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Els descrip-
tius títol i
subtítol d’a-
questa obra,

refosa de la tesi doctoral llegida per l’au-
tora el 2005, en resumeixen el contingut.
Es tracta d’una acurada anàlisi de l’acti-
vitat de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona (a partir d’ara
RABLB), durant el seu primer segle de
vida, en tres àmbits d’estudi: la història,
la llengua i la literatura catalanes. Partint
d’un enfocament propi de la història de
les institucions, es pretén superar un cert
«maniqueisme» de la bibliografia, sovint
dividida entre l’elogi i la crítica a l’hora
d’enfrontar-se amb aquesta faceta de
l’Acadèmia.
El treball es basa en un escorcoll exhaus-
tiu de l’arxiu de la RABLB, un fons de
dimensions reduïdes, però que té l’avan-
tatge de conservar (tot i alguna pèrdua
notable, com ara la col·lecció de poesia
catalana citada més avall) bona part de la
documentació burocràtica, científica i
literària de la institució des dels seus ini-
cis; en apèndix es transcriu una tria de
papers d’interès històric. D’altra banda,
l’autora maneja amb soltesa la bibliogra-
fia sobre la RABLB, matisada o corregi-
da per la informació que aporten tant l’ar-
xiu com, en ocasions puntuals, altres fons,
sobretot l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya. 
La primera part del llibre s’obre amb un
itinerari per les tres fases històriques de

la RABLB: l’Acadèmia dels Desconfiats
(1700-1703); l’Acadèmia Literària de
Barcelona, dita de vegades Sense nom
(1729-1752); i la que rep la designació
actual des que Ferran VI l’acull sota la
seva protecció aquest últim any. Com ja
és habitual, es dedica més espai a la
Desconfiada i a una qüestió polèmica, el
suposat austriacisme de la institució com
a tal; el desenvolupament del tema és un
bon exemple de la manera de treballar de
l’autora: recull els testimonis coetanis i
la bibliografia posterior, i hi aporta uns
comentaris mesurats que, en aquest cas,
conviden a valorar les afirmacions aus-
triacistes o borbòniques dels acadèmics
en el context de la preocupació general
pel problema dinàstic i, sobretot, a tenir
en compte les circumstàncies en què es
fan i l’opció personal de cada autor. A
continuació es descriu l’estructura inter-
na de l’Acadèmia i els seus mecanismes
de funcionament: tipologia dels mem-
bres, funcions assignades, celebració de
juntes, etc., apartat que es complementa
en apèndix amb una nòmina d’acadè-
mics fins a principis del XIX. 
La segona part del llibre descriu els pro-
jectes relacionats amb la història, la llen-
gua i la literatura del país que són patro-
cinats per l’Acadèmia a partir de la
represa de 1729, marcada per la voluntat
de donar un caràcter científic a les seves
activitats. La història serà la matèria pre-
dilecta de la RABLB i, en concret, el
projecte d’història de Catalunya; per
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dur-lo a terme es creen comissions, s’en-
carreguen dissertacions, es compilen
materials sobre epigrafia i altres ciències
considerades auxiliars, i es proposa tra-
duir o editar textos historiogràfics ante-
riors. L’única publicació, però, que veurà
la llum són les Observaciones sobre los
principios elementales de la historia, del
marquès de Llo o Llió (1756; n’hi ha
facsímil: Barcelona, 2000). 
La relació dels acadèmics amb la llengua
pròpia, descrita com a «diglòssica», és
analitzada des del punt de vista de l’ús i
de l’estudi. El castellà és la llengua d’al-
ta cultura i, per tant, la dels intercanvis
erudits, opció influïda per disposicions
borbòniques coetànies. Els àmbits en
què apareix el català són reduïts: és la
llengua de relació social entre acadè-
mics, d’alguns papers administratius, de
cartes i dissertacions puntuals i de poe-
sies. En canvi, com a objecte d’estudi se
li dediquen projectes represos periòdica-
ment: establiment d’un catàleg d’autori-
tats, apologies, tractats d’ortografia, etc.
El més important és el diccionari de la
llengua, que tampoc no quallarà, encara
que el Diccionario catalán-castellano-
latín publicat a Barcelona el 1803-1805
és signat per tres acadèmics i en certa
manera serà considerat com a «propi»
per la RABLB. Parlar del català com a
vehicle d’expressió literària dels acadè-
mics és referir-se, sobretot, al gènere de
la poesia, quasi sempre conreada en un
percentatge menor que la castellana; val
a dir que més de la meitat de la produc-
ció en català de què hi ha notícia a l’ar-
xiu de la RABLB s’ha perdut. Aquí tor-
nem a trobar un altre projecte fracassat:
la col·lecció de poesies catalanes, de la
qual, però, es desglossa una edició de
Francesc Vicent Garcia, que derivarà el
1820 en la publicació de les seves

Poesias jocosas y sèrias; recordem que
la consideració de Garcia com a autoritat
i model lingüístic havia rebut un impuls
decisiu amb l’edició acadèmica de 1703.
A l’hora de valorar l’activitat de la
RABLB entorn de la història, la llengua
i la literatura del país, l’autora, entre el
pessimisme dels uns i l’optimisme dels
altres, fa gala d’un realisme no exempt
de benvolença cap a l’Acadèmia, justifi-
cat amb una bona aportació documental i
literària –aquest últim adjectiu pres en
sentit ampli, a la manera del Set-cents,
com li agrada dir. Ara sabem què projec-
taven els acadèmics en els tres àmbits
esmentats i com funcionava la institució
a la qual pertanyien. El pas següent hau-
ria de ser l’estudi de la seva producció
particular i de les seves fonts, així com
de la relació amb la seva obra redactada
al marge de la RABLB i, en general, amb
autors i cercles coetanis. L’autora, que
anuncia una propera antologia de textos
acadèmics, ja en dóna algun tast, com
ara l’excurs sobre els retrobats Anales
del principado de Cataluña de l’acadè-
mic i cronista oficial Pau Ignasi de
Dalmases. Els Anales van ser acabats en
un temps en què ja no es documenten
sessions de la Desconfiada, però corre-
ran en mans d’acadèmics. De fet, l’in-
terès per la història catalana i algunes
iniciatives impulsades a partir de 1729
són presents en Dalmases, que també
prepara diccionaris històrics, col·leccio-
na i fa copiar cròniques catalanes anti-
gues: ¿influeix la seva obra en la segona
Acadèmia, on hi ha el fill i hereu Ramon,
continuador de la biblioteca familiar?
També caldrà esbrinar si la RABLB set-
centista, que destaca tant per l’ambició
dels projectes com pels escassos resul-
tats –sigui per problemes econòmics,
sigui pel desinterès d’alguns membres–,
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es beneficià realment, més enllà de la
repetició dels tòpics de l’anomenat criti-
cisme historiogràfic, de l’ingrés de
coneixedors dels arxius i les biblioteques
del país com Manuel Marià Ribera,
Jaume Caresmar o Pere Serra i Postius.
¿Fins a quin punt s’integraren en la ruti-
na acadèmica, o en foren influïts, els
seus projectes personals, per exemple les
compilacions històriques i els lèxics de
català antic de Ribera? Són qüestions
que una anàlisi particularitzada dels
papers de l’Acadèmia permetrà respon-
dre o reformular, ara que, gràcies al lli-
bre de Mireia Campabadal, coneixem el
context en què aquests es van produir.
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