien
tots los autors catalans escríurer les obres memorables en llengua catalana))
41. El mateix esperara Ullastre anys a venir (de I'Academia i de Cervera), cot L que, ja
«desconfiara,prendri la iniciativa sol (veg. la nota 43).
46. Aquest prbleg <<N
lector» havia estar transcrir per Prars (1974) i Feliu er d.ed. (1992,106115). N'he incorporar tambe I'ediciá cririca a Valsalobre (1998, 707-714) II ara a Valsalobre ed. (en
premsa).]
47. Cf., esp., els paragrafs U-I? (Valsalobre 1998,711-713).En aquestes ratlles hi ha encara un
factor a considerar: una consciencia riatribrica aue vincula nació i Ileneua: i.r>eraue ercric entre
catdans, i a caralans, catala* diu. L'apreciaciá d'aqueata expressid feta a Feliu eral. ed. (1992, zo),
si rnds no en el c s d'Eura, la considero inapropiada,
per reduccionctra: no s'ha d'escriure en c a m h
. .
~ U n h i a m e n per
r raons del destinarari dels textos, sinó que, en el car d'Eura, hi ha, sens dubte, la
consciencia que acaba d'ermentar. Nornbroses acniacions seves, exposades al llarg d'aquest paper,
ho confirmen.
48. Veg. la nota 9.
L

.
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diu a la ControuPrsia sobre lape$ec~ió dp ltdioma catala i posa i'exemple de
la Corbnica de Pujades.4'
Pero, tornem al poema. Quan va ser redactat aquest text tan interessant?
És un text intern o extem? Jordi Rubió va aventurar que <<Les
Muses Catalanes» al.ludia a run grup de poetes catalansn que tindrien la pretensió ud'é-sser
adrnesos a I'Acadkmia barceloninax. Entenia, doncs, les «Muses»com a individus, poetes catalans, no pas com a literatura (opoesia) en llengua catalam.
que alguna vegada va tancar les portes als poetes en catala?»,es preguntava (Rubió 1958 [1986,140]).Seguint Rubió, Antoni Comas relacionava el poema amb una pretesa promoció d'aspirants a acadtmic, i, per tant,
considerava també que el text era escrit fora de i ' h b i t corporatiu.50 De tal
grup, o de tal promoció, perb, no en tenim cap mena de notkia. En un altre
Iloc, i en uintradicció amb el que afirmava anteriorment, Antoni Comas
comentava la possibilitat que el poema fos un «mer joc, amb matisos irbnics, qui sap si d'un tema donar, com tants i tants es troben entre la poesia
circumstancial que s'escriu a I'Acadkmia durant aquest períoden; amb tot,
no descartava que «I'auror exigís, a la institució, una posició mis clara, més
49. Cdnnou2rria cap. g 5 38. Interessa remarcar que Eura, w m rnolts altres apologircer. no
denuncia mai capmena de reprwió lingüisrica per part de cap inatitució, ni fa allurió a cap acre de
resistencia contra cap persecució política, naturalrnenr perque aquestes no e s t i e n , malgrat que 6s
un fantasma que s'hi ha volgut veure algunes vegades. No, la situació de diglbssia 4s causa del
comportament social dels cataians mateixas, dels seus usos lingüistics (veg. sobre aixb, Moral 81
Rius 1989 i Prars 1995). M& concretament de les seves capes cultes. Una dtra cosa sed analiílñr per
que es dóna aquesta actitud i saber-la avaluar sense anacronismes, des d'una perspectiva
compleramenr diversa de la d'avui dia. De fet, Rubió (1958 (1986, zi rs.1) ja havia constatar la infinia
proporció de la producció catalana cnfront de la castellana i llatina en totes Irs callrccions literkries
relatives a efemerida ben abans de la Nava Planra. En general, roces les referencia que podem llegir
en textos del mri-principi del XIX (Galiana, Reixac, Bailar ...1 consideren que el daafrcrr a la llengua
prbpia & un afer dels caralans mateixos, fins a arribar a provocar estupor en Francesc Cors d 1757.
Tambe a la ConmvPrna les acujacioni van dirigides contra els narurals per I'abandó i fins la prohibició
de I'ús de I'idiqma nadiu. L'acritud reivindicativade I'& del catdien els registres culta i de pmrigi
&, jusrament, un tret que el vincula m& encara a la cultura barroca del país, a la mendirar prebk1,lica:
anys a venir, la dicoromia catalilllengua popular i castellilllengua de c d m r a es consolidark (Prats
1995. p h i m , esp. p. 31). A mes dels comentaris que el texr ha suggerir als esrudiosos que s'hi han
referir, darreramenr ,<LesMuses Caralanesx ha estar esmentat per Modest Prats en tacrar la qüarió
de I'ús de la llengua catalana en el clos academic: Agustí Eura ureclama la preiencia de la llengua
catalana en les sessions de I'kadkmia d'on era i M ser pricucament absentr (Praw 1995, 51)50. nQui sap si es tractava d'una promoció jove que prcssionam per entrar-hix (Comas 1972
í1985, V, 1171).
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Hi ha, finalment, una qüestió que no ens pot passar per ull. Del conjunt
de la poesia conservada i atribuyda sense dubtes a Eura, un total d'onze poemes estan relacionats amb I'activitat academica. En la seva major part són
encirrea concrets fets en sessions acadkmiques, proposicions dassumpres'
dels quals tenim ben documentades les circumstincies; els hem vistos en
apartats anteriors. D o n a bé; només tres d'aquests onze són escrits en catala;
la resta, vuit, són redactats en llengua castellana. És cert que es poden fer unes
precisions que matisen aquestes dada numkriques. Els poemes catalans són
més solemnes i responen a un propbsit més ambiciós; els castellans, en canvi, són més circumstancials, en general. Dels vuit en castella, hem de descomprar-ne els dos que van ser compostos per al certamen poktic convocat
pel capítol de la catedral de Salamanca per tal de celebrar I'acabament de la
constmcció d'aquella església. Finalment, els poemes academia en catali sumen un nombre de versos forqa més considerable que els castellans; de fet, si
comptem el nombre de versos de les composicions, la relació s'inverteix: 956
versos catalans i 332 versos castellans -quatre dels sis poemes castellans presos en consideració són sonets.52
Podem afegir encara alguna consideració cronolbgica al voltant de la Ilengua en que composa els poemes 'acadkmics': a banda del poema «Les Muses
Catalanes)),sense datar, els altres textos redactats en catala (laversió parafrilztica
de la primera Lamentucid de Jeremies i el romang (<ACristo cmcificat>,,s3més
~ ~primer poema
el que tracta sobre Simeó, no conservat), són de 1733i 1 7 3 4 .El
en llengua castellana de que tinc noticia és de novembre de 1732 («Ala riña
de Jacob y Esaú ...»,ja esmentat), ben poc després d'haver entrat a 1'Acadkmia; la resta són redactats a partir de desembre de 1734. quan Eura ja era a
Madrid.55 Convk que posem aquesta cronologia dels poemes academia en
relació amb una qüestió cabdal: quina llengua havia usat Eura en les composicions poetiques abans d'entrar en la corporació? Els poemes més impor52.

Recordem que em refereixo a versos conrnvarr, perque n'hi ha de perdurs, en cata12 i en

castelli.
Núms. 5 i 6 de la meva edició.
14. Per ser exactes, els dos primen pertanyen a les acadkmies de Passió de ,733 i ,734,
respectivamenr;el poema en lires catalanes sobre Simeó el llegia el 3 de febrer de 1733,
15. Les dates 56n: desembre 1734 (núm. 27 de la meva edició), acadkmies de Pasrió de 1736
(núms. 28, 29 i 30) i de 1737 (núm. 31). Recordem encara el poema no conseivat uTescameiiro de
Carnestolendasx, encarregat al febrer de r7jq.
53

tants, anteriors a 1732, són en llengua catalana. Els tres poemes castellans de
datació més primerenca, anteriors a 1732, estan lligats a una circumsthcia
que en justifica la llengua triada (impremta, destinatari, etc.). T o s els altres
poemes en llengua castellana són posteriors a 1732 i estan relacionats amb
1'Academia. Notem que alhora que augmenta considerablement el nombre
de textos seus en llengua castellana, minva drasticament el de textos en iiengua
catalana. En relació a I'Acadkmia només en tenim tres, un d'ells «LesMuses
Catalanes»,on, justament, reclama I'ús i protecció de la llengua catalana en les
activitats lite&ies academiques. Tot plegat ens aboca a unacondusió que sembla
bbvia: I'Academia juga un paper castellaniaador que no podem menystenir.S6
No n'6s l'únic cas. El testimoni d ' h t o n i de Bastero tendeix a confirmar
la hipbtesi: si fins aleshores havia fet servir la iiengua catalana en els apunts de
treball i en la redacció de la Gramatira italiana, usa el castelli en la redacció de
la Hidria 02la h g u a catalana, represa sota I'aixoplucacadhic. Pera Francesc
Feliu, estudiós de la tasca filolbgica de Bastero, aquest canvi ve condicionar per
la vinculació a I'Academia de Barcelona (Feliu 1996,311-312).
Recapitulem. Potser sí que, com deia Antoni Comas, «LesMuses Catalanes» eren més aviar una brometa de sessió academia que no pas un text combatiu. Potser sí. Pero el retret hi és (w.21-23;fixem-nos-hi: «en nosua prbpria
casan). Així com l'oferiment celestinesc d'aquest frare agustí, mitjancer humil de les muses catalanes. Sigui com sigui, el text segurament no tindria
més transcendkncia així, ayllat. Pero «Les Muses Catalanes)>demana de ser
situat al costat d'altres actuacions d'Eura en la mateixa direcció: el conreu de
la poesia en catali a I'Acadkmia, els altres projectes de reivindicació lingüística (la Concrouhia i el prbleg a la col.lecció de poesies religioses), la crida a les
muses catalanes cap a la poesia 'major', els poemes «parribtics»-veg. més
avall-, la redacci6 del Tractat dp laponia catalana, etc. Abans de la Renaixenp, ¿quinessón les primeres propostes de restauració literaria culta en Ilengua catalana que coneixem? N'hi ha tres de ben explícites, una per a cada
'genere' literari: Fontanella per al teatre, Romeguera per a la prosa i Eura per
a la poesia. En aquest darrer, la reivindicació 6s potenciada tant per la
dignificació mitica del catala a través de textos com la Conmou2rsia com per
la reivindicació de les capacitats poetiques del catali en el prbleg esmentat,
56. L'esrudi de I'acrivirat dc I'Academia en aquesra epoca que he reclamar a la nora 2 hauh
de confirmar o desmentir aquestes apreciacions.
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tant per i'al.legat de ([LesMuses Catalanes* com perla reglamentació que en
fa el Trartatde lapoesia catalana.57 De fet, bona part de la seva poesia té un
ale i una ambició poc comunes a I'epoca: no són els seus poemes breus i circumstancials, jocosos i banals -que també en te-, sinó sobretot llargs poemes de tremp emfatic i voluntat culta, tant quan tracta temes religiosos o
epicoreligiosos com quan versiona autors clbsics com Ovidi. No en fa prou
amb els versos satfrics i ocasionals, sin6 que assumeix el repte d'empreses de
llarg abast. Feta la 'demostració' d'igualtat entre catala i castelli via babklica
(a I'apologia), fari la reivindicació més abrandada per a l'ús culte de la Ilengua catalana aplicada a I'objecte mes elevat que podia ser considerat: la poesia sacra. H o diri en alguna ocasió: I'acreixement m k i m d'una Uengua es fa
per via de Yescriptura' sobre el tema de major valua, el tema religiós.58 1no
per raons pastorals o devotes, com tants tractats i exercicis del cristia n'hi havia
i n'hi va haver encara, sinó per raons artístiques, poktiques.
Tanmateix, no hem de cenyir aquesta reivindicació a I'imbit estricte de la
poesia culta. Fa un instant hem llegit que Eura deia «que deurien tots los
autors catalans escriure les obres memorables en llengua catalana)),i en afirmar-ho es refereix a obres de rota mena. D'altra banda, quan escriuri apologktica catblica, on polemiaa amb obres no hisphiques, per raons de genere
(tractat dens i escolbtic, en prosa, sobre materia teolbgica i moral) i de difusi6 no tindricap dubte, ni, al capdavall, cap possibilitat de tria: el llati i prou.

Som encara en l'home. 1n'observem només la minúscula i fugaGactivitat
acadkmica que va desplegar. Perb ja hem destriat alguna espurna de la volun17. Fixem-nos que es tracta bkicament d'obres d'incidkncia ideolbgica, pera rambk pdcrica,
dinciració a la feina: Eura mñreix en seria I'excmple palmari.
58. Un indici de la cansideració de 'superioritat' que per Eura devia tenir la poesia religiosa
sobre rora alrra manifertaciá lireriria es palaa en una anotacid d'un florilegi personal i autbgraf
(Aixiu RABLB, ms. 3-1-17, p. 484, s.v. «Letras humanasr): *En la gran casa de Abraarn que es la
Iglesia, quiere Dios que no s61o haya fruro de bcndicidn de Sara, esro es la erudición sacra, sino
cambien de la esdavaAgar, que es la erudición p m h a l...].
La siencia humana debe ser Agar, esclava
que sima a Sara, la divina; esto es, tomar el panal del ledn muerto, como Sansón, porque no es semir
a sus errores, sino seivirse de e1los.x

tat d'exercir una cena influencia en I'entorn cultural. Si més no en el més
immediat. E i p l e m ara el camp de visió, enquadrem un territori més ampli
al voltant de I'home, observem-lo en un context on podrem espiar com
interacciona amb cexts personatges veins.
Molt illustre senyor.
Amidi y senyor, me s6 alegrat a l'oir la aprovaci6 de nostre empresa, $0 6s
de trabellar un Arte poktica catalana, y no dupto que m' en ella com [en] la
Histbria de nostra patria o país pot V.P. subministrar molt. Lo primer
tinch per mes dable se Ibgria que lo segon, perquk aquest se tractat fer dos
o tres vegadas en nostre Academia y al cap dos dias se 6s desvenescut, per
causa de la antiquíssima tama de nostre nació, vull dir, per la desunió. [...]
Lo primer treball lo ha emprks lo autor del tranat [=Conhoukria] wmuniquí estos dias a V.F., que & lo pare prior de Sant A p t L fia A p t i Eures,
apassionadtssim a nostre idioma, que i seguit la Italia y Roma com V.Ia.,
perb li Mtan llibres y materials. Li participare lo que V.Ia. me escriu, y ab
la certitut de ser V.Ia. boníssim panid, li dare esperanqas de que nos ajudarh y farh molts dels exemplar [sic] me apunta, puig sols V.P. o por fer entre
tots los catalans.59

El fragment pertany a una carta de Pere Serra i Postius a Antoni de Bastero,
datada al 30 de juny de 1731. La va donar a conkixer Modest Prats (1974.3233).6QJustament 6s el document que va permetre atribuir definitivament la
ControvPrsia a Eura.
D'Agustl Eura destaca -i potser és I'únic cas que conec en aquesta epocael vessant de I'afici6 a anostre idioma)>.No ho afirmo pas jo; ho acaba de dir
Serra i Postius: «apassionadlssimi>,per ser exacta. 1 Serrano s'ho inventava:
n'hem vist algunes mostres, d'aquesta passió.
En el fragmentes fa al.lusi6 a diversos projectes. Per exemple, Serra s'alegra de I'aprovació de Bastero sobre diverses empreses 'nostres': I'art poktica
catalana, h a dir el Tractatde lapoesia catalana que Eura ja havia encetat, i
una ~Histbriade nostra patria o país)),projecte aquest darrer que diu que ha
estat encetat diverses vegades i no acaba de reeixir mai, «per causa de la
59. Els fragmenrs en cursiva r6n subadlatr de l'ariginal.
60. Agraeixo a Francesc Feliu que m'hagi passar una transcripci6 revisada i m& amplia del
rexr d'aquesra cana (ara publicada a Feliu 1996, 709-711). Hi he fet dguna modificaci6, andbrica,
desprds de revisar-la amb i'original.
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antiquíssima tama de nostre nació, vull dir, per la desunión. iSom davant
d'una mena de 'programa' col.lectiu de recuperació de 1'ús del catala i de la
cultura i la histbria catalanes en general?Potser parlar de 'programa', inclús
així, entre cometes, 6s excessiu i fins distorsionador. Tanmateix, no es pot
negar que tenim al davant unes quantes iniciatives restauradores i d'estudi al
voltant de la Ilengua, la literatura i la tradició historicocultd catalanes. N'hi
deu haver m& que ara no puc recordar; perb una cosa resulta manifesta: aquests
tres personatges -i segurament d'altres- estaven vinculats, mes o menys
vinculats.61
Per cornenqar, els uneix I'austrofília. Les simpaties politiques de Bastero i
Serra són conegudes.62 Les d'Eura no tant. Heus-ne aquí alguns apunts. S6n
austriacistes dues dkimes 'patribtiques' que molt probablernent formen part
d'un conjunt d'activitats clandestines d'aquesta orientació desplegades al
1715.~3Tambe s'hi ha vist aquesta inclinació en un sermó sobre la Mare de
61. Sobre Antani de Bastero hi ha forga bibliograíia ben coneguda i Francesc Feliu hi fa una
aporracid decisiva amb la seva tesi doctoral sobre la Hi-rorinde la [lengua catalana del canonge de
Girona. Serra i Posrius incidira en I ' h b i r mes ereri, perb no menys eficag, de l'hagiografia del pds,
una mena de nnacionalisme religi6sn, d'alrra banda ben arelar en la rradiciá histariografica cadana
moderna (Onofrc \I¿nc,cal. rbiruiii V.ccnr Domcnrc, N3rc.s Gm6,. porser J o ~ Elics
p tsrnig6r ...1.
I'rrb rarnbt, no hrni n'oblidar-ho. inc.did cn I'arrivirai hnruriuedíca <abrr 1.1 l'rincionr h'o cal
dir que, malgrai que la figura de Serra power mereix una monografia aprofundida (especialmenr per
la seva relació amb la cultura i rlr homes del seu temps), ha tingur forqa sor< bibliograficament
parlanr (veg., P.e., els rreballs de Peds 1929, Duran 1955, Madurelli957 i 1975, Brown 1989b, Be[&
etd. 1990 i 1992, Bramon 1994 i Tres 1997). No ha esrat aquest el cas de fra Eura, molr m& impanant
si mts no en l ' h b i t de la literacura en c a d .
62. Per al cas de Bastero, nomes s'han de consultar les noticies biografiques recollides en els
treballs de Francesc Feliu (esp. Feliu 1998; cf., en canvi, aI'apasaianar felipistau Balrasar de Basrero,
germi seu: Bonet 1984, 43 n. 14); per al de Scrra, veg. Betrán eral. (iggz, 3i9-320);ueball que, a
parer meu, a m& de ser excessivament benkvol -per no dir una alcra cara- en siruar Serra en el
correntdel criticismehistoric (veg. Duran 1955,esp. 156-zy7,i Mesue 1979,603-604,on es contraposen
la credulitat wnse fonament documental d'un seglar com Serra i els dubtes sobre casas similarr que
mosuen religiosatdelamat&&poa; veg. ramb6Grau 1996,173-175). mosm un coneixemenr supediUd
de la historiografia moderna caralana i re alguna Uacuna bibliografica sobre I'auror que estudia. Potrer
mes desafonunada i cot 6s la consideracid de «prei&lusuatr(!) que li atorga Joan Tres (1997).
63. Concretament un adiaeg de pasquinsa, amb mors de Ferran Soldwila (1963, iigo), a r m
.de l'ensorrament d'una pan de les presons públiques -la torre de la plaga de I'Angel- el io de gener
de 1715%.on se'n feia una lecrura simbblica i s'establia el parallelisme entre 'presó' i 'Catalunya
sormesa'. Ernesr Lluch (1996.55) va fer esment de l'episodi, tor situanr-lo en una liniade resisr'encies
austriacistes. Veg. altres mostrer de resisrkncia i activirats anriborbbniques a Torras (1996, 54). Les
dkcimes en qücsrid sdn els poemes núrns. 16 i 17 de la meva ediciá [Valsalobre ed. (en premsa)].

Déu de Montserrat predicat a Madrid al 1734, potser inscrit en una 'campanya' austriacista que es desplega entre 1734 i 1736, segons que explica Ernest
No acabo de descartar, finalment, que laversi6 cataLluch (1996,57-81).~~
lana de la Lamentació de Jeremies -ja esmentada- proposi una imatge simbblica de sotmetiment i, per tant, admeti una lectura ~políticai.65De fet,
I'Academia com a conjunt, per tal com en gran part era continuadora de la
Desconfiada (Comas 1972 [1985,IV, 105-1061) i Rossich en aquest mateix
número, devia tenir un perfil austrbfil accentuat. La referencia a I'actitud
belligerant de la borbbniki Reial Audikncia de Catalunya que hem llegit a la
instrucció secreta a d r e ~ d a Eura quan aquest era a Madrid ho confirma.
A banda de la coincidencia en les fílies polítiques, sabem que van mantenir col.laboracions intellectuals. Un exemple d'aquesta vinculació apareix a
la darrera frase transcrita de la carta de Serra a Bastero. Li ho explica en relació a I'art poktica 'empresa' per Eura, és a dir, que Bastero s'havia ofert a
~o~laborar
en la redacció de I'obra-que Serra fa també seva: «nos ajudarhi,
aportant-hi exemples d'autors medievals, imagine, pel fet que a Eura «li
faltan llibres y materialsn. Per I'esborrany autbgraf del Tractat que conservem no sembla que la col.laboració de Bastero arribés a dur-se a terme. A
més, el projecte va quedar interromput, sens dubte perla manta d'Eura cap
~ ~sobretot per col.laboracions com aquestes que he desa Madrid al 1 7 3 4 . ÉS
64. Segons aquest historiador, la dwoció monrserrallna era una devacid austriacista (Lluch
1996,18 i 104). El sermó d'Eura s'insereix en una serie de sermons consagrats a la enación catalana.
que resideiv a Madrid. D'aquess, van ser-ne publicas tres dedicats a k Mare de Déu de Monmrrat
(1735, 1747 i 1768), un a sanca Eulhiia (1790) i un, per als araganesos, a la Mare de Déu del Pilar
(1786). El primer ér el d'Eura; el segon, de Nicolau Cerda, company de convent d'Eura a Barcelona.
L'Hospital de la Coronad'hagó a Madrid, on Eurava fer la predica, constituia un lloc d'agrupació
i d"ajuda mútua' dels catalans residenrs a la capital (veg. Lluch 1996. 100-1071.
6 5 El lament per la destrucció i captivimt de Jerusalem com a imatge simbblica de sounetiment
i divisi6 civil d una llarga tradició a accidenr, abans i després d'Eura: entre nosaltres ja & usar per
Turmeda; al Vuitcenu & famós el cas de Verdi i el seu Nabuco, allusiu a I'opressiá política a 1'Ithiia
del seu temps. Conec restimonis ponuguesos del xv sobre el tema, usats en conflictes bellics amb
la Corona de Castella. 1 al nostre país la identificacid entre Catalunya i Israel no á gens insblita:
p.c., en Onofre Manescal i en la literatura milienarista esmdiada per Euliiia Duran.
66. En tor cm, no crrc que a Eura li servís de gaire la collabbració de Bastero icaportant els
exemples d'autors provenpis o catalm antics que el1 coneixia tan[ bén (Feliu 1996, 58; ara tambe
a Feliu ed. 1997, rg n. 12)a una pan, no arribada a redactar, sobre estrofisme i generes poetica, pel
fct que no es tractava d'una 'histbria literaria' ni d'un opuscle erudir sin6 que pretenia ser una
preceptiva per fer poesia 'moderna', d'ús per alpro~nt.
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tacat aquests homes com a conjunt i que he gosat parlar de ((programa)).Si
no vaig errat, seria el primer, després de la guerra de Successió, & a dir, després que «Marte tenia suiTocada [sic]a M i n e ~ a nfrase
,
que figura a I'epigraf
que encapcala aquest apartat, atribuida al marques de Risbourg, segons sembla delerós <(dever como se desempefiavan los ingenios cathalanes después
de tanto tiempo»,67 el temps de l'activitat intel.lectual interrompuda per la
contesa bk1,lica.
Hi ha d'altres actuacions que podríem situar en la línia de recuperació
cultural dludida: el treball filolbgic de Bastero i més concretament la Crusca
o la Historia de la llengua catalana, 6s un dels exemples més vistosos. El fet
és que en el període que va del final de la guerra fins als anys 1735-1740hi una
colla d'erudits i literats catalans, amics o coneguts, pertanyents tots ells al
cercle de I'Acadimia de Barcelona, alguns aspectes de I'obra dels quals té una
significativa vessant politicocultural compromesa amb I'exaltació d'un o altre h b i t relatiu a la nació catalana, d'una manera més o menys científica,
d'una manera més o menys entusiasta. Com fer casar aquestes obsewacions
amb la sospita de castellanització litedria creixent en el si de I'Acadkmia és
qüestió llarga que no em pertoca de tractar aquí; en tot cas, segurament no
hi ha cap contradicció -al Setcents- en aixb, i el castelli comenqa a agafar la
gran ernbranzida cap a la diglbssiavuitcentista. No ens hi emboliquem, ara.
Bé: a la colla hi ha gent com Antoni de Bastero, Pere Serra i Postius, Benet de Sala i Cella, Ramon de Dalmases, Manuel Marii Ribera, etc. Repassem aquests noms: qui més qui menys té un passat austriacista. L'Acadimia
sembla que pren un aire de plataforma d'actuació d'erudits i literats amb
aquesta afmitat política. O si més no n'esdevd el lloc de convergencia. L'abskncia de jesuites no deu ser aliena al decantament austrbfil. Com recorda
Francesc Tort (1967,42), entre els membres de I'Acadimia de Barcelona hi
ha nombrosos agustins i dominics, perb cap jestiita; són coneguts els enfrontaments i polkmiques entre l'orde agustinii i la Companyia de Jesús, mis
que més al segle MII, i, segurament, és aquesta dada la que fa que Tort sospiti a I'Acadimia «un sabor antijesuita~.Perb potser podem anar m& enlli i
situar-la enfront de les instituuons culmals establemes perla monarquia, tant
perquk és continuació més o menys natural d'una tertúlia fe~orosament
67. Arxiu RABLB, lligd i-111-1, carpeta 41. Actas. De 1719 a 1735..
I'i de seternbre de 1729.

h o t a c i 6 corresponent a

austriacista, l'Academia Desconfiada, com per la seva fundació i funcionament ahtbnoms. Una institució 'alternativa' d'aquestes caracteristiques tenia tots els números per acollir elements més o menys dissidents amb
I'establUhmentborbbnic i ser utiliaada també perdura terme projectes igualment 'alternatius'. Els jesuytes en devien quedar proscrits. La dada no és banal: la Companyia de Jesús mantenia aleshores una implicació vigorosa amb
el poder borbbnic.68
El fet cert és que entre ells hi ha projecres compattits (Feliu 1996, 83) i
amb ells hi ha també Agusti Eura. Francesc Feliu ens explica que el contacte
amb les activitats d'aquest cercle d'intellectuals catalans devia ser el que havia portat Bastero -un cop havia pogut tornar de Roma- cap a la redacció de
la seva Historia de la Ikngua catalana (Feliu 1996,310-311).Aquests homes i
la seva activitat són els qui omplen de remors el silenci dels primers decennis
del Setcents de que parlava Rubió i Balaguer. «iS'interrompé totalment aquella continuitat dels corrents literaris de la centúria anterior?»es preguntava a
continuació (Rubió 1958 [1986,15]).Potser sí que es va estroncar, perb nomes va ser un parentesi. En tot cas, poc després de la guerra, la generació que
I'havia viscuda repren la continuitat cultural del segle MI amb empenta i
entusiasme, i amb encert divers.
A lavista de tot aquest conjunt d'activitats de diversos erudits al voltant de
la llengua i les reivindicacions literaria i culturals que li són a I'entorn entre les
d e d e s segona i tercera del segle XVIII, penso que s'han de matisar afirmacions
excessivament conmndents, a parer meu, en el sentit que da cultura catalana
hague &esperar [desprks de 17141segle i mig per recuperar una renovada embranzida intellectuai~(Brown & Melchor 1995,s).Ben segur que tots recordem altres moments entre 1714 i 1859que relativitzen igualment la imatge de
desert inteHecnial de la cultura caralana que hi ha implicita en aquesta aíirmació.
Certament, I'activisme cultural d'aquests anys no va ser res de I'aitre món
-Bastero a part. En tot cas, hem de tenir dar quin era el punt de partida,
I'humus cultural del moment. Haurem de convenir que aquesta generació
68. Recordem ramb6 el menyspreu mutu entre aquesta institucid i la Universitat de Cervera,
dominada pelr jesuites. El 'sabor anrijesuira' de I'Acadhmia de ,729 a ,751 conrmra norablement
amb el fer que els nobles que formaven I'Acadkmia Desconfiada eren en la seva majoria exdeixebles
del collegi de Cordelles i que en les reva ressions inrewenien sovinr alumnes de dira insritució
(Riquer 1 9 s 276).
~
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postbkHica s'havia format en el que sens dubte podem considerar un segment
hiitbric sensiblement paupkrrim
de la cultura catalana: exhaurida la literatura
barroca, quan I'ensenyament universitari mostra perfils molt deprimits,69 en
uns moments especialment convulsos de la historia del país (amb els moments culminants de la guerra dels Nou anys, de 1689a 1697, i, bbviament,
I'episodi de la guerra de Successió) amb resultats nefastos per a Catalunya.
La cultura catalana de I'epoca es trobava més inserida que mai en la -generai espanyola: I'influx d'una cultura esbravada com la
hispinica del
moment sobre una de provinciana i depenent uim la catalana havia de ser
Tot i així, ai Principat les perspectiva eren més falagueper forp negati~1.7~
69. És un fet que -arreu de la peninsulb les novetats cientifiques i filoabfiques en general no
circulaven per les aules sin6 en acadkmies paniculars i alrres cenacles drernatius. Veg., perb, les
precisions de Rossich (1979. '5--18) quanr a les universitats catalanes de I'hpoca barroca ptebkllica.
70. Els anys de formació inrellecrual de fra Eura coincideken amb el perlade de mes baix
nivel1 cdmral a la peninrda ibkrica, Principat inclbs. Nomks'han de llegir les pagines que Dominguez
Orriz dedica a analiaar *El ambiente intelectual en la primera mirad del siglo. diiuir per adonarse que els temps culturals de I'inici de la manarquia borbbnica eren m& aviat magres (Domlngua
1976, 104-116). De rota manera, fer afirmacions sobre la cultura de la primera meitat del Setcenu,
no solament pel que fa al Principat sin6 fins i cota n i v d hisphnic, k encara arriscar. Que la primera
rneitat del XVIII 6s un periode pac esmdiat quanr a la hirtbria c u l m d 6s facilmenr comprowble fenr
un cop d'ull a qualsevol bibliagrafia sobre el conjunt del segle: en la aeva gran rnajoria, i en t o s els
casos quan es tracta d'obres fonamenrals, s'analirza la segona meirar del segle. Fins d punr que quan
es parla de cultura del segle mi1 s'associa mehicamenr a I'kpoca dels regnats de Carles 111 i cls
seus successars. Les poques vegades que es tracta d'aspectes culturals de la primera meirat 6s per
analiaar i posar de telleu les figures precursores que, per dir-ho d'dguna manera, avancen tren del
que sera el desplegamenr cultural de la segona meitar a la peninsula: Marti, Feijoo, Maians... Una
de les poques excepcions en aquest enfocarnent de I'ertudi de la cultura hisphnica setcenrisra $6" els
treballs de Giovanni Stiffoni. Enmig d'un panorama di&ais correnrs culrurals europeus, hi detecta
algunes Ilums, molu tenues i irolades, bbicament en el terreny 4enrificomkdic, que marquen un
momenr d'una cena tmsici6 (Sriffoni 1988). Transiciú si, perb paninr del punr d'inflcxió mes baix.
No fa pas gaire ha aparegut Ln menuilidnd ilumado (Sinchez-Blanco i999), un esrudi que analitza
la qüesti6 des del canvi de dinasria h s a la primera decada del regnar de &les 111;perla perspectiva
polemica que adopta I'autor enfmnr dels 'dogmea' mes ben mentantr en la hisroriografia del pedode
(p.e., la idenrificaci6illuscraci6=regnatde Cales III), convindh que estiguem atenu ales repercusions
d'aquesr llibre en I ' h b i t hisphnic (i en el nostre, esp. en el valencih, perla visió que ofereix sobre
Maians, complerament diversa de I'habirual). Semprc 6 sa de vendar una habita46 on fa temps
que no s'obren les finestres; no em s6 estar de dir, perb, que pouer Sánchez-Blanco combar un
'dogmatisme' amb un altre de signe conrrari: borbbnic i ausrriacisra s6n, per a ell, mors
sistemiticament inrercanviables per illusrraci6 (o reforma) i carcúndia, respectivament; i parrer
peca d'ennisiasta en admetre una nautintica Ilutraci6n en Espafian (p. IZZ) a I'inici del regnat de
Ferran VI. clar que sempre hi ha el problema de que entenem per ih'ueacid.

res pel fet que s'iniciava el ressorgiment economic modern i s'avancava en
les directrius economicoculturals tracades en I'obra de Narcís Feliu de la
Penya. El conflicte dinktic, la guerra de Successió i les seves conseqükncies,
van significar una amrada brusca dels avenGos culturals i científics embrionaris. No tinc prou elements per afirmar-ho plenament, perb fa la impressió
que la recuperació dels (baixos) nivells de finals del segle anterior es produeix
aviat, a finals de la dkcada segona i, sobretot, en els anys trenta, punt de partida per a una represa h u r a . La creació de I'Acadkmia de Barcelona en seria
un signe. Aquests s6n els anys de vigorosa -tot i que, hem d'acceptar-ho,
m& voluntarista que no pas sblida- activitat, o millor activisme, cultural de
gent com Eura. Per tal com es tracta d'homes que encara pertanyen mentalmental rkgim f o d de Carles 11, al període anterior a la Nova Planta, homes
que han conegut I'anorreament institucional catala, I'activisme cultural es
barreja amb plantejaments de recuperació cultural identithia. Potser només
de manera mis o menys vaga, boirosa.
No cal dir que aquestes afirmacions són merament hipotktiques, que, com
he dit mis amunr, els historiadors de la nostra cultura les confirmaran, precisaran o rebatran. Perquk, ;que en sabem, de la historia intetlecnial del Principat entre 1714i 175o?Quk se sabia i -sobretot- quk s'assumia deshora de
Feijoo i la seva obra?711de Bacon, Descartes, Gassendi, etc.? 1 de la teoria
heliockntrica copernicana o de Newton? 1 de I'empirisme, I'atomisme i
Yescepticisme' científics?Enfront dels galenistes ~llatinsnque senyorejaven
a les facultats, hi havia partidaris de I'empirisrne mkdic -anatomista i químic- abans del Collegi de Cirurgia? En definitiva: hi ha 'novatores', a
71. Sabem que Feijoa era conegut a la dkcada deis urnra, cam a minim. Sense anat mes Iluny:
Eura l'esmenra a l Tracratde lapoe& catalana. 6 cerr que hi comparek malt coHaretaiment, com a
exemple de mor que por ser considerat bisillab a efecres de cbmpur mkrric (per sineresi), perb aixb
no treu que aquest m?t Cs difícil que Eura el coneguCs si no era per la difuaiú del Trano critico.
(Aquesra dada servia a Alben Rossidi (1979,*qn. 11)per negar la possihilirar que el Trarw-d'autoria
deaconeguda deshoreí- fos redactar a final del segle mi, o m suggeria Jordi Rubió.) Diguem de
passadaque, si no vaig molr equivocar, Eura era als andpodes de la menraiirat d'aquell -oh paradoxafrare orend. De rota manera, I'aparició al Trmtdt dúna de fe d'un cen coneixernent, si més no del
nom, als anys trenca Alguns anys m& rard, Rekac en mosrtava la influencia a les Inrmcciom i d a d a
més rellewt- difonia I'obra de I'illusrar gallec entre elr s u s deixebles en un Iloc tan remot com
Ollers: al 1754. Gregori Soler comenpva un compendi del Team crítico univerrnlen carala, .molt
útil per desterrar errors comuns,, (ms. 135 de la Biblioteca del Seminari de Girona) (veg. Prau 1976
i Marquk & Rossich ed. 1981, LIII).
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Catalunya? 0,per dir-ho en termes rnés neutres: quk sabem de la introducció i circulació de les novetats culturals europees a la Catalunya de final del
Siscents i primers decennis del Setcents?
També entre nosaltres els estudiosos s'han centrat prioritiriament en la
segona rneitat del segle. Les exposicions panorhiques sobre la cultura del
segle que ha ofert la bibliogrdia rnés recent poca cosa aporten al coneixement de la primera n ~ e i t a t Novament,
.~~
cultura del segle m11equival a
cultura en relació a I'il.luminisme, 6s a dir, a cultura de final del 700. A banda d'erudits com Bastero, 2quin.s intel.lectuals catalans s6n coneguts en el període de Felip V i Ferran VI al Principat? Finestres, la nissaga apoteciria i
bothica dels Salvador, i poca cosa m&. L ' h b i t d'estudi dels Salvador tenia
poca relació amb els homes de 'Iletres' -i no en parlem ja dels també botinics Quer i Minuart, desplapts a Madrid. El divorci de Finestres i els nuclis
culturals barcelonins ha estat posat de manifest en nombroses ocasions. H i
ha encara els casos de Manuel Marii Ribera, Francesc Xavier Garma i els
Taverner i d'Ardena, anrivers i erudirs, pero no sabem gaire res de la seva relació
amb els centres culturals dels país, fora que els dos primers van ser rnembres
de I'Acadkmia de Barcelona (ingressats al 1729 i al 1747, respectivament),
mentre que els Taverner ja eren mons en entrar la tercera decada del Setcents.
El pano;ama del País ~alenciii6s radicalment diferent: Tosca, Coratji (o
Corachan), Juan, Marti, Maians, Ximeno, Segura, Piquer, etc., i, en un nivell menys espectacular, Carles Ros. (Si s6n pr~toi~lustrats
o nomes restaurador~,ara no ve al as.) Tampoc una institució científica moderna d'aquells
anys com 1'Acadkrnia Militar de Matemitiques de Barcelona (1720-18oj),
no la podem considerar gaire arrelada als nuclis culturals catalans: era adrecada sobretot a la formació dels enginyers de I'exkrcit borbbnic - e n la major
part d'origen foraster- destinats a la Catalunya ocupada i la seva irradiació
local degué ser mínima. Si més no en aquells anys.73 Als anys yo i poc després apareixen ja aportacions importants i rnés sblides: Baldiri Reixac i Josep
Ullastre a pagks, i Josep de Móra, T o m b Cerdi, Pere Virgili, Antoni de
Gimbernat, Mateu Aimeric, Jaume Caresmar, etc. Tot aixb abans de la de72. Em refereixo & volums que dediquen al seglemii la Hürotur.poltticn,roci*rnt i nJrura&b
Paiior Carakzm, V, d'Enciclopkdia Caraiana i la Hirtbria de /a Culnirn Cntakznn, 111, d'Edicions 62.
73. Sobre aquesta institució docent reiai, veg. Riera (~977)i Capel etnl (1988); veg. t m b e
Lluch (1996, 116-130).

cada dels anys setanta en que es generalment admks que comencem a entrar
en un context cultural nou.
He fet marrada més enlli, potser massa i tot, del que havia promks al
tito1 d'aquest paper. No me'n penedeixo: el període, ben estudiat, promet.
Com tots els períodes de la nostra histbria. Per acabar, reculem cap a final
dels anys vint. H i detectem una represa cultural, tan mancada com es vulgui,
perb represa al cap i a la fi. Així, tot i amb una formació clarament insuficient, probablement en el període més dejú de la cultura catalana de I'edat
moderna, alguns homes d'aquesta generació mostren una voluntat restauradora que hem de remarcar. Hem albirat un esbós de programa col.lectiu
perdura terme aquesta recuperació cultural, per bé que dir-neprogama
potser és agosarat, excessiu, i sera més prudent, a la vista de les dades, parlar d'un conjunt de persones que prenen un seguit d'iniciatives m& o menys
connexes de reivindicació i dinamització de la cultura catalana, &eneralment a través de 1'Acadkmia i amb un pbsit polític que els aglutina:
I'austrofília).7* Són gent de formació diversa, sovint més entusiasta que
rigorosa. Enmig, Eura va ser I'abanderat més destacat i combatiu d'aquells
anys vint-trenta del Setcents pera I'impuls de les lletres catalanes a tots els
hmbits i registres cultes.75 L'inici ferm del redrepnent cultural -en castel b , p e r b no tindri lloc ben be fins a mitjan segle, quan Eura era aillat a
Orense, vell, i havia abandonat de feia molt tota activitat literaria, en qualsevol Ilengua, abocat completament a les obligacions episcopals i a I'apologia catblica en Ilatí.
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Fuente, ed., Historia dt la Lzteratura EspañoLz, 251, Gijón, Júcar, 1991.
74. Fmcesc Feliu em comenta un detall que pot ser motiu de rdexi6: probablemenr el rerefons
pollric que soste aquesca represa cultural és el que determina ahora la seva ucaduciam, ésa dir, la
ptacticamenc nulla projecci6 de futur. S6n, segument, les darreres expressions culturals de xl'anric
odre fod».
75. Podriem dir que va reeixir en un crn propbsit d'endtiment de la Ilengua, més ideolbgic
que na pas cientlfic -tat s'ha de dir-, visces les repercusians en les apolagies porterion, perb no en
el de la crida a 1'6s culre.
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El lligall 1-111-3 de I'arxiu de la RABLB conté papers molt diversos, la
major part correspondencia del segle xrx. Hi ha una camisa de paper que
diu: «Borronessobre lo ocurrido con motivo de solicitar la Academia la Real
Protecci6n, antes del año 17y2))(la darrera frase, despris de la coma 6s afegida per una altra mi). Dins d'aquesta camisa hi ha diverses canes: un esborrany de carta adrepda al rei per sol.licitar de ser consutuits com a Academia
Reial i dues versions d'una mateixa .Instrucci6n» per a Eura. Les transcric
per aquest ordre.
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I.

-

Esborrany de la carta adrecada al rei. s.d., pero 1736.
Sefior:
La asamblea academica de Barcelona, puesta a los reales pies de V. Magestad
i con la más profunda veneración, expone que, para instruirse la juventud
de su nobleza en las materias de Historia y filosoHa moral, entre los exercicios
de la Oratoria y Poesía, se formó en el año 1729 por algunos particulares de
aquella ciudad y se animó por el zelo del Marquks de Risbourg, honrándola
hasta su muerte con el carácter de presidente; haviendose en su tiempo
formado las ordinaciones de que hasta ahora se sirve para su rkgimen;
siendo notoria la utilidad que resulta de este literario exercicio de que puede esperarse el fruto que assi se experimenta en las demás naciones de
semejantes assambleas por concurrir en ella personas de la mayor autoridad
y g a d o por su religión y literatura como de la noblaa la principal de aquel
país y de la más calificada de otros de España; deseando, por fin, vincular en
su duración las felicidades que le auguró el cielo en su principio disponiendo que le tuviesse en día primero de mayo, para que empesase con los
mayores auspicios baxo la sombra del nombre de V. Magestad; por tanto,
suplica a V. Magestad se digne admitir aquel cuerpo baxo su real protección, aprobando sus exercicios y ordinaciones, que presenta, a fin de que,
ilustrándose con el glorioso título de Academia Real, pueda, a la benignidad
de las más soberanas influencias, aspirar su aplicación a las mayores utilidades del real servicio de V. Magestad, a cuya generosa beneficensia quedará
eternamente reconocida.
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2. Versions

d'una «Instrucción»secreta a d r e p d a a Agustí Eura, a Madrid.

Versió I .
Instrucción que se resolvió formar para el reverendíssimo padre maestro
fray Augustín Eura en la junta particular que se tuvo el viernes a la noche,
día 5 de mayo 1736.
El reverendíssimo P.M. Eura procurará sondar al ánimo del illustríssimo
señor presidente77 y ver si su propensión es sólo para que la Academia logre
la aprobación real, como la tienen los colegios y comunidades que de nuevo
se forman (porque si es esto, parece que para lograrse se pediría informe al
Consejo de Castilla o a la Real Cámara, y ésta a la Audiencia de Cataluña;
y si esta Audiencia ha de informar, no dexará el P.M. de ver que tiene la
Academia de recelar), en cuyo caso fuera bueno discurrir si se
negociar como que este cuerpo -aunque privado- fue erigido por el
excelentíssimo señor Marques de Risbourg y despds favorecido por [el]
excelentíssimo señor conde de Glimes,78 su successor, que aunque &tos no
tenían facultad para darle aprobación de congresso público, pero tal vez
puede hazer alguna hermonía a la corte a buen consepto de los dos comandantes.
Si la inclinación del illustríssimo señor presidente pasasse más allá que, para
favorecernos, jusgase fácil conseguir una protección real de modo que
llamarse este cuerpo Academia Real erigida de nuevo por su
Magestad como antes congresso privado por el Marques de Risbourg, nombrándose Academia de Ciencias de Cathaluña o de Barcelona o como hiesse
del gusto de su Magestad, considerará aquí el P.M. si enquentra con alguna
dificultad o [...], v.g., la Real Academia de Madrid o [...] otra cosa que
desde Barcelona no podemos ver; obrará el P.M. como le pareciese más
conveniente, y podrá dar aviso de lo que paresca que nosotros podamos o
debamos obrar desde Barcelona para dar los passos más acertados que puede proveer la prudencia.
El tener la Academia este aviso del P.M. parese necessario acá, porque se
ha de suponer que [el] excelentíssimo sefior conde de Galves79 se ofreció de
ser agente de la Academia y procurar la protección real, etc., pero quando
77. El president era aieshores Bernar Antoni de Boixadon i Sureda de Sant Marti, comte de
Perelada, resident a la con.
78. El capita general que va succeir el marques de Melun era Ignace-Franpis de Glirnm de
Brabant, comte de Glimes. Va exercir el carrec en dos pcriodes: 175-1737 i 1738-1742.
79. Fernando de Silva Alvara de Toledo. mmte de Gaive, desprts duc $Alba, academic des
del r6 de mar$ de 1736 (Mirer i92i,i8; Carreras 1927-1928, 216; ReLibdn I9n, 133).

estuviera en la corte, que no sabemos si tardará mucho, aunque su ánimo es
passar a ella quanto antes pueda; se ha de suponer, segundo, que la junta le
confirió formalmente este poder, de que se sigue que no puede la Academia
dar memorial ni otro passo de substancia sin participar a su excelencia lo
que se pretende hazer. Y sobre esto, el P.M. (puesto en Madrid) puede
discurrir los medios más útiles que se pueden tomar, y sobre todo se le
encarga el secreto inviolable para que no llegasse la menor noticia al señor
conde de Galves, a quien hasta ahora no se le ha hablado palabra de los
favores del P.M. Eura, para que no encontráramos con alguna formalidad
en su excelencia; y se discurre que quando se le participe, será bien que sea
el motivo de haver resibido carta del P.M. Eura que, zelosso del incremento
de la Academia, havía tanteado si se podia lograr algún lucimimento [sic] y
que se le hada abierto el camino, que en tal caso propondrá el P.M., dando a
entender en la cuca que ni el P.M. tenía formal comisión de la Academia, ni
tenia noticia que el señor conde de Galves se huviesse ofiessido a estos favores.

El reverendissimo P. maestro Eura procurará a sondar al illustrissimo sehor
presidente otra vez y ver si su propensión es sólo para que la Academia
tenga la aprobación real conforme la tienen y deven tener los collegios y
comunidades que de nuevo de forman, lo que es propio y particular de la
Real Cámara. Y si conoce que no es más que esto, como se ha de suponer
que la Academia es cuerpo ya erigido por [el] excelentissimo señor marques
de Risbourg y aprobada por [el] excelentissimo señor conde de Climas,80 no
es conveniente el que aora se sollicirasse esto, porque para conseguir esta
aprobación peligra el que se pida informe a esta Audiencia, de la qual no le
esperamos muy favorable.
Si la propensión de favorecernos en el illustrissimo señor presidente passasse
más allá, de modo que se jusgasse fácil conseguir la protección real a la
Academia privada erigida por el excelentissimo señor marqués de Risbourg
en la ciudad de Barcelona y que pudiesse nombrarse Academia Real de
Historia o en general de Siencias y Philosiphia [sic] Moral y Política de
á padre maestro Eura avisar si esto encuentra algunas
Barcelona, se s e ~ r el
difficultades en el illustrissimo señor presidente o por encontrarse con la
Academia de Madrid o por otro motivo que desde Barcelona se ignora, se
considera fácil de conseguir. Y respeto de esto, obrará el padre maestro
80.

Sic, per Glimes.

PEP VALSALOBRE

Eura como considerare m& conveniente; y de la resulta de lo obrado, antes
de dar memorial alguno, avisará.
Este aviso se considera necessario para que, en el caso de hallarse Favorable
el animo del señor presidente para la protección real, se pueda comunicar al
excelentissimo señor conde de Gualhes [sic] esta noticia anres de dar memorial alguno, haviéndonos assegurado dicho señor que corria a su cargo
sollicitar la protección real, y parece que no se pueda encarrilar el negocio
sin darle parte.
Se encarga al padre maestro Eura inviolable el secreto de esta instnicción.

