
XAVIER BARÓ I QUERALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TESI DOCTORAL: 
 “LA HISTORIOGRAFIA CATALANA EN 
EL SEGLE DEL BARROC (1585-1709)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA MODERNA DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

 
PROGRAMA DE DOCTORAT: “EL MÓN MEDIEVAL I MODERN: ÚLTIMES 

LÍNIES DE RECERCA” (BIENNI 2000-2002) 
 
 
 

DIRECTOR: FERNANDO SÁNCHEZ MARCOS 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA, DESEMBRE DE 2005 
 
 
 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 9

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada de la primera edició de l’Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y 

griegos de Francesc de Montcada. Barcelona: Lorenzo Deu, 1623. 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 10

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. PRESENTACIÓ 

Un treball d’investigació, com tota obra humana, és inseparable del seu autor. 

Per aquest motiu, per a que el lector pugui comprendre millor aquesta tesi 

doctoral, presento la meva trajectòria intel·lectual fins arribar aquí. 

El meu interès envers la historiografia i la història de la historiografia sorgí l’any 

1995, com a alumne de l’assignatura “Aproximació a la Historiografia Europea 

de l’Època Moderna”. Aquest àmbit de treball dintre del camp de la història, 

novedós per a mi en tant que interdisciplinari i alhora teòricopràctic, es va anar 

acotant. En un primer moment, en un creixent interès per tal de copsar alguns 

aspectes de la historiografia catalana, en concret els vinculats als textos 

historiogràfics escrits sobre els monestirs de Santa Maria de Poblet i Santa 

Maria de Vallbona de les Monges. Fruit d’aquell context foren dues 

comunicacions primerenques (una sobre la historiografia generada al voltant 

del monestir de Poblet i una altra sobre la historiografia setcentista i 

decimonònica relacionada amb el monestir de Vallbona), i un article, escrit amb 

la col·laboració de Gener Gonzalvo i Bou, arxiver de l’Arxiu Històric Comarcal 

de Tàrrega (Urgell), sobre l’evolució de la historiografia relacionada amb el 

monestir urgellenc1. 

                                                 
1 Heus ací les referències bibliogràfiques concretes:"Una aproximación al estudio de los textos 
referentes al monasterio de Santa María de Poblet: de las crónicas medievales al siglo XIX", 
Monjes y monasterios españoles. Actas del Simposium, vol. III, San Lorenzo del Escorial: 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1995, p. 547-568; "La difusió 
de la historiografia del monestir de Santa Maria de Vallbona en els segles XVIII i XIX: de 
l'erudició al romanticisme", BARRULL PELEGRÍ, J.  BOTARGUES PALASÍ, M. (eds). Història 
de la Cultura: producció cultural i consum social, Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 2000, p. 
141-153; GONZALVO I BOU, Gener. BARÓ I QUERALT, Xavier. "Notes sobre l'evolució de la 
historiografia generada al voltant del monestir cistercenc de Santa Maria de Vallbona", URTX.  
Revista Cultural de l'Urgell, 10 (1997), p. 15-26. 
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Posteriorment, un cop iniciats el estudis de Tercer Cicle (1999), el meu àmbit 

d’interessos intel·lectuals seguí vinculat a la història de la historiografia, tot i 

que desplaçant-se cap al coneixement concret d’alguns autors de l’Època 

Moderna. En primer lloc, la vida i l’obra de Francesc de Montcada (1586-1635). 

Sens dubte, un personatge ben representatiu del seu temps: home de política i 

de cultura, el seu recorregut vital i intel·lectual començà a interessar-me. La 

lectura de la seva obra més coneguda, la Expedición de los catalanes y 

aragoneses contra turcos y griegos (1623) i de l’abundant bibliografia 

generada, féu adonar-me de la quantitat d’interrogants que s’obrien. Alhora, 

malauradament, vaig poder copsar que l’obra de Montcada responia al 

tristament nombrós grup d’obres més citades que no pas llegides. Sobre 

Montcada, vaig preparar una comunicació per al IV Congrés d’Història Moderna 

de Catalunya (1998), el tema central del qual era Catalunya i Europa. 

Òbviament, Montcada obria la porta a copsar la presència del llegat hel·lènic en 

la Catalunya Moderna2.  

Posteriorment, m’he centrat en Montcada en vàries ocasions, tractant 

d’aprofundir en l’estudi d’un dels autors que, segons la meva opinió, és un dels 

més rellevants del període3. La figura de Montcada ens proporciona dades i 

informació destacables a tres nivells, a saber: com a polític i erudit vinculat a la 

                                                                                                                                               
 
 
2 “La presència del llegat grec en la Catalunya Moderna: Francesc de Montcada i la Expedición 
de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna. 
IV Congrés d’Història Moderna de Catalunya 18- I (1998), p. 475-482. 
3 “Constantinopla y Grecia en la memoria histórica de los catalanes: don Francisco de 
Montcada, un historiador del siglo XVII”, Congreso Internacional. IX Encuentro Científico sobre 
Grecia: Constantinopla, 550 años desde su caída. Granada, 4-6 diciembre 2003, en premsa; 
“Concepció i funció social de la història segons Esteve de Corbera (1563-1633?) i Francesc de 
Montcada (1586-1635)”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna. V Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya 23- II (2003), p. 491-506; “Defender lo que queda”: algunes cartes de don 
Francesc de Montcada (1586-1635), historiador i polític” a Estudis. Revista de historia moderna 
31 (2005), en premsa. 
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Corona d’Aragó, com a polític que desenvolupà les seves tasques 

diplomàtiques a Flandes i Alemanya i com a erudit interessat en el passat 

català que tingué lloc en els límits de l’Imperi Bizantí, de manera que 

l’europeïsme avant la lettre de Montcada ha estat per a mi una de les 

interpel·lacions constants en el moment de dur a terme aquesta recerca. 

D’altra banda, l’erudit català Esteve de Corbera (1563-1632). Ciutadà Honrat de 

Barcelona, la seva obra passà gairebé inadvertida (amb l’excepció de l’opuscle 

de Reig Vilardell aparegut l’any 1892 i les referències de Felipe Mateu y Llopis 

en la dècada de 1940) fins a l’aparició dels estudis de Fernando Sánchez 

Marcos, que l’any 1993 donà a conèixer alguns aspectes de la seva vida i de la 

seva obra, així com valuoses informacions sobre el tema del patronatge i les 

institucions catalanes en el segle XVII. Posteriorment, Antoni Simon i Jesús 

Villanueva han aprofundit en el coneixement de Corbera4. Aquest representant 

de l’escola erudita barcelonina de la primera meitat del segle XVII ha cridat la 

meva atenció en tant que presenta unes suggestives reflexions sobre el 

concepte d’Espanya (o Monarquia Hispànica) i sobre l’antiguitat de Catalunya. 

D’altra banda, la seva correspondència amb el comte de Guimerà ens mostrava 

un erudit treballador, oblidat de manera injusta fins fa ben poc. Sobre Corbera 

he estudiat la legitimació dels privilegis originaris de Catalunya5, la seva 

concepció de la història6 i, en aquesta tesi doctoral, la seva correspondència, 

així com l’única obra que veié publicada en vida (la Vida i (h)echos de doña 

                                                 
4 Vegeu les referències bibliogràfiques pertinents en la primera nota del capítol setè del present 
treball.  
5 “La legitimación de los privilegios de Cataluña en la Cataluña Illustrada de Esteve de 
Corbera”, ARANDA PÉREZ, Francisco José (Coord), La Declinación de la Monarquía 
Hispánica en el siglo XVII. Actas de la VIIa Reunión Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, p. 905-
916.  
6 “Concepció i funció social de la història segons Esteve de Corbera...”, p. 495-501. 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 13

María de Cervellón) i el seu testament, que evidencia, entre d’altres, el gran 

afecte i estimació que Corbera sentia envers Montcada. 

També he dedicat temps a l’advocat, polític i erudit Narcís Feliu de la Penya (?-

1712). Per al marc cronològic del Barroc, Feliu simbolitza i en constitueix 

l’epígon, el punt i a part que marca la fi de l’erudició del Barroc i el tímid origen 

de l’erudició setcentista (escola de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes). 

La seva trajectòria vital, indiscutiblement marcada per la Guerra de Successió, 

posa fi, doncs, al Barroc català. Ens ha cridat l’atenció estudiar quina lectura 

del passat féu l’historiador català7, així com la seva concepció de la història.  

Mentrestant, el juliol del 2003 vaig presentar el DEA. Sota la direcció del Dr. 

Joan-Lluís Palos, el meu treball es titulà: “Els privilegis originaris de Catalunya 

segons la historiografia siscentista catalana”. 

Tal i com ens recorda Charles-Olivier Carbonell, la història explica la 

historiografia8. Així doncs, no només m’ha interessat la historiografia en el sentit 

més estricte del terme, sinó que també m’he volgut centrar en tractar de conèixer 

com la cultura històrica arrelà a la societat catalana del segle XVII, i en aquest 

sentit les referències a erudits tacitistes com Joaquim de Setantí o la biblioteca 

del noble Ramon de Calders centraren bona part de les recerques dutes a terme 

entre els anys 2003 i 20049. També les relacions entre la cultura i la història 

política. Un període especialment interessant i frondós al respecte era el de la 

Guerra dels Segadors. El coneixement de quatre virreis francesos em permeté 

                                                 
7 “Els privilegis originaris de Catalunya segons Narcís Feliu de la Penya i d’altres historiadors 
de l’època”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna 22 (2002), p. 111-132. 
8 CARBONELL, Charles-Olivier. Histoire et historiens. Une mutation idéologique des historiens 
français, 1865-1885. Tolosa: Privat, 1976, p. 64. 
9 “Erudición, coleccionismo y conciencia histórica en la Cataluña del siglo XVII”, Colloque du 
Centre: Érudits, collectionneurs et amateurs dans la France méridionale et l’Europe 
méditerranéenne (XVIe-XXIe siècle): De l’affirmation de soi à la découverte des identités 
collectives. Montpellier, 14-15 març 2003, en premsa. 
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aproximar-me a la complexa realitat política i social de la Catalunya en temps de 

guerra10. I, per suposat, la història s’escriu per a un públic (minoritari o a voltes 

majoritari), la qual cosa comporta l’existència d’una sèrie de revistes, publicacions 

i obres de difusió. L’anàlisi d’algunes d’aquestes, juntament amb la d’alguns 

historiadors catalans del segle XVII, constituí la meva col·laboració en el 

Diccionari d’Historiografia Catalana dirigit per Antoni Simon11. 

Per últim, cal destacar que també la història, tot i que potser amb més lentitud que 

no pas la que voldríem, s’ha començat a veure afectada per la irrupció de les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Des d’un primer moment em 

semblà que un historiador d’inicis del segle XXI no podia de cap de les maneres 

menystenir l’ampli ventall d’eines per a la recerca que oferia Internet, alhora que 

no es podia oblidar el repte que suposaven les noves tecnologies. En aquest 

sentit, les meves col·laboracions dins dels manuals d’Història Moderna (universal i 

d’Espanya) coordinats per Alfredo Floristán Imízcoz han volgut aproximar el lector 

al nou ventall de possiblitats i realitats de recerca que ens ofereixen les TIC12. Pel 

que respecte a la recerca duta a terme en el present treball, el coneixement 

d’alguns dels recursos que ofereix Internet m’ha permés identificar i utilitzar 

recursos prou interessants per a l’estudi de la història de la historiografia catalana. 

                                                 
10 Concretament, he redactat  els articles sobre Lluís de Borbó, duc de Mercoeur; Felip 
d’Houdancourt, comte de la Motte; Enric de Lorena-Elbeuf, comte d’Harcourt i Miquel Mazarino, 
cardenal de Santa Cecília a: OLMEDO RAMOS, Jaime (Dir). Diccionario Biográfico Español. 
Madrid: Real Academia de la Historia, en premsa. 
11 Per aquesta obra vaig col·laborar amb el redactat de 16 articles (SIMON, Antoni (Dir). 
Diccionari d’Historiografia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003). 
12 “Bibliografía y e-referencias” a: FLORISTÁN, Alfredo (Dir). Historia Moderna Universal. 
Barcelona: Ariel, 2002, p. 805-819; “Bibliografía. Internet y recursos digitales. Referencias y 
pautas para su interpretación” a: FLORISTÁN, Alfredo (Dir). Historia de España en la Edad 
Moderna. Barcelona: Ariel, 2004, p. 605-628. 
 
 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 15

1.2. OBJECTIUS DE LA RECERCA DUTA A TERME 

Un dels objectius principals que he tractat d’assolir amb el present estudi ha 

estat traçar una panoràmica prou clara, àmplia i precisa de la història de la 

historiografia catalana en el segle XVII. Tal i com veurem posteriorment, 

seguim sense disposar, almenys que jo sàpiga, d’una obra actualitzada que 

reculli els trets més destacats de la historiografia catalana del Barroc. L’obra de 

Felipe Mateu Llopis dedicada als historiadors de la Corona d’Aragó (Los 

historiadores de la Corona de Aragón bajo los Austrias, 1944) pot seguir sent 

una eina útil per la quantitat de dades que ofereix, ja sigui per als historiadors 

del Principat com pels de la resta de la Corona d’Aragó. Però sens dubte hi 

manquen algunes referències a autors que avui dia es poden considerar més 

rellevants, i la seva orientació respon de manera massa evident als interessos 

polítics i culturals d’un determinat context, el de la postguerra espanyola. 

L’aportació de Benito Sánchez Alonso, realitzada en la dècada de 1950, 

segueix sent cabdal per al conjunt de la historiografia espanyola de l’Època 

Moderna, però no presta particular atenció als historiadors catalans. D’altra 

banda, l’obra dirigida per José Cepeda Adán (El siglo del Quijote, 1996), 

plantejada des d’un punt de vista hispànic, passa massa de resquitllada pels 

historiadors del Principat. Una cosa semblant es pot afirmar de la Historia de la 

historiografía española coordinada per Andrés-Gallego (1999). El capítol 

dedicat a l’Època Moderna (a càrrec de Sánchez Marcos) ofereix una 

encertada visió de conjunt per al cas hispànic, però òbviament no se centra 

exclusivament en el cas català.  

La recent aparició (2004) de l’obra de Jesús Villanueva (Política y discurso 

histórico en la España del siglo XVII. Las polémicas sobre los orígenes 
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medievales de Cataluña)  proporciona informació molt valuosa per al tema que 

ens ocupa, però lògicament no es pretén mostrar una evolució de la 

historiografia catalana del segle XVII. L’obra de Villanueva tracta de donar 

resposta a un interrogant ben precís: quins foren els orígens medievals de 

Catalunya segons la historiografia i el discurs polític al segle XVII, però no té 

com a objectiu estudiar l’evolució del discurs historiogràfic català dels temps del 

Barroc. En qualsevol cas, la recent aparició del Diccionari d’historiografia 

catalana, dirigit per Antoni Simon ve a omplir moltes de les mancances que 

tenim sobre el segle XVII català, però la mateixa estructura de l’obra (un 

diccionari) no ens permet disposar d’una eina de treball centrada exclusivament 

en el segle XVII, alhora que tampoc s’estudia continuadament l’evolució del 

discurs ni les diverses tipologies de textos.  

Així doncs, presentar una visió de conjunt sobre la evolució de la historiografia 

catalana en temps del Barroc ha estat un dels objectius bàsics a assolir. Hem 

volgut, doncs, apropar-nos a la realitat de la historiografia catalana del siscents. 

S’ha de remarcar, però, que la historiografia catalana d’aquest període ha estat 

contemplada en massa ocasions des d’una doble perspectiva que no ha 

afavorit precisament el seu estudi i interès per part dels especialistes. En primer 

lloc, degut al panorama i evolució de la historiografia europea predominants. Si 

donem un cop d’ull als grans manuals d’història de la historiografia d’Europa, 

constatarem ràpidament que l’espai dedicat a la “historiografia barroca” és 

sensiblement inferior al d’altres períodes històrics, i sovint la valoració que se’n 

fa és més aviat negativa.  

En segon lloc, s’hauria de tenir present un altre handicap que ha perjudicat 

apriorísticament l’interès pels estudis sobre la historiografia catalana d’aquest 
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període. Com és ben sabut, aquesta historiografia és la continuadora de la 

tradició historiogràfica catalana baixmedieval, amb totes les conseqüències que 

això comporta –bàsicament un cert menysteniment per part dels especialistes 

que sovint, fins no fa gaire, l’han considerada com una espècie d’apèndix, en el 

millor dels casos interessant o curiós, de la rica i prestigiosa historiografia 

medieval. És evident que no trobem continuadors de la volada de Muntaner o 

Desclot, però aquest fet no hauria de justificar un pressumible desinterès per 

part dels especialistes, bàsicament perquè si assumim les teories apuntades 

per Ch.O.Carbonell (de les quals ens n’ocuparem en el següent apartat), s’ha 

de considerar que el text històric sempre té valor per se, ja que aporta 

informació molt vàlida i interessant per conèixer la societat i la cosmovisió de 

l’època, fet que justifica sobradament, en el cas del segle XVII català, 

l’aproximació a obres que, tal i com ja hem dit, sovint han estat més citades que 

no pas llegides13.     

Un altre dels temes fonamentals per al nostre estudi ha estat el concepte de 

Barroc. Tractar de definir i acotar a nivell cronològic i geogràfic aquest corrent 

cultural és un dels reptes sens dubte més encisadors per a tots els interessats 

en la història de la cultura. És en aquest context que ens cridà l’atenció la 

historiografia generada a partir de l’assalt turc a Malta l’any 1565, a la qual hem 

dedicat un capítol ja que creiem que és en el context italo-maltès on hem de 

                                                 
13 L’estudi del valor de les obres historiogràfiques per se, com a testimoni socio-cultural d’una 
determinada època, ha estat impulsat a França per Charles-Olivier Carbonell (Histoire et 
historiens. Une mutation idéologique des historiens français, 1865-1885. Tolosa: Privat, 1976; 
La Historiografía. Madrid: FCE, 1993) i a Espanya per Fernando Sánchez Marcos (Invitación a 
la historia. La historiografía, de Heródoto a Voltaire, a través de sus textos. Barcelona: Idea 
Books, 2003; a part ha centrat el seu interès en diversos historiadors europeus, espanyols i de 
l’Època Moderna: Jean Bodin, Andreas Schottus, Buffier, Feliu de la Penya, Esteve de Corbera, 
entre d’altres), Juan María Sánchez Prieto  (El imaginario vasco. Representaciones de una 
conciencia histórica nacional y política en el escenario político (1883-1876). Barcelona: 
EIUNSA, 1993) i, més recentment, Antoni Simon (Els orígens ideològics de la revolució 
catalana de 1640. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999).   
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cercar els orígens del Barroc14. En el segle XVII, les fronteres entre història, 

literatura, filosofia i fins i tot ciència (pensi’s per exemple en el cas del valencià 

Joan Baptista Coratjà) resulten sovint intangibles. Per tant, ens ha semblat de 

gran interès precisar, en la mesura del possible, què caracteritza el Barroc, tot 

tractant de definir els operadors conceptuals que es poden percebre en les 

obres dels homes que escriuen història en el segle XVII català. D’altra banda, 

conèixer els trets característics de la cosmovisió barroca comporta directament 

un altre tema a tractar: escatir qui i per què escriu història en la Catalunya 

siscentista (i en quina llengua ho fa), sense deixar de banda qüestions com el 

mecenatge o la forta influència que sempre exercí el context polític, i més 

encara en un segle sacsejat pel conflicte de 1640.  

En aquest sentit, un dels temes que ha cridat més l’atenció als modernistes 

especialitzats en l’estudi de la cultura i en general la política catalanes del segle 

XVII ha estat, sens dubte, la relació entre la Monarquia Hispànica i el principat 

de Catalunya. Aquesta ha estat (i és) objecte d’estudis des d’àmbits 

historiogràfics ben diferents, ja siguin polítics, econòmics, demogràfics, 

culturals, socials, i, en general, qualsevol tipus d’aproximació històrica al 

passat. Prenent com a vàlida aquesta premissa, el punt de partida i un dels 

objectius principals de la nostra investigació ha estat tractar de respondre al 

següent interrogant: de quina manera argumentaren els historiadors catalans 

siscentistes l’existència d’una sèrie de privilegis del Principat? Certament, 

respondre aquesta pregunta no ha resultat pas fàcil, i no ho estat sobretot per 

                                                 
14 Sobre aquesta qüestió hem presentat una comunicació al congrés d’història militar 
recentment celebrat a Madrid: “El asedio turco a Malta (1565) y sus repercusiones en el ámbito 
de la historiografía de la época moderna: Francesco Balbi de Correggio y Pierre Gentil” a: 
“Congreso de Historia Militar. Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: política, estrategia 
y cultura en la Europa Moderna (1500-1700)”. Madrid, 9-12 març 2005, en premsa. 
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un motiu. Lògicament, el context vital d’Esteve de Corbera té poc a veure amb 

el de Martí Viladamor, i el d’aquest darrer és prou diferent al de Feliu de la 

Penya, per posar exemples prou clarificadors. 

 

1.3.  METODOLOGIA I FONTS EMPRADES 

Com es pot conèixer la historiografia generada en un determinat període? Cal 

apropar-se als historiadors de l’època, a les seves obres i als diversos 

contextos en què foren escrites. Aquesta resposta òbvia, en el nostre cas ha 

estat determinant per a l’elaboració de la recerca. Un dels objectius bàsics del 

nostre estudi ha estat, tal i com ja hem dit, apropar-nos a la història que 

s’escrivia en la Catalunya del segle XVII. Per tant, bona part de les lectures del 

passat que hem analitzat són fonts primàries d’aquell segle aparegudes al 

Principat. En qualsevol cas, però, en el moment d’iniciar la feina va caldre triar 

(i, per tant, seleccionar). D’una banda, semblava lògic que hi havia una sèrie 

d’historiadors netament indiscutibles, aquells que per un motiu o altre són els 

més coneguts (Jeroni Pujades, Esteve de Corbera o Narcís Feliu de la Penya, 

per exemple) i que gaudeixen d’un nivell de consens més ampli, constatable en 

les aportacions i estudis preexistents. 

Qualsevol recerca, però, és duta a terme per persones, i aquestes són fruit de 

les experiències viscudes al llarg dels anys. En el meu cas, ha estat inevitable (i 

alhora volgut) que un cert llegat personal ajudés a configurar la perspectiva i el 

punt de vista des del qual s’ha realitzat la recerca. Aquesta perspectiva ha 

vingut marcada per dues vessants diferents i alhora complementàries.  

En primer lloc, un interès per Europa, més concretament per l’Europa 

mediterrània. A inicis del segle XXI, en un context marcat per la globalització (i 
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alhora per la possiblitat d’aproximació immediata a l’ altre que suposa l’aparició 

i consolidació d’Internet), em semblà oportú mirar més enllà de les fronteres de 

la Monarquia Catòlica, i encara més atenent a la dimensió netament europea (i 

també llatinoamericana, és clar) de la civilització barroca. Només des d’aquesta 

realitat es pot comprendre el capítol dedicat a la historiografia generada al 

voltant del setge turc de l’any 1565, historiografia, recordem-ho en passant, 

escrita sobretot per italians. I seguint en l’àmbit mediterrani, cal pensar 

immediatament en el món grec. Conèixer l’obra més difosa de Francesc de 

Montcada obria la porta al món bizantí, on catalans, aragonesos i alguns 

navarresos hi tingueren un paper destacadíssim. Òbviament, la civilització 

bizantina no ha estat un tema central en la recerca, però ha estat un dels fils 

conductors, un dels operadors clau per copsar com es percebia el món grec 

des de la talaia de l’erudit Montcada.  

En segon lloc, no he volgut deixar de banda una determinada perspectiva 

interdisciplinar. La historiografia no es pot entendre sense conèixer, ni que sigui 

somerament, altres vessants de la cultura d’una època determinada. És en 

aquest sentit que la filosofia i la literatura es deixen sentir en més d’una ocasió 

al llarg del text. ¿Com es pot separar l’afany per la recerca arxivística d’alguns 

dels erudits del Barroc del profundíssim impacte del racionalisme cartesià? 

¿Com negligir la lectura d’Aristòtil, que marcà de manera tan profunda el 

pensament d’alguns dels autors (per exemple Josep Sarroca) del Barroc 

català? ¿Com es pot entendre la tendència estoica de Montcada sense tenir 

present l‘obra dels literats del Segle d’Or espanyol? Així doncs, referències a 

literatura i història, però també (tot i que en menor mesura) a l’art i a la música. 

La força retòrica de Gaspar Sala, per exemple, ressona amb més contundència 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 21

si tenim present el gambista Marin Marais, i la nostàlgia perceptible en Manuel 

Marcillo quan reflexiona sobre la crisi de Catalunya, en un context de 

postguerra, es pot assumir amb més nitidesa si tenim present les composicions 

barroques d’autors catalans coetanis com Joan Barter (1648-1706).  

Tot i que darrerament ha augmentat el nombre de publicacions de fonts del 

segle XVII (especialment valuoses són les reedicions dutes a terme per 

l’editorial Eumo)15, una bona  part de tot allò que he llegit són obres d’edicions 

de l’època, moltes d’elles dipositades en la secció de reserva de la Biblioteca 

de la Universitat de Barcelona. Ara bé, llegir implica (o ho hauria de fer, si més 

no) comprendre. He volgut, en la mesura del possible, fer meves les 

aportacions de Hans-Gregor Gadamer sobre la importància del llenguatge i el 

repte hermenèutic que es planteja a qualsevol historiador interessar a discernir 

què és el que va succeir i per què  va succeir. En aquest punt les penetrants 

paraules del filòsof germànic han estat per a mi tot un punt de referència, un 

marc conceptual a partir del qual dur a terme la meva recerca: 

 “No necesita demostración la tesis de que todo entendimiento es un 
problema lingüístico y que su éxito o fracaso se produce a través de la 
lingüisticidad. Todos los fenómenos de entendimiento, de comprensión e 
incomprensión que forman el objeto de la denominada hermenéutica 
constituyen un fenómeno de lenguaje. El proceso mismo de comprensión es un 
hecho lingüístico”16.  
 

Tenint present aquesta premissa, m’ha semblat obvi i necessari que no havia 

de deixar de banda altres obres com diccionaris de l’època. En aquest sentit, 

l’extens i complet Gazophylacium Catalano-Latinum (1696) del llatinista Joan 

Lacavalleria ens ha estat útil per copsar com s’entenien alguns mots clau a les 

darreries del segle XVII, així com el Tesoro de la lengua castellana o española 

                                                 
15 Vegeu les referències bibliogràfiques completes a la bibliografia. 
16 GADAMER, Hans-Gregor. Verdad y método, II. Salamanca: Sígueme, 1998, p. 181. 
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(1611) de Covarrubias. De fet, aquestes consideracions dutes a terme des de 

l’àmbit lingüístic i semàntic han estat claus per entendre qui (i per què) escrivia 

història a la Catalunya siscentista, tal i com hem tractat de desenvolupar en el 

capítol cinquè. És un fet ben conegut que els mots tenen la seva pròpia història 

i, per tant, coneixen la seva pròpia evolució, de manera que una de les 

possiblitats per resoldre aquest salt temporal (i ideològic) que ens separa dels 

temps del Barroc ha estat, doncs, apropar-nos als diccionaris d’aquell període. 

Ha estat cabdal també la consulta del manuscrit de la Cataluña Illustrada 

d’Esteve de Corbera dipositat a la Fundación Universitaria Española (Madrid), 

així com obres sobre els fets de Malta dipositades a la National Library of  

Malta (La Valletta). Altres obres manuscrites han despertat el nostre interès. 

Per exemple, l’edició manuscrita del Llibre dels feyts de Jaume I a càrrec de 

Jaume Ramon Vila (1619), amb un extens pròleg que hem reproduït a l’annex, 

o bé el Diario (1683-1687) de Josep de Montfar i Sors, dipositades ambdues 

obres a la secció de reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. 

També hem de citar els diversos manuscrits de la Vida de Boecio de Francesc 

de Montcada dispositats a la Biblioteca Nacional d’Espanya, així com l’edició 

impresa d’aquesta obra publicada a Frankfurt. Pel que respecta a les obres 

d’època estudiades, òbviament, quan ha estat possible, ens hem guiat per les 

originals o per reproduccions facsímils. Algunes d’aquestes darreres, com 

l’edició de l’obra més coneguda de Josep Romaguera (Atheneo de grandesa 

sobre eminencias cultas, catalana facúndia, ab emblemas il·lustrada, 1681) o 

l’utilíssim recull titulat Plecs poètics catalans del segle XVII de la Biblioteca de 

Catalunya a cura de Joana Escobedo17 han estat cabdals per recopilar dades i 

                                                 
17 Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1988. 
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textos, així com la reproducció facsímil d’obres certament menys difoses i que 

es podrien titllar de “secundàries” (com la recopilació de poesies de Josep 

Blanch, el Matalàs de tota llana18 ).  

Tal i com ja hem anticipat, un dels aspectes en què ens hem recolzat més ha 

estat en els suports electrònics i digitals. Així, la selecció de textos de la 

col·lecció “Clásicos Tavera” ens ha facilitat l’accés a obres com les del jesuïta 

Manuel Marcillo, i la consulta de recursos com la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com), la secció de la biblioteca digital de 

la Biblioteca Nacional d’Espanya (http://www.bne.es) o el Projecte Gütenberg 

(http://www.gutenberg.org) ens ha permès consultar, entre d’altres, la segona 

edició de l’obra més coneguda i difosa de Francesc de Montcada (1777).  

Però la lectura de les obres, manuscrites o editades, inclosos els seus 

paratextos, resultaria incompleta per conèixer la totalitat d’aspectes rellevants 

de la historiografia catalana del segle XVII. Així, atendre a la correspondència 

d’alguns dels erudits catalans siscentistes ha estat també de cabdal 

importància per dur a terme la nostra recerca. En aquest sentit, les cartes 

d’Esteve de Corbera al comte de Guimerà (BNE) o algunes de les cartes de 

Francesc de Montcada (Biblioteca Reial de Brussel·les, Biblioteca Nacional 

d’Espanya, Arxiu de Simancas i Arxiu de Medinacelli) ens han ajudat a perfilar 

amb més detall els recorreguts vitals i intel·lectuals dels nostres autors. També 

els inventaris post-mortem, com el de l’erudit Joaquim Setantí o el del noble 

Ramon de Calders (dipositats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona) ens 

han estat útils per saber quins llibres tenien alguns dels interessats en la cultura 

                                                 
18 GRAU I VERDÚ, Antoni.  GÜELL I JUNKERT, Manel.   ROVIRA I SORIANO, Jordi. Matalàs 
de tota llana. Obra poètica de Josep Blanch, canonge de la Seu de Tarragona (segle XVII). 
Tarragona: Virgili editor, 1993.  
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i la història en aquella centúria a Catalunya, sense oblidar testaments com el 

d’Esteve de Corbera o el de Josep de Montfar i Sorts, que (almenys que jo 

sàpiga) és la primera vegada que es donen a conèixer. 

Tot aquest gruix de documents i textos és el que ha donat sentit a la recopilació 

d’aportacions escrites sobre la cultura catalana al segle XVII que constitueix 

l’annex de la present tesi doctoral. Havent copsat que molts d’aquests textos, 

cabdals per entendre l’evolució i configuració del discurs historiogràfic català en 

el segle del Barroc, havien restat inèdits o bé no havien conegut més edicions 

que les originals del segle XVII, vàrem creure que era important recopilar-los 

atenent a una triple divisió: textos editats a l’època, textos manuscrits (i en 

edicions facsímils) i cartes (a més del ja mencionat testament d’Esteve de 

Corbera).  

També creiem que aquest gruix de gairebé cent títols ens permet copsar el 

ressò, la fortuna i el destí que han conegut les obres i els autors del Barroc 

català. Així, davant d’un Jeroni Pujades que ha conegut sempre un notable 

reconeixement, hi ha autors que en l’època gaudiren d’una fama evident i que 

avui en dia han caigut gairebé en l’oblit (pensem en Josep Blanch o el literat 

Josep Romaguera, per exemple) i d’altres que han conegut una sort contrària, 

ja que en l’època no gaudiren d’una gran difusió i han estat reeditats i estudiats 

en l’actualitat (seria el cas de Jeroni del Real)19. D’altra banda, hi hauria el cas 

dels autors que en la seva època conegueren un notable prestigi i 

reconeixement, que posteriorment caigueren en l’oblit i que darrerament han 

tornat a ser estudiats i valorats (el cas paradigmàtic seria el d’Esteve de 

                                                 
19 Pel que respecta a l’art de l’Època Moderna, és interessant tenir present la recent aportació 
de Vicenç Furió (“¿Clásicos del arte? Sobre la reputación póstuma de los artistas de la época 
moderna”, Matèria. Revista d’Art 3 (2003), p. 215-246). 
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Corbera). L’ordre de presentació del textos és cronològic i permet, segons la 

nostra opinió, copsar alhora la diversitat i l’evolució de la historiografia (i fins un 

cert punt la cultura) catalana al segle XVII.  

Pel que fa a la bibliografia secundària, el nostre àmbit de treball ha estat la 

recerca i consulta d’obres dedicades a la història de la cultura. Òbviament, no 

hem volgut menystenir la història política o la de la literatura, que en el nostre 

cas resultaven especialment aclaridores i necessàries per tal de precisar el 

context en què escrigueren i visqueren els nostres autors. D’altra banda, i 

aquest fet és cabdal per escatir des de quina prespectiva hem dut a terme la 

nostra recerca, cal recordar i tenir present que les fronteres epistemològiques 

que separen avui dia les diferents disciplines humanístiques no estaven pas tan 

clares i definides en el segle XVII, de manera que hem volgut aproximar-nos a 

la realitat historiogràfica catalana del Barroc tenint present altres disciplines 

com la literatura o la filosofia (no hem d’oblidar, per exemple, que Esteve de 

Corbera escriu un poema dedicat a Gastón de Montcada en l’obra de Manescal 

(1611) titulada Apologética disputa, donde se prueua que la llaga del costado 

de Christo N. Señor fue obra de nuestra rendencion). 

Passem a continuació a explicitar la metodologia utilitzada. Tot llegint 

Gadamer, vaig trobar una referència a Aristòtil compresa en els Analítics 

segons que podria simbolitzar bona part de la metodologia emprada. Diu 

l’Estagirita que, en el procés d’assimilació i verbalització del coneixement, 

l’home passa per diverses fases: percepció de les sensacions, que implica la 

configuració de la memòria, repetició continuada de la memòria (o sigui, 
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l’experiència) i finalment la realització, a saber: l’exposició20. La metodologia de 

treball emprada ha estat, doncs, la següent: localitzar i quantificar les fonts que 

feien referència a un determinat autor. Posteriorment, tractar de fer-ne una 

lectura exhaustiva (o sia, la repetició continuada de la memòria), que s’havia de 

complementar necessàriament amb les referències d’altres autors 

contemporanis. Més endavant, i per tal d’ampliar el coneixement sobre els dits 

historiadors, hem volgut apropar-nos a allò que d’ells s’ha escrit recentment. Un 

cop s’ha recopilat tota la informació, s’ha procedit al redactat del text, tenint 

present la globalitat de la realitat de la cultura catalana barroca, o sigui,  

l’exposició. Hem optat per presentar la informació de manera cronològica ja que 

ens ha semblat que era la més clara i precisa, alhora que la més freqüent.  

En exposar els resultats de la nostra recerca, hem dedicat un primer bloc a 

acotar els diferents conceptes d’historiografia i s’ha tractat d’establir la 

cosmovisió dels temps del Barroc. Després hem iniciat un recorregut que té el 

seu punt d’origen en els textos generats a partir de l’assalt turc a l’illa de Malta 

(1565)21.  

Tenint present el rerafons conceptual i el marc europeu, ens centrem tot seguit 

en Catalunya. El punt de partida ha estat eminentment teòric, tot i que, cal 

repetir-ho, des d’una perspectiva sociocultural, a saber: conèixer qui escrivia i 

per quins motius ho feia, història a la Catalunya barroca. Així, si bé a la tesi, en 

conjunt, hem optat per fer una valoració qualitativa de les obres estudiades, no 

hem deixat de banda el vessant sociològic i quantitatiu, de manera que s’han 

                                                 
20 Tenint present, és clar, que en aquesta seqüència evolutiva cal destacar l’assimilació de 
coneixements ja prexistents. ARISTÓTELES. Tratados de lógica. Vol. II. Madrid: Gredos, 1995, 
p. 437-438. (B 19, 99b 35s). La referència concreta de Gadamer es troba a: Verdad y método, 
II, p. 148. 
21 També Eulàlia Duran ha destacat el paper del Lepant (1573) de Joan Pujol en l’evolució del 
discurs històric català, en la gens nítida frontera entre la historiografia renaixentista i la barroca. 
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elaborat gràfics que ens permetessin copsar objectivament les dades sobre qui 

escrivia història (i quin tipus d’història) a la Catalunya barroca. És a dir, si bé ha 

estat fonamental per a la recerca la localització, lectura, anàlisi i valoració 

qualitativa de les obres, no hem volgut menystenir l’aproximació quantitativa, ja 

que ens ha semblat que podia (de fet, havia) de complementar l’aproximació 

merament qualitativa i hermenèutica.  

Fetes aquestes consideracions teòriques sobre el conjunt de la producció 

historiogràfica i els seus autors, hem iniciat el nostre recorregut per les diferents 

etapes cronològiques de la lectura del passat a Catalunya, a través dels autors 

més significatius. Pel que respecta als inicis del segle XVII, hem centrat 

l’atenció en Joaquim de Setantí i Jeroni Pujades. Posteriorment, estudiem les 

figures d’Esteve de  Corbera i Francesc de Montcada, autors de la primera 

meitat del segle XVII. Arribats al conflicte de 1640, hem presentat de manera 

sintètica els autors i les obres que, segons el nostre parer, tingueren un paper 

fonamental en la disputa ideològica que tingué un ressò destacadíssim al llarg 

del conflicte bèl·lic. Ja en la segona meitat del segle, hem optat per emmarcar 

en un sol capítol les aportacions d’un període que hem denominat  “dècades 

silencioses”. Silencioses en tant que el discurs històric sembla decaure i no 

trobem autors de la volada i l’entitat epistemològica del període anterior (amb 

excepció, potser, de Josep Blanch i Manuel Marcillo, als qui hem prestat una 

notable atenció). Finalment, a les darreries del segle, hem presentat la figura de 

Feliu de la Penya, que inicià la seva trajectòria intel·lectual en el temps de la 

postguerra i l’acabà quan un altre conflicte bèl·lic havia començat: la Guerra de 

Successió que esclatà amb motiu de la mort de Carles II. D’aquest recorregut 

se’n desprenen unes conclusions. En aquestes hem tractat de valorar amb el 



 La historiografia catalana en el segle del Barroc (1585-1709) 
 

 

 28

màxim de precisió possible què caracteritzà el discurs historiogràfic de la 

Catalunya barroca.  

 

1.4.  ALGUNES ACOTACIONS INDISPENSABLES  

Tota recerca està marcada per una sèrie de limitacions. En el nostre cas, volem 

deixar constància d’una prou evident. Aquest treball no constitueix una història 

de tota la historiografia catalana del segle del Barroc. Tot i que hem tractat 

d’apropar-nos a les obres més destacades i també a d’altres que poden 

semblar més secundàries o menys trascendents, està clar que resta feina per 

fer. Segur. Conscients d’aquesta limitació, hem volgut ser “realistes”. Defugint 

els “maximalismes”, no hem pretès marcar-nos com a fita la lectura de totes les 

obres que poguessin contenir algun aspecte relacionat amb la cultura històrica. 

Hem volgut limitar-nos a presentar l’evolució del discurs històric català en el 

segle XVII a través de l’estudi d’algunes obres claus. 

Pel que respecta a les acotacions temporals, exposo al tercer capítol perquè he 

optat per la proposta cronològica 1585-1709, on me n’ocupo de manera 

exhaustiva. Pel que fa a les acotacions geogràfiques, vull remarcar només que 

he considerat com a autors catalans aquells que nasqueren o estigueren 

estretament vinculats al Principat (com els valencians Francesc de Montcada o 

Francisco Diago), amb l’excepció feta del valencià Joan Baptista Coratjà. 

Atenent als criteris exposats per Eulàlia Duran, hem considerat interessant 

incloure’l en la nostra recerca ja que sembla evident la repercussió que aquest 

autor va tenir en l’època, no només en el Regne de València. Finalment, cal 

apuntar breument (tot i que ja es fa oportunament a l’inici del quart capítol) per 

què dediquem un capítol a la historiografia generada sobre l’assalt turc a Malta 
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l’any 1565. Els textos apareguts arran dels esdeveniments de 1565 a Malta 

marquen, segons la nostra opinió, un punt d’inflexió en les mentalitats dels 

sectors cultivats de l’època. L’estudi de les obres d’autors com Balbi de 

Correggio i Gentil marquen, tal i com es tractarà de demostrar, l’origen del 

barroc historiogràfic al Mediterrani o, si més no, són un exemple clar del 

període de transició de la historiografia tardorenaixentista a la protobarroca. 

D’altra banda, cal fer un aclariment pel que respecta a l’ús dels noms dels 

autors. És ben sabut que en el segle XVII era habitual escriure el nom de l’autor 

en funció de l’idioma en què el text era escrit. Així, Esteve de Corbera signa les 

seves obres com a Esteban de Corbera ja que les seves aportacions 

historiogràfiques foren escrites en castellà. Tot i així, jo he optat per mantenir 

una volguda ambivalència entre tots dos idiomes, tendint a decantar-me en 

favor de la llengua catalana, senzillament perquè és fàcil pensar que aquest era 

majoritàriament l’idioma d’ús quotidià, si bé el castellà anés assumint un paper 

destacat com a llengua de cultura i de major difusió. 

 

1.5. AGRAÏMENTS 

I en darrer terme és obligat i volgut parlar dels agraïments. Als meus pares 

(Jaume i Fina) els vull agrair tantes coses que em sembla poc fer menció de 

l’ajut i l’ànim donats al llarg dels anys. Ells van veure com naixia aquest treball, i 

gràcies a Déu poden veure’n la seva culminació. La meva esposa, Núria, ha 

vist gairebé néixer aquest estudi, i no és un tòpic agrair-li la infinita paciència i 

el suport en moments a vegades difícils. També el meu germà Jaume i els 

amics (Joan, Josep Lluís, Peter i Antonio) m’han ajudat i escoltat en moltes 
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ocasions, sense oblidar, en un àmbit diferent, la companyia prudent i nocturna 

de la meva gata.  

El meu director de tesi, Fernando Sánchez-Marcos, sempre ha cregut en 

l’interès de la feina que havia de dur a terme i m’ha aconsellat i escoltat en 

infinites ocasions. Al llarg dels anys, la relació intel·lectual s’ha mantingut, i han 

aparegut una confiança i amistats generoses. Xavier Gil i Joan-Lluís Palos, 

professors del departament d’Història Moderna (UB), m’han assessorat, 

escoltat i animat en repetides ocasions. Pere Molas sempre ha estat disposat a 

respondre totes les consultes i dubtes que li he formulat. La directora del 

departament d’Història Moderna, Maria dels Àngels Pérez Samper, ha recolzat 

tota la feina feta i les eventuals sortides per investigar en arxius i biblioteques 

lluny de Barcelona. Fernando Bouza em facilità generosament referències 

sobre Esteve de Corbera que m’han resultat de gran utilitat. Alfredo Floristán 

tingué envers mi una gran confiança quan m’encarregà el redactat de dos 

capítols dels manuals d’història moderna universal i d’Espanya, alhora que 

m’ha mantingut informat de les seves recerques sobre la historiografia de 

Navarra. Antoni Simon em brindà generosament l’oportunitat de col·laborar en 

el Diccionari d’Historiografia Catalana, obra de la qual he après tant. Richard L. 

Kagan m’escoltà i orientà amb gran interès en el marc del curs d’estiu titulat 

“Historia e Imperio: la historiografía española y americana en la Época 

Moderna”, celebrat a Santa María de la Rábida l’estiu de l’any 2005. En darrer 

terme, Ignasi Vila m’orientà ja en temps del meu Batxillerat. Enric Riera (acs) 

sempre em recolzà i em donà el seu suport. No és cap captatio benevolentiae 

dir que els errors són tots meus. 


