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INTRODUCCIÓ 

 

 

 

La figura de Francesc Llorens i Barba, ja en el seu temps, va ser més respectada per 

l’aura de persona sàvia que l’envoltava, que no pas pels motius pels quals calia mantenir 

aquella veneració respectuosa. Són molt diverses les causes  per les quals aquest 

personatge mereix la nostra atenció i la de tots aquells que s’interessen per la història 

intel·lectual de la Catalunya contemporània. Va tenir un relleu destacable que arribà 

més enllà dels seus vint-i-cinc anys de mestratge a les aules de la Universitat de 

Barcelona, en els anys centrals del segle XIX, emmig de les convulsions que allumaven 

un Estat liberal unitari ple de tensions entre els diferents corrents ideològics i 

politicosocials del moment. 

 

Personalment, vaig arribar al coneixement de Llorens i Barba a través de l’estudi dels 

intel·lectuals catalans del segle XIX, i posteriorment durant les sessions quinzenals que 

l’any 1999 mantenia el Grup d’Estudis d’Història Cultural i dels Intel·lectuals que 

dirigeix el Dr. Jordi Casassas. A través d’aquestes sessions vaig prendre consciència del 

poc que es coneixia i es divulgava sobre els nostres intel·lectuals de tots els segles. Els 

meus camps d’interès anaven encaminats cap al segle XX, però vaig pensar que em 

serviria de ben poc centrar-me en la vida intel·lectual d’aquell segle si no falcava abans 

l’estudi del XIX. Per conèixer més bé el sentit dels esdeveniments històrics i les 

motivacions de les persones i dels grups socials d’un país, en aquests cas de Catalunya, 

em calia trobar les fonts del cabal del pensament contemporani, i vaig decidir endinsar-

me en l’estudi del pensament català del XIX. Fou així com vaig arribar a Llorens i 

Barba, a la filosofia del sentit comú, arrel del que després s’ha tingut com a referent del 

seny català, sobretot quan es refereix a la política. Llorens és un personatge un xic 

misteriós, del qual existeixen poques dades, com després he pogut comprovar. Però fou 

un intel·lectual molt present en la seva època, bàsicament a Catalunya. No tingué el 

ressò d’un Jaume Balmes ni la popularitat, a través dels seus escrits, de Joaquim Rubió 

o Manuel Milà. L’afany de saber més sobre aquest filòsof, d’establir un estudi 

comparatiu entre ell i altres filòsofs espanyols, i establir els origens de l’hipotètic sentit 

comú del poble català van ser alguns dels estímuls principals per cercar tot el que es 
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pogués saber del filòsof vilafranquí, iniciant una recerca de documentació inèdita sobre 

ell. Novament els textos del Dr. Casassas atragueren la meva curiositat sobre el XIX 

català
1
 on, a més, podia trobar, seguint Llorens, una bona part del catalanisme 

jocfloralesc i dels instruments del futur nacionalisme català. 

 

La metodologia que he fet servir ha estat, en primer lloc, revisar les fonts 

bibliogràfiques de què vaig tenir notícia. La sorpresa fou que pocs mesos després de 

decidir el tema del meu estudi van aparèixer dos llibres sobre Llorens, un de 

Misericòrdia Anglès
2
 i un altre de Joan Cuscó

3
. Aquests estudis eren fets des del punt de 

vista filosòfic, per tant no m’impedien desenvolupar el meu treball històric, que es podia 

enriquir amb algunes de les aportacions dels autorns esmentats sobre les connexions 

entre l’Escola filosòfica escocesa i la catalana. Una font important d’informació ha estat 

el treball de Jaume Serra i Hunter qui a través de Xavier Llorens i Barba. Estudis i 

carrera professional. La seva actuació docent (1937) facilita informació de la vida 

professional de Llorens i adreça l’investigador als expedients (el de Llorens i el del 

propi Serra) a partir dels quals reconstruir la vida acadèmica del nostre personatge. 

Seguint les pistes de Serra vaig trobar sorpreses com la de l’exercici de Llorens amb què 

guanyà la càtedra de Filosofia i la seva història en 1847, exercici que vaig trobar copiat 

a l’Arxiu General de l’Administració i que és una còpia exacte del que guarda la 

Biblioteca de Filosofia de la Universitat de Barcelona. 

 

En la recerca documental he pogut accedir a les cartes inèdites, que he copiat per a 

l’apartat documental d’aquesta tesi, que Llorens envià a Josep Maria Quadrado i que 

aquest llegà, juntament amb tots els seus papers, a Marcelino Menéndez Pelayo, la 

Biblioteca del qual m’ha facilitat una còpia. També he tingut accés a dues cartes 

inèdites de Llorens a Roca i Cornet, també copiades per a l’apartat de documents, que 

guarda l’Arxiu de l’Arquebisbat de Tarragona. 

                                                 
1
 Jordi Casassas Ymbert: Entre Scila i Caribdis, 1990 on retrata esquemàticament el sector conservador 

de la societat catalana de mitjans segle XIX i els seus cercles d’acció: “En aquest context tan 

contradictori, la mobilització dels nous intel·lectuals s’havia de concretar, lògicament, lluny de l’àmbit 

polític electoral. En aquesta mobilització trobem tres pols significatius: l’institucional heratat del passat, 

amb l’Acadèmia de Bones Lletres al davant; el periodístic, centrat en el “Diario de Barcelona”; i 

l’universitari, instància que malgrat restaurar-se oficialment a Barcelona el 1837 no va comptar amb la 

imprescindible normalització pressupostària fins a mitjan anys cinquanta. Les òsmosis entre aquests 

àmbits van ser constants i la relació dels seus animadors ambe el corrent de renaixença cultural-nacional 

una tendència progressivament important.” 
2
 Misericòrdia Anglès i Cervelló: El pensament de F. Xavir Llorens i Barba i la filosofia escocesa. 

3
 Joan Cuscó i Clarasó: Francesc Xavier Llorens i Barba i el pensament filosòfic a Catalunya. 
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Mentrestant he anat ampliant les fonts bibliogràfiques per obtenir un perfil més proper 

de Llorens a partir de les obres de Frederic Clascar
4
 i Celestí Barallat

5
, i d’alguns altres 

autors, alguns que el van tractar per ser-ne deixebles i altres que han confeccionat llurs 

semblances biogràfiques a través dels records dels qui el tractaren. Solament Serra i 

Hunter aporta una visió objectiva sobre la seva trejectòria professional, deixant al marge 

les anècdotes o el glossari hagiogràfic. Quant als epistolaris editats, he pogut consultar 

el de Marià Aguiló, amb les cartes de Llorens publicades per la “Revista de Catalunya” 

durant 1926 i altres adreçades a Manuel Milà i Fontanals en l’aplec fet per Lluís 

Nicolau D’Olwer editades en 1922 i 1995. 

 

Un cop iniciada la redacció del primer capítol biogràfic i acadèmic, he obtingut alguns 

documents, com els apunts de Lluís Àlvarez i Verdaguer, que guarda el Centre de 

Documentació del Museu de Vilafranca, on apareixen algunes dades importants sobre el 

que ensenyava Llorens l’any 1855 i que tenen a veure amb el concepte de “nació”. 

Aquestes aportacions posterior, però de singular importància han fet que hagi hagut de 

reestructurar els capítols i els apartats per donar un ordre més lògic a la redacció, 

intentant sempre no perdre el fil conductor de la figura de Llorens  mentre ampliava i 

construïa el context on va viure i treballar. 

 

Quan vaig tenir clara l’estructura biogràfica de l’estudi de Llorens, em vaig dedicar a la 

recerca per completar el marc històrico-acadèmic en què es va desenvolupar la seva 

vida per tal de fondre el personatge en el medi i evitar un excessiu protagonisme de 

Llorens que, d’altra banda, no era gens donat a prendre la iniciativa si no era a les seves 

classes.  

 

A més de les dades extretes d’estudis com els de Ferran Soldevila o el d’Antonio 

Palomeque Torres, m’he basat en els documents de l’Arxiu de la Universitat i en els 

discursos inaugurals de gairebé tots els cursos que va viure Llorens per donar un perfil 

de les orientacions acadèmiques dins del seu medi polític i legal, procliu al centralisme i 

a la precarietat de molts dels professors, que alhora significaven l’estabilitat d’una 

                                                 
4
 Frederic Clascar i Sanou: En Xavier Llorens i Barba. Sa significació filosòfica. 

5
 Celestí Barallat i Falguera: Recuerdo biográfico de Don Francisco Javier Llorens leído en la sesión 

solemne del Ateneo Barcelonés, celebrada en la noche del 24 de enero de 1880. 
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plantilla bàsica de catedràtics que no donaven l’abast per cobrir la demanda d’alumnes 

matriculats i la de no pocs que es presentaven als exàmens per lliure, però acudien a les 

classes presencials (cosa que produirà alguna queixa de la direcció escolar segons 

veurem en el seu moment). 

 

El segon capítol, dedicat als aspectes més destacables del pensament de Llorens i a la 

contextualització dins de la filosofia europea del moment, és construït a base de resums 

de la història del pensament dels diferents països europeus que podien tenir algun pes 

sobre el pensaments català i espanyol. Feta a base de noms i de corrents de pensament, 

no he volgut estendre’m excessivament en aquest apartat per no perdre de vista l’eix 

vertebrador del treball que és la vida, l’obra i la influència de Llorens. En la segona part 

del capítol apareix l’obra de Llorens: el discurs inaugural de 1854-1855 (Sobre el 

desarrollo de la filosofía) i apunts de classe, alguns editats i altres no. Abans, però hi ha 

apartats que intenten centrar la importància de la seva obra, la repercussió en els medis 

acadèmics i el dilema sobre l’Escola catalana de Filosofia que alguns autors 

reivindiquen i altres neguen. 

 

Sobre les propostes programàtiques de Llorens, a través de la seva oració inugural d’un 

curs universitari tan significatiu com el de 1854-1855, cal dir que en ell es posaven les 

bases teòriques del que es va denominar “filosofia nacional”: cada àmbit humà, limitat 

per una geografia, per unes creences o per un mateix univers cultural produeix unes 

formes d’adaptació i una cosmovisió més o menys diferenciada de les dels veïns, però 

en tot cas, pròpia. Solament la introducció d’aquesta forma d’entendre el pensament, 

procedent de la filosofia alemanya de l’època ja permet entendre la importància que 

hauria de tenir el mestratge de Llorens entre les generacions posteriors, encarregades de 

desenvolupar aquesta idea en un doble àmbit: la Renaixença catalana i la configuració 

d’un imaginari col·lectiu espanyol. En el primer cas, el majoritari a Catalunya, és 

indubtable que la recuperació de la llengua i els estudis sobre l’antic àmbit històric de la 

Corona d’Aragó seguia els principis de recuperació, si no nacional, sí al menys de 

l’entorn cultural propi que encara era comú entre l’estament popular. En el cas de 

l’Espanya liberal la idea de formació d’una cultura comuna era quelcom molt més 

complicat si es volia tenir en compte la realitat plural dels diferents regnes soldats arran 

de la Guerra de Successió. En els lents temps de la raó i del mandrós cientifisme 

espanyol, fins i tot al regne dels Borbons hispànics havia arribat el moment de superar 
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la corona i l’altar com a símbols de permanència i unitat de l’entramat polític heretat 

dels segles anteriors. Així doncs, calia trobar, recuperar i inventar els símbols d’una 

unitat solament representada per les jerarquies dels poders militar, jurídic i 

administratiu. De forma que la llengua castellana, la història, les arts, les tradicions i tot 

allò que representava Castella havien d’esdevenir les claus d’una nacionalització, 

primer de les classes benestants i després, més per l’exemple que per l’escola, de les 

classes populars, buscada i promoguda des de les elits del poder polític i les més 

vinculades al creixement econòmic de l’època industrial –amb poques excepcions-, 

sobretot en els anys posteriors a la Guerra del Francès i fins a mitjans de segle. 

 

L’interès en forjar una filosofia casolana, amb arrels pròpies que portaven a Joan Lluís 

Vives, Ramon Sibiuda i al mateix Ramon Llull eren un element modern, novedós, que 

podia grinyolar amb la voluntat estàtica i escolasticista del catolicisme més conservador 

de l’època, i també amb aquells que volien cercar en les fonts castellanes l’orígen d’una 

filosofia nacional espanyola. Llorens, com el seu mestre Martí, s’interessà per aquesl 

llegat del passat, sobre tot per Vives. A part, la publicació dels apunts de les lliçons de 

Llorens portà a la polèmica entre aquells que el volien mantenir com a simple 

continuador de les tesis oficials de l’Església i els qui el consideraven introductor de 

línies del pensament europeu contemporani, com ara per exemple el kantisme.  

 

Llorens esdevé, segons els estudis més recents, un renovador de l’aparell teòric de la 

cultura catalana i hispana a través de les diferents escoles introduïdes i comentades per 

ell, en la mateixa línia ja encetada pel seu principal mestre Ramon Martí d’Eixalà 

(1807-1857). Més endavant estudiarem aquesta tensió interpretativa del pensament de 

Llorens on trobem, juntament amb el manteniment del dogma diví, les arrels d’un cert 

gnosticisme, deduïble de l’estudi diferenciat de les capacitats humanes de coneixement i 

de consciència. L’estudi de les característiques psicològiques humanes com a objecte 

principal de la filosofia i el seu interès per les branques més físiques del saber 

transcorren en paral·le amb el desvetllament dels estudis de la frenologia, que tanta 

acceptació tingué a Catalunya, però que van fracassar en el seu intent de determinar les 

tipologies psicològiques a través de la morfologia cranial. 

 

Un dels aspectes més coneguts i comentats de l’anomenada Escola de Barcelona o 

Escola catalana, de la qual caldrà aportar proves de la seva existència, perquè alguns 
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autors la posen en dubte, és la filosofia del “sentit comú” o del “seny”. Aquest aspecte 

del pensament, amb voluntat d’arribar a generalitzar uns mínims ressorts mentals entre 

les diferents cultures humanes, procedeix dels estudis fets d’autors escocesos ja iniciat 

per Martí d’Eixalà i que va tenir una importantíssima continuïtat en les lliçons de 

Llorens. És especialment destacable l’estudi des de la Universitat d’Èdimburg, per part 

dels filòsofs escocesos Reid, Stewart i Hamilton de l’obra de Joan Lluís Vives que van 

viure els temps convulsos de finals del XVIII i inicis del XIX i que van actuar, com 

intel·lectuals, com a pacificadors dels ànims dels seus contemporanis. Igual que a 

Barcelona, l’Escola escocesa es pot entendre com a reivindicadora d’una manera de 

pensar que buscava el lligam entre l’antiga filosofia i els nous avenços en el pensament, 

i políticament pot interpretar-se com la recerca d’un equilibri entre les diferents forces 

existents. A Catalaunya aquest equilibri sempre decantat cap al sector conservador, 

aconseguint les fites amb paciència, influències i seguint la legalitat. Una forma d’actuar 

que ha caracteritzat el “seny” de les classes acomodades i políticament actives.  

 

El tercer capítol del present treball tracta d’esbrinar a traves de les fonts i de les 

referències la influència que Llorens va tenir sobre tota una generació de personatges de 

finals del segle XIX, sobretot durant els darrers anys 60, que directa o indirectament es 

van veure influïts pel seu mestratge o per la perllongació més enllà de les aules de les 

idees divulgades per ell, en un entorn de fama i de respecte entre la classe intel·lectual 

catalana de l’època, i entre alguns estudiants arribats d’arreu de l’Estat. L’exemple més 

destacat d’aquests darrers és el càntabre Marcelino Menéndez Pelayo. Un exemple poc 

conegut dels estudiants locals de Llorens és que Antoni Gaudí es va matricular en la 

Universitat de Barcelona en els darrers temps de la vida del mestre i que en rebé la 

influència. 

 

Un altre apartat important és sondejar dins l’entorn social, la interrelació entre els 

intel·lectuals i amics de Llorens i Barba que pot ser seguida en els epistolaris que es 

conserven i que ja hem esmentat. L’anàlisi d’aquesta correspondència ens ha permès fer 

un esbós sobre aspectes biogràfics com viatges, privats i oficials, i altres gestions de 

Llorens, així com, sobre tot, penetrar en els aspectes més rellevants de la seva 

psicologia íntima a través del tracte epistolar amb les seves amistats, sempre dominat 

per una sensibilitat molt definida envers els qui ell considerava els seus amics. Aquest 
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tret és molt característic en les cartes a Quadrado, i la franquesa en el tracte, gairebé 

humorístic a voltes en les d’Aguiló.  

 

Així doncs, un dels principals objectius del present treball és, a part de reivindicar la 

figura i influència del filòsof vilafranquí, refermar l’existència durant el segle XIX 

d’una Escola filosòfica catalana que no quedà resclosa en la pura imitació i ampliació 

dels principis de la filosofia escocesa de Thomas Reid, Dugald Stewart i William 

Hamilton, com de vegades s’ha volgut afirmar, sinó que, seguint els treballs realitzats i 

les proves obtingudes, es pot assegurar que des de Barcelona es van obrir les portes de 

la Península a corrents més moderns que entroncaven amb les disquisicions 

acadèmiques del propi Llorens, qui no deixava de valorar-les i d’incloure-les en les 

seves explicacions, i que van servir per bastir el pensament científic català i espanyol de 

finals del segle XIX, a banda o complementant-se amb el krausisme. La seva filosofia és 

font tant pel materialisme com per l’academicisme escolàstic. Esdevé, de forma 

semblant als eclèctics francesos, una doble guia filosòfica regida bé per la lògica 

racional de la consciència i per la física, tant com per als edificis metafísics que volien 

incloure i completar amb la justificació divina tot el nou ordre lògic que arribava a 

través de les idees estrangeres i de les especulacions dels pensadors autòctons. Això, 

que pot semblar contradictori vist des dels prejudicis d’una perspectiva interna del 

pensament occidental, no ho és tant si es contempla el conjunt, ja que la investigació 

sobre la naturalesa concreta, tangible, de les coses del món i dels homes, no obsta 

perquè es vulgui trobar al conjunt una significació i un sentit superior, per sobre de la 

limitada capacitat del coneixement racional. Cal considerar, a més, que l’esforç 

conciliador d’algunes d’aquestes formulacions filosòfiques tenien la seva raó de ser en 

la necessitat de preservar els elements més depurats del pensament cristià medieval que 

encara podien servir de fonament i ensamblatge amb els dels nous corrents, perquè 

l’intent de bastir sistemes de nova planta era abonar el desgavell ocasionat per les 

transformacions del nou món emergent. El bon sentit de les classes responsables, de les 

persones amb relleu dins la societat, doncs, recomanava moderar aquests canvis -car 

romandre en la tradició també era font d’inestabilitat-, i entreteixir el bó de les noves 

idees amb el millor de les que havien funcionat fins aleshores.   

 

Considerar la de Llorens una “filosofia tancada”, fora del circuit “comercial” de les 

idees del seu temps és reconèixer, o bé no haver-lo llegit gens, o bé conèixer-la seva 
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obra, a través dels apunts de clase molt tangencialment, ja que Llorens incloïa autors 

estrangers en les seves explicacions i en comentava els elements principals
6
. A més, en 

el seu discurs inaugural no nega la importació d’idees, més aviat estimula les que 

puguin ser pròpies de la “nació”, cercant en les arrels la saba amb què fer una filosofia 

autòctona. 

 

La voluntat d’entendre l’existència humana des de paràmetres més científics, no 

únicament vinculats a la doctrina eclesiàstica, feia que establís algunes connexions entre 

el pensament antic divulgat des de les aules amb les noves idees arribades de l’exterior, 

molt sovint per posar de manifest els seus errors, però aprofitant en altres les reflexions 

que podien donar llum sobre alguns aspectes concrets de les qüestions filosòfiques que 

ensenyava. Malgrat la incorporació d’alguns temes moderns, com l’explicació de la 

crítica kantiana, no hem pas de considerar Llorens -liberal de joventut per causes 

conjunturals i per la influència dels seus parents il·lustrats- com un revolucionari ni en 

la renovació filosòfica ni en qualsevol altre ordre de la seva vida. Solter, de costums 

familiars i molt introvertit, era de caràcter conservador en relació a la política, i sempre 

defensà les idees moderades, compartides amb el seu nucli d’amics i de coneguts més 

propers, i sempre insistí més en el paper de la fe dins la consciència individual que no 

pas en l’actitud de l’Església, que esdevingué per molts anys un bastió antiliberal i, per 

tant, un obstacle a l’anivellament dels canvis del segle. Llorens sempre mantingué una 

posició de creient i defensà lEsglésia dels atacs dels governs progressistes.  

 

Veurem com alguns dels que durant el segle XX comentaren de forma despectiva 

l’aportació de Llorens a la vida cultural catalana des de la Universitat, atribuiren, a més, 

la seva mort a la por pels esdeveniments posteriors a la revolució de 1868, passant per 

alt la que degué ser causa principal del seu decès: la pena i el decandiment causats per la 

mort de la seva mare a qui sempre havia estat molt unit. 

 

No queda cap constància que Llorens fou abanderat en cap causa política, però se li pot 

atribuir ple suport als diputats conservadors catalans, alguns d’ells companys de claustre 

o deixebles. Formava sempre part dels grups conservadors per afinitat personal i per 

orígen social més que per voluntat de militància; més per por a canvis que impliquessin 

                                                 
6
 Alexandre Galí: Un poble que troba la seva filosofia nacional i es queda sense filosofia. De Llorens i 

Barba a Torras i Bages, “Anuari de la Societat Catalana de Filosofia”. 
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un daltabaix de l’ordre establert –guerres i revoltes que ja havia vist de jove- que no pas 

per una defensa abraonada d’idees polítiques concretes. Més per confrontació amb 

l’anticatolicisme d’alguns dels moviments socials i polítics de l’època que per la 

voluntat d’esdevenir un defensor abraonat de la fe. Trobarem, això sí, com Llorens 

esperona els seus amics, com Quadrado, a respondre els articles i les idees anticlericals 

d’alguns liberals més exaltats del moment. 

 

En tots tres capítols he mirat de seguir una línia cronològica que vagi integrant els fets i 

les valoracions. No m’ha estat possible fer un sol eix cronològic ja que vaig decidir 

separar la biografia i vida acadèmica de la part dedicada al pensament especulatiu a 

Europa, Catalunya i Espanya, i encara fer una altra separació en el que es referia a la 

vida social de Llorens i el seu llegat intel·lectual a partir des seus companys, deixebles i 

amistats íntimes 
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llicenciatura. Moltes mercès al company Dr. Albert Ghanime pels consells que m’ha 

donat en el procés d’elaboració i estructuració d’aquesta tesi, i també al Dr. Oscar 

Costa, per fer-me a mans textos que m’han estat molt útils. Mercès al Dr. Santiago 

Riera per concedir-me el privilegi de treballar al seu costat facilitant-me els mitjans per 

dedicar a la culminació d’aquest treball. Mercès a Teresa Pleguezuelos per revisar i 

criticar el capítol dedicat a la Filosofia europea, a Pilar Ruíz pels llibres sobre Dret 

Català, a Javier Lozano i Adela Carrasco per facilitar-me un lloc encisador on poder 

treballar en la tesi durant uns dies d’estiu de 2004. Mercès a Josep Casals per facilitar-

me la recerca a l’Arxiu Històric de la Universitat trobant coses inversemblants, a la 

Maria García de l’Arxiu Documental del Museu de Vilafranca que trobà un manuscrit 

inèdit d’apunts de classe de Llorens. A Margarida, responsable de la Biblioteca de 

Filosofia de la U.B. per deixar-me mirar lliurement tots els llibres del fons antic. Al 

personal de l’Archivo General de la Administración y del Ministerio de Educación a 

Alcalá de Henares. Mercès a Paquita Gómez i a Manuel Carrillo, i la resta de companys 
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del GEHCI, per compartir amb mi els dubtes i els coneixements sobre la Catalunya del 

segle XIX. A Lluís Pizarro i Albert Palà pels textos procedents dels seus treballs que 

m’han permès ampliar la visió en alguns temes. A Antoni i Helena Rubió per les pistes 

cap a Llorens a través del seu avi, Antoni Rubió i Lluch. A Francesc Fernàndez Maestra 

per alguns llibres prestats i per les llargues hores de conversa vora el foc, sota el cel de 

Maials. A Joan Rios que em va facilitar material sobre història de Vilafranca. A 

Montserrat Rios per ajudar-me en la recerca de documents de Vilafranca. Als professors 

Dr. Joaquim Molas i Dr. Norbert Bilbeny per escoltar-me, per les seves orientacions i 

per encoratjar-me durant la recerca. Y finalment a la meva mare, pel seu suport 

incondicional en els moments difícils. Sense ella aquest treball no hagués estat possible. 
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I 

LLORENS I BARBA I LA GENERACIÓ QUE 

CONSOLIDÀ LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 

 

 

A.- Els orígens. L’entorn local i familiar 

 

 

 

Vida i caràcter 

 

Francesc Xavier Llorens i Barba va néixer a Vilafranca del Penedès el 23 d’octubre de 

1820. El seu pare, Vicenç Llorens i Roca (1792-1839), de família il·lustrada, ingressà a 

l’exèrcit arran de la Guerra del Francès
7
; va ser fet presoner pels francesos a Girona  

després del setge i arribà al grau de tinent coronel al final de la seva carrera
8
. La mare, 

Francesca Barba i Rabella (1798-1871), pertanyia també a una coneguda família 

il·lustrada del poble. Es casaren el novembre de 1819. En néixer Francesc Xavier, el 

pare formava part del Batalló d’Hostalric on desenvolupava tasques d’intendència. 

 

                                                 
7
 Vicenç Llorens i Roca té reconegut el seu ingrès com a cadet al batalló lleuger segon de Barcelona el dia 

25 d’octubre de 1808, en ple procés d’ocupació militar francesa. Va ser ascendit a sotstinent (10-I-1809) i 

poc més tard a tinent (23-III-1809), prenent part en accions a Campdorà. Particià com a defensor en el 

setge de Girona fins a la capitulació de la plaça (10-XII-1809), moment en què fou empresonat i traslladat 

a França on romangué durant més de cinc anys (fins el 31-VIII-1815). Durant el captiveri se li reconegué 

el grau de capità, càrrec que ocupà efectivament des del 29 d’octubre de 1828. Un any més tard (23-XI-

1829) aconseguí el grau de tinent coronel, però sense adquirir-ne despatx. Passà pels batallons Infant Don 

Carlos, d’Hostalric i Bailén. Obtingué la condecoració Creu de Sant Hermenegild i, en general, 

desenvolupà càrrecs d’auxiliar econòmic. El matrimoni amb Josepa Francesca Barba es va poder realitzar 

el novembre de 1819 un cop el capità Llorens va obtenir l’autorització de la seva superioritat, després de 

certificar amb quatre testimonis, homes ancians de Vilafranca, l’honestedat i puresa de raça de la núvia: 

“que tanto los Padres como los Abuelos de ambas lineas de esta parte, fueron christianos y limpios de 

toda mala raza, sin mezcla de moro, judío, luterano, calvinista y otras reprobadas sectas, y que no han 

sido penitenciados ni apercibidos por el tribunal de la Santa Inquisición, ni afrentados por otra Justicia, ni 

han exercido oficios viles.” Veure a DOCUMENTS 1 i 2: Full de serveis i expedient matrimonial de Don 

Vicente Llorens Roca, Archivo General Militar de Segovia. 
8
 Antoni Sabaté i Mill: Ensayo monográfico sobre Francisco Xavier Llorens y Barba, p. 5. 
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Francesc Xavier va ser el més gran dels tres germans del matrimoni Llorens i Barba. 

Fou batejat pel prevere Felip Miralda a la basílica de Santa Maria de Vilafranca el dia 

24 d’octubre amb el nom de Francesc Xavier, Manuel, Joan
9
, apadrinat pel seu oncle 

patern Joan Anton Llorens, també militar (capità graduat de tinent coronel retirat) i 

Oròsia Rabella (†1855), àvia materna del nounat. 

 

L’any 1824 nasqué Manuel
10

 (11 de setembre), del qual foren padrins els seu oncle 

Fèlix Barba i la tia política Bonaventura, muller de Joan Anton Llorens; el 1828 vingué 

al món Maria del Carme
11

 (13 de Febrer), apadrinada per l’oncle Francesc Xavier 

Llorens i Roca i per la tia Raimunda Barba
12

. 

 

Per la branca materna destaquen el besavi Ramon Barba i Torrents, metge de la vila 

durant la segona meitat del segle XVIII i, sobre tot, l’avi matern, l’advocat Manuel 

Barba i Roca
13

, que exercí el professorat a Cervera en qualitat de doctor en 

                                                 
9
 L’arxiu de la Parròquia de Santa Maria conserva la inscripció baptismal: “Als vint y quatre dies del mes 

d’octubre del any mil vuit cents y vint: En las Fonts Baptismals de la Igta. Parrat. de Sta. Maria de 

Vilafranca del Penedés Bt. de Barna. Yo lo baix firmant he batejat á Francisco Xavier, Manuel, Joan, nat 

lo die antes de dit mes, y any, fill legitim, y natural de Dn. Vicens Llorens tinent graduat de capita del 

Batalló d’Hostalrich, y de Da. Francisca Barba conf. de la psnt. Vila: P.P. Dn. Joan Anton Llorens capita 

graduat de tinent coronel retirat, y Da. Osoria muller de Dn. Manuel Barba. Frai Philippus Miralda. Vid. 

Pesp.” 
10

 Manuel Llorens i Barba (1824-1881) es dedicà als negocis, fou qui gestionà el patrimoni familiar dels 

Llorens ja que Francesc Xavier, el gran, en renunciar a formar família, mai no s’en féu càrrec, i visqué del 

sou de professor. Manuel Llorens es casà amb Catalina Fath i Martin, tingueren una filla, Francisca 

Llorens i Fath, una de les hereves del patrimoni dels Llorens i dels Barba. Per una carta de Llorens a 

Aguiló localitzem Manuel, el juny de 1857, treballant a la fàbrica Busquets de Sabadell, on tenia la seva 

adreça postal. Després degué traslladar-se a Ateca. Ideològicament Manuel era proper al sector catalanista 

del federalisme, com ho proven aquestes paraules del seu germà a Aguiló poques setmanes abans de la 

Revolució de 1868: “Lo meu germá, que s’inclina al federalisme, me preguntá que va ser aixó dels Jocs 

Florals que no se feren en lo Saló de Cent. Y després de haberli replicat no li cap a la barretina que los 

federalistas dels Cafés de Barcelona vulguin parlar en Castellá y hagian tret los mossos d’Escuadra y 

deixat la Guardia Civil”. (Francesc Xavier Llorens i Barba: Aplec de lletres íntimes adreçades a Marian 

Aguiló per Llorens i Barba, Coll i Vehí i Quadrado, editades per Àngel Aguiló, “Revista de Catalunya”, 

ps. 159 i 639) 
11

 Maria del Carme Llorens i Barba (1828-1864) es casà l’any 1860 amb Joaquim de Querol (?-1868), de 

Sitges, on instal·laren llur residència. Van tenir un fill, Francesc Xavier de Querol i Llorens (?-1895), que 

va quedar orfe molt aviat. Aquest es casà amb Dolors Llopis i Torralbas, de la qual nasqueren Joaquim i 

Carme Querol i Llopis. 
12

 Segons consta al llibre de batejos dels anys 1819 a 1829 consultat a la Parròquia de Santa Maria de 

Vilafranca del Penedès. Francesc Xavier fou el 187è batejat de 1820, Manuel el 34è de 1824 i Maria del 

Carme la 39ª. de 1828. 
13

 Manuel Barba i Roca (1752-1824), nascut a Vilafranca del Penedès, fill d’una familia de metges que es 

remuntava al seu besavi. Estudià Llatinitat a l’escola Santa Caterina i començà la carrera de Medicina a la 

Universitat de Cervera per passar després a la de Jurisprudència. Va fer conferències als alumnes de 

cursos superiors, ingressà a l’Audiència de Catalunya i l’any 1781 era rebut a l’Acadèmia de 

Jurisprudència de Barcelona. Va ser membre de la Secció d’Agricultura de la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona des de 1857 on presentà diversos traballs, alguns fets en col·laboració amb el seu 

parent Marià Oliveres com aquell en què preconitzava la introducció del conreu de la patata (cosa que li 
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Jurisprudència. El germà de Manuel, Joan Barba i Roca, fou abat de Santes Creus i 

també ensenyà a Cervera. El fill, oncle matern de Llorens, Fèlix Barba i Rabella
14

, 

advocat proper als cercles universitaris, quedà com hereu i administrador del patrimoni 

familiar a la mort del seu pare. Fou diputat a Corts per la Unión Liberal de d’on defensà 

posicions catalanistes; finançà la traducció francesa d’obres de Balmes com El 

protestantismo comparado con el catolicismo y sus relaciones con la civilización 

europea, i donà a la Universitat de Barcelona la biblioteca del seu nebot com a 

marmesor testamentari. També fou parent de Llorens l’acadèmic Ignasi Sanponts i 

Barba, catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona des de 1837, i de qui Llorens 

fou deixeble.  

 

                                                                                                                                               
valgué el malnom de “Doctor Patata”). La gran nevada de 1796 i la mala collita de 1812, durant la guerra, 

van servir per propagar la idea del nou conreu per fer pa i sopes, com havia escrit, per exemple, a 

“Ensayos de sopas económicas” Diario de Barcelona, 8 de novembre de 1803. A Vilafranca va fundar la 

Junta de Caritat, participà en la direcció de l’Hospital, va fundar el col·legi de nens orfes i altres obres 

d’assistència social i va establir a la vila la primera filatura de cotó. Promogué, també, la modernització 

de les vies de comunicació, tan necessàries per connectar els centres productors de les terres interiors amb 

els ports de transport marítim. Era un il·lustrat influenciat per Rousseau i Montesquieu, fou acusat 

d’afrancesat i perseguit pel somatén reialista, que procedent de la Segarra s’escampà pel Penedès tot 

cridant “Anam per la fe!” en les primeres setmanes de l’ocupació francesa. Posteriorment va formar part 

de la Junta Suprema de Catalunya com a secretari de Gràcia i Justícia. Va deixar embastada una obra 

titulada Espíritu sobre reformisme polític basada en les idees de Campomanes. El 17 d’abril de 1824 el 

diari El Europeo publicava un estudi biogràfic sobre les seves activitats (atribuït a Bonaventura Carles 

Aribau). En el seu testament estabí que es destinés cada any una quartera de blat extreta de les seves 

propietats, per dotar un premi gestionat per la Societat Econòmica d’Amics del País de Madrid, destinat a 

recompensar, cada vint-i-cinc anys, algun treball teòric que tingués com a objectiu acabar amb la 

mendicitat. El 1850 el primer premi va ser atorgat a Manuel Duran i Bas pel seu Ensayo sobre dos 

cuestiones sociales; Pere Felip Monlau obtingué un accèssit. (Article necrològic publicat a “El Europeo”, 

núm. 15, Barcelona 17 d’abril de 1824; Antoni Sabaté i Mill: “Notícia sobre l’autor de les respostes”, El 

corregiment i partit judicial de Vilafranca del Penedès a l’últim terç del segle XVIII, respostes al 

qüestionari estadístic de Francisco de Zamora; Pierre Vilar: “Els Barba, una família il·lustrada de 

Vilafranca del Penedès”, Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, i Ramon Arnabat i Mata: Manuel 

Barba i Roca (1752-1824). Entre l’humanisme i la Il·lustració). 
14

 Fèlix Barba i Rabella (1804-1893) cursà a Cervera i Saragossa la carrera de Jurisprudència no exercí 

professionalment com advocat, però molts hi cercaven cosell per la fama d’home honrat i intel·ligent.  

Cooperà en l’organització de la milícia nacional en els inicis de la Primera Guerra Carlina i fou elegit 

diputat a Corts per la província de Barcelona els anys 1838 i 1840. Intervingué en el govern municipal de 

Vilafranca, en les juntes de caritat com la de l’Hospital, en la conservació de la capella de Sant Joan, que 

la desamortització de Madoz amenaçava de fer desaparèixer, i en la constitució de l’empresa La Vinera 

del Penedès destinada a cercar nous mercats per als vins de la comarca. Presidí la junta local que propicià 

el pas de la línia ferroviària per Vilafranca  l’any 1865. Destacà per les seves posicions liberals, cosa que 

no li impedia ser un ferm defensor del catolicisme i de la cultura popular nadiua. Aferrissat defensor de la 

llengua catalana, l’any 1852 redactà una exposició raonada contra la Reial Ordre que derogava l’obligació 

dels notaris de redactar les escriptures en la llengua que entenguessin llurs clients. La Llei Orgànica del 

Notariat de 1862 no tingué en compte aquesta i altres consideracions, imposant el castellà en tots els 

documents notarials. Mantingué íntima amistat amb els germans Milà, amb Pròsper de Bofarull i amb 

Fèlix Torres i Amat. 
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Per part de pare, Francesc Xavier Llorens i Nin
15

, l’avi, fou catedràtic de Dret a la 

Universitat de Cervera, professió que també va desenvolupar el seu fill, oncle de 

Llorens, Francesc Xavier Llorens i Roca. Ramon Llorens i Roca, un altre dels quatre 

germans Llorens, també degué ser professor de lleis, ja que apareix en un certificat de 

l’expedient acadèmic del seu nebot Francesc Xavier com a professor particular seu del 

primer any de la carrera de Jurisprudència
16

. La situació provocada per la invasió de les 

tropes franceses aconsellà les famílies benestants i d’idees liberals implicar-se en el 

manteniment de l’ordre per defensar les vides i les propietats tant dels invasors com de 

les represàlies de les partides de sometents que van anar sorgint per lluitar contra els 

francesos i els seus simpatitzants. Així, Vicenç i Joan Anton Llorens van seguir la 

carrera de les armes com oficials de l’exèrcit espanyol des dels primers dies de la 

guerra, tal com feren altres joves de les famílies distinguides de Vilafranca. La seva 

formació acadèmica devia ser molt superior a la de la mitjana de joves de la seva 

generació, gràcies a l’entorn familiar, però en no pertànyer a la noblesa l’evolució futura 

dins la institució militar degué limitar-los molt les possibilitats d’ascens. No consta en 

el registre de la propietat de Vilafranca cap finca rústega a nom de Vicenç, cosa que el 

degué animar a continuar dins l’exèrcit, un cop passats en capteveri els anys que hauria 

dedicat, en altres circumstàncies, a la seva formació superior. El seu perfil devia 

coincidir amb el de molts altres joves burgesos als quals el retorn de l’absolutisme 

limità les possibilitats dins d’un estament on els millors càrrecs es reservaven als 

membres de l’aristocràcia. El seu full de serveis reflecteix que es mantingué en actiu 

durant la Primera Guerra Carlina en les files de l’exèrcit isabel·lí, destinat a la zona de 

la Seu d’Urgell, és a dir, en primera línia d’operacions. No consta que rebés cap ferida 

ni que la seva mort es degués a cap acció davant l’enemic; les seves ocupacions estaven 

relacionades amb el proveïment de material i amb la comptabilitat. 

 

A més de l’estímul que suposava pel jove Francesc Xavier una familia tan 

extraordinàriament plena d’acadèmics
17

, a Vilafranca va trobar un ambient molt adient 

                                                 
15

 Llorens i Nin llegí l’any 1782 un discurs laudatori en homenatge a Pau Janer i de Segarra catedràtic, 

com ell, de la Facultat de Jurisprudència (veure portada a DOCUMENT 3). Janer, mort en 1784, formava 

part del grup de catedràtics vilafranquins de la universitat segarrenca en actiu a finals del segle XVIII i 

molt probablement estigué emparentat amb els també catedràtics Gaietà i Fèlix Janer i Bertran, de lleis i 

de medicina respectivament. 
 

17
 D’entre els, al menys, disset catedràtics procedents de Vilafranca que entre el darrer quart del segle 

XVIII i inicis del XIX exerecien la docència en diverses universitats espanyoles, cinc eren parents 

directes de F. Xavier Llorens i Barba. 
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per a les seves inclinacions culturals i d’estudi: els germans Pau i Manuel Milà i 

Fontanals (1810-1883 i 1818-1884, respectivament), el filòsof Fèlix Janer, estudiós de 

Joan Lluís Vives i de Ramon Sibiuda com a precursors de la filosofia moderna
18

, el 

pianista i compositor Antoni Nogués i el també músic Ramon Gili, que arribaria a ser 

organista de la catedral de Barcelona. Uns anys més tard aquesta atmosfera propiciarà 

un altre alt personatge del pensament català conservador: Josep Torras i Bages. 

 

La Vilafranca de l’època de joventut de Llorens era un poble emmurallat, de carrers 

estrets i poques places, on vivien poc més de cinc-mil veïns i unes vuit-centes cases. La 

principal font de riquesa era el conreu de la vinya i l’exportació de vins, que permetien 

una activitat artesanal variada i creixent
19

. Després d’un periode de creixement a finals 

del regnat de Ferran VII, la Primera Guerra Carlina aturà la renovació urbanística: la 

gent es tornà a recloure en els murs protectors de la vila i de nit es tancaven els ponts 

levadissos dels portals. La casa dels Barba, en el carrer de la Palma
20

, estava situada a 

poca distància del baluard de Nostra Senyora, que protegia la porta de la muralla de la 

carretera de Barcelona. A mitjans segle es remprèn l’expansió fora del perímetre de les 

muralles. L’any 1865 la febre d’or que vivia el país es manifesta a Vilafranca, que 

inaugura el ferrocarril i coneix una forta expansió del sector vitivinícola. Això es 

tradueix en una nova expansió urbanística cap al nordest i sudest. L’any 1873, pocs 

mesos després de la mort de Llorens, la vila comptava amb més de mil dos-cents 

edificis i passava dels set-mil veïns. 

 

A  Vilafranca els centres de reunió del jovent il·lustrat eren el Cafè de Cal Noi i al Café 

del Comercio de la plaça de Sant Joan. Els músics Gili i Nogués contribuïen a 

                                                 
18

 L’article necrològic que escriví el seu deixeble Antoni Malvehy i Plana a “El Criterio Médico” de l’any 

1866 dóna notícia de la vida de Fèlix Janer i Bertran (1781-1865), metge i filòsof, precursor a Espanya de 

la medicina homeopàtica. Segons Malvehy “escribió una memoria donde se demuestra que el principio de 

la filosofía moderna no data desde Descartes, como pretenden muchos, especialmente los franceses, sino 

de un filósofo español muy anterior, de quien el mismo Descartes tomó varias cosas”. Claudi Mas i 

Jornet, a Notes sobre el moviment intel·lectual i artístic de Vilafranca del Penadès durant el segle XIX 

(1902), diu no haver pogut accedir a la Memòria referida, especula sobre la paternitat del mètode cartesià 

que uns atribueixen a Lluís Vives i altres a Ramon Sibiuda tot afirmant que “en realitat és En Sibiude 

[sic i no altre’l veritable precursor de la Filosofia Moderna, puig en éll s’hi troban ben terminants els 

principis que després feren célebres a Bacon, a Descartes i a Kant, com els que aprofitaren Reid i 

Hámilton. Si En Janer es referí an En Vives –cosa que no m’estranyaria gens, perquè’l filòsop valencià 

mai ha estat en l’oblit en que s’ha tingut al filosop barceloní –s’aturá massa aviat, perquè no deu atribuir-

se al deixeble lo qu’en el mestre es troba, i es evident qu’En Sibiude formula de ben explícita manera’ls 

principis que’s proclaman en el famós Discurs sobre’l mètode: qui llegeixi no més que’l titul I del Llibre 

de les Criatures ya no podrá pas negar-ho” 
19

 Veure DOCUMENTS 4, 5 i 6, oficis artesanals relacionats amb la vinya i el vi. 
20

 Veure DOCUMENT 7, casa pairal dels Barba a Vilafranca del Penedès. 
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l’esplendor de la festa major de Sant Fèlix: el primer acostumava a fer concerts amb 

l’orgue de l’església de Santa Maria i el segon compongué uns goigs molt celebrats. 

Respecte a la festa major, de què tota la família en gaudia, cal apuntar que Fèlix Barba 

estava totalment en contra de la representació dansada anomenada “Serrallonga” perquè 

deia que no era tradicional de la vila. Devia de ser una importació de la veïna Vilanova 

o un ball arribat de fora en uns anys en què l’obra de Víctor Balaguer sobre Joan de 

Serrallonaga (1858), el bandoler bó, era celebrat pels pobres com un justicier davant les 

desigualtats
21

. Potser aquesta exaltació de la violencia justificada era el que molestava 

l’oncle de Llorens, qui no soscrigué l’associació creada per subvenir les despeses de tota 

la festa per aquest motiu. En tot cas, fins el dia d’avui, encara se celebra el ball de 

Serrallonga en la localitat penedesenca, i n’ha esdevingut tradició. Un altre nucli 

aglutinador de la societat vilafranquina era la sala de teatre oberta per Josep Milà de 

Ferran l’any 1817. Els pares de Manuel i de Pau Milà s’havien establert a Vilafranca als 

inicis de la guerra del Francès i durant els primers anys havien allotjat a casa seva 

aficionats al teatre per representar petites obres. El teatre dels Milà constituïa el 

principal esbarjo de la joventut acomodada de la vila; en ell s’inicià a les arts 

dramàtiques un dels precursors del Teatre Català, Eduard Vidal i de Valenciano. 

 

A Barcelona, els vilafranquins que hi residien de forma més o menys fixa solien reunir-

se al Cafè de la Rambla i sobre tot al Cafè Nou, on Llorens acudia per escoltar tocar el 

piano a Antoni Nogués. Tanmateix Llorens no era molt donat a les relacions socials per 

la seva intensa dedicació a l’estudi. Preferia les trobades amb amics i coneguts en la 

intimitat i la tranquil·litat de la vida d’estudi, per això participà poc en la vida cultural 

pública de Vilafranca on es reproduïen les tensions pròpies de la resta del país, un cop 

acabada la guerra carlina. El sector liberal es debatia entre aquells que defensaven un 

major avenç en les llibertats públiques a través de la democràcia republicana, no 

desdenyant els mètodes revolucionaris, i el sector més legalista també dividit entre els 

seguidors d’Espartero i la Constitució de 1837, i aquells que desitjaven mantenir els 

instruments de control social de l’Antic Règim per evitar la radicalització 

revolucionària. Llorens i els seus amics pertanyien a aquests darrers, els moderats, que 

tenien en el tron i en l’altar els eixos dels seus principis polítics perquè ja n’havien 

viscut prou avatars polítics amb la guerra i les revoltes que aquesta va propiciar, 
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principalment la de 1835 amb la primera onada contemporània de crema d’esglésies i 

convents. Tanmateix, la intenció dels moderats era també la de desvincular la religió de 

l’excessiu acostament al carlisme. Anirem veient més endavant com els liberals catòlics 

catalans, i Llorens n’era un d’ells, buscaran modernitzar els principis del pensament 

cristià, fent-ne apologia, però desviant-lo dels corrents més reaccionaris. Un dels seus 

fruits serà l’obra apostòlica i filosòfica d’un altre vilafranquí, Josep Torras i Bages. 

 

Ja des de la seva infància Llorens havia donat proves de les seves meditacions, poc 

comunes entre la mainada, de què Torras i Bages en prengué nota: “Ens contava que 

una de les primeres guspires de la seva ànima, que manifestaren el foc de la filosofia 

il·luminava son enteniment, fou que essent minyó de tendra edat li costà llargs discursos 

i reflexions el comprendre com se podia haver fet el primer ribot, essent així que tot 

ribot deu ser ribotejat. Això li privà hores de dormir.”
 22

 

 

Des de 1836 Llorens va passar els cursos escolars a Barcelona, deu anys més tard sabem 

que vivia al Carrer de Sant Pere Més Alt. Primer ocupà el segon pis de la finca número 

32 i durant els darrers anys de la seva vida s’allotjava en un petit apartament a la dreta 

del segon pis del número 27, un edifici, al costat de muntanya, amb estructura de 

palau
23

 que pertanyia a la Marquesa de Moragas i que tenia en lloguer o masoveria 

Josep Deu i Busquets al menys l’any 1895. Algunes estances, com el petit pis que 

ocupava Llorens, devien ser arrendades aprofitant el creixement d’una Barcelona que 

guanyava població atreta per l’increment d’activitat econòmica. El carrer de Sant Pere 

Més Alt estava situat cap a la perifèria de la ciutat, llavors, entre el baluard de la Plaça 

de Jonqueres i el de Sant Pere, vora la Porta Nova, al nord de la Ciutadella. En aquest 

indret s’hi concentrava una gran proporció de cases grans, amb hort i jardí al darrere les 

finques
24

. Avui dia aquesta zona encara conserva l’afluència de nova població i el 

comerç de productes tèxtils a l’engròs
25

. Segons Masferrer i Arquimbau, Llorens feia 
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periòdicament sortides, alternant així els llibres i la càtedra amb prospeccions al camp 

per mantenir converses amb pagesos i altra gent sense formació intel·lectual. 

Comprovava d’aquesta manera –a través d’expressions, refranys i sentències- les lleis 

formals de l’enteniment humà, i quedava sorprès per la raó natural en tota la seva 

virginitat. Podia així confrontar aquesta raó filla del “sentit comú” amb la construcció 

filosòfica de molts sistemes
26

. 

 

En aquells temps el viatge de Vilafranca a Barcelona, i a l’inrevés,  per carretera en 

cotxes traccionats per cavalleries, durava unes 10 hores, és a dir, s’hi invertia tota una 

jornada, en un camí ral que imaginem molt transitat, sobretot en arribar a Martorell i el 

Llobregat. Quan en 1865 s’inaugurà la línia del ferrocarril –que construí l’empresa 

MZV-, el temps es reduí dràsticament a 1 hora, cosa que estalviava molt de temps, però 

que també devia fer més impersonal el viatge i més fugissera la impressió del païsatge 

canviant. 

 

Ens trobem en plena dècada d’expansió ferroviària, però també de relocalització de les 

empreses tèxtils a la riba dels principals rius catalans. Precisament les línies fèrries 

facilitaren aquesta nova ubicació tèxtil, ja que les connectaven amb els centres de 

consum i distribució (ciutats, ports), alhora que permetien una disseminació dels obrers, 

cosa que dificultava la seva articulació sindical i lluita conjunta.  

 

El resultat era un contínu creixement del sector industrial basat en el tèxtil, però també 

creixia el sector metalúrgic, impulsat per les construccions mecàniques, la navegació i el 

ferrocarril. La demografia experimentà també un ràpid creixement, així com les ciutats 

industrials com era Barcelona. Vilafranca del Penedès no deixarà d’oscil·lar entre els 

quatre-mil i els cinc mil habitants durant la vida de Xavier Llorens, ja que no s’hi 

implantà la indústria fins a finals de segle. Seguia sent la vila agrària i comercial 

tradicional, on l’escala social la marcava les dimensions de les propietats rústegues de 

cada família. 

 

Entre els seus amics més íntims, coneguts a Barcelona, destaquen Marià Aguiló (1825-

1897) i Pau Piferrer. La consideració extrema que sentia aquest darrer per Llorens queda 
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palesa en el següent paràgraf d’una carta escrita a Benet de Llança, que a més 

constitueix un bon retrat del seu caràcter: “Estic tot gojós que siau amic d’aquest jove 

[Llorens tan digne d’ésser estimat; costa molt de conèixer-lo, perquè, com més ric és el 

seu fons, tant més gran és son retraïment i l’esforç que fa per amagar-lo. La seva 

modèstia ja no és modèstia, sinó alguna cosa indeguda; no dubto que l’estimareu i 

podeu comptar amb el seu afecte, perquè la bondat de son cor és superior a totes les 

altres qualitats que té, per notables que sien”
27

. 

 

Malgrat que de vegades es referia als combats en què havia participat el pare, el seu 

caràcter no s’adeia amb les guerres ni amb les confrontacions que impliquessin el més 

petit grau de violència, ni tan sols en les disputes dialèctiques, el podem considera com 

un pacifista instintiu. Veiem, doncs, que no va heretar el tarannà autoritari que se li 

suposa a una vocació militar, però sí la disposició a fer carrera dins l’administració 

estatal. El seu pare va morir l’any 1839 quan Llorens encara era jove i Fèlix Barba i 

Rabella, el seu oncle, va fer-li de tutor i canalitzà la seva formació cap a l’àmbit 

acadèmic. La naturalesa pacífica del seu caràcter ha servit alguns comentadors seus, 

com Francesc Pujols, per a qualificar-lo de covard: 

 

“no tenia cap més aspiració que viure de les propietats que tenia a Vilafranca i pensar en 

les qüestions filosòfiques fent conciliacions entre la propietat i la filosofia de la 

conciliació, perquè el que li feia por i tristesa era la manca de conciliació, com ho 

demostra el que es diu que va morir de por i de pena pensant en les revolucions que hi 

havia a Barcelona i el senyor Llevallol ens havia dit moltes vegades, que una vegada 

que hi va haver una bullanga al mercat i les marmanyeres van imposar l’ordre, en 

Llorens estava consternat i s’estirava els cavells en veure que havíem arribat a l’extrem 

que fossin les marmanyeres les que imposaven l’ordre...”
28

 

 

Durant aquells anys de guerres i revoltes les classes acabalades de Barcelona van trobar 

el seu principal suport en l’estament militar. Després de les experiències no reeixides 

del comte d’Espanya, de Llauder, i de Mina, el baró de Meer sabé aplegar els seus 

propòsits amb els de l’elit econòmica catalana, fent-los veure que aquests passaven per 
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l’organització del nou estat, que miraria pels interessos de les classes acomodades de 

Barcelona i del Principat. “D’aquestes premisses, fàcilment se’n derivava la necessitat 

de neutralitzar tota divergència conflictiva, tant les procedents del liberalisme avançat 

com les del carlisme. Unes especulacions idèntiques foren assumides per la plutocràcia 

barcelonina i, com que coincidien amb el mateix objectiu del capità general, també 

compartien esforços i responsabilitats”
29

 i així fou fins que les divergències 

(centralisme, llirurecanviame) van fer repensar les classes dirigents catalanes la 

viavilitat del model unitari conservador. 

 

Sobre Llorens han arribat comentaris i anècdotes on es palesa una serenitat d’esperit 

directament vinculada a les seves creences religioses i que contradiuen el caràcter poruc 

que el tertulià ateneístic Llavallol
30

 li atribuia: 

 

“La serenidad de su ánimo en los peligros y ante las emociones de toda clase, era 

pasmosa: en medio de las discordias civiles no le distraía de sus lecturas el disparo de 

un arma de fuego si el deber no le llamaba. Cuéntase que viajando en ferro-carril 

habíanse reído socarronamente algunos pasajeros de una observación suya en sentido 

religioso. Llorens no se dio por agraviado ni mucho menos, pero quiso la casualidad que 

tuviese el tren un pequeño choque, y nadie sino él conservó la calma inalterable. Díjoles 

entonces que su tranquilidad provenía precisamente de sus creencias, y he aquí que la 

burla socarrona se trocó en admiración y en extraordinario agasajo.”
31
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Quant a l’afirmació de Pujols sobre que Llorens solament aspirava a viure de les seves 

propietats, podem veure’n el contrapunt en el comentari biogràfic fet per Ignasi Maria 

de Ferran amb motiu de la presentació del projecte de la galeria pictòrica de l’Ateneu: 

“Llorens pudo heredar el patrimonio de sus padres, y subvino a todas sus necesidades 

con sólo la modesta paga con que España, que á tantos hombres de cieno cubre de oro y 

placas, remunera a sus sabios; Llorens pudo ser feliz, ... y se contentó con ser filósofo, y 

se bastó con ser Llorens.”
32

 

 

De la infància guardà una viva impressió de la mort, que hagué d’experimentar sovint al 

llarg de la seva vida. Cada mort d’un ésser estimat l’afectà profundament. Segons 

Barallat:  

 

“Contaba la edad de tres años cuando una sirvienta tradicional de la casa, llamada Rosa, 

murió repentinamente en el acto de servir la cena. Recibió con este suceso una 

impresión fuertísima y temiose por algun tiempo que su salud, no siendo en aquel 

entonces muy robusta, quedara quebrantada.”
 33

 

 

També ens ha quedat constància del seu interès vivíssim per conservar en l’entorn humà 

les obres de valor històric i artístic de l’antiguitat, una característica general a l’esperit 

romàntic de l’època que semblava relacionada amb una de les seves màximes: “¡el 

hombre vive de imágenes!”. Per tant, les imatges quotidianes que sobrevivien les 

successives generacions eren per a ell necessaris punts de referència comuns en les 

quals es materialitzava l’esperit del poble al llarg del temps. Així, s’explica que va patir 

com una greu ferida el fet que fos enderrocat el temple de Sant Miquel Arcàngel per 

deixar més espai a la Casa de la Ciutat, prop de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i 

evitava passar per aquell indret en el recorregut diari del seu domicili barceloní fins a 

les aules universitàries del carrer del Carme
34

. Llorens pentany, doncs, al corrent 

historicista del Romanticisme europeu, però en la seva versió conservadora, sense 

deixar de ser un liberal. Tenia en la cultura col·lectiva del passat, marcada pel 

cristianisme, un dels principals elements d’identificació comú que calia preservar 
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davant dels embats de les noves ideologies democratitzadores. Enfront del radical 

materialisme individualista ell desplegava l’espiritualisme i la conciència del sentit 

comú per preservar l’individu del no-res a què el podien dur la negació del passat i 

l’exclussiva preocupació pels afers materials. Com a romàntic, defensava la llibertat 

individual i el pensament racional, però com a conservador veia el sotmetiment de la raó 

a la fe com a actitud indispensable per la vida social. 

 

Com hem vist, tenia una gran afició per la música i sabem que tocava el piano, però 

quan va morir la seva germana (1864) va deixar de tocar aquest instrument i també 

d’anar al teatre. Li impactaren molt les morts d’alguns dels seus amics més íntims com 

la de Pau Piferrer (1818-1848)
35

. Aquesta sensació d’impotència davant l’existència 

humana que experimentava amb la mort va marcar molt el seu caràcter, que sempre es 

va mantenir en gran tensió interna per intentar defugir l’angoixa derivada d’un excessiu 

sentimentalisme: “otros pueden vivir principalmente la vida del sentimiento, decía, mi 

obligación me impone la vida de la inteligencia, y el hombre no puede estar en todo”
 36

. 

Alhora que, segons Barallat, feia aquesta declaració de rigor intel·lectual, allunyant-se 

del la subjectivitat romàntica que afavoria l’ambient cultural de l’època, reiterava que 

era la fe el millor lenitiu contra la buidor dolorosa provocada per la pèrdua dels éssers 

estimats i per les altres adversitats de la vida, com es pot llegir en les cartes adreçades a 

Josep Maria Quadrado (1819-1896) amb motiu de la mort d’algun amic o familiar: 

 

“Son golpes estos que si no fuéramos cristianos no tendrían consuelo. Aún no ha dos 

meses que perdí al amigo de infancia que más quería. Sólo la consideración de que 

vivimos real y positivamente un mundo de prueba puede hacernos soportar tan duros 

trances.”
37

 

 

Així, per Llorens la divinitat representava el darrer refugi davant la incertesa dels  

sentiments, de la impossibilitat de la raó per donar consol a la limitació de l’intel·lecte 

humà i de la pròpia vida. 
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Tots aquells que el van conèixer i aquells que ens han deixat escrits els records de la 

seva personalitat destaquen com a característica principal del seu caràcter la modèstia 

amb què es conduia en tots els aspectes de la vida. Hem d’entendre la seva modèstia no 

com una relació de desigualtat entre els homes en què un es pot sentir inferior davant els 

altres, no, ell era conscient de la posició social que ocupava, de la responsabilitat que 

tenia en la formació de persones i en els esforços que demana el treball intel·lectual. 

Més aviat té a veure amb la seva convicció d’home religiós que el feia entendre la 

naturalesa humana amb totes les seves insuficiències. La seva humilitat devia estar 

fundada en la consciència de la finitut humana i en la limitació que el coneixement té 

per arribar a copsar les veritats de l’existència. Era reservat, però no defugia el tracte 

amb els altresl. Si convenia conversar ho feia amb vehemència. Diu Barallat:  

“para toda objeción tenía soltura, para toda inexactitud tenía enmienda, para toda 

vacilación tenía réplica decisiva.”
 38

 

 

La mansetud de caràcter i la vocació conciliadora han estat interpretats per alguns 

comentaristes seus com Pla o Pujols (ho veurem més endavant) com a signe de covardia 

davant dels temps revoltats que li va tocar viure. Sabem que de jove va defensar el 

liberalisme, com féu el seu pare i els membres destacats de la seva il·lustrada famíla, i 

això el devia enfrontar tant als defensors del carlisme, sobretot durant la primera guerra 

lliurada entre ambdós bàndols que va tenir lloc en els anys d’adolescència de Llorens, 

com a aquells que proposaven anar més lluny seguint els principis igualitaris de la 

revolució francesa
39

. La discreció del seu caràcter i l’actitud pacífica, accentuades amb 

el pas dels anys, no li impedien exterioritzar rampells arrauxats quan les circumstàncies 

el duien a situacions extremes:   
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“Com Milà, amb els anys, Llorens va aminorar els seus ímpetus, però potser no tant 

com per viure sempre amb l’ai al cor i convertir la llar en un galliner. Rubíó i Lluch 

explica com va veure Llorens obrint-se pas a mastegots en una revolta estudiantil.”
40

  

 

Tampoc estalviava recriminacions a una bidell molt pintoresc que hi havia a la Facultat 

de Filosofia, i a que sovint Llorenys renyava per les seves actituds
41

. 

 

Llorens va mantenir-se solter tota la vida i no se li coneix cap mena de relació femenina 

amb finalitat matrimonial. Això ha estat interpretat per algun dels seus estudiosos com 

una predeterminació voluntària a l’objecte de no desviar la seva missió filosòfica a 

través de la feina docent: 

 

“Llorens en su función social tuvo también la característica que presentan las grandes 

inteligencias: fue célibe. Este estado no cabe reputarlo en él como una caprichosa 

contingencia del azar; fue una determinación resoluta, tomada por quien había 

comprendido su verdadero destino.”
42

 

 

No devia de ser tan clarament volguda l’opció que Llorens féu pel celibat, ja que un any 

abans de la seva mort escrivia a Quadrado, a propòsit del malestar que sentia pels afers 

públics: “No me he acostumbrado aún al nuevo aire que se respira en España, así es que 

vivo como un asmático en aire espeso. Bien conozco que el gran derivativo es constituir 

familia como V. y Coll han hecho. Pero aquí entraría el tardis piulantís, si es que me 

ocurriera proponerme esta cuestión.”
43

 Aquestes frases semblen escrites més aviat per 

algú a qui ha faltat ressolució per establir una família més que no pas per qui hi ha 

renunciat decididament. 

 

Sabem que era rigorós i metòdic, que es cuidava d’estar ben informat de tot i que 

comprava llibres directament a llibreries d’Anglaterra. Com la majoria d’homes de la 

seva posició social, era fumador de tabacs habans, però es disculpava davant dels seus 
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 Rodolf Llorens i Jordana: L’hegemonia vilafranquina en l’hegemonia catalana. Text de la conferència 

pronunciada al Saló de Sessions de l’Ajuntament la diada de Sant Jordi de 1984, p. 29. 
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 Tomàs Carreras i Artau: Introducció a la història del pensament filosòfic a Catalunya i cinc assaigs 

sobre l’actutid filosòfica, p. 230. 
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 Antoni Sabaté i Mill: op. cit., p. 12. 
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 Cartes de Francesc Xavier Llorens i Barba a Josep Maria Quadrado. Inèdites. Carta de l’1 de gener de 
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dixebles desitjant que aquest fos l’únic vici que els hagués pogut transmetre
44

. D’altra 

banda, la seva vida sembla haver estat una completa dedicació a l’estudi i a la meditació 

filosòfica. 

 

Li agradava viatjar i ho va fer abastament durant les vacances. Va visitar Andalusia, 

Castella, el País Basc, Aragó, Navarra i Mallorca. Va aprofitar alguns d’aquests viatges 

per fer petites investigacions etnogràfiques. Li agradava adoptar els costums 

tradicionals durant les festes majors de Vilafranca i conversava amb els pagesos a fi 

d’extreure de les seves dites i sentències els elements de saviesa popular que contenien. 

Les cartes enviades a Marià Aguiló contenen l’explicació de les incidències durant els 

seus viatges, l’interès per les festes populars i per l’observació de les riqueses artístiques 

i les característiques geogràfiques de cada indret, passió que va saber transmetre en les 

seves classes. Algun d’aquests periples va tenir a veure amb motius de salut, com el que 

efectuà a Andalusia l’any 1856, tal com queda registrat en el seu expedient acadèmic. 

Durant 1863 va haver de demanar un altre permís de 30 dies motivat per una malaltia
45

. 

En el seu ànim havia pesat greument la mort de la seva germana l’any 1864; la seva 

salut precària empitjorà molt després de la mort de la seva mare l’any 1871. Ell va morir 

justament l’any següent. La seva mare fou la persona més important de la seva vida. 

Segons Barallat: 

 

“El lazo más fuerte que le unía con esta vida. Un año después día por día recibía el pan 

eucarístico postrado en cama”
 46

. 

 

Quan li va sobrevenir la malaltia que acabaria amb la seva vida, va encarregar el notari 

Joan Grasset de Barcelona la redacció del testament el dia 12 d’abril de 1872. En ell 

deixà als seus nebots Francesc Xavier Querol i Llorens i Francisca Llorens i Fath tres-

centes lliures catalanes, corresponents a vuit-centes pessetes, respectivament, i la resta 

dels seus bens al seu germà Manuel Llorens i Barba, pare de Francisca. Van actuar com 

a testimonis els germans Aguiló; fou Marià qui signà el testament en nom del testador, 

ja que ell ja es veia impedit de tot moviment a causa de la malaltia, segons consta en el 

document. Com a marmesor nomenà el seu oncle Fèlix. 
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La mort li sobrevingué la nit del 22 al 23 d’abril. De les notes que deixà el seu oncle 

Fèlix sobre l’agonia, comentades per alguns biògrafs, se n’extreuen les seves darreres 

paraules, repetides emmig del subdeliri que acostuma a precedir l’instant final: “fins 

avui hem posat les premises, ara vindran les conseqüències”, que podem entendre com 

una interpretació cristiana de l’existència humana: la vida terrenal com a preludi de la 

vida eterna, després de la mort. S’afirma que es va fer llegir el salm número sis, la 

plegària de la tribulació (Domine ne in furore tuo), que comença de la manera següent: 

 

“Yahveh, no em corregeixis en la teva còlera, 

En el teu furor no em castiguis.  

Tingues-me pietat, Yahveh, que estic sense forces, 

Saneu-me Yahveh, que els meus ossos estan esfondrats, 

Esfondrada totalment la meva ànima, 

I tu, Yahveh, fins quan? ...” 

 

Els metges van convenir que la mort es degué a l’extremada fatiga del seu cervell i del 

fetge. Sabem que va mantenir la consciència fins els moments anteriors a la seva mort, 

si bé durant l’any i mig anterior s’havia aguditzat la malaltia ocular que l’afectava feia 

anys, i que testimonien les darreres cartes que es conserven
47

. En la seva agonia 

l’assistiren, a part del seu oncle Fèlix, el seu germà Manuel, les seves cosines i també 

Marià Aguiló. Van acompanyar el seguici mortuori fins al cementiri de Vilafranca en 

Coll i Vehí i Reynals i Rabassa
48

. 
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 Cartes de Francesc Xavier Llorens i Barba a Josep Maria Quadrado. Inèdites. Cartes de l’1 de gener i 

del 16 de març de 1871. 
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El 27 de maig següent es van oficiar els funerals a l’església de la Mare de Déu de 

Betlem de Barcelona a càrrec de de la Universitat
49

. 

 

Coincidint amb el dia del seu naixement, “La Veu de Catalunya” del 23 d’octubre de 

1923 inserí una petita nota biogràfica signada per “Espigolaire”
50

 on s’anunciava la 

intenció de l’Institut d’Estudis Catalans de publicar els molts materials que de les seves 

obres conservava. Suposem que es tractava, bàsicament, de les diferents versions que 

dels apunts dels cursos de filosofia hi van anar arribant als arxius de l’IEC, però que no 

aportaven res de nou a l’àmplia edició dels que tres anys abans havia editat la 

Universitat, i encara abans la selecció feta per Eugeni d’Ors i publicada a la revista dels 

Arxius de la Secció de Ciències del propi IEC. 

 

 

El patrimoni familiar dels Barba 

 

Econòmicament la part materna de la família de Llorens era la que gaudia d’una situació 

més avantatjada. En el registre de la propietat de Vilafranca del Penedès no consta cap 

propietat a nom de Vicenç Llorens i Roca, el pare. Les úniques possessions dels Llorens 

i Barba en aquest terme eren les tres cases del carrer de Graupera que Manuel Barba 

llegà a la seva filla Francesca, esposa de Vicenç i mare de Francesc Xavier, en el seu 

testament: 

 

“Legado a favor de su hija Doña Francisca Llorens y Barba [Francesca Barba i Rabella 

además de lo que le tenia dado por razon de su matrimonio con Don Vicente Llorens, 

para el caso de fallecer este antes que aquella una casa sita en la calle de la Fruta y dos 

casitas contiguas en la calle Graupera con la condicion de que muriendo sin hijos que 

llegasen a la edad de testar volviesen dichas fincas al heredero y muriendo sin hijos que 

llegasen a dicha heredad pudiese disponer libremente de las mencionadas casas”
51

. 
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 Veure esquela a DOCUMENT 14 procedent de l’Arxiu Joaquim Carreras i Artau: “Notes preparatòries 

de la conferència Milà i Fontanals i Llorens i Barba, donada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona el 14 de gener de 1961”. D.162. Biblioteca de Catalunya. 
 

51
 Còpia del testament de Manuel Barba i Roca en l’escriptura (inscripció nº1) de la finca registral nº 1715 

corresponent al número 12 del carrer de la Palma. Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès. 



 

 

28 

L’any 1839 Francesca, mare de Llorens, adquiria el dret de propietat sobre les tres cases 

llegades pel seu avi en morir el seu marit, segons convenia el testament, però ni ella ni 

cap dels seus fills exercí aquest dret, de forma que constituien part del fideicomís en 

mans de Fèlix, que el va incrementar adquirint algunes fiques agràries més. 

 

L’any 1855 Francesc Xavier degué rebre cent lliures catalanes (267 pessetes) de 

l’herència de l’àvia Oròsia. Així ho havia disposat l’any 1851 en dictar testament: 

“Lego á mi nieto y ahijado Javier Llorens y Barba la cantidad de cien libras catalanas 

que se le entregarán cuando haya concluido la carrera”
52

. Detall curiós aquest darrer si 

tenim en compte la data en què fou fet el testament, quan feia quatre anys que el nét 

ocupava en propietat un càtedra a la universitat. 

 

El testament de Manuel Barba i Roca, redactat en 1821, instituïa com hereu universal 

dels seus béns al seu fill Fèlix Barba i Rabella, amb l’usdefruit a favor de la seva esposa 

Oròsia Rabella i Nin. A més, afegí altres disposicions i llegats. Un llegat de cent lliures 

catalanes a favor de les germanes de la caritat residents a l’hospital de Vilafranca. Un 

altre llegat de cent cinquanta lliures a la Junta de Caritat de la vila, amb els interessos 

del qual “fuese cada año vestida una niña de la escuela en el dia del aniversario de la 

muerte del testador, debiendo la agraciada en dicho dia [... oir una misa en sufragio del 

alma de este último”. Una disposició, “en caso de que la Nacion dejase de pagar á su 

hermano Juan –religiós- la pension que tenia señalada fuese el mismo mantenido sano y 

enfermo y con la decencia correspondiente á su estado en la casa del testador”, a banda. 

Una altra disposició per què es destinés una quartera de blat procedent d’una de les 

finques del terme d’Olèrdola “á una junta del Reverendo cura párroco y del abogado y 

medico más antiguos de esta poblacion” que havien de posar a disposició de la Societat 

Econòmica d’Amics del País de Madrid el valor del llegat per recompensar un treball 

teòric destinat a pal·liar la pobresa, a criteri d’aquesta institució (la S.E.A.P. de 

Barcelona fou fundada en 1822, després de l’atorgació d’aquest testament) . També 

destinava una quantitat anual “el dia del aniversario de la muerte del testador [a través 

de la hermandad de enfermos de esta villa á un jornalero pobre”. Finalment llegava 
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 Còpia del testament d’Oròsia Rabella i Nin en l’escriptura (inscripció lletra A) de la finca registral nº 

13 corresponent a un tros de terra de la partida de Cinc Ponts. Registre de la Propietat de Vilafranca del 

Penedès. 



 

 

29 

quinze lliures barcelonines “á favor de las viudas de los que murieron en la guerra de la 

independencia”
53

. 

 

La casa que ocupava la família era la del Carrer de la Palma número 12, situada 

actualment davant de la Plaça de Llorens i Barba, que comunica amb la Rambla de 

Nostra Senyora, via que segueix l’antic traçat de la carretera de Barcelona a Tarragona 

(N-340). Les altres cases devien proporcionar rendes a través del lloguer, així com les 

terres que posseïen, 26,67 Ha. en total que administrava Fèlix Barba i que eren 

explotades en règim d’arrendament i de parceria (també les del mas Torre de Ferran, la 

propietat més gran amb 9,62 Ha.)
54

. Podem suposar que del total de terres al menys 

dues terceres parts (unes 18 Ha.) –era la mitjana local- es dedicaven al conreu de la 

vinya, de les quals es podia obtenir un rendiment mitjà de 18 hectòlitres per hectàrea, 

pel cap baix, abans de l’arribada de la fil·loxera. La collita anual seria, doncs, d’uns 324 

hectòlitres, que l’any 1860 es pagà a 20 pessetes per càrrega (1 càrrega equival a 121,6 

litres) i equivaldria a un total de 5.328 pessetes. L’exportació dels vins penadesencs es 

feia pels ports de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Salvador, que era on es fixava el 

preu final de la mercaderia. Si tenim en compte que la proporció destinada a retribuir els 

propietaris era habitualment d’una tercera part del benefici total, podem establir que les 

rendes procedents de les terres destinades a vinyes per a la família dels Barba –segons 

les que hem pogut quantificar- es podia situar a l’entorn de les 1.776 pessetes anuals
55

. 

Aquesta estimació, però, és especulativa i molt limitada, ja que està calculada sobre la 

superfície de terres que hem extret de les finques de què hem pogut trobar escripturades 

a nom dels descendents de Manuel Barba. Aquestes mateixes escriptures ens aporten les 

proves que hi devia haver algunes finques més en propietat de la família, però a falta de 

dades més concretes les seves inscripcions no ens han pogut ser facilitades pel Registre 

de la Propietat. D’altra banda, sobre la superfície total de terres, aquella que es 

destinava a la vinya probablement era més gran, sobre tot quan avançà el segle XIX. 

L’evolució de la demanda interior i exterior, que mantenia els preus a l’alça, degué 

estimular l’aprofitament dels erms i el pas del conreu de subsistència meditarrani (blat, 
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vinya i olivera) cap al monocultiu de la vinya, més rendible, afaiçonant un paisatge 

agrari que ha romàs fins els nostres dies. 

 

La mena de contracte més habitual entre pagesos i propietaries era la rabassa morta, 

però al terme de Vilafranca també es produïa el de passades i el de càrregues. El primer 

consistia en què l’amo triava una de les fileres de vinya i així, alternativament, una era 

per a ell i l’altra pel parcer. El sistema de càrregues es feia a partir del vi ja elaborat i es 

destinava una part convinguda a cadascú, però aquesta no era l’habitual. En els 

contractes de propietat de Manuel Barba hem vist com més habitual la de parts, sense 

especificar la part del propietari. Ell mateix comenta la variació en els tipus de tinença 

de la terra entre finals del XVIII i inicis del XIX  respecte als drets sobre la propietat. 

Inicialment es refereix al corregiment de Vilafranca, és a dir, als pobles que en depenien 

administrativament: “[... en cuanto a las viñas la mayor parte son de dueños distintos 

del terreno dadas a diferentes a título de rabassa morta tanto y quanto duran las sepas 

que hay plantadas, pagando las partes de cuatro cargas, una para el dueño del terreno y 

las restantes para el que ha plantado la viña”. Però al partit de Vilafranca “las viñas, 

muchas, se conceden a primeras cepas obligándose al colono a plantarlas y dar la tercera 

parte de los frutos al dueño”
56

.  

 

A la vista de les finques que posseïa la família dels Barba, no podem considerar-los 

grans propietaris agraris, sinó mitjans, dels que completaven els seus ingressos amb 

professions que els permetessin conjugar l’exercici d’altres oficis amb els migrats 

ingressos de la terra. Aquesta devia ser una de les raons per les quals cap dels homes de 

la família es dediqués plenament a l’explotació directa de la terra i de la viticultura. Tots 

ells van desenvolupar altres ocupacions principals; en morir Fèlix Barba no existia cap 

empresa familiar constituïda a partir de les terres del seu llegat, tan sols unes quantes 

propietats que, com veiem, no devien produir gaire més del que ell mateix o els seus 

nebots Francesc Xavier i Manuel guanyaven desenvolupan llurs feines. L’activitat 

socioeconòmica de l’oncle, però, fou intensa durant tota la seva vida. Malgrat residir a 

Barcelona, fou cofundador de l’empresa La Vinera del Penedès, que devia aplegar 

diversos propietaris per tal d’unir esforços de cara a l’elaboració i comercialització dels 
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vins de la comarca, i president de la junta que portà el ferrocarril a Vilafranca. També 

formà part dels impulsors del Casino de la Unió (1853), precedent del Casino 

Vilafranquès (1863). Durant aquests anys el que creix a Vilafranca i tot Catalunya és el 

sindicalisme, aliat circumstancial del republicanisme, aplegant els treballadors de 

diversos oficis. Cap a finals de 1870 els obrers vilafranquins van començar a organitzar-

se a l’entorn dels boters, els paletes i els treballadors del camp, constituïnt un primer 

nucli que s’integrarà en les Uniones de Oficio de la Región Española. Als voltants els 

obrers més actius enren els de Les Tres Classes de Vapor de Vilanova i la Geltrú i els 

paperers de la zona de Capellades. La divisió entre autoritaris i llibertaris es va donar 

aviat en el sindicat de boters vilafranquins, ja que una part optà per no integrar-se a la 

Federación de Oficiales Toneleros de la Región Española, adeherida, alhora, a la 

Federación Regional Española de l’Associació Internacional  de Treballadors. La 

primera vaga de boters es registrà el 1872.  

 

Els treballadors del camp crearen l’any 1871 la Secció de Treballadors del Camp de 

Vilafranca, que l’any següent s’unia a la Unión del Trabajadores del Campo de la 

Región Española, vinculada a la FRE de l’AIT. Exercí un model organitzatiu, 

propagandístic i reivindicatiu per a tota la comarca. El final del Sexenni Democràtic 

provocà la reducció de les activitats, l’empresonament i exili de dirigents i el pas a la 

clandestinitat de les organitzacions, cosa que facilitaria l’afluència de membres més 

exaltats i mètodes violents, en alguns casos. Així com la divulgació dels postulats 

anarquistes. 

 

Immers en aquell ambient de canvi i confrontació, que havia estat el signe del seu segle, 

Fèlix Barba i Rabella morí a Barcelona en 1893, a l’edat de vuitanta-vuit anys, sense 

haver fet testament, havent sobreviscut a les seves germanes Raimunda, soltera, i 

Francesca, i als seus tres nebots fills d’aquesta. El fideicomís establert per Manuel 

Barba havia de quedar, doncs, pels descendents de la seva germana Francesca, l’única 

dels tres fills de Manuel que s’havia casat. Per una banda hi havia Francesca Llorens i 

Fath, filla de Manuel Llorens i Barba, nebot de Fèlix Barba i germà de Francesc Xavier, 

mort en 1881. D’altra banda, Francesc Xavier de Querol i Llorens, fill de Maria del 

Carme, neboda de Fèlix barba i també germàna del filòsof, que havia mort en 1864. 

L’accés a l’herència plantejà un peit entre les dues parts: 
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“Francisca Llorens y Fath pretendió ser la única sucesora del fideicomiso establecido 

por Don Manuel Barba y Roca; pero habiendo reclamado judicialmente Don Francisco 

Javier de Querol y Llorens contra semejante pretension, el Señor Juez de primera 

instancia de este partido con sentencia firme de veinte y dos de Julio de mil ochocientos 

noventa y cinco, declaró entre otros extremos, que los bienes del fideicomiso fundado 

por el precitado Don Manuel Barba y Roca correspondian por mitad á sus nietos Doña 

Francisca Llorens y Fath [besneta y Don Javier de Querol y Llorens [besnet”
57

. 

 

Francesc Xavier de Querol va morir en 1895, poc abans que es conegués la sentència 

del procés iniciat per repartit l’herència. Els seus hereus eren l’esposa Dolors Llopis i 

Torralbas i els seus fills Joaquim i Carme de Querol i Llopis, menors d’edat en aquell 

temps. No seria fins l’any 1898 que Francesca Llorens i Dolors Llopis arribarien a un 

acord per repartir-se el patrimoni dels Barba, que incloïa el corresponent al dels Llorens 

i Barba, ja que cap dels germans Llorens n’havia reclamat cap propietat dels pares. 

 

En els anys successius les dues dones, que vivien a Barcelona, van anar venent les 

finques agràries i les cases de Vilafranca. La darrera transacció la va efectuar Francesca 

Llorens l’any 1924 en què vengué el mas Torre de Ferran i totes les seves terres (9,62 

Ha.), la propietat més important del llegat del seu besavi, per vuitanta-cinc mil pessetes. 

Francesca havia estat casada amb el comerciant Josep Bresca de Urrútia i, en enviudar, 

ho feu amb l’advocat Josep Comas Nadal, que apareixia anys abans en algunes de les 

transaccions patrimonials efectuades pel matrimoni Bresca i Llorens.  

 

 

Els estudis 

 

Llorens cursà els estudis mitjans a Vilafranca del Penedès, a Tarragona i a Cervera. Les 

assignatures de llatinitat, com s’anomenaven aleshores, les féu a l’escola pública de 

l’Ajuntament on tingué com a preceptors Mossen Giron i Marià Reguant i Llinàs. 

Aquesta escola dita de Santa Caterina, més tard incorporada a l’Institut lliure de Segon 

Ensenyament de Vilafranca (1845), fou el viver d’on sortiria un important nombre de 

llatinistes, entre d’altres, el futur bisbe Josep Morgades i Gili, Gaietà Vidal i Valenciano 
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i bona part de l’excepcional generació de professionals i intel·lectuals vilafranquins de 

mitjans segle XIX. Alguns d’ells van ser Josep Milà de Ferran, amo del teatre de 

Vilafranca aleshores i pare dels germans Milà i Fontanals, Ramon Freixas i Miret, els 

fills del catedràtic de Cervera Ramon Miret, Jordi i Ramon Miret i Teixidor, Josep 

Ignasi Almirall, també catedràtic cerverí, Joan Alcover, Salvador Cases, Ramon i Lluís 

Àlvarez, Joan Almirall i Vidal, Ramon Parera i Marquès i Josep Puig i Llagostera entre 

altres
58

. La majoria es van dedicar a la millora de la seva població a través d’iniciatives 

de restauració d’edificis públics i d’espais d’ús comú a través de la política municipal, 

mentre que d’altres es dedicaren a la política general a través dels partits liberals.  

 

L’esforç d’alguns prohoms vilafranquins, com Manuel Barba, per millorar les 

condicions de vida del comú de la població havia estimulat la creació d’escoles de nois i 

de noies que passaren a ser tutel·lades i mantingudes per l’Ajuntament durant el Trienni 

Liberal. Aquestes aules complementaven les del convent de Sant Francesc on els fills de 

les famílies més benestants feien els estudis preparatoris de Filosofia per poder 

ingressar posteriorment a la Universitat de Cervera. Llorens realitzà els estudis 

secundaris, durant tres cursos, al Seminari Conciliar de Tarragona, corresponent els 

cursos al batxillerat de la seva època. Entre 1833 i 1835 aprovà Lògica, Ontologia, 

Matemàtiques i Física: 

 

“En el Seminari de Tarragona cursà la Filosofia escolàstica; acabava de complir tretze 

anys quan estudiá Lògica i Ontologia, matèries impròpies de l’edat, perquè requereixen 

un poder d’abstracció ben superior, per cert, a les condicions normals d’un adolescent, i 

si reeixí, no pas segurament en la forma desitjable, va ésser per les qualitats 

excepcionals del nostre jovenet. Així ho reconeixia el seu antic professor Pau Bofarull, 

el qual escrivia, el 2 d’octubre de 1846, que Llorens, al curs 1833-34, malgrat la seva 

poca edat i ésser la classe excessivament nombrosa, es féu mereixedor que se li 

encarregués una de les argumentacions de les Conclusions generals d’aquell any 

acadèmic, i certifica el professor que realitzà la seva comesa amb satisfacció d’ell i 

lluïment”
59

 . 
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Durant el conflictiu curs 1835-1836 Llorens havia d’iniciar la carrera universitària, però 

la situació bèl·lica que vivia el país i la tensió entre Cervera i Barcelona per exercir de 

capitals universitàries van fer que aquell any es quedés estudiant a Vilafranca. Dirigit 

pels seus oncles Fèlix Barba (qui exercí la figura de tutor durant les llargues absències 

del pare, motivades per la guerra a partir de 1834, i definitivament arran de la mort 

d’aquest el 1839) i Ramon Llorens i Roca (que signà el certificat d’estudis i la instància 

per ser admès a examen) i pel metge i filòsof Fèlix Janer, també vilafranquí, cursà 

privadament Metafísica, Ètica i el primer any de lleis
60

, assignatures de les quals 

s’examinà a la Universitat de Cervera. 

 

Entre 1836 i 1845 van durar els estudis universitaris de Llorens, cursats íntegrament a 

Barcelona, amb uns plans d’estudis molt diferents dels actuals. Va començar els seus 

estudis quan regia el pla Calomarde (1824), que fou substituït pel Pla Pidal el 1845 i 

aquest, alhora, reformat pel pla Pastor Díaz el 1847. Començà a setze anys i acabà als 

vint-i-cinc. A la Universitat estudià simultàniament els vuit anys de Lleis i els cinc de 

Filosofia, a més d’altres matèries externes cursades alhora en altres institucions docents 

de la ciutat: 

 

“La vida escolar de Llorens és un exemple de constància i laboriositat. Llorens és el 

model de l’estudiant que estima la Universitat; es troba bé en un ambient en què hi ha 

uns homes que ensenyen i uns homes que aprenen; segueix el currículum normal dels 

plans d’ensenyament, acollint-se a les facilitats que la llei dóna, però sense 

precipitacions ni componendes. Tampoc es lliga al rigorisme de les assignatures, sinó 

que assiteix a les aules on s’expliquen matèries de complementació i perfeccionament. 

Afany de saber, respecte als mestres, afecte al company, modèstia en tot, són les 

qualitats que excel·leixen la seva vida escolar.”
61

 

 

El 1836 iniciava els estudis de Dret a la Facultat de Jurisprudència de la Universitat de 

Barcelona. El segon any (Elements de Dret romà) cursat entre 1837 i 1838 el va 

compartir amb altres 47 alumnes i va superar-lo amb la qualificació d’excel·lent. Dos 

cursos per sobre hi figurava el seu paisà Manuel Milà i Fontanals, “notable” en lleis i 

“aprovat” en Cànons. Francesc Pi i Margall, Josep Coll i Vehí i Manuel Duran i Bas 
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consten com a alumnes més destacats d’aquell curs en els estudis de Filosofia. Durant el 

tercer curs de lleis l’aula de Llorens aplegava 59 estudiants; a primer, iniciaven els seus 

estudis Antoni de Bofarull i Brocà i els estudiants de Filosofia abans esmentats. El curs 

1839-1840 Llorens feia quart (Elements de Dret públic) i obtingué novament un 

“excel·lent” com a nota final, eren 57 alumnes; Milà feia sisè (“notable”) i Joaquim 

Rubió i Ors en feia el setè (Pràctica forense, que reexí amb “excel·lent”). El cinquè curs 

Llorens el va fer amb solament 30 companys. Aquell any 1840-1841 Coll i Vehí, Duran 

i Bas i Pi i Margall figuraven com estudiants de segon de lleis i tots tres aconseguirien 

la qualificació d’excel·lent; a les aules de quart hi fou present Narcís Monturiol i 

Estarriol. Milà feia setè i Rubió i Ors acabava la carrera en les classes de vuitè. Aquell 

curs Llorens va fer els exàmens per obtenir el grau de batxiller en Lleis davant d’un 

tribunal presidit per Joaquim Pesquer, qui actuava en qualitat de degà; segons l’acta, el 

grau li fou conferit “con imposición del bonete y demás formalidades de estilo”. Dos 

cursos més tard va obtenir la llicenciatura en Jurisprudència, alhora que un altre 

estudiant que més tard destacaria en els rengles republicans: Estanislau Figueres i 

Moragas
62

. Aquell 1844 obtenien el grau de batxiller en lleis alguns dels que, en les 

dècades següents, seran els representants màxims de les diferents tendències polítiques 

presents en la societat catalana del vuit-cents: Víctor Balaguer i Cirera, Manuel Duran i 

Bas, Antoni de Bofarull i Brocà i Francesc Pi i Margall. 

 

El 15 de novembre de 1845 obtenia el de grau de batxiller en Filosofia per unanimitat 

davant d’un tribunal presidit pel degà Pere Vieta i format per Miguel Colmeiro i 

Llorenç Presas
63

. Pocs dies més tard obtenien el mateix grau oficial Joan Cortada i Sala 
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i Ramon Martí d’Eixalà. L’aplicació del Pla Pidal, vigent des del 17 de setembre 

d’aquell any, significà un cert enrenou entre els professors i catedràtics universitaris, 

perquè pocs d’ells tenien la concessió governamental de les places i eren, simplement, 

interins nomenats per la pròpia universitat. Llorens s’examinà el dia 20 al 31 de maig de 

1846 i obtingué el títol de llicenciat en Lletres, i el 8 d’agost guanyà, també per exàmen, 

el de regent de Filosofia
64

.  

 

Abans del trasllat de la Universitat de Cervera, ja existien a Barcelona estudis superiors 

i secundaris teòrics i facultatius, a part dels tècnics o professionals. Això passava per les 

contínues demandes de l’Ajuntament als governs centrals i per la iniciativa privada i 

corporativa. A Barcelona els joves comptaven amb diferents càtedres sostingudes per la 

Junta de Comerç, les Acadèmies i Col·legis i institucions particulars que no tenien res a 

envejar a altres de la Península. Llorens trobà mitjans suficients per a la seva formació 

cultural a Barcelona. L’Escola Normal s’inaugurà el 1846 i funcionà a l’edifici de Sant 

Sebastià fins que la Junta de Comerç es negà a continuar facilitant el local i el senyor 

Carreras d’Urrutia els oferí el seu Col·legi. Allí, i en els domicilis particulars dels 

senyors Figuerola i Mestres continuaren les classes. Després passà al Col·legi 

Barcelonès que dirigia Mestres. L’any 1847 va renunciar i Figuerola fou el director 

d’aquella Escola Normal.  

 

La formació de Llorens no fou unidisciplinar, ni de bon tros. Alternà l’estudi de les lleis 

amb altres ciències a la Junta de Comerç i a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i 

Arts. Féu assignatures de Lletres i Filosofia al Col·legi Carreras on ensenyava grec 

l’hel·lenista Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879)  i a l’Institut Barcelonès, on 

estudià filosofia amb Salvador Mestres. Fou a la Reial Acadèmia o Col·legi Cordelles 

(amb seu als locals que s’havia expropiat als jesuïtes feia anys i on havien prosseguit les 

feines pedagògiques sota un signe diferent al que imprimia la Companyia) on Martí 

d’Eixalà, catedràtic, li impartí dos cursos acadèmics, el de 1840-41 i el de 1841-42. Els 

estudis de Llorens abastaven, a més, matemàtiques, agricultura, botànica, geologia i 

                                                                                                                                               
gener de 1847, i el mes de maig aconseguia la de Matemàtiques sublims de la Facultat de Filosofia. Fou 

un dels fundadors de la Societat Filomàtica de Barcelona, participà d’alguns avenços de la matemàtica 

teòrica i fou consultor de l’Ajuntament en algunes qüestions tècniques com la instal·lació del gas. 

Expedient de Presas a l’AHUB. 
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mineralogia, literatura, llatí i llengua grega
65

. Coneixia bé l’anglès i el francès i tenia 

coneixements d’alemany: 

 

“Sin que presumiese de lingüista, poseía bien la lengua inglesa, y además de conocer la 

antigua lengua del Lácio y las neo-latinas, estaba en relaciones provechosas con la 

griega y con la germánica.”
 66

 

 

La possessió de la plaça de regent en Filosofia, guanyada en oposició al començament 

de la seva carrera (1846), posava Llorens en disposició d’obtenir el grau de doctor, però 

no va arribar a demanar-lo fins que li fou necessari per donar les classes als doctorands 

–grau que pogué impartir la Universitat de Barcelona durant el Sexeni Democràtic- La 

tramitació va produir-se durant l’any 1869. El 28 de setembre, un cop satisfets els 150 

escuts en concepte de drets d’examen i de grau, va realitzar la lectura de l’exercici triat, 

en número 13, sota el títol Qué se entiende por racionalidad pura y cuáles son las 

aplicaciones que se han hecho de este sistema?, del qual no es troba cap apunt entre els 

papers del seu expedient. Hi actuaven com a jutges de torn del tribunal els catedràtics 

Jacint Díaz, Manuel Milà i Marià Viscasillas. Fou investit amb el grau de Doctor a la 

Facultat de Filosofia i Lletres davant la totalitat de catedràtics de la Facultat el dia 

següent; el títol de doctor li fou expedit per la Universitat el 20 de desembre de 1871, el 

rebut signat porta data del 23 de gener de 1872. 

 

A partir de gener de 1870, posseint el grau reglamentari, Llorens va poder substituir 

Vidal en la preparació de doctorands per a l’assignatura d’Història de la Filosofia, cosa 

que va fer de forma gratuïta . 

 

Com hem vist,  per a Llorens l’estudi no es reduia a l’estricte camp dels sistemes 

filosòfics aliens, ni quedava satisfet amb els graus necessaris per a poder exercir la seva 
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activitat professional. Era proverbial la seva ànsia de coneixements que pogués 

incorporar com a exemples i demostracions del que ell explicava en el pla teòric en 

qualsevol àrea de la ciència, cosa que demostra que la seva vocació d’ensenyar filosofia 

no es centrava únicament en la defensa dels dogmes de la fe, sinó que l’entenia com a 

facilitadora d’eines lògiques per a la descoberta del món material. Els records de Mañé 

van en aquesta direcció: 

 

“Su rigidez de principios y su ardor científico le impulsaron al estudio de aquellos 

ramos del saber humano que podian ilustrar su razon filosófica; así es que llegaron á 

serle familiares lo mismo las leyes de la Geología que las de la Astronomía, y ora 

pasaba dias y dias examinando y estudiando los gabinetes de Historia natural, ora seguia 

con vivo interés los esperimentos de la clase de Física ó las operaciones del laboratorio 

de Química, donde sus comprofesores se prestaban gustosos á servirle de cicerone en 

horas extraordinarias. Y todo esto para enseñar Metafísica á estudiantes que no se 

ocupaban poco ni mucho en ciencias naturales y físico-matemáticas: tanta era la 

escrupulosidad de su conciencia y tanto su empeño de no aducir ejemplos y establecer 

comparaciones con fenómenos del mundo físico que él no hubiese comprobado!”
67
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B.- La Universitat recuperada i l’estabilització del seu cos docent 

 

 

En la construcció de la història catalana i barcelonina del segle XIX és imprescindible la 

referència a la reubicació de la universitat a la capital del principat. L’embranzida 

econòmica i demogràfica que significà la industrialització d’algunes zones del territori 

hauria quedat, si més no, condicionada i frenada sense la reactivació de Barcelona com 

a nucli cultural en l’activa zona del litoral català. La necessitat de centres de divulgació i 

de desenvolupant científic i de modernització dels costums i de les mentalitats -en 

sintonia amb la nova societat liberal i “burgesa” que estava establint la seva hegemonia 

en els països de l’Europa occidental- s’havia estat satisfent de forma autònoma des de 

les escoles creades per la Junta de Comerç barcelonina en els difícils anys de finals del 

segle XVIII i els inicis del XIX. Però la màxima aspiració dels seus impulsors era 

recuperar per a la ciutat l’estàtus universitari i promoure l’elevació general del nivell 

cultural i cientificotecnològic d’una elit interessada en consolidar el nou model 

econòmic i social sorgit de la crisi del sistema feudal. Calia establir unes noves bases 

culturals, conciliant tradició i modernitat, per legitimar la difícil consolidació del 

sistema liberal, fonamentat en principis aliens a la immensa majoria d’habitants d’una 

corona que tingué en la religió catòlica el principal instrument de cohesió, i que s’estava 

gestant entre tensions de tot tipus: imposició exterior (guerres napoleòniques), 

resistència interna (guerres carlines) i reticències al model centralista que era el 

promogut per les diferents famílies liberals (progressistes, moderats i alguns sectors 

republicans). 

 

La pèrdua de la universitat per part de Barcelona havia estat un dels càtigs aplicats pel 

poder borbònic dins de la tendència centralitzadora i absolutista que animà l’inici del 

regnat de la dinastia francesa implantada a Espanya
68

. La guerra finida l’any 1714 havia 

culminat amb el predomini de la monarquia i de la noblesa castellana sobre tots els 

                                                 
68 La desaparició de la Universitat era considerada pels barcelonins del Trienni Liberal com una “medida 

dictada no por el amor del bien público y deseos de mejorar la suerte de los pueblos, sino únicamente por 

un frenético espíritu de venganza, y quizás por el insensato propósito de generalizar la ignorancia en un 

pueblo, cuyos derechos se acababan de usurpar con escándalo y que á toda costa se quería reducir á la 

servidumbre.” Representación que dirige a las Cortes el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de 
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40 

territoris peninsulars, acabant amb el pacte federatiu que havia donat orígen a la corona 

hispana durent el segle XV i imposant la unificació política que portava implícita una 

voluntat d’homogeneització cultural. Llevat d’alguna excepció
69

, la universitat catalana 

del segle XVIII radicada a Cervera, va complir perfectament la missió d’integrar l’alta 

cultura del país dins les coordenades marcades des de la Cort, evitant influències 

exteriors (prohibició que els catalans estudiessin a l’estranger en 1718) i establint el 

monopoli cerverí per a la impressió de llibres d’ensenyament i de religió. Potser el punt 

culminant que demostra la vocació cerverina, imposada des de la seva fundació, és la 

declaració del claustre de l’any 1827, sota la cancelleria de Ramon Llàtzer i de Dou, on 

es deia: “lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir”. Lapidària afirmació de 

voluntat que marcaria el definitiu declivi de l’establiment segarrenc en benefici de la 

reobertura del de Barcelona en el moment en què els nous aires del liberalisme vagin 

canviant, amb penes i treballs, les estructures del poder tradicional. 

 

 

Els precedents: estudis superiors en una capital castigada  

 

L’edifici dels Estudis de Barcelona
70

 fou tancat immediatament després de l’entrada de 

les tropes filipistes a la capital catalana per part de la Junta Reial a causa de “la 

inconveniencia del gran concurso de estudiantes, que ya fueron en las turbaciones causa 

de motines, jefes de movimientos, tomando las armas con toda la frescura de su edad y 
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evolució d’una institució, catàleg de l’exposició, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 

2000) 
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travesura”
71

. Però existien altres motius que havien enfrontat el poder borbònic amb 

aquest establiment docent: l’any 1703 la Universitat convocà oposicions a càtedres en 

contra dels decrets que havia dictat el Reial Cosell; a més, havia donat suport explícit a 

la ciutat i a les pretensions de l’arxiduc Carles d’Habsburg. 

 

Del desmantellament dels estudis universitaris s’en salvà l’Escola Militar de Barcelona, 

hereva de l’Acadèmia de Matemàtiques que havia funcionat entre 1693 i 1705, que 

havia estat suspesa per l’arxiduc Carles i represa l’any 1716 per l’enginyer flamenc 

Jorge P. de Verboom, qui actuava sota les ordres de Felip V. La finalitat era donar 

formació a una part del gran nombre d’oficials residents en la capital ocupada. El 

director a partir de 1720 va ser l’italià Matheo Calabro, el qual mantingué serioses 

desavinences amb Verboom pel fet que aquell admetés alumnes procedents de classes 

socials baixes. A partir de 1739 s’incorporaren a l’Escola Militar nous sabers propis de 

l’enginyeria militar i estrenà un nou director: Pedro de Lucuze. Els estudis militars 

perduraren a Barcelona fins a començaments del segle XIX.
72

 

 

L’altra escola que es va salvar de la clausura general dels estudis superiors fou la 

Facultat de Medicina, instrument de salut pública indispensable en una ciutat que encara 

conservava una relativa importància demogràfica i econòmica, i que d’altra banda 

hagués quedat en mans de sanadors de dubtosa qualitat professional i moral. Aquesta 

Facultat estava íntimament lligada al principal hospital del Principat, el de la Santa 

Creu, que passà a dependre del “Protomedicat”, organisme que regia la medicina i la 

cirurgia en tot el regne. Per tal de prestigiar l’exercici de la cirurgia, posant-la al nivell 

de la medicina, i d’organitzar els seus estudis, l’any 1760 es creà el Reial Col·legi de 

Cirurgia, impulsat i dirigit per Pere Virgili i Bellver (1699-1776), on destacarà la tasca 

científica i pedagògica d’Antoni Gimbernat i Arbós (1734-1816), Francesc Sanponts i 

Roca (1756-1821) i Francesc Salvà i Campillo (1751-1828)
73

 entre altres, que marcaran 

un moment àlgid de la medicina quirúrgica a Catalunya. Aquest Col·legi, igual que el 

de Cadis també fundat per Virgili, no depenia del Protomedicat i tenia plena llibertat per 
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 Citat per Ferran Soldevila: Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona, 

(1714-1837), p. 24. 
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 Santiago Riera i Tuèbols: Història de la ciència a la Catalunya moderna, ps. 35-36. 
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 A part de la seva dedicació a l’avenç de la medicina i al seu ensenyament, Sanponts i Salvà destacaren 

també en la seva faceta d’”enginyers”, desenvolupant Sanponts maquinària amb aplicacions industrials, 

per la qual cosa la Junta de Comerç li encarregà una càtedra de mecànica. El cas de Salvà és encara més 

espectacular en els estudis sobre electricitat, ja que se’l considera l’inventor de la telegrafia elèctrica i el 

propulsor de molts altres avenços en els estudis físics i químics. 
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establir plans d’estudis moderns, inspirats en els d’institucions similars d’Europa. 

Gimbernat promogué la unificació de la Facultat de Medicina i del Col·legi de Cirurgia 

l’any 1799, però la rivalitat entre metges i cirurjans va fer que els estudis tornessin a 

quedar separats dos anys més tard. La unificació definitiva no arribarà fins 1827, quan 

el Col·legi i la Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
74

 s’apleguin en una sola institució i la 

Facultat de Medicina es faci càrrec dels estudis de cirurgia. 

 

Els estudis de Farmàcia els realitzaven mestres privats i la professió era regulada pel 

Col·legi d’Apotecaris de Barcelona, igual que succeia en altres ciutats. El títol era 

concedit pel Protomedicat de Catalunya fins que el 1806 fou establerta la Facultat de 

Farmàcia al Col·legi Sant Victorià. 

 

L’ensenyament de les matèries humanístiques pròpies del segon nivell era patrimoni 

exclusiu de les escoles dels diferents ordres religiosos establerts a la ciutat
75

. El 

Seminari o Col·legi episcopal, tancat des de la Guerra dels Segadors, fou reobert l’any 

1735 i donava classes obertes de Filosofia, Llatí i Retòrica, a part de Teologia (seguint 

la línia tomista). L’any 1770 es feien també classes de Gramàtica castellana i Poètica. 

Alguns dels alumnes destacats que passaren per aquestes aules foren Antoni de 

Capmany i l’esmentat Francesc Salvà, que hi feren estudis d’Humanitats i Filosofia. 

En un nivell superior volia situar-se l’Acadèmia de Bones Lletres (Reial des de 1751), 

continuadora de l’Acadèmia dels Desconfiats creada a Barcelona el 1700 per iniciativa 

de Pau Ignasi de Dalmases. Tot i el prestigi aconseguit durant el segle XVIII, aquesta 

acadèmia no realitzà treballs significatius –si exceptuem l’apadrinament de l’edició dels 
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 Aquesta Acadèmia havia esta creada l’any 1770 gràcies a la insistència de Joan Steva i Pere Güell amb 

l’objectiu de potenciar la comunicació entre els metges i lluitar contra l’intrusisme professional. Altres 

animadors foren Ignasi Montaner, Francesc Sanponts, Lluís Prats, Pau Balmes, Jaume Bonells, 

Bonaventura Casals i Joaquim Ruira. Establí un curs de química aplicada a la medicina (1797-98) 

impartit per Francesc Carbonell i la càtedra de medicina pràctica a partir de 1801. No va desenvolupar 

totes les seves aspiracions fundacionals com la de fer un recull epidemiològic exahustiu i documentar la 

història mèdica de Barcelona, però contribuí a crear l’ambient procliu al desenvolupament dels estudis i 

de la metodologia de la medicina moderna.  
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 Col·legi de Sant Pau del Camp, benedictins; Col·legi de Sant Guillem, agustins calçats; Col·legi de 

Sant Pere Nolasc, mercedaris; Col·legi de Sant Bonaventura, franciscans, Col·legi de la Santíssima 

Trinitat, trinitaris calçats; Col·legis de Sant Vicenç Ferrer i de Sant Ramon de Penyafort, predicadors; 

Col·legi de Sant Àngelo Màrtir, carmelitans calçats. En ells es podia cursar fins el batxillerat, que donava 

opció a l’exercici d’algunes professions i a l’ingrés a la Universitat o al Seminari. L’expulsió dels jesuïtes 

l’any 1767 va fer que els Col·legis de Betlem i de Cordelles passessin a dependre de la Reial Conferència 

física, posterior Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. 
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poemes del rector de Vallfogona Francesc Vicent Garcia
76

-, no impulsà els estudis 

d’Història de Catalunya que anunciaven els seus estatus i no superà l’esperit provincià 

pendent de la Cort. 

 

En el terreny cientificotècnic, l’impuls de l’ensenyament superior a Barcelona –tot i que 

sense titulacions universitàries- va reviure la tradicional competència entre jesuïtes i 

estaments ciutadans que ja havia estat motiu de conflictes estudiantils en dècades 

anteriors. Els primers a obrir cursos van ser els jesuïtes del Col·legi Cordelles amb les 

classes de matemàtiques de Tomàs Cerdà, convertides en “Conferència físico-

matemàtica experimental” l’any 1764, dirigida per Francesc Subiràs i Barra, amb 

permís del capità general Marquès de la Mina. Jaume Bonells substituí Subiràs, i 

posteriorment deixà el càrrec a Joan Antoni Desvalls, marquès de Llupià, el qual 

aconseguí de Carles III el reconeixement oficial de la institució (Reial Cèdula de 14 

d’octubre de 1770), que passà a denominar-se Reial Acadèmia de Ciències Naturals i 

Arts de Barcelona. En els seus inicis solament comptà amb la càtedra original de 

ciències naturals a falta de més recursos, i sobre tot per la competència que aviat li 

farien les escoles de la Junta de Comerç. Posteriorment, en les seves aules es donaren 

classes de mecànica (Damià Campeny, Joan González i Figueres), de botànica (Antoni 

Palau i Verdera), de física (Francesc de Dusay) i també exercí el professorat el 

polifacètic Francesc Salvà. Arran de l’expulsió dels jesuïtes (1767), l’Acadèmia absorbí 

part dels seus alumnes i establí la seva seu en terrenys de la Companyia, entre el 

Col·legi Cordelles i el Col·legi  Tridentí. 

 

Molt més destacada va ser la tasca empresa per la Junta de Comerç (Reial Junta 

Particular de Comerç de Barcelona) creada el 1758 i aprovada per Carles III el 1760 -

amb competències sobre tot el Principat-, que s’establí en l’edifici de la Llotja el 1767. 

Entre les iniciatives pel creixement econòmic que realitzà destaca la creació d’escoles 
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 Francesc Vicent Garcia i Torres (1578-1625), ordenat sacerdot a Vic i rector Vallforgona des de 1606, 

és considerat el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. Autor de poesia, teatre i prosa, 

adquirí gran fama en la seva època, superant la prohibició de les seves obres per la Inquisició el 1782. 

L’edició de part de les seves obres l’any 1703, emparada per l’Acadèmia dels Desconfiats serví per 

mantenir viva la seva influència fins a la Renaixença, època en què fou considerat per molts com un 

referent literari i una autoritat lingüística durant el procés de recuperació acadèmica de la llengua 

catalana, malgrat les furibundes protestes d’Antoni de Bofarull. Francesc Vicent Garcia, Rector de 

Vallfogona: La armonia del Parnàs, Barcelona, Rafael Figuerò, 1703, Edició facsímil d’Edicions de la 

Universitat de Barcelona i Publicacions de la Universitat de València, 2000, introducció d’Albert 

Rossich. 
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per promoure l’ensenyament de diferents especialitats que haurien de constituir el 

fonament del creixement de la indústria i del comerç català del segle següent, malgrat 

l’endèmica falta de mitjans i la inhibició dels poders públics estatals. Les primeres aules 

obertes van ser les de l’Escola de Nàutica (1769), dirigida per Sinibad Mas, no sense 

vèncer abans les reticències cortesanes. Tingué una gran part del mèrit en la recuperació 

de la navegació comercial i l’any 1790 adaptà els seus plans d’estudi a les directrius 

marcades pel govern.  

 

El 1772 es crea l’Escola de Dibuix (posteriorment de Nobles Arts) arran de l’acord entre 

els germans Francesc i Manuel Tramulles, deixebles de Viladomat, que regentaven la 

seva escola particular. El seu punt àlgid en la preparació de dibuixants i gravadors arribà 

amb la direcció de Pasqual Pere Moles, que havia estat pensionat a París per la Junta. El 

1805 es crearen l’Escola de Química, regida per Francesc Carbonell, on es formà el 

fundador de la toxicologia moderna Mateu Orfila, i la de Taquigrafia, confiada a 

Francesc Serra i Ginestà. La de Botànica s’obrí el 1807, dirigida per Joan Frances Bahí i 

que aprofitava els jardins del Col·legi de Cirurgia; la de Mecànica s’estabí el 1808, 

encomenada al metge Francesc Sanponts i Roca i comptà inicialment amb més de 100 

alumnes; la de Física s’obrí el 1814, després de la guerra, i la dirigí Pere Vieta. Aquell 

mateix any la Junta establia la Càtedra d’Economia Política, que exercia Fra Eudald 

Jaumeandreu. Un any més tard obrí l’Escola de Càlcul teòrico-pràctic aplicat al Comerç, 

escriptura doble i Geografia, comandada per Antoni Alà. El vetall de l’oferta educativa 

superior extraoficial a Barcelona es completà amb la càtedra de Matemàtiques (1829), la 

d’Arquitectura naval (1830) i la de Dibuix lineal (1840). 

 

L’activitat de les escoles de la Junta va estar caracteritzada per la manca de recursos per 

remunerar els professors i per l’intervencionisme de les acadèmies de la Cort en algunes 

especialitats. L’Escola de Taquigrafia, per exemple, s’havia creat el 1775, però el 

govern havia prohibit les seves activitats fins que es va reobrir trenta anys més tard.  

 

L’èxit d’aquestes escoles i l’alt nivell que assoliren algunes queden demostrats en el cas 

de la de Física: als sis anys de la seva obertura, sis alumnes de Vieta ocupaven càtedres 

en diferents universitats espanyoles; també en sis anys havien passat per les aules 

d’Economia de Jaumeandreu uns quatre-mil alumnes.  
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A part de les activitats docents, la Junta va patrocinar alguns treballs de recerca i 

divulgació com l’obra d’Antoni de Capmany Memorias históricas sobre la marina, 

comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792) i la Gramàtica y 

apologia de la llengua catalana de Josep Pau i Ballot (1815). 

 

Tota aquesta tasca docent en l’àmbit humanísitic i cientificotècnic no va minvar la 

preeminencia dels estudis superiors de Cervera, on es van formar els intel·lectuals i 

científics catalans del segle XVIII i primer terç del XIX. En les facultats d’aquesta 

universitat foren destacats Ramon Llàtzer de Dou i Bassols, gran jurista i economista 

que arribà a presidir les Corts de Cadis, però des del punt de vista reaccionari, ja que 

defensà el manteniment del Tribunal de la Inquisisció. Més important encara fou el 

mestratge de Josep Finestres i Montaldo, obert als nous corrents il·lustrats. Els altres 

personatges cerverins de rellevància foren el jesuïta i professor de filosofia Mateu 

Aymerich (1715-1799), el matemàtic Tomàs Cerdà (1715-1791) i l’homeòpata i 

catedràtic de medicina Fèlix Janer que ja hem vist com a mestre de Francesc Xavier 

Llorens.
77

 

 

 

El restabliment efímer de la Universitat durant el Trienni Liberal 

 

Si bé la ciutat sempre s’havia resistir a acceptar de bon grat la pèrdua dels seus Estudis 

Generals
78

, no serà fins 1796 que s’endaguen les primeres diligències oficials per part 

de la cormporació municipal per tal d’aconseguir el retorn de la universitat a la capital 

del Principat, gestions que quedaren neutralitzades per les més efectives d’Ambrosi 

Escudero, canceller (rector) de Cervera. 

 

Acabada la guerra amb França, el 1816 l’Ajuntament, a través del capità general de 

Catalunya, Francisco Castaños, sol·licita a Ferran VII el trasllat de la universitat, però la 

tesitura és favorable a Cervera, bastió de l’absolutisme enfront d’una Barcelona on les 

idees liberals en política i en economia van arrelant amb força. El Cosell de Castella va 
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 «El restablecimiento del Estudio general fué idea nunca abandonada del todo desde la fecha de su 

supresión. Escritor tan sesudo como Villanueva, en su “Viaje literario”[Jaume Villanueva i Astergo 

(1763-1824) Viaje literario a las iglesias de España, decía a comienzos del siglo XIX que era un “gran 

dolor” no hubiese Unversidad en Barcelona, por ser pocas las ciudades de España “que puedan presentar 

tantos auxilios para tenerla», (s.a) Universidad de Barcelona, p. 29. 
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sol·licitar un informe del fiscal del Tribunal Suprem Francisco Gutiérrez de la Huerta, 

que l’emeté en sentit negatiu argumentant que les idees liberals avançarien massa si es 

realitzava el trasllat de la universitat a Barcelona. Així, la Reial Ordre del 15 de maig 

resolgué que no hi havia motiu per privar la vila segarrenca de la seva universitat ni 

“había razón alguna de justicia ni de utilidad pública para la traslación”.   

 

L’oportunitat per Barcelona renasqué durant el Trienni Liberal. Dins la mateixa 

universitat cerverina hi havia una important activitat d’agitació per part del sector liberal 

de professors –minoritari- i de la majoria d’alumnes. El 22 de febrer de 1821 

l’Ajuntament envia una representació davant les Corts sol·licitant novament el dret a 

establir una universitat
79

; les pressions de Cervera i de la pròpia Diputació provincial 

feien que no es parlés explícitament de “trasllat”, però la crítica a la pèrdua dels drets 

del Principat apareixia explícitament. Les aspiracions de la ciutat van trobar canal en el 

Reglament General de la Instrucció Pública aprovat per les Corts el 29 de juny d’aquell 

any: s’establien els tres graus per als centres docents, dels quals el segon (“preparación 

para otros estudios y medio de adquirir cultura general”) i el tercer (“preparación para 

ejercer alguna profesión particular”) s’havien de realitzar en les “universidades de 

província”
80

. En funció d’aquest Reglament, a Barcelona li corresponia una universitat 

de segona i tercera ensenyança, i els antics establiments com Cervera haurien de 

desaparèixer, en crear-se els que fixava el nou pla. 

 

Tanmateix, les peticions de l’Ajuntament a les Corts per tal que li fos concedit el permís 

per obrir els estudis, a partir dels existents a l’Acadèmia de Ciències (ara Nacional, no 

Reial), a la Junta de Comerç, al Seminari, a la càtedra de Medicina clínica, al Col·legi 
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 La pèrdua de la universitat era considerada una “medida dictada no por el amor del bien público y 

deseos de mejorar la suerte de los pueblos, sino únicamente por un frenético espíritu de venganza, y 

quizás por el insensato propósito de generalizar la ignorancia en un pueblo, cuyos derechos se acababan 

de usurpar con escándalo y que á toda costa se quería reducir a la servidumbre”, i seguia criticant els 

termes econòmics i estratègics del trasllat: “se empeñó neciamente el Gobierno á principios del siglo 

pasado en reunir en la ciudad de Cervera todos los establecimientos de instrucción pública que estaban 

esparcidos en Cataluña, y en construir allí un vasto edificio, sepultando inutilmente muchos millones 

contra todos los principios de una sabia economía, y concentrando los preciosos rayos del saber en el 

punto más á propósito para evitar su difusión”. Finalement, s’acusava els jesuïtes de la pèrdua de la 

universitat com a revenja per no haver estat mai admesos a la de Barcelona, al contrari del que passava a 

Cervera, on tenien col·legi propi i càtedres perpètues. Representación que dirige a las Cortes el 

Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de Barcelona sobre erección en la misma de Universidad 

Literaria, demostrando los perjuicios que se seguirían de continuarse esclusivamente en Cervera y las 

ventajas de plantificarse en Barcelona, Barcelona, 1821. 
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 El Reglament preveia, explícitament, l’establiment de les universitats provincials a Salamanca, 

Santiago, Oviedo, Valladolid, Saragossa, Barcelona, València, Grananda, Sevilla i Madrid. 
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de Cirurgia i als estudis de Farmàcia del Col·legi Sant Victorià
81

, no van ser ateses (25 

de juliol i 14 de desembre). Per compte seu, el Cap polític provincial interí Juan Manuel 

Munárriz autoritzava el municipi, el 17 de gener de 1822, a obrir la universitat, 

coincidint amb les revoltes absolutistes en què participaven els cerverins.  

 

Els catedràtics elegiren Domènec Maria Vila i Tomàs
82

 com a rector i Albert Pujol 

(1783-1847), prior dels agustins descalços, com a vicerector i autor l’any anterior del 

sermó Las ventajas que resultan á la nacion española de prohibir su Constitucion el 

egercicio de cualquiera otra religion que no sea la católica, apostólica, romana, y la 

obligación de todo español de aplicar su celo para conservarla
83

. El curs s’inicià el dia 

16 de febrer amb un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament, un cop superada l’epidèmia 

de còlera que patí la ciutat. Hi hagué tres discursos: el primer, a càrrec del Cap polític 

Munárriz, a qui es devia bona part de la gestió davant del govern, un altre pronunciat 

per Francesc Tomàs Ros, síndic de la comissió municipal d’instrucció, i el tercer a 

càrrec d’Albert Pujol (a qui popularment es coneixia com “Pare Pujolet” per ser baix 

d’alçada). Les paraules de Pujol van palesar les esperances que les màximes autoritats 

acadèmiques de Barcelona tenien posades en la consolidació del règim constitucional: 

“te retornará la sabiduria lo que te usurpó la malicia, y dirás que si perdiste la 

Universidad en los tiempos en que fueron llamados despotas los constitucionales, la 

recobras con mas profusion en la época en que los verdaderos constitucionales han 

levantado su gloria sobre las ruinas de los panegiristas del despotismo”. Sobre la 

orientació filosòfica dels estudis, confiava en el mètode dels ideologistes francesos –cita 

explícitament Condillac- per mantenir un equilibri entre moral i ciència, amb la intenció 

que “la Religion prospere sin alteracion, sin otros adornos que aquellos con que quiso 

hermosearla su fundador, teniendo á la vista la sentencia del P. S. Agustin, que la 

Religion pura no necesita ni ama fantasmas, que toda cosa verdadera es mejor que todo 

lo que puede fingir la arbitrariedad”.  
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 Domènec Maria Vila i Tomàs va ser l’encarregat de la càtedra de Principis de legislació universal. Patí 

la persecució absolutista després de 1823; traduí i publicà una selecció de textos d’autors romàntics 
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 En ell Pujol afirma que la religió és un fonament superior al de la llei per tal d’aconseguir dels 

ciutadans un comportament ètic i moral.  La llei “no basta tenerla en el código sino en el corazón, no en 
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entendimiento y en el corazon.” (p.12) 
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Per completar el panorama de temes que serien constant cavall de batalla per a les 

dècades posteriors entre els grups intel·lectuals i polítics catalans, seguint diferents 

tendències, Pujol recorda la qüestió foral, i amb cautela la situa entre les matèries en què 

caldrà instruir els alumnes en el context liberal que es vol forjar: “recordarémos los 

antiguos fueros que causaron á nuestros padres tantos sacrificios para conseguirlos 

como dolor por haberlos perdido, pero no al objeto de restablecer privilegios odiosos 

que son una herida á la ley general, sino para autorizar al pueblo en sus legitimas 

libertades”
84

. 

 

La confirmació d’aquest acte encara va costar moltes tensions amb els poders centrals 

fins que el 2 de novembre una Reial Ordre aprovava el reglament provisional de la 

Universitat de Barcelona, tot derogant la de Cervera. En els discursos inaugurals del 

curs 1822-1823, efectuats el dia 28 de novembre, es digué que “si Cervera debió su 

Universidad a un rasgo de despotismo, Barcelona no podía menos de recuperar la suya 

en la época de la libertad”. Les classes s’iniciaren el dia 30 en els locals on les 

realitzaven les institucions precedents, a més de l’exconvent de Sant Agustí. Pel 

finançament, sempre escàs, es mantenien les fonts anteriors, a més de subvencions 

municipals i l’usdefruit de les rendes de Cervera que abans ho havien estat de l’antic 

Estudi barceloní. 

 

Però aquesta reestructuració de l’ensenyament superior a Catalunya retornà al seu estat 

inicial arran del final de l’entrada a Barcelona de les tropes franceses durant el mes de 

novembre de 1823, quan es van poder posar en efecte al Principat els decrets que 

anul·laven la legislació dels constitucionalistes i, per tant, la universitat tornava a ser 

patrimoni de Cervera. La conseqüència fou que es destituïren els catedràtics desplaçats 
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de Cervera a Barcelona
85

 i quedaren suprimides les matrícules dels alumnes que 

participaren en la defensa de la ciutat contra les tropes absolutistes hispanofranceses
86

. 

El pla del ministre Calomarde (1824) substituí el que s’havia aprovat en 1821, el nou 

pla era de caire reaccionari i centralista: establia la uniformitat de l’ensenyament per a 

totes les universitats i les subjectava a un mateix règim centralitzat. A Cervera Ramon 

Llàtzer i de Dou, famós per la seva frase contrària a la llibertat de pensament, fou 

nomenat canceller. Són els anys universitaris d’aquells qui haurien de ser, més 

endavant, abanderats de la resorgiment cultural català i els artífex i primers catedràtics 

de la futura universitat restaurada: Manuel de Cabanyes, Manuel Milà, Jaume Balmes, 

Roca i Cornet, Manuel de Bofarull i Martí d’Eixalà, entre d’altres. 

 

Les càtedres de la Junta de Comerç i de les acadèmies van ser depurades dels professors 

més significadment liberals, com a mesura represora d’entre les preses pel capità 

general Carlos de España: es tancà la càtedra d’Economia Política de Jaumeandreu, 

religiós liberal -agustí descalç igual que Pujol- i un dels primers defensors del 

proteccionisme per estimular la indústria a Espanya. Es funda el 1827 el Reial Col·legi 

de Medicina i Cirurgia a partir de la fusió de l’Acadèmia mèdica-pràctica i el Col·legi 

de Cirurgia, culminant el procés iniciat per Antoni Gimbernat. El Col·legi de Farmàcia 

continuava la seva activitat en el convent de Sant Victorià. 

 

Les acadèmies de Ciències Naturals i Arts i la de Bones Lletres romandran tancades 

entre 1824 i 1832, traslladant-se l’arxiu de la segona al de la Corona d’Aragó.  
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La restauració definitiva de la Universitat de Barcelona 

 

L’Ajuntament dirigí a Ferran VII l’any 1833 una nova comunicació citant els estudis 

que es donaven a Barcelona i demanant l’establiment de set càtedres de Jurisprudència 

civil (Dret romà i espanyol) per evitar el greuge comparatiu que patien “la clase noble y 

(...) la de comerciantes acaudalados” respecte a altres ciutats, que pagarien els mateixos 

alumnes. Aparegué la dura oposició de Cervera, però comptà amb el recolzament del 

capità general del Principat, Manuel Llauder, qui, invertint el clàssic argument del 

temor a la perillositat de concentrar estudiants en una ciutat com Barcelona, el que 

considerava perillós era tenir tants estudiants en un lloc llunyà al control de les 

autoritats, havent-hi molts que discutien “los legítimos derechos de S.M.”
 87

, pel fet que 

es trobaven dins la influència de professors declaradament absolutistes, partidaris del 

carlisme. L’any següent, amb un ambient d’eufòria dins dels cercles liberals, enrobustits 

pel retorn dels exiliats de la darrera dècada, les Corts redactaven un nou pla d’estudis i 

la ciutat, aprofitant les noves circumstàncies polítiques, tornava a sol·licitar que li fos 

concedida una de les universitats del regne, amb el recolzament d’altres ciutats 

catalanes, però no obtingué resposta. 

 

L’any 1835, la conjuntura era més favorable per a Barcelona, els liberals necessitaven 

perentòriament la contribució econòmica, militar i ideològica de la ciutat en la guerra 

civil contra els absolutistes. La reivindicació dels estudis superiors habria de rebre 

l’embranzida definitiva que portà al restabliment dels estudis universitaris. L’11 

d’octubre de 1835 l’Ajuntament insistia en la petició, proposant que es creés una 

universitat “interina” amb professors de Cervera. El dia 22 d’aquell mes es dictava la 

Reial Ordre autoritzant la creació de quatre càtedres de Jurisprudència -ampliades 

posteriorment a sis-, que s’establirien a l’exconvent de Sant Gaietà, sota el control no de 

la ciutat, sinó de la Universitat de Cervera. Els estudis, que donarien dret a l’obtenció de 

graus
88

, abastarien sis matèries i s’estendrien durant vuit cursos. Ramon Roig i Rey, 

Jaume Quintana, Fèlix Illas, Pere Nolasc i Vives, Vicenç Rius i Roca i Ramon Martí 

d’Eixalà foren els professors de les recent estrenades càtedres. Martí, encarregat del 

Dret espanyol, pronuncià l’oració inaugural sobre història del Dret en un to més neutre, 

menys polititzat que el parlament previ del governador civil interí Josep Melcior Prat.  
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Aquell curs es matricularen uns cent seixanta alumnes, divuit dels quals pertanyien al 

tercer curs que impartia Martí, entre els quals destacava Francesc Permanyer i Tuyet
89

. 

A instàncies del mateix governador civil, l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts 

eixoplugà les lliçons de Física que Joan de Zafont feia al monestir de Sant Pau del 

Camp, tancat després dels avalots d’aquell mateix any. A més, es creà una comissió 

formada pels acadèmics Agustí Yàñez, Joan Baptista Foix, Antoni Monmany, Pere 

Felip Monlau i Josep Antoni Llobet que deliberà sobre la creació de noves càtedres 

d’estudis superiors. El resultat fou l’establiment de dotze càtedres de cursos anuals 

durant 1835, que esdevenien el complement adient a les que mantenia la Junta de 

Comerç i preparava el planter de professors de la imminent institució universitària. Un 

total de 356 deixebles acudiren a les aules de l’Acadèmica per cursar els estudis 

científics d’enyament superior durant aquell curs repartits entre les metèries següents 

(entre parèntesis el nombre d’alumnes matriculats): Matemàtiques pures en dos cursos a 

càrrec de Josep Alegret (130) i Pere Màrtir Armet (4), Geologia i Mineralogia exercida 

per Josep Antoni Llobet i Vall-llosera
90

 (5), Zoologia i Taxidèrmia per Marià de la Pau 

Graells (16), Geometria aplicada a les arts per Francesc Font (23), Economia aplicada la 

indústria per Eudald Jaumeandreu (-), Mecànica teòrica per Joan Agell (2), Astronomia 

per Onofre J. Novellas (13), Explotació de mines amb arquitectura subterrània i 

Geometria descriptiva per Francesc Peradaltas (12), Física especulativa i pràctica per 

Joan de Zafont (108) i Geografia i Cronologia per Pere Felip Monlau (19).  

Martí d’Eixalà fou l’encarregat d’Ideologia i Lògica (24), una matèria dissenyada 

seguint el model dels ideòlegs francesos –segons l’orientació que ja havia donat Pujol 

en el seu discurs de 1822-, que prenien la filosofia pel seu vessant científic i formal, 

com una ramificació de la història natural. Així, havia de constituir el principal 

fonament de l’ensenyament pràctic que es volia implantar per servir de suport al 

desenvolupament econòmic i a la modernització social en un moment de contraposició 

amb tot allò que significava la pervivència del vell absolutisme.  
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El dia 3 de novembre es pronunciaren els discursos inaugurals. El governador Prat 

mantenia l’esperit il·lustrat i antijesuïtic afirmant que l’Acadèmica “ha sido el único 

establecimiento de su clase en esta capital durante un período de mas de 50 años, en que 

centenares de jóvenes han aprendido practicamente á rectificar su juicio y purgarle de 

los prejuicios y errores de la metafícica aristotélica”
91

. El de Pere Felip Monlau seguia 

el mateix caire i feia servir el concepte “positivisme” per defensar la concepció empírica 

que calia donar a l’ensenyament si es volia que les aules contribuïsin a la prosperitat 

material i a la reorganització moral de la societat. Les seves paraules denoten un cert 

coneixement de l’esperit de l’obra del comte de Saint-Simon i, probablement, de la del 

seu antic secretari, el montpellerenc Comte: “Esta Real Academia, M. I. Sr., lleva por 

norte la utilidad, despreciando en alto grado las sutilezas con que pierden el tiempo y 

estrujan su mente genios mezquinos é incapaces de remontarse á la esfera del 

positivismo
92

” (els subratllats són en l’original), asserció que venia seguida d’una crítica 

als darrers anys del regnat de Ferran VII durant els quals romangué tancada l’Acadèmia, 

però també, implícitament, a les associacions que posteriorment pretenien la subversió 

radical de l’ordre sociopolític, malgrat estar ell mateix vinculat als cercles democràtics 

del socialisme contemporani primigeni
93

: “ya no fueron miradas las Academias como 

otras tantas lógias desorganizadoras”. A continuació Monlau es dedicà a ressaltar, una 

per una, el valor de les noves càtedres per la seva importància social i per la utilitat de 

les aplicacions pràctiques dels seus ensenyaments.  

 

A més, l’Acadèmia de Bones Lletres havia creat estudis de Llenguatge, Literatura i 

Història. Durant el mes de gener de 1836 una Reial Ordre donava validesa oficial als 

cursos aprovats en aquestes aules, a l’espera de l’aprovació d’un nou pla d’estudis. 

 

Mentrestant la guerra carlina havia facilitat l’ascens dels progressistes, que posaven en 

crisi el canvi d’estructures pactat entre defensors de l’Antic Règim i els liberals 

moderats. Entre setembre de 1835 i agost de 1837 els avalots populars a Barcelona van 

permetre l’accés al poder dels progressites, els quals, emparats en el prestigi militar i la 
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influència política d’Espartero, canalitzaren el procés revolucionari cap a la Constitució 

de 1837, que si bé era menys democràtica que la de Càdis, significava, per contra, la 

supressió del règim senyorial, del delme i de les amortitzacions nobiliàries i 

eclesiàstiques. En aquest context, tant els moderats com progressites catalans maldaren 

per encabir la demanda de la recuperació de la universitat per a Barcelona entre els 

greuges infligits pel despotisme a una ciutat tan inequívocament liberal. Durant 1836 

l’Ajuntament progressita crea la Societat del Foment de la Il·lustració amb l’objectiu de 

promoure les iniciatives públiques a favor de l’ensenyament , entre elles la creació de 

l’Institut Barcelonès de segon ensenyament, patrocinat econòmicament per la 

corporació municipal.  

 

L’Institut suplia la desaparició dels col·legis religiosos incendiats durant la bullanga de 

l’any anterior; funcionà interinament fins que fou reconegut pel govern el juliol de 

1837, quan se li autoritzà a instal·lar les aules al convent de Santa Elisabeth
94

. Martí 

d’Eixalà en fou el director de maig de 1839 a desembre de 1841
95

. 

El dia 3 de maig de 1836 s’insistí novament en el trasllat de la Universitat de Cervera a 

Barcelona; el 16 de juliol l’Acadèmia de Ciències pren la iniciativa de reunir la de 

Bones Lletres i les càtedres de Jurisprudència, i plantejar l’establiment de la universitat. 

El 4 d’agost el govern publica un nou Pla general d’estudis que trasllada les universitats 

d’Alcalá de Henares a Madrid i de Cervera a Barcelona, però el motí dels sergents a La 

Granja transtornà el procés: el 4 de setembre una Reial Ordre ajornava l’aplicació del 

Pla general fins que s’hi pronunciessin les Corts. A l’endemig, el cap polític Josep 

Melcior Prat, acollint-se a una circular del govern constitucional del 24 de març de 1823 

–el motí de La Granja havia reimplantat la Constitució de 1812-, convocà una reunió 

dels professors dels centres docents on es decidia l’establiment d’uns Estudis generals 

de segona i tercera ensenyança, cosa que confirmà l’Ajuntament en sessió de l’1 

d’octubre.  

 

El governador Prat aprovà la proposta el dia 13, però un decret provisional del govern, 

del 29 d’octubre, mantenia l’ajornament de la decisió final, que havien de prendre les 

Corts, i tolerava l’establiment dels Estudis barcelonins per evitar un conflicte que podia 

afeblir els rengles liberals en uns moments delicats de lluita contra els partidaris del 
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cunyat de la Regent. Com que la situació era provisional, el 17 de novembre la ciutat 

insistia en, amb arguments reforçats per la situació bèl·lica, que Cervera era “padrón de 

ignominia para el pueblo catalán [... establecimiento que tiene ligada su suerte con la 

del absolutismo”
96

. 

 

Aclarida la situació, el dia 19 de novembre de 1836 es celebrà la instal·lació dels nous 

Estudis Generals, encara sense el reconeixement oficial definitiu, però que per Reial 

Ordre del 21 de desembre obtindran l’autorització per funcionar pel periode d’un any, 

quedant la resolució final del conflicte Barcelona-Cervera, com quedava dit en les 

ordres precedents, pendent de la resolució parlamentària. L’oració inaugural fou 

pronunciada a l’església de Sant Felip Neri per Albert Pujol, vicepresident de la Junta 

de Professors, i versà sobre Generalidades acerca de la Historia de la Universidad
97

. 

Precedit per una presentació segurament redactada per l’editor de l’opuscle, Antoni 

Bergnes, que s’obria amb les paraules “La venganza de un déspota arrancó en 1714 á 

Barcelona la antiquísima é ilustre Universidad literaria de que disfrutaba”, el discurs de 

Pujol establí un paral·lelisme entre el liberalisme –sense matisos- i la defensa del saber, 

reclamant els mitjans pedagògics “para dar vida y movimiento á la agricultura, al 

comercio y á las artes, artes digo que compitieran con las estranjeras, si el injenio y 

laboriosidad catalana hubieran logrado el estímulo y proteccion que dispensa la 

Inglaterra”. Condemnava, per tant, el despotisme polític que sempre s’esforça per 

“jeneralizar la ignorancia”. Insistí en el greuge infligit a Barcelona per la Junta “llamada 

de Justicia”, creada pel duc de Berwick, i per la “prepotencia jesuítica”, que 

determinaren el trasllat de les sis universitats catalanes a Cervera.  

 

Respecte a la unificació del codi civil i penal, projecte principal per crear un cos jurídic 

homogeni a l’estat liberal en procés de construcció, Pujol defensà la creació d’un cos 

jurídic unitari, però tenint en compte les aportacions que podia fer “la lejislacion 

catalana, obra maestra de nuestros antiguos padres y sabios predecesores, cuya 

prevision, talento y recto juício ha garantizado la esperiencia de algunos siglos”; tant 

aquesta com la resta del dret espanyol “deben conocerse á fondo y meditarse, parque el 
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tiempo y la práctica comuniquen despues el tacto fino de saber aplicar las leyes á los 

negocios con oportunidad”.  

 

Cap al final del seu discurs, Pujol insistia en reclamar del govern el reconeixement 

explícit de la Universitat barcelonina, comparant la situació present amb la del Trienni 

“Si el gobierno constitucional de 1822 se prestó á los deseos de esta ciudad, ¿porqué es 

menos jeneroso el de 1836? [... ¿Se hará decir á S.M. como en 1816 que no habia razon 

alguna de justicia, ni utilidad pública para la traslacion de la Universidad de Cervera á 

Barcelona? ¿Durará este fantasma de temor que infunde la reunion de cursantes en 

grandes poblaciones? ¿Cuántos miles de ellos contiene Barcelona? ¿Cuántos reunió en 

1823? ¿Cuántos el año escolar que precedió? ¿Y qué hicieron? Defender su Patria, 

estudiar, someterse á las autoridades y respetar á sus profesores”.  

 

En les paraules adreçades específicament als estudiants, “precisados á dejar el 

armonioso canto de las musas para incorporaros en el carro de Marte”, els animava a 

defensar els seus drets, també el de rebre instrucció, combatent l’absolutisme que en 

aquells moments experimentva el seu moment de màxim desplegament territorial per la 

meitat nord peninsular. “(...) cuando llegue este momento feliz [la pau, dirá Barcelona: 

he peleado y he vencido, pero sin olvidar jamás que Minerva diosa de la guerra, lo es 

igualmente de las ciencias”
98

.  

 

L’èxit de l’obertura dels cursos, malgrat les circumstències, fou espectacular: uns mil 

dos-cents estudiants van omplir l’oferta de les facultats, posant immediatament de 

manifest un problema que no seria resolt fins trenta-cinc anys més tard, la falta d’unes 

instal·lacions adients per a la docència. 

 

Un cop aprovada la constitució que havia de substituir l’Estatu Reial de 1834, el 2 

d’agost de 1837, Barcelona retrucava per al restabliment de la Universitat de 1714 

(retorn de la de Cervera) o bé la de 1823 (creació de nova planta), i s’hi acompanyava 

un pla d’estudis. Finalment, l’1 de setembre d’aquell any una Reial Ordre decidia la 

primera opció: es traslladava interinament la Universitat de Cervera a Barcelona, a 

l’espera que l’acció fos definitivament refrendada pel pla d’Instrucció Pública que 
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elaboraven les Corts, y el 18 d’octubre tenia lloc la cerimonia d’instal·lació de la 

Universitat Literària a la capital del Principat, “a pesar de otras incesantes atenciones 

que han rodeado desde la llegada de la Real órden á las Autoridades de la ciudad y de la 

provincia”, apuntava Albert Pujol referint-se a la situació bèl·lica i a les accions 

contràries escomeses des de Cervera. Això s’esdevenia 301 anys després que es 

col·loqués la primera pedra de l’Estudi General de la Rambla, reconvertit en caserna de 

l’exèrcit durant el segle anterior. Pujol va ser escollit rector i Martí d’Eixalà secretari.  

 

El discurs d’obertura d’aquell any acadèmic fou dividit en dues parts, que llegiren els 

dos alts representants de la nova institució; el del rector seguia en la línia historicista, 

relacionant la història de la universitat amb la pugna entre liberalisme i absolutisme que 

ja havia encetat l’any anterior.  

 

En aquesta ocasió Pujol inicià fent una justificació de la posició catalana en la Guerra de 

Successió, identificant el país, i de les seves autoritats, amb les llibertats cíviques -

amenaçades per l’absolutisme-, que ell considerava fruit d’un sistema jurídic madur i 

fortament legalista. Ja des de 1640 “con la Universidad literaria avanzaban las ideas 

liberales, el ultramontanismo debia ceder su posicion, y el progreso de las ciencias era 

un obstáculo para que la alianza del absolutismo y del error ejercieran impunemente su 

imperio”. Aquest degué d’ésser un dels eixos fonamentals de la pressió feta sobre les 

autoritats durant tot el procés: fer aparèixer la causa dels liberals catalans íntimament 

relacionada amb la lluita contra l’absolutisme, amb la qüestió universitària com un 

càstic a la ciutat per trencar l’esperit intrínsicament “liberal” de les seves institucions, 

evitant posar en dubte la legitimitat de la dinastia, que seguia essent el principal 

fonament del nou règim, però abonant el terreny al creixement del sentiment 

provincialista.  

 

Durant el seu torn, Martí d’Eixalà defensà una concepció de la instrucció adreçada a la 

formació d’individus que siguin conscients de la importància de mantenir la cohesió 

social mitjançant la moral, i no solament a la recerca del benefici personal. Explicà 

l’aparició dels estats com evolució de les societats feudals, que previament haurien 

desbancat el poder comunitari dels petits propietaris, vers la creació d’un poder 

autoritari, del qual quedarien excloses la classe dels artesans, comerciants i fabricants, 

que tendiran a desequilibrar el sistema: “Las divisiones serán inevitables, la ambicion se 
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aprovechará de ellas é iguales causas le facilitarán la empresa. Además hay entonces un 

elemento, esto es, la clase oprimida, de la que echará mano uno de los partidos, y 

arrollará con él la grande resistencia que opone el principio conservador en toda suerte 

de aristocracias (...) hasta que, cansado de ajitarse en todas direcciones el pueblo, se 

sujeta á un usurpador que al principio le presenta las cadenas envueltas en el aparato del 

órden ó entretejidas de laureles”. Alhora –diu Martí-, d’aquests sotracs i del mateix 

principi de conservació, de progrés, de felicitat individual i prosperitat pública 

sorgeixen les ciències per crear les noves bases de la civilització “siendo el resultado de 

sus primeras investigaciones, analojías mas ó menos delicadas con que esplica en globo 

el sistema completo de la creacion”. La seva interpretació evolucionista sintonitzava 

amb la que la Il·lustració produïa arreu de l’Europa occidental i constituïa un dels 

primers exemples d’interpretació progressista de la història a l’Espanya del XIX, 

identificant –com havia fet Pujol abans- liberalisme amb saber i absolutisme amb 

obscurantisme. Propugnava l’extensió de l’ensenyament racionalista entre les classes 

mitjanes, però sense descuidar l’eloqüència en el llenguatge, arma de gran impacte 

social entre el poble “en el siglo actual por la fuerza irresistible de la opinion”. La 

progressiva importància dels parlaments i de la premsa feia precís preparar les futures 

classes dirigents amb les eines necessàries (lògica i oratòria) per influir en l’opinió 

pública
99

. 

 

L’acció del govern en favor del restabliment a Barcelona de la principal universitat 

catalana va acabar de clarificar la posició política d’una bona part del claustre cerverí: el 

canceller Bartomeu Torrebadella i altres professors s’implicaren definitivament amb el 

carlisme, intentant mantenir la representació de la Universitat “legítima”. L’any 1838 es 

traslladaren a Solsona, en mans dels carlins, i durant el mateix any establiren la seu 

universitària al monestir de Sant Pere de la Portella, prop del municipi de la Quar, al 

Berguedà, on es van impartir els cursos de 1838-39 i 1839-40 fins que la comarca fou 

presa pels liberals.  

 

Durant l’any 1838 les aules de la Universitat es van instal·lar a l’antic convent dels 

carmelites descalços exclaustrats per efecte de la primera desamortització del segle 
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Barcelona, dia 18 de octubre de 1837, 1837. 
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XIX
100

. Havia quedat en estat semiruinós a causa dels incendis subsegüents a la 

bullanga anticlerical de 1835. La situació, doncs, de la Univeresitat Literària 

barcelonina quedava enquadrada, davant de l’Hospital de la Santa Creu, en el rectangle 

format pelsa carrers del Carme, dels Àngels, d’Elisabets i de Xuclà, a banda de les 

facultats que s’ubiaven en indrets més escaients. L’estat físic de l’edifici serà una 

constant font de preocupacions i de despeses en reparacions que no acabarà fins que 

s’aconsegueixi traslladar l’activitat al nou edifici de l’Eixample l’any 1872. 

 

La reubicació de 1837 no va aclarir definitivament el panorama dels estudis superiors a 

Catalunya. Si bé la Teologia i la Jurisprudència formaven part d’ella, la Medicina 

disposava de Col·legi propi, així com els estudis de Farmàcia; la Filosofia s’ensenyava 

a la Universitat, però tant el Col·legi Tridentí com els de Medicina i Farmàcia podien 

atorgar també el grau de batxiller. Durant 1839 Medicina, Cirurgia i Farmàcia es van 

incorporar a la Direcció General d’Estudis, però es mantenien alienes a la nova 

organització universitària. A més, la junta de govern de Lleida restablí el 15 d’octubre 

de 1840 la Universitat de Cervera i el dia 23 era la de Mallorca la que feia el mateix 

amb la de Palma. El claustre de la Universitat barcelonina va instar la Regent el 13 de 

novembre a confirmar definitivament la Reial Ordre de l’1 de setembre de 1837 i a que 

els estudis de Medicina, Cirurgia i Farmàcia s’integressin dins la Universitat. Es 

demanava també l’exclusiva dels estudis de Filosofia i que es transferissin els cursos 

impartits per les escoles de la Junta de Comerç
101

. 

 

Barcelona havia donat suport inicial a la revolta progressista liderada per Espartero, 

entre altres coses, per defensar la seva autonomia municipal (que permetia un sufragi 

restringit més ampli). Es el sistema constitucional entrà en crisi el setembre de 1840, 

provocant l’exili de la regent. Aviat, però, creixé la malfiança respecte al poder central a 

causa de les mesures que es consideraven lesives als interesos catalans: es preveia el 

reclutament obligatori a base de “quintes” i es parlava insistentment d’un acord 

comercial amb Anglaterra que legalitzaria la importació de teixits anglesos, ja prou 

abundants gràcies al contraban i a la corrupció dels funcionaris. El coronel Prim s’erigia 
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 La R.O. del 6 de setembre d’aquell any cedia a la Universitat el convent i l’hort annex, on també ragué 

la seu de l’Institut provincial. 
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 Les matèries impartides per l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts pel curs 1837-1838 apareixen 

publicades al “Diario de Barcelona” del dia 18 d’octubre de 1837, justament el de la cerimònia 
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a les Corts en defensor de la causa catalana, mentre que entre l’opinió de la resta del 

país s’estenia la idea de l’egoïsme provincial català. Els republicans, molt actius a 

Barcelona, recriminaven a Espartero que hagués frenat les reformes socials i 

democràtiques que eren presents entre les reivindicacions de setembre.  

 

La Junta de Vigilància de Barcelona, establerta amb caràcter interí l’octubre de 1841 

mentre les autoritats militars superiors havien marxat en campanya per apaivagar la 

insurrecció moderada d’O’Donnell, en una mostra d’afirmació davant del poder central, 

i cercant la lliure expansió de la ciutat, decidí enderrocar les muralles de la Ciutadella. 

En mans dels elements més radicals del progressisme, i de republicans, la Junta destituí 

alguns catedràtics de la Universitat que criticaven la nova situació, nomenant-ne altres 

de més afins. Entre els qui hagueren de deixar el claustre estava el rector Albert Pujol, 

que fou substituït per Domènec Maria Vila i Tomàs, el qual ja havia exercit el càrrec 

durant l’intent de restauració del Trienni. Espartero aplicà sobre la ciutat una política de 

càstig i recompensa: d’una banda ordenà la reconstrucció dels murs desmuntats de la 

fortalesa militar, i de l’altra optà per escoltar les insistents peticions del claustre de la 

Universitat, donant satisfacció a una de les principals aspiracions de l’elit intel·lectual i 

econòmica de la ciutat, que s’havia arrenglerat clarament amb la causa liberal i que ara 

calia mantenir fidel al projecte de consolidació del règim: el 10 d’agost de 1842 el 

regent signà el decret pel qual s’apovava definitivament la translació de la Universitat 

deixant sense efecte les maniobres lleidatanes destinades a conservar la universitat 

segarrenca i revocant, alhora, l’acord de la Junta de govern de Mallorca. Tanmateix, es 

reconeixien els estudis cursats fins llavors en ambdós centres.  

 

Amb el reconeixement definitiu de la Universitat, s’engegà el procés d’estructuració 

dels estudis secundaris i terciaris dins d’aquesta institució docent, sempre, però, 

caracteritzat per la manca d’autonomia en la presa de decisions i per les dificultats 

pressupostàries, salvades en molts casos pel sacrifici dels docents o per la recerca 

d’ingressos irregulars en d’altres.  

 

L’1 d’octubre d’aquell mateix 1842 es refongueren en la Facultat de Jurisprudència les 

de Cànons i Lleis, que operaven autòmomament i un any més tard es reunien en la 

Facultat de Ciències Mèdiques els estudis de Medicina, Cirurgia i Farmàcia. Els estudis 

de Filosofia eren la formació secundària prèvia a l’ingrés en altres facultats; moltes de 



 

 

60 

les matèries eren les que donaven les càtedres de la Junta de Comerç i les Acadèmies. 

Un informe del 24 de desembre de 1843 per la Facultat de Filosofia de Barcelona 

proposava la reforma d’aquests “estudis preparatoris generals” i la creació de col·legis o 

facultats provincials de Filosofia per preparar en quatre anys les assignatures de ciències 

i de lletres que donguessin dret a obtenir el títol de batxiller necessari per a qualsevol 

carrera, i que es creés a Madrid i Barcelona la Facultat de Ciències i Lletres per ampliar 

i completar en quantre anys més aquests estudis, gaudint de titulació superior pròpia
102

. 

Algunes d’aquestes propostes van ser recollides en el Pla d’estudis elaborat durant el 

ministeri de Pedro José Pidal l’any 1845. 

 

Mentrestant s’havien anat realitzant els primers cursos a les aules de l’exconvent del 

carrer del Carme emmig l’inestable clima de la ciutat i del país que fins i tot havien 

impedit la lectura dels protocolaris discursos d’apertura anual en els anys 1838, 1839 i 

1840. El de 1841 fou pronunciat per Pere Felip Monlau i Roca (1808-1871), arrenglerat 

en les files progressistes i directament implicat en el moviment cultural de la ciutat. 

Filosòficament fill de Martí d’Eixalà, entre 1840 i 1844 fou catedràtic de Literatura i 

Història de la nova Universitat fins que se l’expulsà en arribar els moderats al poder
103

. 

Monlau, que estudià medicina, és un exemple d’intel·lectual del XIX format en una 

especialitat socialment reconeguda, que després es decantaria vers el conreu de les 

lletres, sense descuidar fer aportacions al seu primerenc camp d’estudis. Fou un dels 

higienistes més destacats del seu temps i un dels principals impulsors de l’obertura de 

Barcelona al seu pla amb l’obra ¡¡¡Abajo las murallas!!! de 1841. Aquest primer 

discurs el redactà en llatí (De litterarum statu atque Progressi), essent el primer que, 

amb motiu de l’inici del curs acadèmic, es pronunciava en aquesta llengua
104

.  

 

Durant el conflictiu període comprès entre 1842 a 1843 els encarregats d’obrir l’any 

acadèmic foren Agustí Yáñez
105

 (De necessario scientiarum omnium foedere, 1842), 
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 Citat a La Universidad de Barcelona, (no consta autor), Barcelona, 1950, p. 35-36. 
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 Instal·lat a Madrid, exercí la càtedra de Psicologia, Lògica i Ètica a l’institut de la capital i a l’Escola 

Normal fins 1854, quan gaunyà la càtedra d’Higiene a la facultat de Medicina, que deixà més tard per 

continuar la seva dedicació a la psicologia, influït per la frenologia divulgada per Marià Cubí. 
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 Els altres dos discursos inaugurals fets en llatí foren els d’Agustí Yàñez l’any següent i tres anys 

després el de Josep Rubio i Alemany (De ingeniorum delectu ad disciplinas litterarum discendas, 1844). 

Els posteriors, durant tota la resta del segle, foren pronunciats en castellà. Per tota Europa l’ús de la 

llengua llatina, abans principal vehicle de la comunitat universitària, deixava la seva funció a les llengües 

nacionals majoritàires.  
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 Agustí Yàñez i Girona (1789-1857) “va ser deixeble de F. Carbonell i Bravo a l’Escola de Química de 

la Junta de Comerç. Graduat en Farmàcia, va doctorar-se a Madrid. Tot seguit va guanyar una càtedra al 
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catedràtic de Farmàcia i reconegut liberal que havia estat separat de la docència entre 

1823 i 1830, i, novament, Pere Felip Monlau (La literatura es la fiel expresión de la 

sociedad, 1843), aquest pronunciat al saló de les Acadèmies ja el 9 de desembre, un cop 

apaivagats els fets revolucionaris d’aquells mesos. En ambdós casos l’apologia liberal 

és manifesta, però s’evita en tot moment exaltar les passions, desfermades a l’exterior 

del recinte universitari, tot apel·lant a la força superior de la raó i de la ciència. Monlau, 

que seguia fidelment l’admiració romàntica del seu moment per la civilització grega, i a 

qui les circumstàncies polítiques no permeteren fer un discurs més elaborat sobre el 

tema escollit, afirmà que no sempre la literatura reflecteix la realitat històrica d’una 

societat, sobre tot en èpoques de repressió on “solo pasarán á la posteridad los 

mercenarios partos de la adulacion y del miedo”
106

. Al final, es refereix al projecte de 

reforma de la instrucció pública en què treballa el govern progressista, però que acabarà 

aprovant, modificant-ne alguns aspectes de la seva filosofia, el primer govern de 

Narvàez.  

 

Monlau confia en la millora i generalització de l’educació per canviar el sistema 

d’obtenció de càrrecs en l’administracio que tracicionalment es repartien mitjançant el 

nepotisme, l’adulació i les influències: “El dia que un hombre de estado, dotado de 

voluntad firme y sano juicio, comprenda todos los recursos que por sí misma ofrece la 

instrucción pública, aquel dia (dice con su acostumbrada enerjía Mr. Girardin
107

) se 

                                                                                                                                               
tot just creat Col·legi de Sant Victorià. El 1820 va publicar Lecciones de Historia Natural, una obra que 

fou llibre de text obligat durant molt de temps. Fou catedràtic, degà i rector (1856) de la Universitat de 

Barcelona. Les seves idees polítiques, liberals, el portaren a intervenir en la política del seu temps, i arribà 

a ser primer alcalde constitucional, en absència del titular, l’any 1823, en circumstàncies dramàtiques. 

Hom pot assegurar que la seva fou una vida dividida entre la ciència i la política”. Santiago Riera i 

Tuèbols: Romanticisme i Renaixença,1800-1860,  volum IV d’Història de la cultura catalana (dirigida 

per Pere Gabriel), p. 262. 
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 Pere Felip Monlau i Roca: Discurso inaugural que en la abertura del curso académico de 1843-44 

leyó en la Universidad Literaria de Barcelona, el dia 9 de diciembre de 1843, D. Pedro Felipe Monlau, 

Doctor en Medicina y Cirujía, y catedrático de Literatura é Historia en la misma universidad, Imprenta 

de Joaquín Verdaguer, Barcelona, 1843, p. 11. 
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 Monlau es referia a Marc Girardin, conegut com Saint-Marc Girardin (1801-1873), escriptor i crític 

literari francès, premiat dues vegades per l’Acadèmia Francesa (1824 i 1828), fou professor estatal de 

poesia francesa durant trenta anys i, durant quaranta-cinc, crític literari del “Journal des Débats” alhora 

que col·laborador a la “Revue des Deux Mondes”. Exemple d’intel·lectual compromès amb la política a 

partir de la monarquia de Lluís Felip d’Orléans, als principis de la qual es mantingué fidel davant el 

republicanisme i el II Imperi, fou elegit diputat a les legislatures de 1834, 1848 i 1871. Els seus discursos 

i escrits sobre el paper que l’ensenyament havia de jugar en la nova societat li van valer, el 1844 –any en 

què ingressà a l’Acadèmia-, ser designat membre del Consell d’Estat per a la Instrucció Pública. Quant 

als sistemes polítics, Girardin opinava que allò que compta és l’acció dels governs a través de les seves 

lleis, i no tant si aquestes procedeixen d’una monarquia o d’una república, i tampoc que els sistemes 

siguin aristocràtics o democràtics. El seu pensament fornia arguments pels defensors d’un liberalisme 

compromés amb el progrés econòmic i social a través d’un sistema constitucional que pogués forjar una 
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creará una nueva jerarquía social [... el grado de instruccion determinará los derechos 

políticos y las aptitudes administrativas, poniendo barreras intraspasables á las 

pretensiones exageradas y á las candidaturas ridículas”
108

, una meritocràcia que havia de 

contribuir a afermar el propi poder polític i evitar que les lluites pel poder afectessin el 

funcionament de l’aparell estatal: “los funcionarios públicos formarán necesariamente la 

parte escojida de la nacion [... entonces el Gobierno gozará siempre de prestigio, 

porque siempre estará dignamente representado; y entonces, por fin, gobernará real y 

efectivamente, porque el poder cobrará aquella robusta autoridad moral sin la cual su 

precaria existencia está siempre amenazada por el conflicto de las ambiciones 

personales”
109

   

 

El transtorn de la Jamància tindrà com a conseqüència la radicalització ideològica 

d’alguns sectors socials menestrals i obrers de la ciutat, i un control policial permanent 

sobre les activitats socials i polítiques que s’hi desenvolupin. Els elements més 

moderats de la ciutat, alguns procedents dels rengles progressistes, contraris tant a la 

Junta Popular Directiva de 1842 com a la Junta Suprema provincial de 1843, que 

pensava restituir l’ordre constitucional des d’una Junta Central contra el despòtic govern 

d’Espartero, constituirà la nova elit de la ciutat i de la seva universitat durant el període 

següent, marcat pel domini dels moderats, per la marginació de progressites i 

republicans, i per la fonamentació del nou sistema liberal molt restringit. La ciguda 

d’Espartero facilitarà el retorn dels catedràtics foragitats en 1841, i, al seu torn, la 

sortida dels professors progresistes com Monlau.  

 

 

El Pla Pidal de 1845: la primera gran reordenació centralista de l’ensenyament 

 

Les lluites entre liberals i absolutistes primer, i les tensions entre les diverses faccions 

liberals després, dificultaven l’adopció de plans per a la regulació oficial de 

l’ensenyament, cosa que havia complicat molt les aspiracions universitàries de 

Barcelona. Fou el cas del citat Reglament de Instrucció Pública de 1821 i el del Pla 

Calomarde de 1824. Algunes d’aquestes lleis i reformes, a més, havien fracassat per 

                                                                                                                                               
nova aristocràcia basada en el poder econòmic de la nova burgesia industrial i comercial i en la influència 

dels intel·lectuals. 
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falta dels  pressupostos que permetessin la seva aplicació efectiva. Alguns aspectes de la 

reforma provisional de 1836, durant el ministeri del Duc de Rivas, seran tinguts en 

consideració, però no els aspectes més liberals com el de donar llibertat als professors 

per triar els llibres de text, mesura que es considerava “prematura en España, y de 

resultados nada favorables”
110

 i que havia propiciat la tria de llibres obsolets o 

desconnectats de l’objecte de l’assignatura per part d’alguns catedràtics. Això 

contrastava amb la voluntat centralitzadora i exahustiva, autèntic esperit de la nova llei. 

 

Els reglaments i reformes seguien el model francès (d’organització, no pas l’acadèmic) i 

es portaven a terme des de la Direcció General de la Instrucció Pública i des del 

posterior Consell d’Instrucció Pública, creat el 1843 amb la reforma de Gómez de la 

Serna, ambdós organismes dependents del Ministeri de Governació. El gener de 1844 el 

ministre Peñaflorida convocà el Consell per iniciar el projecte de planificació de 

l’ensenyament secundari i superior, que havia de refondre i conferir el caràcter de 

corporació centralitzada a aquests nivells d’ensenyament en els centres públics, i 

establir les normes a seguir per part de les escoles privades, però el mes de maig va 

haver un canvi ministerial: Narváez substitueix González Bravo al capdavant del govern 

i Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865) és nomenat nou ministre de Governació.  

 

El 25 de setembre de 1845 aparegué a la Gaceta de Madrid el Reial Decret que 

substanciava el nou Pla d’Estudis de secundària i terciària dividit en quatre seccions, 

precedit per l’exposició dels motius, amb data del dia 17 del mateix mes. Pidal 

pertanyia al sector més dretà dels liberals moderats, cosa que es deixa sentir en la 

redacció de l’exposició, però es considera que l’estructura i articulat del pla es deu 

fonamentalment a Antonio Gil de Zárate, cap de la Direcció d’Instrucció Pública. 

En l’exposició el ministre comenta la necessitat del nou pla perque la instrucció “regida 

en general por disposiciones interinas, cuyo carácter tienen también casi todos los 

profesores; dotados estos mezquinamente; desatendidos ciertos estudios á que es preciso 

dar impulso; privados todos de aquel enlace que constituye el verdadero edificio del 

saber humano; y por último, introducido el desorden en la administración económica; 

no había persona alguna en España que no reclamase por su pronto y eficaz remedio”. 
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La millora de l’eficiència en la prestació del servei porten el ministre a procurar el 

control de la gestió econòmica de l’ensenyament per la via d’acabar amb la complicada 

tramoia del finançament dels centres docents públics: “llevada a feliz cima la 

centralización de los caudales [a través de les reformes prèvies, el Gobierno conoce ya 

los medios de que puede disponer, y con presencia de ellos se ha formado el adjunto 

proyecto que tengo la honra de someter á la aprobación de S.M. para el arreglo 

definitivo de las enseñanzas secundaria y superior”. A continuació argumenta la 

“necesidad de establecer unidad y armonía en todas las escuelas del reino”, idea a partir 

de la qual justificava acabar amb l’autonomia de què havien gaudit els centres 

universitaris tradicionalment, criticant-la com segueix: “Antiguamente eran las 

universidades independientes entre sí y hasta del Gobierno mismo: cada cual tenía su 

régimen, sus estudios, sus métodos y aun sus pretensiones distintas: no solo disponían 

arbitrariamente de sus fondos, sino que hasta era también arbitraria en ellas la 

enseñanza. Ya desde fines del siglo pasado trató el Gobierno de poner diques á 

semejante anarquía, que, tras del desconcierto general de todas las ciencias, mantenía á 

estas en atraso lastimoso, perpetuando rancias ideas, doctrinas desacreditadas y 

perjudiciales preocupaciones”. La centralització es mostra com la solució racional als 

problemes de l’ensenyament i també a les diferències de recursos entre províncies en el 

cas del nivell secundari. Però la uniformització dels plans d’estudis no es concep tant 

com el millor sistema per millorar-ne la qualitat científica de les “rancias ideas”, sino 

per evitar les “doctrinas desacreditadas” i les “perjudiciales preocupaciones”, cosa que 

es pot interpretar més aviat com un filtre o censura a la influència d’idees i mètodes 

aliens que no pas a la voluntat de modernitzar els estudis afavorint el contacte amb els 

altres centres docents estrangers. 

 

Acte seguit aborda la part més ideològica de la llei que proposa i entra en la disputa 

sobre la preponderància literària o cientificotècnica dins l’ensenyament: “En lo antiguo 

fijaba casi exclusivamente la atención el estudio del latín, que con algunos 

conocimientos de filosofia escolástica venía á constituir nuestra segunda enseñanza. 

Echáronse luego de menos las ciencias exactas y naturales, cuyo abandono ha sido tan 

funesto á la industria española; y después de varios ensayos hechos con no muy feliz 

éxito, cayóse en el extremo contrario, abandonándose casi del todo el estudio de las 

humanidades, y pretendiendo convertir á los niños puramente en físicos y matemáticos. 

¿Qué ha resultado de aquí? Sin conseguirse lo último, se han perdido los estudios 



 

 

65 

clásicos, y nuestra literatura actual se resiente por desgracia de tan fatal abandono”. La 

solució que donarà a la dicotomia anirà en benefici de la recuperació d’importància de 

les “lletres” i del desplaçament de les assignatures físiques i numèriques als darrers anys 

de la secundària, bandejant-les pràcticament dels primers estudis.  

 

La llei creava els instituts de segon ensenyament, es precisava que n’havia d’haver un, 

al menys, en cada província. Els de tercera classe donaven una formació elemental
111

 

bàsica en tres cursos i en els de segona classe la formació elemental completa. En 

aquests darrers es podien cursar en dos anys les assignatures d’ampliació
112

 

especialitzada -a part de l’ensenyament elemental- que servien de preparació per a 

l’estudi d’algunes carreres. Així, l’ensenyament secundari dividit en cinc anys, de 

quinze assignatures, solament tres corresponien a elements de matemàtica i física i una a 

ciències naturals. Aprovats aquests cursos, l’alumne podia obtenir al grau de Batxiller 

en Filosofia. 

 

En les capitals amb universitat eren les facultats de Filosofia les que impartirien la 

segona ensenyança exercint d’institut provincial
113

, habilitades per expedir els graus de 

batxiller i de llicenciat
114

 en Filosofia. Un dels objectius era fornir els coneixements 

d’aquells alumnes “que quieran ejercer útiles profesiones, ó aspiran por distintos modos 

á brillar en el Estado”. És a dir, que a falta d’estudis més precisos, aquestes facultats 

havien de nodrir el cos funcionarial de l’administració pública. La major part dels 

alumnes, però, preparaven les assignatures en centres privats per passar posteriorment 

els exàmens en els centres oficials. 

 

L’ensenyament tercer estava format per les facultats majors: Teologia, Jurisprudència, 

Medicina i Farmàcia. Estaven finançades pel govern directament i calia, per a totes, el 

grau previ de Batxillerat en Filosofia. Per a cada facultat major calia fer un curs amb les 

                                                 
111

 En aquest nivell d’ensenyament es buscava establir una “educación moral, religiosa y literaria. Para 

esto a sido preciso dar de nuevo á las humanidades toda la importancia que habían perdido, haciendo de 

ellas la base principals de la enseñanza”. Per tant, primava el factor ideològic per damunt de la possibilitat 

d’esperonar la modernització social i econòmica afavorint una preparació de la població estudiant que 

seguís les bases de l’ensenyament tecnològic i científic, com es feia en altres països europeus. 
112

 L’ampliació de segona ensenyança es dividia en dos grups: lletres i ciències, amb les seves 

assignatures respectives. 
113

 El sosteniment d’aquest nivell d’ensenyament quedava sota responsabilitat de les províncies. 
114

 La llicenciatura en lletres s’obtenia després d’aprovar els dos cursos on s’estudiava Llatí, Grec, Anglès 

o Alemany, Literatura i Filosofia; per a la de ciències calia superar Matemàtiques, Grec, Química, 

Mineralogia, Botànica i Zoologia. 



 

 

66 

tres o quatre assignatures específiques de la carrera, i a continuació els set cursos –cinc 

en el cas de Farmàcia, que es completaven amb dos anys posteriors de pràctiques-. Al 

final s’obtenia el grau de llicenciat en la facultat corresponent. 

 

Els estudis superiors eren els de doctorat o de perfeccionament i s’obtenien després 

d’aprovar en dos cursos les sis assignatures de lletres o les sis de ciències. Fent les dues 

opcions s’obtenia el grau de Doctor en Filosofia. Els de Teologia i Jurisprudència 

podien fer-se en un any i abastaven tres assignatures. Els de Farmàcia tenien dues 

assignatures i els de Medicina cinc dividides en dos cursos. Amb el doctorat es volia 

propiciar la millor formació dels qui s’havien de dedicar al professorat i solament es 

preveia una sola universitat que conferís aquests graus “(...) y esta ha de ser aquella que 

con mayores medios y más perfección en la enseñanza, se reunan todas las facultades , 

todas las ciencias para formar un gran centro de luces que la iguale con el tiempo á las 

mas célebres de Europa, convirtiéndola en norma y modelo de todas las de España. Esta 

universidad solo puede existir en la capital de la monarquía”. 

 

La secció dedicada a estructurar els estudis també preveia els especials, dedicats a 

carreres i professions no subjectes a la recepció de graus acadèmics. El govern es 

compormetia a fer-se càrrec de la formació dels especialites en construcció de camins, 

canals, mines i ports, en agricultura, veterinària, nàutica, comerç, belles arts, arts i 

oficis, escribans i procuradors. Però el desenvolupament d’aquestes intencions no 

arribarà fins que una raforma dels plans abordi la qüestió en 1850. 

 

Respecte al nombre d’universitats, l’exposició jutja excessives les deu creades arran del 

Reglament de juny de 1821
115

, però també considera “preferible la conservación de 

algunas universidades más de las que realmente debieran existir, á los disgustos y 

perjuicios que necesariamente acarrearía el suprimirlas”. Tanmateix, no totes les 

universitats tenien les mateixes facultats: Filosofia i Jurisprudència eren comunes, 

Medicina es cursava en cinc d’elles i Farmàcia en dues. Teologia es feia com a carrera 

universitària en cinc, remarcant l’exposició la devallada de peticions de matrícula, i 

preveient que els cinquanta seminaris conciliars, sostinguts en part amb les aportacions 
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 Les de Canàries, Toledo i Osca no van obtenir el rang d’universitats, sinó que van passar a ser instituts 

superiors de secundària. 
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dels pressupostos estatals, puguin exercir com a facultats si les enxenyances impartides 

en ells s’adapten al nou pla d’estudis. 

 

Dels centres d’ensenyament secundari privats la llei no en preveu més intervenció que 

la d’establir les normes per a l’obertura, sense gaire restriccions, i que els exàmens per 

obtenir el grau de Batxiller cal realitzar-los en els instituts on siguin incorporats. Però 

adverteix explícitament que cal donar als pares garanties, a través de les inspeccions, 

per tal que no es deixin enganyar per les “brillantes promesas de charlatanería, de que 

por desgracia se deja harto fácilmente seducir su credulidad y mal aconsejado cariño”, 

ja que “la enseñanza de la juventud no es una mercadería que puede dejarse entregada á 

la codicia de los especuladores, ni debe equipararse á las demás industrias en que 

domina sólo el interés privado”; es tracta d’una activitat d’interès social per la qual ha 

de vetllar el govern, tot i que no es compromet a fer cap llei específica que reguli 

l’exercici de la llibertat d’ensenyament. 

 

En la secció tercera de la llei aborda un dels tradicionals punts febles de l’ensenyament 

a Espanya: la forma de dotar i retribuir les places de professors universitaris. Estableix 

la creació d’un cos únic de catedràtics “sin más distinciones que la antigüedad y el 

diferente sueldo que a cada uno le corresponda” i la millora de les seves retribucions ja 

que mentre això no arribi “en vano se daría a los estudios la organización más sabia”, no 

s’aconseguirar pujar el nivell de l’ensenyament “mientras su suerte [la dels professors 

sea precaria, mientras mezquinas dotaciones les aseguren apenas una miserable 

existencia”. Els sous estarien d’acord amb l’escalafó, confeccionat en funció dels anys 

de servei, i es crearien tres categories de catedràtics -d’entrada, d’ascens i de terme- a 

les quals s’accediria per rigorosa oposició
116

 després de tres anys d’exercici en un nivell. 

Les xifres anirien des dels 12.000 als 30.000 rals (3.000 i 7.500 pessetes 

respectivament), a més de la percepció dels drets d’exàmens. En el cas dels catedràtics 

d’Institut els salaris es fixaven entre els 10.000 i els 12.000 rals anuals (2.500 i 3.000 

pessetes). Si ho comparem amb el salari mitjà d’un teixidor, que era d’unes 1.300 

pessetes anuals l’any 1843, o amb les 600 d’un filador, al qual l’entrada d’un únic sou a 

casa no permetia la supervivència familiar, calculada en unes 2.000, podem entendre 
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 Tanmateix, es mantenia l’atribució governativa de nomenar catedràtics, o ascendir-ne la categoria, 

entre les personalitats de reconegut prestigi. Els tribunals a càtedres estaven formats per set catedràtics i/o 

especialistes nomenats pel govern, que examinaven els aspirants en grups de tres. El tribunal seleccionava 

una terna d’aspirants i el govern decidía el guanyador de la plaça. 
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que les retribucions del professorat no significarien un gran atractiu per als professionals 

de les diferents especialitats
117

. 

 

Per accedir a les oposicions, que sempre es realitzarien a Madrid, calia aprovar els 

execicis de regent, els quals habilitaven també per exercir d’agregat, ajudant o substitut 

en les facultats. D’aquesta forma es pretenia establir un sistema objectiu d’accés al 

professorat universitari  basat en els mèrits dels aspirants i promoure l’interés dels 

catedràtics per l’actualització de la seva formació establint diferents categoríes amb 

diferents sous. 

 

La quarta secció del Pla d’Estudis es referia a l’administració de l’ensenyament, 

mantenint el Consell de la Instrucció Pública com a màxima institució rectora 

encarregada de crear, conservar o suprimir centres docents, d’establir mètodes i 

reglaments i de proveir càtedres y elaborar l’escalafó entre altres funcions. Es regulen 

alguns òrgans de les universitats com el nomenament del rector, que designa 

directament el rei
118

, els degans de facultat, nomenats a proposta del rector, els 

secretaris de la universitat i de les facultats, el claustre d’universitat amb competències 

acadèmiques i els instituts superiors que formen les facultats de filosofia, i el claustre 

general format pel rector i pels doctors de totes les facultats. 

 

Respecte a l’administració econòmica es mantindria la Junta de centralització de fons 

propis de la instrucció pública com a principal organisme administrador i distribuidor 

dels diners per a l’ensenyament establerts en els pressupostos. La disposició de les 

partides per cada universitat es faria a través d’un dipositari (recaptador-pagador) 

nomenat pel govern i de la intervenció del secretari de la universitat. 
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 Dades obtingudes a partir de: Ildefons Cerdà: Teoría general de la urbanización: y aplicación de sus 

principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, Imprenta Española, Madrid, 1867; Josep 

Maria Huertas Clavería: Obrers a Catalunya: manual d’història del moviment obrer (1840-1975), 

L’Avenç, Barcelona, 1982; Gabriel Tortella Casares: El desarrollo de la España contemporánea: historia 

económica de los siglos XIX y XX, Alianza Editorial, Madrid, 1995.  
118

 El rector no podia ser un catedràtic en actiu, devia ser persona “de conocida ilustración, y 

caracterizada por su posición social ó por el destino que ocupe”. Així el govern es volia assegurar la 

fidelitat dels rectors al poder que els designava, esdevenint el càrrec més un instrument de vigilància del 

compliment exacte de les consignes governatives que no pas el màxim representant del claustre com ho 

havia estat en altres temps. 
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El resultat d’aquest pla d’estudis, detallat més endavant a través de reglaments, fou, en 

primer lloc, transformar l’ensenyament en una qüestió d’Estat. Significativament la 

unificació i centralització de les competències es feia a través del Ministeri de 

Governació, l’encarregat posteriorment d’exercir el control de l’ordre públic en 

substitució dels ministeris militars. L’autonomia universitària quedava trencada, 

l’administració dels centres docents depenia ara del govern i no pas dels cossos docents 

que l’havien exercit fins aleshores, amb l’objectiu d’evitar possibles oposicions en 

l’aplicació de les directius del poder polític. El mecanisme creat, amb nombrosos retocs, 

va marcar el sistema educatiu estatal durant tot el període moderat, però la seva 

aprovació per decret, evitant la discussió parlamentària dels seus objectius i estructura, 

farà que no compti amb el consens dels sectors desplaçats del poder, que promouran els 

canvis verificats en la Llei Moyano de l’any 1857
119

. 

 

Les primeres dades sobre el professorat universitari espanyol, després del Pla Pidal, són 

les corresponents al projecte d’escalafó de 1846 on figuren els dos-cents vint-i-dos 

catedràtics titulars de les universitats espanyoles en actiu. Les dades definitives de 

l’escalafó les recollia la “Gaceta de Madrid” de l’1 de gener de 1849, elles certifiquen la 

important contractació de professorat a través d’oposicions duta a terme durant els dos 

anys precedents. El nombre total de catedràtics quedava situat en dos-cents noranta
120

.  

 

 

Influència del Pla Pidal en la Universitat de Barcelona  

 

En la seva Reseña histórica de la Universidad Literaria de Barcelona
121

, Vidal i de 

Valenciano explica la situació del professorat universitari abans de 1845 “la instrucción 

pública, lejos de obedecer á un sistema, en armonía con las necesidades de los tiempos, 

regíase generalmente por disposiciones interinas, dictadas para cada caso particular, y 

en manera alguna subordinadas a un principio concreto (...) la enseñanza (...) hallábase 

desempeñada por profesores que, mezquinamente retribuidos, y en manera alguna 

considerados, o no consagraban á su profesión todo el lleno de sus facultades, 
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 Palomeque Torres, Antonio: La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley 

Moyano de 1857, p. 27. 
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 Veure quadres del nombre de catedràtics espanyols per universitats i facultats, anys 1846 i 1949, a 

DOCUMENT 18. 
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 Gaietà Vidal i de Valenciano: Reseña histórica de la Universidad literaria de Barcelona, 1881. 
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precisados a buscar en otras esferas los elementos indispensables para satisfacer sus 

necesidades más perentorias, o hacían del profesorado escabel o puente de paso para 

llegar a posiciones más provechosas e independientes”. També menciona el desgavell 

existent en els plans d’estudis per la falta de planificació lògica entre els diferents 

nivells: “No existían entre los diferentes grados de la enseñanza la trabazón y enlace, la 

gradación precisa para que resultaran antecedentes y consecuencias entre los diferentes 

estudios elementales y superiores”. Les universitats vivien independents unes de les 

altres, sovint rivalitzant entre elles i entrant en contradiccions científiques, vivint de les 

seves rendes i de la protecció dels seus patrons.  

 

Per tot això, l’autor de la Reseña, que exercí com a professor sota la influència del Pla 

Pidal de 1845, el valora positivament quan ja feia anys que havia estat superat per altres 

noramatives “y sin que esto quiera decir que sea digno de aplauso sin la reserva más 

insignificante, no puede desconocerse el servicio eminentísimo que a la instrucción 

pública prestó desde luego el “Plan de estudios” decretado por S.M. la Reina Dª Isabel 

II en 17 de Setiembre de 1845 y el Reglamento que para su ejecución se ordenó en la 

propia fecha”. 

 

La publicació de la Reial Ordre en la Gaceta de Madrid el dia 25 de setembre va donar 

lloc a la reestructuració nominal de la cúpula de la Universitat de Barcelona. Els càrrecs 

directius passaven a dependre del govern a través del seu delegat o Cap polític, en el cas 

de Barcelona ho era José Fernández Enciso, al qual fou lliurada el dia 5 d’octubre la 

Universitat per part del rector Joaquim Rey i Esteve, que també posava a disposició el 

seu càrrec. El mateix dia Fèlix Janer feia el lliurament de la Facultat de Ciències 

Mèdiques. El dia 8 d’octubre el Cap polític, sense la intenció d’introduir grans canvis en 

l’estructura precedent, confirmava en els seus respectius càrrecs tant el rector Joaquim 

Rey com els degans de les facultats: Jaume Quintana a Jurisprudència, Pere Vieta de 

Filosofia, Fèlix Janer de Medicina i Josep Antoni Balcells de Farmàcia.  

 

A partir d’aquest moment alguns professors van haver de tramitar els títols 

corresponents per tal d’acreditar llur grau acadèmic que demanaven les places ocupades 

segons el nou ordenament legal. És per això que durant el mes de novembre catedràtics 

com Martí d’Eixalà o Joan Cortada van haver de gestionar el seu títol de batxillers en 

Filosofia. En aplicació de la nova llei, seria la Direcció General d’Instrucció Pública 
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l’encarregada de confeccionar les plantilles de professorat i, en tot cas, confirmar els 

nomenaments d’interins i substituts. En la relació de professors que la Direcció envià a 

la Universitat de Barcelona pocs dies després de la publicació del Pla Pidal 

desapareixien els professors que no tenien plaça en propietat. La Universitat hauria de 

fer-se càrrec, pels seus propis mitjans, de proveir les places de substituts que en tot cas 

havien de comptar amb la titulació pertinent. A Jurisprudència es van incorporar quatre 

professors procedents d’altres universitats suprimides pel nou pla: Francisco Falces, 

Francisco Escudero i Jaime Claver d’Osca i Manuel Calisto de Toledo. Barcelona 

comptava amb vint-i-set catedràtics oficials (era la tercera en nombre després de la de 

Madrid, amb cinquanta-dos i Sevilla amb vint-i-vuit) dels dos-cents vint-i-dos 

reconeguts en tot l’Estat, segons el projecte d’escalafó que es va elaborar durant 1846 a 

partir de la data de nomenament per a les càtedres per part del govern
122

.  

 

El conflicte creat amb aquells professors que exercien càtedres des de feia anys, però 

que no comptaven amb un nomenament del govern –cas de Martí d’Eixalà- es resolgué 

amb la Reial Ordre del 30 de gener de 1846, la qual reconeixia el dret a la càtedra 

professada fins aleshores per a aquells que acreditessin cinc anys de servei en qualitat 

d’interí o de substitut
123

. 

 

El “Reglamento para la ejecución del Plan de estudios decretado por S.M.”, publicat el 

22 d’octubre de 1845 establia en l’article 8è el districte universitari de Barcelona, que 

aplegava les quatre províncies catalanes i les Illes Balears
124

, tancant així definitivament 

les aspiracions de Cervera a conservar la seva universitat. Es creava l’Institut de Segon 

Ensenyament de Barcelona
125

 agregat a la Universitat a través de la Facultat de 

Filosofia, de forma que l’Institut fundat per la Societat de Foment de la Il·lustració, 

municipal, passava a denominar-se Col·legi Barcelonès, sense vinculació orgànica amb 
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 El projecte d’escalafó general dels catedràtics espanyols, primer realitzat a Espanya, fou reproduït per 

“El Pensamiento de la Nación, periódico religioso, político y literario”, dirigit per Jaume Balmes, en els 

seus números 122 (3 de junio de 1846, pgs. 344-347), 123 (10 de juny de 1846, pgs. 364-367) i 124 (17 

de juny de 1846, pgs. 374-377). El DOCUMENT 18 reprodueix les dades referides a la Universitat de 

Barcelona procedents d’aquesta informació. 
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 Jaume Roura i Roca: op. cit. p. 113. 
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 El districte universitari de Barcelona amb 1.270.383 habitants i 27 càtedres en 1845 era, després de 

Madrid (1.590.249 hb. i 52 cated.), el de més densitat de catedràtics de tot el regne. Los 10 distritos 

universitarios de España en 1845 y su población, http://www.filosofia.org/ave/001/a177.htm 
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 L’any 1848 a Barcelona els centres de secundària dependents de la U.B. eren les Escoles Pies i els 

col·legis Barcelonès, Mestres, Sant Isidor, Figueres, Antiga, Presas i Mas. De fora de la ciutat hi estaven 

vinculats el Col·legi Carreras de Sant Gervasi, els col·legis de Vic, de Manresa, de Vilafranca i les 

Escoles Pies de Mataró, Calella i Sabadell. 
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la nova estructura de l’ensenyament estatal
126

. La Reial Ordre del 13 de novembre 

creava els instituts de Tarragona, de segona classe (d’ampliació) i de Girona de tercera 

(elemental), i la del dia 15 del mateix mes, el Figueres, també de tercera classe. El 9 de 

desembre, el secretari Francesc Bagils i Morlius enviava al govern l’informe sobre la 

reorganització feta on s’incloïen els nomenaments de catedràtics, professors i personal 

no docent
127

. Una altra ordre del 10 de desembre comminava les universitats a redactar 

els programes de les facultats de Filosofia i a remetre’ls al govern abans del mes d’abril 

per tal d’aconseguir la unificació de les matèries de secundària per a tots els districtes 

universitaris.  

 

La pèrdua d’autonomia i el control gairebé policial sobre el professorat foren valorats 

diversament per algunes de les principals personalitats catalanes de l’època. Hem vist 

com Vidal i de Valenciano destacava que amb aquesta llei es produia la sensació de 

seguretat en el funcionament de la institució docent, es percebia com la normalització i 

culminació amb èxit d’un antic procés. Així també ho expressava Manuel Milà en els 

inicis del discurs inaugural d’aquell curs 1845-46 dedicat a la Importancia del estudio 

de la literatura, on, a banda de ressaltar la importància de la literatura dins les belles 

arts i del llenguatge en la formació del pensament i de l’ètica, manifesta que les noves 

disposicions governamentals iniciaven “una nueva época para la profesion de las 

ciencias y de las artes liberales. Tal debe ser en verdad el efecto de las supremas 

disposiciones que tienden á dar á los buenos estudios la unidad y el enlace que entre 

nosotros les faltaban”, retornant també el prestigi a les ciències per “la importancia que 

las facultades de nuestra mente en ella ejercitadas, las altas materias que abraza y los 

efectos por ella producidos en la humana sociedad, merecen y reclaman”. Justificava 

Milà la falta d’autonomia dels centres superiors perquè el govern, “al reservarse su 

direccion moderada, salva á la ciencia de los vaivenes á que la esponen el capricho 

individual ó el mudable imperio de la moda”, i palesa la intenció de formar “un poder 

inmenso que influirá en las ideas, en las opiniones y en los actos de las feneraciones 

futuras”, és a dir, que es reconeix en la nova legislació la voluntat d’estructurar, des de 

les universitats, l’elit de la futura societat liberal. I acaba, satisfet, animant els seus 
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 Jutglar i Bernaus, Antoni: Notas para el estudio de la enseñanza en Barcelona hasta 1900, p. 388. 
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 Antonio Palomeque Torres: La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley 

Moyano de 1857, ps. 60 i següents.  
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conciutadans a fer ús de la nova eina: “Barcelona: tienes ya Universidad con todos los 

elementos necesarios para que sea un semillero de hombres grandes”
128

.  

 

En aquella important ocasió el rector Joaquim Rey i Esteve també dirigí unes paraules a 

l’auditori per remarcar, entre altres coses, el paper preeminent que la Teologia havia de 

mantenir damunt de les ciències perquè ella “mantiene ilesas las prerogativas de los 

monarcas, é ilesos los derechos de los pueblos, y une á los fieles con el vínculo de la 

caridad”, les doctrines religioses, al seu parer, “aseguran la verdadera creencia, y 

proclaman la máxima de unidad en la fe, libertad en las materias opinables, y espíritu de 

claridad en todas las controversias”. Tot i que la fiscalització moral en sentit catòlic 

sembla evident en aquest discurs, i s’intenta conjurar la malfiança que els sectors més 

tradicionalistes de l’Església, molts d’ells vinculats al carlisme, sentien per una 

institució que havia renascut sota el predomini liberal, d’altra banda Rey no se n’estava 

de recordar que els nous reglaments de l’ensenyament “habian sido el fruto de los 

desvelos de ilustrados españoles, que respetando sus épocas fomentaron el saber por 

todos los medios que su posicion les permitia. Dignos son de elogio, porque hicieron 

cuanto era dable en el siglo en que vivian”. En referir-se als professors, el rector aborda 

un dels principals cavalls de batalla de la instrucció pública a Espanya que no serà resolt 

fins ben entrat el segle XX: “El profesorado no será ya una ocupación interrumpida por 

otras, incompatibles con la delicada tarea de enseñar, pero reclamadas por las escasas 

retribuciones, sino que tiene su competente premio que mejorará la antigüedad por sí 

sola, y podrán hacer mas ventajoso la aplicacion y la constancia”
129

.  

 

Però no totes les opinions van ser favorables a la nova llei: Jaume Balmes la criticà per 

establir un centralisme exagerat, Joaquim Cil i Borés, catedràtic de la Facultat de 

Medicina i director del diari catòlic “El Áncora”, la considerava una autèntica coacció 

del govern i Manuel Duran i Bas, des de “El Barcelonés” i “El Bien Público” defensava 

l’autonomia i personalitat de la Universitat contra aquells que encara maldaven per 

forçar-ne el trasllat fora de la capital i contra l’excessiu intervencionisme del govern a 

través de la llei i de les reformes posteriors
130

. Cal recordar aquí l’actitud general de 
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malfiança i distància que sentien molts intel·lectuals catalans respecte al gran aparell de 

poder madrileny, exemplificada en les referències epistolars del propi Llorens. Aquesta 

actitud no devia ser nova, però ara es deixava notar amb tot el seu pes en l’àmbit de 

l’ensenyament superior, que fins aleshores s’havia anat desenvolupant gràcies a la 

iniciativa de les corporacions ciutadanes. Recordem que bona part de l’ensenyança 

tècnica encara depenia de les aules de la Junta de Comerç i de l’Acadèmia de Ciències 

Naturals i Arts. 

 

Un cop aclarit el sistema d’estudis secundaris i superiors, l’accés a les càtedres i la 

consolidació de la plantilla de professors
131

, així com les seves retribucions, el problema 

més urgent de la universitat barcelonina es derivava de la dispersió dels locals on 

s’impartien les classes de les diferents facultats i el deteriorament de molts d’ells, 

principalment el de l’exconvent del Carme que allotjava les facultats de Filosofia i de 

Jurisprudència
132

. 

 

La Facultat de Medicina
133

 tenia poca capacitat, algunes classes es donaven a l’edifici 

del Carme i es disputava amb la de Farmàcia la disposició d’instal·lacions per a 

secretaria, els llibres de la biblioteca i el gabinet de química. Aquesta darrera facultat 

estava instal·lada en una casa particular de les Rambles, prop del carrer 

d’Escudellers
134

, que s’hagué de desallotjar el juliol de 1846 i reinstal·lar-se en un 

edifici construït annex al convent del Carme –on encara rau la seu del Col·legi de 

farmacèutics- el desembre d’aquell mateix any. 

 

La dotació dels laboratoris de Física i Química mèdiques era molt escassa. El de 

química es completà amb l’instrumental comprat pel director general d’instrucció 

pública, Gil de Zárate, a Paris. Dins l’hort de l’exconvent es plantà un jardí botànic per 

a l’assignatura de Botànica, que fins alehores comptava amb el de l’Acadèmia de 

Ciències Naturals i Arts.  
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 El mes de maig de 1846 es publicava el primer projecte d’escalafó general amb els 222 catedràtics 

universitaris de l’Estat. Veure quadre de catedràtics per facultats, antiguitat i centre de procedència a 

DOCUMENT 18. 
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 La Facultat de Jurisprudència incloïa l’Escola del Notariat. 
133

 Instal·lada en l’edifici que actualment ocupa la Reial Acadèmia de Medicina, en una ampliació del 

recinte de l’Hospital de la Santa Creu. 
134

 Es pot veure la seva ubicació, en dos edificis, en el mapa del DOCUMENT 19. 
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Les biblioteques
135

, en aquells moments, no comptaven amb molts llibres, Medicina i 

Farmàcia tenien les seves en els seus respectius edificis. En el cas de les de Filosofia i 

Jurisprudència, Cervera posava totes les objeccions possibles al trasllat dels seus fons; 

solament s’havia avingut a traspassar l’arxiu i la secretaria l’any 1838. Comptava, això 

sí, amb els llibres procedents de la desamortització, però no amb gaire obres modernes.  

 

Seguint les directrius d’establir la màxima fiscalització sobre l’ensenyament públic, i 

complint la Reial Ordre del 24 d’octubre anterior, el dia 16 de maig de 1846 el rector 

enviava al Ministeri un informe sobre el professorat on es consignava el comportament 

docent, civil i moral, especificant si els subjectes feien classes particulars i el respecte 

que tenien pels seus alumnes. En ell, escrit en tons positius per a tots els catedràtics i 

professors, es lloen explícitament algunes figures, com la del diputat a Corts Ramon 

Martí d’Eixalà
136

 o la del catedràtic i degà de la Facultat de Medicina Fèlix Janer i 

Bertran, autor de la Moral médica, de qui es diu que “la asiduidad, celo, laboriosidad, 

saber y capacidad de este individuo son muy notorias, así como su nombradía y 

celebridad en toda la nación”
137

. D’Ignasi Sanponts destacava el compromís amb la 

causa liberal referint que havia estat catedràtic interí entre 1822 i 1823, durant el 

periode constitucional del regnat de Ferran VII, ensenyant Principis de legislació 

universal, però no diu que fou apartat de la càtedra el 1840 per les seves divergències 

amb els progressistes, ni que li fou restablerta pels moderats quatre anys més tard.  

 

En relació amb això -i podem interpretar-ho com un pas per superar la politització que 

de les universitats s’havia estat fent fins aleshores, apaivagant les possibles protestes 

d’aquells que es veiessin marginats de les càtedres per motius ideològics-, la secció 

d’Instrucció Pública del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques
138

, dins del 
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 Seguint les consignes governamentals, el 10 de febrer de 1846 la Universitat incorpora els fons de la 

biblioteca pública de Barcelona, constituint-se la Biblioteca universitària i provincial. 
136

 Durant aquestes dates Martí i el comissionat Ramon Morató completen l’informe, que lliuraran al 

rector, sobre els béns que corresponen a la Universitat de Barcelona procedents de la de Cervera, i que 

s’havien de repartir amb l’Institut de Lleida, divisió que seria motiu de contenciosos entre les dues 

institucions docents. L’elaboració d’aquest inventari de béns havia estat ordenada pel govern durant 1842 

i 1843. 
137

 Hem trobat a l’Acadèmia de Bones Lletres un manuscrit de Fèlix Janer, datat el 22 de desembre de 

1846 titulat Sobre el eclecticismo filosófico y literario, on carrega contra la moda eclèctica defensant els 

postulats de la filosofia del sentit comú. 
138

 El ministre era Mariano Roca de Togores. Formà part de l’efímer gabinet del marquè de Sotomayor -

successor d’Istúriz-, que féu crisi i donà pas al de Joaquin Francisco Pacheco (28 de març), el qual 

encarregà a Nicomedes Pastor Díaz el ministre que tenia al seu càrrec l’ensenyament.  
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qual s’havia col·locat l’ensenyament, enviava una circular
139

 amb data de 3 de febrer de 

1847 per advertir que les universitats “deben mantenerse lejos de los partidos y 

agitaciones políticas, abriendo por el contrario su seno á los hombres de todas las 

opiniones, siempre que estos no turben el Estado y el establecimiento á que pertenecen” 

i als rectors els demana que “en los informes que acompañen á las actas de oposicion 

respecto de las personas que vengan propuestas para la provisión de las cátedras, se 

abstengan de hacerlo en lo relativo á sus opiniones políticas, limitándose á su conducta 

moral; á no ser que en la manifestación de aquellas, hubiesen cometido acciones 

ofensivas á la misma moral y a la Religión del Estado”. Aquesta instrucció coincideix 

amb un període d’inestabilitat del govern ocasionada per la divisió en les files del 

mateix partit moderat, a causa del matrimoni de la reina i de les pressions dels 

progressistes, sistemàticament bandejats dels llocs de responsabilitat política. 

 

El Reial Decret del 8 de juny de 1847, signat pel ministre Pastor Díaz, però promogut 

pel seu predecessor Roca de Togores, seguit del Reglament del 19 d’agost, era la 

primera revisió important del Pla Pidal. Amb el mateix caire unificador i centralista, 

reforçava el monopoli governamental de tots els aspectes referents a la instrucció 

pública. Els retocs en els plans d’estudi pretenien propiciar més l’especialització, 

consolidar la disciplina escolàstica en el pensament i augmentar el rigor dels exàmens. 

Les facultats de Filosofia eren ampliades a quatre seccions a partir de les dues 

precedents: les “lletres” es dividirien en Literatura i Ciències Filosòfiques, on s’incloïen 

matèries tan importants per a la formació de dirigents com l’economia política i el dret 

administratiu; les “ciències” s’especialitzaven en Ciències físico-matemàtiques i 

Ciències naturals. 

 

Durant els cursos següents les autoritats de l’ensenyament posaran molt èmfasi en el 

control dels continguts dels programes educatius, que quedaran cenyits als temes 

aprovats, especificats detalladament per evitar digressions dels professors. En una 

circular de gener de 1848 el rector comunicava als degans que els alumnes havien 

d’aquirir obligatòriament els programes de les assignatures a la llibreria Gorchs
140

. De 

cada assignatura s’aniran aprovant diferents llibres de text, cosa que buscava impedir les 

                                                 
139

 DOCUMENT 20 procedent de l’AHUB. 
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 Durant aquell curs s’havien editat els programes de les assignatures. La biblioteca de la Reial 

Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona conserva els exemplars dels programes d’algunes 

càtedres. 
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interpretacions divergents dels temes estudiats, sobre tot en filosofia
141

. L’adquisició 

dels llibres era també obligatòria, com recorda la circular del 26 d’agost de 1850 

signada pel ministre Manuel Seijas Lozano; els catedràtics havien de vetllar pel 

compliment d’aquesta norma.  

 

L’afany ordenancista arriba al punt, en aquesta circular, d’establir que els llibres havien 

de ser conservats pels alumnes després dels seus estudis, no podent-se cedir a altres 

estudiants, ni que fossin germans. Més que buscar l’increment del volum de vendes de 

llibres, el que es pretenia era fer perdurable la influència ideològica de l’ensenyament 

rebut i evitar l’adquisició d’altres sistemes externs. Cal tenir present que els dos anys 

precedents havien estat de gran agitació a Europa, a causa de les revoltes democràtiques 

i nacionalistes, i que a Espanya l’any durant 1848 es produiran aixecaments per part de 

progressites, carlins i republicans en contra del monopoli del poder exercit pels liberals 

moderats. 

 

La tutela que exerceix en aquests anys la Direcció Gereral d’Instrucció Pública sobre els 

centres docents públics es materialitza a través de les inspeccions  dels caps polítics 

provincials, encarregats de supervisar el compliment dels reglaments. Durant el mes 

d’octubre de 1849 s’havia establert que els discursos inaugurals dels cursos acadèmics 

havien de passar la censura prèvia dels rectors. S’arriba al punt de recomanar als 

professors d’instituts i universitats el compliment estricte dels horaris de classe, evitant 

el quart d’hora de cortesia previ a l’entrada a les aules i sortir abans que acabés el 

temps. A banda de les consideracions polítiques, això podia ser el símptoma d’una certa 

relaxació en les funcions docents per part d’alguns professors, ja que una Reial Ordre 

del 23 d’octubre de 1849 prohibia a tots els catedràtics universitaris desplaçar-se sense 

el permís exprés del govern. Així es volia evitar que s’aprofitessin permisos per malaltia 

per realitzar viatges privats.  

 

La Instrucció Pública va passar a ser competència del Ministeri de Gràcia i Justícia, amb 

el ministre Ventura González Romero, durant el govern de Juan Bravo Murillo l’octubre 

de 1851. Quatre mesos més tard, el febrer de 1852, la Diputació de Lleida demanava al 
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 Els llibres de text aprovats per a les facultats de Filosofia van ser els següents: Manual de Filosofía de 

Servant Bauvais, traduït per José López Uribe; Compendio de Filosofía de Juan José Arbolí; Curso 

completo de Filosofía. Psicología, Lógica y Moral de Tissot, traduït per Isaac Núñez Arenas; Gramática 

General del mateix Núñez Arenas i Manual de la historia de la Filosofía de Tomás García Luna. 
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govern la restitució de la Unversitat Literària de Cervera, cosa que provocà la 

intervenció en les setmanes següents de la corporació municipal barcelonina davant del 

Ministeri per tal d’evitar que això signifiqués el trasllat de la seva universitat
142

. Del dia 

4 del mateix mes de febrer de 1852 data el primer expedient disciplinari documentat 

obert a dos alumnes per mala conducta en classe de llatí. Ambdós van ser castigats a 

romandre sis i quatre dies, respectivament, tancats dins l’edifici de la Universitat i amb 

dret a acudir a les classes
143

. No hem trobat més exemples d’aquest tipus d’accions 

punitives que, suposem, no devien de ser freqüents.  

L’abril d’aquell any la Universitat de Barcelona comptava amb 1.505 alumnes, dels 

quals 537 cursaven estudis de Filosofia, 359 de Jurisprudència, 312 de Medicina i 297 

de Farmàcia. A més, al Seminari 282 estudiaven Filosofia i 290 Teologia
144

. Els 

instituts dependents acollien 735 alumnes, i el diferents col·legis 480. Això fa un total 

de 3.292 estudiants del districte universitari barceloní implicats en els nivells secundari i 

superior, sense comptar els que es dedicaven a les carreres tècniques.  

 

A partir de la mort de Joaquim Rey el gener de 1850, el rectorat passà provisionalement 

a mans del Pere Vieta, el degà més antic, que ho serà fins que el govern designi Mariano 

Antonio Collado per exercir el càrrec (7 de març). L’1 de juliol de 1853 el nou rector 

fou Francesc Palau, però renuncià abans d’iniciar-se el curs i el nomenament recaigué 

en Josep Beltran i Ros (13 de setembre)
145

. 
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 Aquest procés queda reflectit en les Actes de les sessions del consistori, corresponents als dies 17 de 

febrer, 29 de març i 23 d’abril de 1852, que es conserven al l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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 Palomeque Torres, Antonio: La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley 

Moyano de 1857, p. 495. 
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 Des del 21 de maig de 1852 els estudis de la Facultat de Teologia es van fer al Seminari Conciliar, 

separant-se físicament de la resta de facultats, tot i que orgànicament seguien depenent de la Universitat. 
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 Rectors de la Universitat de Barcelona des del seu restabliment fins a la mort de Llorens i Barba: 

1837: Albert Pujol i Gurena 1853: Josep Beltran i Ros   1865: Pablo González Huebra 

1841: Domènec M. Vila i Tomàs 1856: Agustí Yàñez i Girona 1868: Antoni Bergnes de las Casas 

1845: Joaquim Rey i Esteve 1857: Víctor Arnau i Lambea1  

1850: Mariano Antonio Collado 1863: Joan Agell i Torrent 
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C.- Incorporació de Llorens al claustre universitari 

 

 

 

Fins ara hem traçat, en aquest apartat, l’explicació de les circumstàncies i el procés en 

què es va gestar la restauració de la Universitat de Barcelona en del regnat de Ferran VII 

i posteriors regències. Políticament, la generació dels Pujol, Martí d’Eixalà, Monlau, 

Vieta, Presas, etc. havien aconseguit l’estabilització del projecte; en arribar l’any 1845, 

sota el rectorat de Joaquim Rey, nomenat pel govern de Narváez, una segona generació 

de professors seria l’encarregada de materialitzar la consolidació acadèmica i científica 

del centre, gràcies, en part, a disposar d’un pla d’estudis que proporcionava una certa 

racionalitat estructural a les especialitats impartides, i  estabilitat al cos professoral. Tot 

i això, com hem vist, es mantingueren veus contràries al sistema centralitzat i tancat 

establert oficialment, i continuaren les condicions precàries de contractació de nous 

professors, imprescindibles pel nombre ingent d’alumnes matriculats cada any. 

L’entrada de nous docents era acordads per les facultats en funció de les necessitats del 

servei, en qualitat de substituts dels titulars, però sovint encarregats de cursos sencers. 

Així fou com Llorens impartí les seves primeres classes a les aules de la Universitat, i 

no pas en la seva especialitat principal, la Filosofia. 

 

Ens resituem, doncs, en el curs 1846-1847, el qual s’inicià amb un nou discurs inaugural 

d’Albert Pujol, que moriria pocs mesos després. En ell, seguint l’estil historicista 

habitual de les seves lliçons anteriors, feia una projecció sobre el devenir científic 

espanyol augurat en funció del nou pla d’estudis, que començava a aplicar-se plenament 

durant aquell curs, i de la feina previa desenvolupada per institucions particulars (Junta 

de Comerç) i públiques (recuperació operativa de l’arxiu de la Corona d’Aragó). Pujol, 

que seguia insistint en la necessitat que els joves estudiants defugissin participar en les 

bullangues (“vosotros habeis borrado la nota calumniosa que la intriga os levantó, y que 

sirvió de pretesto para trasladar la Universidad literaria de esta ciudad á Cervera á 

principios del siglo pasado”), feia una apologia de la ciència espanyola, especialment 

dels Estudis Generals de Barcelona durant el segle XVI, atribuint a les freqüents guerres 

civils l’estancament i devallada del progrés científic del país.  
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Seguint la línia pronacionalista que uns anys després remarcaria Llorens en el seu 

discurs de 1854-55, Pujol avisava de la importància de no caure de ple en la imitació 

dels models científics i educacionals provinents de l’estranger, l’admiració acrítica dels 

quals, i la ignorancia i menyspreu per allò que era propi, havia fet que es lliuressin a 

investigadors d’altres països documents d’alguns importants arxius espanyols. 

Valorava, aixó sí, l’estudi i conreu de les llengües clàssiques (grec i llatí) per mantenir 

la relació directa amb els savis europeus, però també les modernes (francès i anglès), 

que cada vegada més esdevenien els vehicles de comunicació de les noves ciències. En 

tractar de la dicotomia entre ciències materials i l’estudi de les qüestions metafísiques, 

citava Cousin, per dues vegades, per insistir en l’interès d’unir l’estudi de les ciències 

físiques i les morals en l’ensenyament secundari, tot fugint “del cautiverio á que sus 

mismos excesos [els de la filosofia la habían condenado, se presentará ufana prestando 

homenaje al catolicismo”. Calia, doncs, esporgar els excessos que, en la seva opinió i en 

la de molts catòlics, s’havien produït en les abstraccions filosòfiques dels darrers temps, 

recuperant l’esperit de l’antiga església espanyola, que s’havia enfrontat, mitjançant els 

concilis de Toledo, amb l’arrianisme de l’elit militar i política visigoda. Avisava, però, 

als nous croats de la fe que “el reino de los cielos no se conquista con el sable”, en 

referència implícita a un dels principals arguments del carlisme.  

 

La necessitat de defugir el partidisme en les funcions docents és una de les constants 

d’aquest discurs; els homes de partit “solo se valen de un corto número de ideas 

comunes, con los límites que su sistema impone (...) colocados en pos de una idea, dice 

una escritora célebre [es refereix a Madame de Staël son como soldados de centinela 

que jamas adelantan ni salen de sus puestos para ganar otro mas ventajoso. No teniendo 

mas gefes ni guias que ciertos principios y compromisos, miran como traidor á su 

sistema al que se propone examinar ó se empeña en descubrir una idea nueva”. Però la 

crítica al partidisme es refereix, sobre tot, a les opcions radicals; s’entén la intenció de 

l’orador d’esperonar la formació d’intel·lectes útils per “completar mi lisonjera 

esperanza de un porvenir científico que contribuya á renovar las antiguas glorias 

españolas”, i també per afermar una via liberal moderada, no excloent, que superés els 

obstacles i consolidés una majoria política àmplia. Sabem que no va ser així, i els 

avenços democratitzadors, socials i descentralitzadors es van anar produint, en el 

devenir dels següents cent-cinquanta anys, a base de trencaments traumàtics seguits 
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d’etapes de relativa estabilitat, tal qual passava en la majoria d’estats de l’Europa 

continental.
146

 

 

 

Creació i actualització dels estudis de Geografia 

 

La primera activitat docent de Llorens a la Universitat literària de Barcelona va ser la de 

fer-se càrrec de l’assignatura de Geografia l’any 1846, sense retribució oficial, cobrint la 

vacant temporal deixada per Josep Martí i Pradell
147

, que preparava les oposicions que li 

permetrien exercir ja professionalemt l’ensenyament. 

La implantació dels estudis superiors de Geografia a Barcelona es deu a Pere Felip 

Monlau i Roca (1808-1871), qui des de 1835 desevolupà l’assignatura (Geografia i 

Cronologia) a l’Acadèmia de Ciències i Arts (existia des de 1821 en l’ensenyament 

secundari). Tanmateix, no sembla que aquesta activitat comptés entre les seves 

preferències ni s’ha trobat cap aportació novedosa a la seva concepció i didàctica, més 
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 Cites extretes d’Albert Pujol i Gurena: Oración inaugural leida por el Doctor D. Alberto Pujol y 

Gurena, catedrático de Derecho romano en la solemne apertura de la Universidad literaria de Barcelona 

verificada el dia primero de octubre de 1846, Imprenta de Tomas Gorchs, Barcelona, 1846. El títol relatiu 

al discurs, que alguns autors han referenciat, seria “Ojeada al porvenir científico de España”.  
147

 Josep Martí i Pradell (?-?). El segon cognom és Pradell i no Pedrell, com recullen els artícles de les 

enciclopèdies (veure la seva signatura en document procedent de l’expedient de l’AHUB a DOCUMENT 

22). Fou prevere de l’ordre de la Mercè i catedràtic de Teologia al convent de l’ordre a Vic fins que 

aquest fou suprimit durant el Trienni liberal. Encarregat interinament l’any 1834 de gestionar la primera 

biblioteca provincial barcelonina, orígen de la biblioteca universitària, aconseguí la plaça en propietat el 

gener de 1835. L’any 1842 deixà el càrrec perquè la plaça es va suprimir per falta de pressupost. La 

biblioteca aplegava uns 150.000 volums procedents dels convents incendiats l’any 1835 que havien estat 

recuperats, juntament amb altres objectes d’art, per una comissió nomenada pel govern a tal efecte. Els 

llibres van ser guardats, en primera instància, dins les dependències del convent de Sant Joan de 

Jerusalem. Inicialment, hi treballà gratuïtament en la seva classificació Josep Antoni Llobet i Vall-llosera, 

però finalment el càrrec fou concedit a Martí. L’any 1835 també ocupà la càtedra d’Història amb 

aplicació a Catalunya, de l’Acadèmia de Bones Lletres, fins que la matèria fou incorporada a la 

Universitat i  Martí es féu càrrec de la Filosofia moral i Fonaments de religió a l’Institut en el curs 1837-

38, compaginant la docència amb la direcció de la biblioteca fins que aquesta passà a la Universitat i Roca 

i Cornet n’esdevingué el director. El maig de 1846 Martí fou nomenat catedràtic de Geografia de 

l’Institut. A finals d’aquell any Llorens el substituïa interinament mentre Martí concursava a Madrid, 

sense èxit, per una de les vacants de Filosofia i la seva història. El 30 de setembre de 1847 era nomenat 

director de l’Institut de Barcelona. L’aplicació de la reforma del ministre Seijas, que incorporava l’estudi 

de la Geografia als d’Història en la Facultat de Filosofia, deixà Martí com a catedràtic cessant, però 

mantingué el càrrec de director i passà a formar part dels professors substituts de la F. de Filosofia des de 

1851 (altres substituts: Joaquim Sanromà, Joan Folch, Pau Ramon Fornell i Miquel Guitart de Filosofia; 

Manuel Duran i Bas, Josep Tomas Sivilla, Josep Valls i Pascual de Jurisprudència). Mantingué el sou de 

2.000 rals anuals com a director de l’Institut, però aviat li retiraren la mateixa quantitat que cobrava com a 

catedràtic cessant malgrat les seves reiterades protestes. Obtingué la jubilació el 1859. Jordi Casassas 

(coordinador): Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), pàgs. 61-62; Antoni Elías de Molins: 

Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, volum II i 

expedient de Josep Martí i Pradell de l’AHUB.  
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aviat es deuria a la cobertura d’una matèria nova que li obria inicialment les portes de la 

institució docent
148

.  

 

Un cop restablerta la Universitat l’any 1837,  l’ensenyament de la Geografia, sempre de 

caire complementari a la Història i altres disciplines, va raure en la càtedra de 

Matemàtiques de Joan de Zafont fins que esdevingué assignatura a part dins del pla 

d’estudis de l’Institut entre 1846 i 1850, amb un professor de caire interí, Martí i Pradell 

-també titular aleshores de Moral i Religió i de Filosofia i la seva Història.  

 

La vacant de Martí i Pradell fou coberta durant uns mesos per Llorens des de desembre 

d’aquell mateix any, d’aquesta forma posava el primer peu a les tarimes de l’antic 

convent del Carme en qualitat de professor, com ho certifica el decret del rector 

Francesc Bagils i Morlius
149

. No queda constància que rebés cap mena de sou ni de 

gratificació per aquesta feina fins l’any 1858, en què tornà a fer-se’n càrrec. Per Llorens 

la Geografia i la Filosofia eren ensenyaments complementaris: l’estudi de les societats 

humanes a partir del seu medi físic, i la influència d’aquest en el desenvolupament de 

l’essència dels pobles, seguia les premises de la filosofia de Herder (1744-1803), 

deixeble de Kant (1724-1804) a Königsberg (la combinació entre Geografia i Filosofia 

és una coincidència de Llorens amb el filòsof prussià, qui també va explicar durant 

molts anys Geografia física). La concepció de la seva geografia és paral·lela a la del 

geògraf alemany Carl Ritter (1779-1859), molt influent a l’Europa del seu temps. La 

geografia física esdevé, per a ells, un condicionant de caire finalístic sobre la història de 

l’home, determinant bona part de les característiques dels pobles en funció de l’espai 

que ocupen, de forma que “la estructura física del Planeta debía ser interpretada como 

expresión de la voluntad divina sobre el conjunto de las sociedades humanas.”
150

 Més 

endavant tractarem les idees desenvolupades per Llorens quant al que considerava 

principal factor d’unitat d’un poble, que no era, segons els apunts d’un dels seus 

alumnes, ni la geografia ni les similituds físicoracials, sinó la llengua. 
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 Jordi Martí-Henneberg: “La enseñanza de la geografía en la Universidad de Barcelona durante el siglo 

XIX”. Història de la Universitat de Barcelona. I Simposium 1988, pàgs. 125-138. 
149

 En l’expedient de Llorens apareix un decret del rector Rey que el nomena per ocupar la vacant de 

Geografia a la Universitat deixada per Josep Martí i Pradell, el qual havia anat a Madrid per concórrer a 

unes  oposicions (14-XII-1846). DOCUMENT 21. 
150

 Jordi Martí-Henneberg: op. cit. pàg. 132.  
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El retorn de la càtedra de Geografia (Ampliació dels elements de Geografia) als estudis 

secundaris es produí l’any 1858, en aplicació de la Llei Moyano. Per motius d’edat o bé 

per altres qüestions que desconeixem, Martí i Pradell no recuperà la càtedra, que fou 

servida provisionalment per Llorens fins que el ministeri el va nomenar oficialment el 

dia 31 de desembre
151

, rebent una gratificació extraordinària de 4.000 rals i una 

assignació de 1.000 rals més, convertits en salari de 4.000 rals a l’any. Quedava així 

novament regularitzada la matèria de Geografia dins la Universitat. Tanmateix, el 1860 

van haver-se d’enviar les certificacions corresponents per part del rector al ministeri, ja 

que el professor encara no havia percebut els honoraris que li pertocaven pel 

desenvolupament d’aquesta assignatura. 

 

Serra i Hunter comprovà que es conservaven apunts taquigrafiats d’aquestes classes a la 

biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, segons informació provinent de Josep 

Balari i Jovany. Suposem que es tracta dels que avui custòdia l’Institut d’Estudis 

Catalans en tres grups de manuscrits, sense identificació dels compiladors, aplegats per 

cursos: el de 1858-1860, el de 1861-1862 i els corresponents a 1863-1864.  

 

Martí-Henneberg recull, en el treball citat, una estadística sobre els alumnes matriculats 

en Geografia entre els anys 1858 i 1881; destaquen les altes xifres dels cursos 

corresponents a 1861-1862 (136), 1862-1863 (164) i 1863-1864 (153) degudes, sens 

dubte, al prestigi del professor i al fet de l’interès per la matèria que despertava entre els 

estudiants d’altres disciplines no literàries en uns temps en què els descobriments 

geogràfics i les expedicions científiques captivaven l’atenció del públic il·lustrat en els 

països capdaventers del nou imperialisme europeu.  

 

Llorens, finalment, a inicis del curs 1865-1866, va haver de renunciar al sobreesforç que 

li representava aquesta assignatura al·legant motius de salut 
152

. Com que cap dels altres 

membres del claustre va voler fer-se càrrec de la Geografia, el rector Huebra va 

nomenar, amb permís de la superioritat, Josep Guiteres, suplent de Llorens en 

l’assignatura, com a nou professor
153

. Posteriorment la càtedra, anomenada de 

                                                 
151

 Consten en el seu expedient universitari les comunicacions, al ministre i al degà de la Facultat, del 

nomenament de Llorens per a ocupar la nova càtedra de Geografia creada el 1858. Veure DOCUMENT 

23. 
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 notificació del 23-XII-1865, DOCUMENT 11. 
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 Comunicació de Huebra a la Direcció General d’Instrucció Pública. DOCUMENT 24. 
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Geografia històrica d’Espanya, seria guanyada en propietat pel també vilafranquí Gaietà 

Vidal i de Valenciano, pertanyent al grup conservador que hegemonitzava la 

Universitat. La desaparició de la Geografia, novament, dels plans d’estudi de la Facultat 

de Filosofia i Lletres el 1881 l’atribueix Matí-Henneberg a la creació de l’assignatura de 

Cosmografia per als alumnes de “ciències”, cosa que devia minvar l’enriquidora 

coincidència d’estudiants de diferents formacions en les aules dels estudis geogràfics.  

 

Ha arribat fins a nosaltres l’únic testimoni de l’activitat de Llorens com a professor de 

Geografia a través de tres quaderns manuscrits amb els apunts de les seves classes 

recollits sota el títol d’Apuntes de las lecciones de Don Xavier Llorens y Barba. És 

curiosa la catalanització del nom, que indica que el títol li devia donar algú 

posteriorment, segurament qui aconseguí aplegar els manuscrits. No hi ha el nom de cap 

dels copistes ni del recopilador, que per la lletra podria tractar-se de Serra i Hunter. En 

el títol de la portadella hi ha un error: Apuntes de Geografía física de la Península 

Ibérica dictados por D. Javier Llorens en los cursos 1858 á 1860, ja que els darrers són 

de 1864. La primera llibreta és d’apunts dictats entre 1858 i 1859 i tracta, efectivament, 

dels accidents i relleu de la Península. La segona i la tercera llibretes són escrites per la 

mateixa mà, segons demostra la cal·ligrafia. En la segona es tracta d’Astronomia, de la 

Geografia física de la terra i especialment de l’orografia de la Península Ibèrica. En la 

tercera es traça una Geografia general i especialment d’Europa, on la Península Ibèrica 

no apareix especialment distingida sinó formant grups amb els diferents accidents i 

regions morfològiques. Al final Llorens, segons els apunts, havia delineat la divisió 

política de l’Espanya peninsular, en funció de les seves regions històriques, però sense 

introduir cap element respecte a l’organització provincial i administrativa del moment.  

 

És norma en tots els aplecs d’apunts de Llorens posteriors a 1856 no fer cap referència 

als conceptes d’Estat i de Nació com sí havia fet en els apunts de Filosofia de 1855-

1856, com veurem més endavant. Tampoc es referia mai, explícitament, a Espanya com 

a nació, simplement com a territori geogràfic o entitat estatal. 
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L’accés a la càtedra de Filosofia 

 

Mentre feia les seves primeres classes oficials de Geografia a la Universitat, Llorens 

estudiava per quan tinguessin lloc les oposicions per cobrir les places que restaven 

vacants en l’especialitat de Filosofia. El gener de 1847 va fer-se càrrec també de les 

classes de Filosofia i la seva història a la Facultat en substitució d’Agustí Clotet, en 

qualitat d’auxiliar. Durant el mes de maig van tenir lloc a Barcelona les oposicions a la 

càtedra de Psicologia, ideologia i lògica, per ocupar la vacant deixada pel professor 

Zafont a l’Institut. En el tribunal, hi prengué part Martí d’Eixalà. La plaça fou guanyada 

per Llorens, que sorprengué tothom, sent tant jove, per la maduresa i seguretat que 

mostrà
154

. Però mai no va iniciar els cursos d’aquesta assignatura a l’Institut
155

, perquè 

durant el mes de juliol van celebrar-se a Madrid les oposicions de la càtedra de Filosofia 

i la seva història de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, que ell 

mateix desenvolupava com a substitut.  

 

L’exercici va tenir lloc el dia 18 de juliol i també va conseguir alçar-se amb la propietat 

de la vacant gràcies a un brillant exercici on feia un repàs complet de la filosofia dels 

principals autors demostrant que en tots ells existeix un nexe del qual se n’extreu la 

unitat, al menys, dels problemes filosòfics i una certa convergència dels pensaments 

més diversos, a primer cop d’ull
156

. De forma que ara ja es podia professionalitzar en 

l’ensenyament i no s’hauria de mantenir a Barcelona gràcies al patrimoni familiar que 

fins aleshores li havia permès d’estudiar les dues carreres, la de Jurisprudència i la de 

Filosofia. Aquell any consolidaren la seva situació docent una bona part dels professors 

que donaren el definitiu impuls a la Universitat de Barcelona amb el seu prestigi i 

influència social. Amb Llorens, obtingueren càtedra els seus amics Díaz i Sicart, 

Bergnes de las Casas, M. Milà i Fontanals i Rubió i Ors. També passaren a constituir el 

cos funcionarial de la Universitat Cortada, Presas, Sánchez Comendador, Moreno Nieto, 
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 La comunicació oficial de l’assignació de la plaça, signada pel ministre Pastor Díaz, data del dia 10 

d’agost de 1847. DOCUMENT 11. 
155

 Les oposicions del 12 de febrer de 1848 donaren la plaça de l’Institut a Pere Codina i Vilà. 
156

 A l’Archivo General de la Administración, dins l’expedient de Llorens, es conserva l’exercici que va 

realitzar en aquesta ocasió a Madrid el dia 18 de juliol de 1847. Es tracta de vint-i-set planes manuscrites 

on es respon a la qüestió “¿Hay una o muchas filosofías?”. Havian aparegut traduïdes al català per Tomàs 

Carreras i Artau  a X. Llorens i Barba: Inciciació a la Filosofia (Apunts del curs de Filosofia, de 1867. 

De la Unitat de la Filosofia. Del pensament filosòfic), versió de P.M. i P., pròleg de T. Carreras i Artau 

Fins aquests originals no havien estat consignats en cap estudi modern sobre Llorens. La comunicació de 

l’assignació de la plaça porta data de 25 d’agost de 1847. En el DOCUMENT 25 transcrivim l’exercici 

complet. 
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Figuerola, Silóniz, Arnau, Agell, Novellas i Permanyer i Tuyets, entre altres. Tots ells hi 

accediren durant el rectorat de Joaquim Rey
157

; Llorens hi romangué durant vint-i-cinc 

anys.  

 

Una de les primeres ocupacions de Llorens aquells curs 1847-1848 va ser, com la resta 

de catedràtics de la Facultat de Filosofia, redactar i imprimir el programa de la seva 

assignatura
158

. La iniciativa partia de l’ordre governamental del 10 de desembre de l’any 

anterior, per a la qual s’havia establert el mes d’abril com a termini, però la situació 

d’interinitat i de falta de professors en algunes càtedres de Barcelona, va endarrerir el 

procés. Durant les primeres setmanes del curs, però, els alumnes ja pogueren disposar 

dels programes de les assignatures d’aquesta Facultat, que, per disposició 

governamental, havien d’adquirir obligatòriament.  

 

El 19 d’octubre de 1847 fou nomenat Secretari de la seva Facultat
159

 en substitució 

d’Antoni Prat, que s’incorporava a la seva càtedra de l’Institut. El 24 de novembre 

següent el rector li comunicava que deixava d’exercir el càrrec, que passava a mans de 

Ramon Anglasell, però el recuperà durant 1858 a proposta del degà Antoni Bergnes
160

; 

apareix com a tal en el llistat de personal facultatiu i administratiu que es publicà annex 

al discurs inaugural del curs 1864-1865 i en una de les Actes de la Facultat de 1867, 

signada per Llorens. Posteriorment figura com a secretari Gaietà Vidal i de Valenciano. 

El dia primer de gener de 1849 es publicà a la “Gaceta de Madrid” l’Escalafón de 

antigüedad de los catedráticos de las Universidades del Reino, según el lugar que a 

cada uno de ellos corresponde en el día de la fecha. En menys de tres anys (el projecte 

precedent era de maig de 1846) el nombre de catedràtics havia augmentat en un 23,5% 

(passà de 222 a 290), essent l’increment més accentuat, 80%, en les facultats de 
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 Joaquim Rey i Esteve (1775-1850), nascut a Mentuy (Lleida). Fou magistrat regent de l’Audiència de 

Barcelona, catedràtic a Cervera, diputat a Corts en diverses legislatures i rector de la Universitat de 

Barcelona de 1845 fins a la seva mort. 
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 Francisco Javier Llorens y Barba: Asignatura de Filosofía y su historia, Tipografía T. Gorchs, 

Barcelona 1847. Aquest programa i els d’altres assignatures els hem localitzat a la biblioteca de la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. La publicació obeia a l’article 154 del reglament 

d’universitats. En l’assignatura de Llorens destaquen els temes referits a provar l’existència de Déu (111 i 

112), així com els dedicats a l’estudi de les filosofies orientals (119 i 120). Veure el programa transcrit a 

DOCUMENT 26. 
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 El nomenament i el relleu com a secretari, el 1847, es troba en el seu expedient de la Universitat. El 

llibre d’Actes de la Facultat de Filosofia que va del 8 de març de 1867 al 28 de setembre de 1899 

solament recull una sessió, la primera del llibre, on Llorens exercí la secretaria i signà l’escripturació de 

l’acte. Es tracta del jurament i presa de possessió de la càtedra per part de Gaietà Vidal. DOCUMENT 27. 
160

 Veure ralació de documents de l’expedient de Llorens de l’AHUB. DOCUMENT 11. 
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Filosofia (de 59 a 105). Barcelona consolidà 9 noves places, entre elles la de Llorens, 

que figurava amb el número 269 en l’escalafó
161

. 

 

Segons determinava el Pla Pidal, el sou de catedràtic de Llorens, que mantingué la 

categoria “de entrada” fins 1864, devia estar situat entre 12.000 i 15.000 rals anuals 

(3.000 a 3.750 pessetes), als quals caldria afegir els 4.000 rals (1.000 pessetes) de sou 

anual per l’assignatura de Geografia que, com hem vist, no cobrà fins 1860. Això podia 

representar un total anual aproximat de 4.750 pessetes, xifra que significava el doble de 

les rendes anuals d’una família d’obrers on entressin, al menys, tres sous. 

 

 

Ascensos i mèrits acadèmics 

 

Empès pels seus amics i companys, vencent molt a contracor la seva seva reconeguda 

modèstia
162

, Llorens va iniciar, nou anys després d’obtenir la plaça de catedràtic, el 

procés per tal que li fos reconeguda la segona categoria de catedràtic: la “de ascenso”. 

No li semblava lògic que s’haguéssin de fer reconeixements extraordinaris a una 

persona que es limitava a fer la seva feina, i no devia tenir cap desig de millorar el seu 

estat dins la carrera docent. En carta del mes d’octubre de 1863 agraeix a Quadrado els 

bons auguris que li desitja en totes les seves aspiracions vitals, però adverteix: “no los 

tengo [desitjos de fer més carrera en la universitaria, malamente puedo tenerlos en 

aquello a que no me dedico”
163

.  

 

Gallo Arteaga interpreta la falta d’ambició com una voluntat de mantenir la seva 

independència respecte al necessari conreu de les amistats i de les relacions ben situades 

per tal de poder escalar en l’escalafó acadèmic, afirmant que “Llorens evitó en lo 

posible haber de dar muestras de sumisión ante la citada Dirección General aunque ello 
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 Veure quadre de catedràtics de la Universitat de Barcelona, per l’escalafó de 1849, a DOCUMENT 18. 
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 Ramón Carnicer ens aporta l’opinió que sobre el caràcter de Llorens tenia el seu amic Piferrer: 

«Llorens gozaba de su particular afección. Con motivo de su viaje a Madrid para oposciones, lo 

recomienda a Llanza (al pacientísimo Llanza), a quien previene sobre su retraimiento y su excesiva 

modestia, ponderando su bondad como “superior a todas sus demás cualidades, por notables que estas 

sean” (carta de 17-7-47) ». Vida y obra de Pablo Piferrer, p. 132. 
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 Cartes de Francesc Xavier Llorens i Barba a Josep Maria Quadrado. Inèdites. Carta del 23 d’octubre 

de 1863. 
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fuera en contra de sus intereses” 
164

. Es podia tractar del gaudi intern que a la seva 

personalitat reconcentrada proporcionava el fet de mantenir-se, si era possible, al marge 

de les vanitats acadèmiques i econòmiques. Sense família que mantenir, sense 

aspiracions materials ni polítiques, amb un patrimoni familiar prou desfogat que 

administrava el seu oncle Fèlix Barba, Llorens, que solament s’encenia a les aules 

explicant als seus alumnes el resultat dels seus estudis i reflexions, devia acceptar, 

potser complagut, la seva fama de savi discret, més pendent de la qualitat de la seva 

feina pedagògica i dels seu entorn íntim que no pas de les recompenses que aquella li 

podia proporcionar. 

 

La instància d’octubre de 1856 inclou aquestes paraules del rector de la comissió, 

Agustí Yáñez i Girona: “Las dotes particulares que adornan al interesado autorizan a 

este Rectorado para recomendarle, como lo hace, a superior consideración de V.I.”
165

. 

Aquesta primera instància fou ignorada pel Ministeri, però el 4 d’octubre de 1858 un 

ascens en l’escalafó dels catedràtics d’universitat li valgué un augment de sou, que 

arriba als 14.000 rals anuals (3.500 pts). En la segona instància, de juny de 1861
166

, 

signada pel rector d’aleshores Victor Arnau, els arguments s’expressen amb més 

contundència i es parla fins i tot de la “repugnància” que sentia l’interessat vers cap 

reivindicació de millora de la seva situació professional.  

 

Es posen en coneixement de les autoritats ministerials altres mèrits com els dels cursos 

d’ampliació que oferia el professor sense cap gratificació estraordinària, i s’apunta 

també que no es dedicava a la publicació d’obres pròpies, activitat que porta implícit 

algun guany per a l’autor: 

“Es tal la modestia de este distinguido profesor, que ha habido que vencer su 

repugnancia a solicitar el ascenso de categoría y en recordar que lo merece, porque 

serán muy pocos los profesores que puedan alegar el mérito de haber enseñado 

voluntariamente una asignatura, además de la propia, como él lo ha hecho en algunos 

años en que, además de dar la lección diaria de su cátedra titular, ha dado otro curso de 
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 Francisco Gallo Arteaga: Llorens y Barba y las Lecciones de filosofía; tesi doctoral dirigida per Jordi 

Sales i Coderch. Publicacions de la Universitat de Barcelona (microfitxes), 1997, p. 86. 
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 Citat a Jaume Serra i Hunter: Xavier Llorens i Barba. Estudis i carrera professional. La seva actuació 

docent, p. 165. 
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 La instància incloïa una carta de Llorens datada el 12 de juny i una certificació dels càrrecs 

desenvolupats oficialement a la Universitat signada pel secretari acadèmic Agustí Huebra Tolín el 13 de 

juny, de les quals adjuntem còpia en els DOCUMENTS 24 i 28. Procedeixen de l’Archivo General de la 

Administración. 
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Historia de la Filosofía, servicio que, a diferencia de la publicación de obras, que suele 

proporcionar algún dinero, no puede tener otra recompensa que la que hoy, a instancia 

de sus compañeros, pide el señor Llorens. Se recomienda también el discurso inaugural 

que leyó en el curso académico de 1854 a 1855 y del cual se acompaña un ejemplar.”
167

 

Novament desatesa la instància, podem intuir que en Llorens es degué aguditzar la falta 

de sintonia envers altes instàncies de l’ensenyament universitari espanyol del 

moment
168

.  

 

Tanmateix, dos anys més tard, l’agost de 1863, es formulà la tercera instància que 

insisteix en la no gaire habitual vocació que anima el professor, mantinguda sempre 

viva en interès del foment de l’ensenyament: 

 

“Al informar respecto de este profesor en el expediente análogo en 13 de junio de 1861, 

tuve la honra de llamar la atención de la Superioridad acerca del singular mérito que 

contrajo dando gratuitamente en varios cursos, además de su enseñanza titular, la de 

Historia de la Filosofía. Su celo por los progresos de la instrucción pública crece de día 

en día, en lugar de entibiarse con los años; así es que en el curso que acaba de 

transcurrir, ha dado doble número de lecciones de Geografía que el señalado en el 

programa. De su capacidad es clara muestra el discurso inaugural del año académico de 

1854 a 1855, y el concepto que disfruta entre sus compañeros de profesorado, el de ser 

uno de los más sobresalientes catedráticos de esta Escuela. Creo, pues, que es muy 

merecedor el señor Llorens de obtener el ascenso que solicita, al cabo de diez y seis 

años en que la enseñanza ha sido no sólo su ocupación exclusiva, sino su pensamiento 

dominante. Su conducta moral es tan decorosa y digna como conviene al noble cargo 

que desempeña.”
169

 

 

Serra i Hunter remarca que en aquells temps, en el criteri dels mèrits universitaris, es 

tenia en compte, sobre tot, la dedicació a la docència per sobre de les publicacions, així 
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 Comunicació del rector Arnau que acompanya la instància de Llorens i la certificació dels mèrits 

professionals. DOCUMENT 29. Procedeix de l’Archivo General de la Administración. 
168

 Federico Gallo Arteaga (op. cit., p. 84) fa una selecció de paràgrafs de les cartes a Marià Aguiló per 

demostrar l’aversió de Llorens vers la burocràcia de les institucions de l’ensenyament universitari: “No 

me alargo más porque estoy con siete horas de exámenes por día y dando a los mil diablos la instrucción 

pública y sus directores.” (carta del 26-VI-1858); “Mi amigo Lleó [Leopoldo Feu pasa a esa coronada 

villa [Madrid (...) Como vos hacéis como la abeja que sólo chupa lo ideal, espero que le haréis conocer a 

algunas personas de lo poco bueno que por ahí se encuentra.” (17-V-1854). 
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 Ibid., p. 165. 



 

 

90 

com la consideració personal dels companys de claustre. Les condicions morals del 

sol·lictant també eren considerades a l’hora de valorar els ascensos. Finalment, el 30 de 

març de 1864 li fou concedida la categoria de catedràtic d’ascens, el títol porta data de 

l’1 de juny del mateix any i és signat pel Director General d’Instrucció Pública 

d’aleshores, el seu amic i antic company de claustre, Víctor Arnau. 

 

La reforma Orovio de 1867 varià la seva assignatura, que es dividí en Psicologia i 

Lògica d’una banda, i Metafísica i Ètica de l’altra. Per la segona rebrà una gratificació 

anual de tres-cents escuts (750 pessetes). L’any següent era ascendit al número noranta 

en l’escalafó de catedràtics d’universitat per antiguitat, amb un sou de dos-mil escuts 

per curs (5.000 pessetes)
170

. 
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 Aquesta informació procedeix de l’expedient acadèmic de F.X. Llorens a l’Arxiu Històric de la 

Universitat de Barcelona, el contigut detallat del qual hem catalogat en el DOCUMENT 11. 
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D.- Les bases universitàries del nou conservadurisme català 

(1848-1868) 

 

 

 

Amb l’entrada en la segona meitat del segle XIX les tensions socials i polítiques a 

Catalunya i Espanya s’accentuen per la ràpida transformació que impliquen els canvis 

econòmics operats amb la industrialització. La difícil gestació del nou Estat liberal troba 

reticències de tota mena, no solament per part del tradicionalisme que, arran de la 

Guerra del Francès s’oposa als canvis estructurals i ideològics inspirats pels models 

estrangers. En paraules de Jordi Casassas: 

 

“El nou paper motor dels àmbits urbans és doblement important si del que es tracta és 

d’analitzar la dinàmica d’aquells espais europeus en els que la realitat de l’estat-nació 

ideal encara no s’ha acabat de consolidar si no és en els preàmbuls de la doctrina 

política. A partir de la segona meitat del vuit-cents, comença a quedar clar que tot 

corrent o projecte que segueixi entestat en justificar-se i viure sobre l’”atomització 

comarcana” està condemnant a alguna forma o altra de marginació”
171

 

 

A les ciutats industrials, que tenen en Barcelona el seu màxim exponent, la nova classe 

formada pels obrers de fàbrica comença a ser un factor social a considerar. Si abans ha 

constituït un reforç per a les posicions liberals i proteccionistes dels empresaris 

cotoners
172

, poc a poc guanya importància quantitativa i esdevé el medi adient per a la 

propagació dels ideals igualitaris rebrostats a la França postnapoleònica, que aquí ja han 

començat a fer via a partir de les revoltes de 1842 i 1843. Davant l’amenaça 
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 Jordi Casassas i Ymbert: Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-

1920), p.15. 
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 En el primer volum de les seves memòries (1828-1852) l’economista lliurecanvista Joaquim Maria 

Sanromà (1828-1895) veia així les relacions entre patrons i obrers a Catalunya: “El amo catalán no 

explotaba al obrero, como hacían entonces el francés, el belga y sobretodo el inglés. El amo catalán no 

escatimaba las jornadas, ni se daba aires de tiranuelo con su gente, porque alguno tenía que acordarse de 

que había salido de las mismas filas obreras”, però pels volts del Bienni els interessos dels dos grups 

comencen a divergir netament i Sanromà ho expressa així en el segon volum (1852-1868): “Adivinar 

movimientos cooperativos, pensar en barrios de obreros, en instituciones de crédito popular o en otras 

mejoras, que ya se estaban entonces indicando, hubiera sido como pedirles la luna a aquellos plagiarios 

del feudalismo”. Joaquim Maria Sanromà: Mis memorias, vol. I (1828-1852), Tipografía de Manuel G. 

Hernández, Madrid, 1877 i vol. II (1852-1868), Tipografía de los Hijos de Manuel G. Hernández, Madrid, 

1894 (citat per Francesc Cabana i Vancells: La burguesia catalana. Una aproximació històrica, Proa, 

Barcelona, 1996, p. 40.) 
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desestabilitzadora que significa per la nova classe dirigent de propietaris industrials i 

agraris (molts d’aquests beneficiaris del primer procés desamortitzador) un possible 

avenç del republicanisme i del federalisme, preludi de futures reivindicacions més 

radicals, una part significativa del liberalisme espanyol més doctrinari passa a concretar 

les seves aspiracions en posicions més moderades, afermades en unes institucions 

d’accés restringit, que consolidin -abans que augmentar- els avenços proporcionats pel 

nou sistema constitucional a l’elit dirigent, la nova classe privilegiada, unint els seus 

interessos als de l’antiga noblesa per formar la nova aristocràcia “nacional”
173

. Aquest 

liberalisme moderat buscarà en els intel·lectuals mantenir
174

 el paper relligador que 

abans tenia l’Església, institució que és atacada obertament per aquells que aspiren a 

aprofundir en els canvis socials i polítics del segle. Les circumstàncies del papat de Pius 

IX van condicionar l’evolució política dels països catòlics d’Europa durant la segona 

meitat del XIX. Candidat del sector proliberal dins la Cúria, el cardenal Mastai-Ferretti 

va seguir, durant els dos primers anys del seu pontificat –iniciat en 1846, fins a la seva 

mort en 1876-, una política d’acostament a les demandes dels liberals italians, 

compromesos amb el projecte d’unificació nacional. Malgrat que arribà a prometre una 

constitució, la seva negativa a declarar la guerra a Àustria desencadenà contra ell la 

violència revolucionària a finals de 1848. Aleshores finí la recerca de consens i 

començà la batalla contra el que s’anomenà “fals liberalisme”, mobilitzant l’ajut de 

França, Àustria, Espanya i Nàpols per recuperar el seu poder temporal i reforçar 

l’autoritat papal sobre el món catòlic.  

 

El resultat de la crisi social i política a l’Europa continental serà la cosolidació dels 

sistemes constitucional-parlamentaris en mans de l’oligarquia agrària i industrial, que 

centrarà els seus esforços en l’expansió econòmica mitjançant el desenvolupament 
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 Malgrat la comunitat d’interesos, la nova plutocràcia industrial trobarà no poques reticències per 

encaixar ideològicament i socialment amb la tradició aristocràtica dels terratinents nous i antics durant el 

regnat d’Isabel II. Així ho expressava Josep Muntadas, un dels germans que promogué la España 

Industrial: “España es la antítesis de Inglaterra. Aquí el fabricante lleva una vida azarosa y 

desconsiderada y es combatido en todas partes. La amenaza constante que pesa sobre la industria con las 

continuas reformas arancelarias y el escasísimo aprecio que aquí se hace del elemento productor, 

ahuyentan de las fábricas los capitales y el crédito”. Información sobre el derecho diferencial de bandera 

y sobre los de aduanas, exigibles a los hierros, el carbón de piedra y los algodones, vol. IV, Madrid, 

1867 (text atribuít a Muntadas per Francesc Cabana i Vancells: La burguesia catalana. Una aproximació 

històrica, Proa, Barcelona, 1996, p. 57.) 
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 “L’intel·lectual-professional adquireix tot el seu sentit en la definició de la nova ‘civilitat industrial’ i, 

això, malgrat que Catalunya i des de la perspectiva formal predomini un acusat ‘tradicionalisme de 

resistència’”. Jordi Casassas i Ymbert: Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya 

contemporània (1850-1920), p.16 
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tecnològic dels sistemes de producció i transports, i en l’ampliació dels seus mercats 

exclussius a través de l’imperialisme. Malgrat que això hauria de reforçar el seu 

predomini econòmic i polític, las transformacions que implicaran aquest procés, 

significaran la irrupció de legions de treballadors fabrils i classes mitjanes urbanes en el 

nou panorama  social de la segona meitat del segle XIX, incrementant 

extraordinariament les tensions internes d’aquestes societats, i preparant el terreny a les 

futures confrontacions dels estats nacionals.  

 

Conscients d’aquesta situació, els prohoms barcelonins seguien apostant per la 

industrialització com a via de prosperitat econòmica, ja que les condicions per a la 

pràctica de l’agricultura en el Principat eren limitades i els conreus intensius quedaven 

restringits a les petites àrees de regadiu. L’opció fabril precisava del contacte constant 

amb l’exterior tant per l’adquisició de les primeres matèries que el mercat interior no 

podia facilitar com per a l’adquisició incial de la tecnologia adient i per a la formació 

tècnica de nous quadres. Malgrat els precedents, anecdòtics, d’adaptacions autòctones 

del material tecnològic que demanava la indústria (la “bergadana”, màquina de filar 

inspirada en la filosa de Hargreaves, perfeccionada a Catalunya a finals del segle 

XVIII), el cert era que la ciència indígena no era capaç de suministrar els avenços 

necessaris per mantenir un cert nivell competitiu, tot i que iniciatives particulars com les 

escoles creades per la Junta de Comerç de Barcelona havien anat formant alguns dels 

principals tècnics i permeteren, a la nova Universitat, disposar del personal docent 

necessari per a les càtedres de les matèries científiques.  

 

D’altra banda, Barcelona, capital d’un territori on havia anat perdent pes l’antiga 

aristocràcia com a classe rectora durant el segle XVIII, precisava forjar uns dirigents 

polítics capaços –i unes eines de difusió- per defensar els interessos corporatius dels 

empresaris industrials davant les institucions de l’Estat de dret, de crear opinió pública 

en favor d’aquests interessos i de contrarestar els efectes de la publicitat dels sectors 

més radicals –progressites, republicans i socialistes. La Facultat de Jurisprudència seria 

l’encarregada de promoure una nova generació d’especialistes en lleis, que destacarien 

en la seva defensa del proteccionisme mercanil i de les especificitats del Dret civil 

català davant dels projecte homogeneïtzador del nou codi civil, i la de Filosofia, per on 

havien de passar aquells que aspiraven a obtenir una titulació superior, tindria a les 

seves mans la formació d’una moral que, sense menystenir els avenços de la raó, es 
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mantingués ferma en els postulats catòlics i en els elements cohesionadors de la 

consciència nacional espanyola. Per la seva banda, la difícil implantació de l’Ateneu 

Barcelonès, que no es consolida fins 1872 complicava la cohesió amb la mesocràcia per 

part del conservadurisme hegemònic. 

 

La relació entre liberalisme i Romanticisme a Catalunya continua sent font de debat. Per 

Ramon Grau “el catalanisme de dreta, triomfador a l’inici del segle XX, va saber 

implantar la idea que el romanticisme català primerenc i genuí havia estat conservador, i 

no pas liberal. Però els primers romàntics catalans no en tenien gaire, d’innocència 

virginal; partien d’un complex tramat d’experiències culturals, treballat llargament a 

Europa, i enllaçat ja tant amb l’esperit revolucionari com amb el reaccionari. De manera 

que, aquí, totes les possibilitats eren obertes des de bon començament, i el llevat 

anticonformista del moviment romàntic podia arrelar amb facilitat damunt dels 

antecedents locals suscitats per la reacció teòrica contra la violència del absolutisme 

borbònic del Set-cents i en un ambient tan repressiu com el determinat perl recalcitrant 

Ferran VII. La visió interessada i simplificadora del romanticisme català com a propici 

sempre a la restauració dels valors “tradicionals” –que ja fou impugnada pel mateix 

Víctor Balaguer a la segona edició de la Historia de Cataluña en parlar de la genealogia 

de la Renaixença literària- es pot donar avui per superada.”
175

 

 

Els discursos inaugurals dels cursos acadèmics d’aquesta primera època de Llorens en el 

claustre universitari reflecteixen la preocupació del seu cos funcionarial per esdevenir la 

punta de llança de l’alta cultura, i de la ideologia, en la societat catalana. El de Jacint 

Díaz i Sicart tingué lloc en l’obertura del curs 1847-1848 i constituí una apologia de 

l’estudi de la llengua llatina, referent inqüestionable sobre el qual es basteix bona part 

de la cultura europea, més encara dels països catòlics del Mediterrani. Díaz, a més, 

considerava el llatí com una llengua útil en la comunicació interuniversitària de l’època, 

per damunt de les llengües nacionals.  

 

El curs següent li tocà el torn a Joan Cortada i Sala, qui també féu una defensa de la 

seva matèria, la Història, destacant, en una interpretació cíclica dels períodes històrics, 

que el seu estudi servia a les nacions com avís del que es podia esdevenir en el futur: 
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 Ramon Grau i Fernàndez: “La historiografia del romanticisme (de Pròsper Bofarull a Víctor 

Balaguer)” Història de la historiografia catalana a cura d’Alberet Balcells, p. 148. 
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“El polvo de Nínive está diciendo hoy dia a la Francia que lo aventa, que la grandeza y 

el lujo de su metrópoli son no mas mezquindad y laceria”. Als joves, la Història, segons 

Cortada, havia de fornir-los d’uns coneixements que servissin per trobar les constants 

relativitzadores dels fets viscuts intensament durant les seves vides “[la Història os 

hará ver que la salvaje libertad del desierto, que la tumultuosa libertad de Atenas, que la 

abyecta esclavitud de Oriente, y que el egoismo que corroe la sociedad moderna son 

igualmente detestables y conducen á la degradacion de la dignidad humana; ella os hará 

ver que los mismos hechos son acá premiados con una corona y castigados allá con el 

cadalso.”
176

 En la part final de l’opúscle que s’edità amb el text d’aquest discurs 

apareixia la llista del catedràtics i professors, titulars i agregats, que impartien les 

assignatures de les diferents facultats. Entre aquests últims, es distingia els que 

percebien sou dels que no en cobraven, oficialment
177

.  

  

La convulsa situació que vivia el Principat durant la Dècada Moderada havia portat al 

govern dictatorial de Narváez l’any 1848. Catalunya viuria de forma gairebé contínua 

en estat d’excepció a causa dels cops de mà carlins i de les bullangues republicanes. En 

aquest context, el professorat universitari, portaveu cultural, en certa forma, de la classe 

dirigent barcelonina, maldava per ocupar el lloc que li corresponia entre les institucions 

que havien de procurar l’ordre social i facilitar els instruments de progrés econòmic i 

moral mitjançant l’ensenyament.  

 

La necessitat de definir i d’ajustar la funció de les universitats en la societat del moment 

fou el motiu de l’oració inaugural del curs 1849-1850 pronunciada per Martí d’Eixalà, 

segona al·locució d’aquesta mena que dedicava al cívic auditori. Sota el títol oficiós de 

“Consideraciones sobre el orígen, carácter y destino de los cuerpos universitarios”, 

l’orador feia públiques les seves reflexions sobre el paper que havien de jugar les 

institucions d’ensenyament superior en els temps inestables que transcorrien. Si 

l’ensenyament havia d’esdevenir, com en altres temps, tan sols un instrument de la 

religió, “la ciencia es ahogada en su cuna”; tanmateix, calia mantenir viu el sentiment 

religiós per evitar caure en l’escepticisme o en la dictadura de la ciència. La principal 
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 Joan Cortada i Sala: Oracion inaugural, que en la solemne apertura de estudios del año 1848 a 1849 

dijo en la Universidad de Barcelona D. Juan Cortada, abogado, de la Real Academia de la Historia, 

premiado como historiador por las ciudades de Barcelona y Gerona, caballero de la Real y distinguida 

órden de Carlos III, catedrático de Historia, etc. etc., Imprenta de Tomás Gorchs, Barcelona, [1848. 
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 Veure quadre en DOCUMENT 18. 
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missió de la universitat -que per Martí era doble i a voltes contradictòria- rau en trobar 

l’equilibri entre la necessària cohesió social i la llibertat científica “porque al trabajar 

para la unidad es fácil atentar á la libertad de las inteligencias: y cuando se cree 

obedecer á la segunda ley, se corre á menudo el terrible riesgo de la anarquía de las 

ideas”.  

 

Davant del dilema, no optava per les solucions autoritàries que restringissin la circulació 

de tota mena d’idees “renunciar a la enseñanza escrita ó coartarla, tocar á la imprenta ó 

á la libertad su elemento, seria apartar la influencia de uno de los principales agentes de 

la civilizacion actual y de los siglos venideros; equivaldria á destrozar el velámen en un 

dia de tormenta ó en presencia de un escollo, para evitar una maniobra mas ó menos 

difícil”. Així, davant els riscos evidents que per al sistema liberal moderat significaven 

tan les idees dels revolucionaris republicans (en bona part importades a través dels 

textos divulgats en la convulsa Europa de 1848), aliats circumstancialment amb l’acció 

dels carlins montemolinistes durant la Guerra dels Matiners (1847-1849), l’únic camí 

perdurable era insistir en la formació intel·lectual d’aquells qui haurien de guiar la 

societat evitant que caigués en els “sofismas que puedan servir de vehículo á sistemas 

atrevidos ó absurdos [.... Porque esa misma juventud, distribuyéndose en su dia por el 

pais, le comunica los hábitos adquiridos, que le libran de los riesgos de la enseñanza 

escrita, ora juzgando las producciones, ora suspendiendo el juicio ínterin se pone á 

prueba la doctrina”. Les universitats, i en general el sistema d’instrucció pública, havien 

d’esdevenir el principal instrument estatal, recolzat en la religió -però sense lliurar-lo 

exclusivament a les mans de l’Església- i en la raó científica -que obria les portes del 

progrés econòmic mitjançant la tecnociència- per aconseguir el reequilibri social sobre 

les bases d’un liberalisme que afermés la via del mig entre la reacció i la revolució: “la 

enseñanza oral dirigida por un gobierno ilustrado, es el contrapeso de la enseñanza 

escorta, que la libra de precipitarse y perecer en su impetuosa carrera”.
178

 

 

L’estiu de 1850 el ministre Seijas retallava de nou la magra autonomia de la Universitat 

de Barcelona decretant el cessament dels professors agregats
179

 que cada facultat 
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 Cites extretes de Ramon Martí d’Eixalà: Oracion inaugural que en la solemne apertura de estudios 

del año 1849 á 1850, dijo en la Universidad de Barcelona D. Ramon Martí de Eixalá, catedrático de 

derecho civil, comercial y criminal de España, Imprenta de Tomás Gorchs, Barcelona, 1849. 
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 Tretze que percebien sou i cinc que no. Veure DOCUMENT 30, còpia del document i transcripció 

procedent de l’expedient d’Antoni Rave a l’AHUB. 
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s’havia anat procurant per atendre el creixement de matrícules i per actuar com a 

substituts del titulars. En el cas de la càtedra de Geografia, desapareguda amb la 

reestructuració del pla d’estudis, Martí i Pradell quedà com a catedràtic cessant, tot i que 

se’l mantingué en el càrrec de director. Alguns dels professors agregats aconseguirien 

més endavant càtedres per oposició (Anglasell, Rave), d’altres es mantingueren com a 

ajudants sense sou oficial o bé canalitzaren llurs carreres fora de les aules (Mañé).  

 

La lliçó inaugural d’aquell curs 1850-1851, a càrrec de Ramon Ferrer i Garcés, 

catedràtic de Toxicologia i medicina legal, va tenir un caire menys transcendent. 

Remarcà que la seva especialitat i, en general, els peritatges de les ciències aplicades, 

eren imprescindibles en la resolució de molts processos judicials, no tot havia de ser 

confiat als testimonis, calia arribar a fons en l’estudi de les proves (“la intervención 

científica es á veces requisito indispensable para la sustanciacion de los procesos”). 

 

A banda d’això, el 4 de febrer de 1852 és signat pel rector Mariano Antonio Collado un 

document d’expedient disciplinari -el primer- sobre dos alumnes  per mala conducta a 

classe de Llatí. Són castigats a quatre i sis dies, respectivament, de tancament en 

l’edifici de la Universitat, amb dret a acudir a les classes. 

 

 

Organització i regulació dels estudis tecnològics: les Escoles Industrials 

 

Un cop el govern moderat exercí la potestat normalitzadora sobre els estudis 

tradicionals, que es volien homogenis per a tot el regne i posats sota el control de 

l’administració central, l’objectiu es fixava en els ensenyaments que havien anat sorgint 

per la cura de les associacions d’algunes ciutats en proveir professionals formats en els 

diferents rams artesanals. Ja hem vist que a Barcelona aquesta tasca va estar en mans de 

la Junta de Comerç des de la segona meitat del segle XVIII, en els nivells elementals, i 

en les de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts les càtedres de les especialitats 

cientificotècniques de nivell superior fins que van ser absorbides per les facultats 

universitàries. 

 

La normalització d’aquests estudis denominats especials pel Pla Pidal s’havia de portar 

a terme a través del Pla d’estudis del ministre Manuel de Seijas Lozano aprovat pel 
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Reial Decret del 4 de setembre de 1850, que significà la reforma més important des de 

1845. La nova planificació detallava millor l’organització dels estudis especials i 

delimitava clarament les assignatures específiques de cada carrera, fugint de les 

generalitats i ambigüitats anteriors “de manera que de ello resultaran más fácil y 

provechosa aplicación para los fines de la vida”
180

. Preveia la creació de les escoles 

industrials elementals i d’ampliació a Barcelona, Sevilla i Bergara, deixant els estudis 

superiors que capacitaven per obtenir el títol d’enginyer únicament a Madrid. Es donava 

així caire oficial al transpas de les càtedres de la Junta de Comerç a l’Institut efectuat 

durant el darrer període de la benemèrita institució cívica, que tant havia fet per 

l’arrencada de la industralització catalana, i que havia deixat de funcionar l’any 1847
181

. 

Les noves escoles industrials depenien orgànicament de la Direcció General 

d’Instrucció Pública i expedirien en exclusiva els tílols d’”aplicació” en les diferents 

especialitats, però el seu finançament, que la llei preveia mixte entre els pressupostos 

estatals i les diputacions provincials, comportà problemes per poder obrir-les durant 

aquell curs. El Reglament per a la seva execució del 10 de setembre de 1851, fou 

aprovat definitivament per reial decret el setembre de 1852.  

 

El dia 24 de març de 1851 es creava l’Escola Industrial de Barcelona incorporant les 

escoles de l’antiga Junta excepte la de Nobles Arts instal·lada a la Llotja –que 

s’integrarà dins l’Acadèmia de Belles Arts
182

- i la de Nàutica, vinculada a l’Institut 

l’any anterior. Les especialitats d’Agricultura teoricopràctica, Comerç i Taquigrafia 

també formaven part dels estudis d’aplicació que oferia l’Institut. 

 

El primer curs de l’Escola Industrial es va iniciar amb un gran nombre de matrícules 

aquell mateix mes d’octubre de 1851 en l’edifici del convent de Sant Sebastià, prop de 

la Llotja, sota la direcció del químic Josep Roura, precursor de la il·luminació amb gas a 

Espanya.  
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El professorat de l’Escola tenia bona competència científica, estava al cas dels darrers 

avenços quant a maquinària industrial i assessoraven els organismes públics en la 

inspecció d’avaries o accidents a les fàbriques. Benet del Rincon accentua el contrast 

entre aquests professors i els catedràtics de la Facultat de Filosofia, on quedaven, 

aleshores, enquadrades les especialitats cientificotècniques, quan diu que “a més de 

professors, eren científics, la qual cosa no podem dir dels professors universitaris, la 

tasca dels quals, en general, no anava més enllà de les aules”, i creu que l’ensenyament 

en l’Escola Industrial era el més avantguardista en la seva època, ja que malgrat que les 

parts teòriques dels temes explicats eren molt importants, també es concedia valor a la 

resolució d’exercicis pràctics, evitant la passivitat, dogmatisme i monotonia tan 

característica de l’ensenyament d’aleshores
183

.  

 

La rivalitat entre ensenyament pràctic -modern i utilitarista- i aquell de caire més 

humanista i general –condicionat per una orientació més espiritualista- fou matèria de 

discussió entre el món acadèmic barceloní de l’època. El discurs inaugural del curs 

1851-1852, pronunciat per Antoni Bergnes de las Casas, se’n feu ressò en els seu 

paràgrafs finals, on tranquil·litzava aquells que veien en la Filosofia la porta de 

penetració del sensualisme en la consciència col·lectiva de les societats modernes (“La 

sana filosofía es el espíritu de los conocimientos humanos, y tanto, que sin ella no 

aciertan estos á producir mas que resultados materiales”), però alhora reclamava per a 

l’estudi de l’especulació ideològica i de les ciències de l’esperit la preeminència que 

fins ara havien exercit per sobre del de les ciències pràctiques: “Así es que el estado que 

propague el estudio de las ciencias físico-matemáticas y naturales, sin la antorcha de la 

filosofía, aumentará, si quiere, la riqueza pública ó tributaria, pero acabará al mismo 

tiempo con el espíritu que vivifica, con el ánimo que fortalece, con la crítica que ensalza 

lo bello y reprueba lo feo, con la dignidad, que es el blason de nuestra especie, y hasta 

arrebatará á las ciencias politécnicas su valor espiritual, transformando todo el saber en 

imitacion mecánica”
184

. Demostrada la capacitat de transformació que la ciència 

aplicada podia tenir en les societats modernes, alguns intel·lectuals començaven a témer 
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de la Universitat de Barcelona. I Simposium 1988.  
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els efectes que sobre la civilització, i els seus principis morals i ètics, podien tenir 

aquests avenços. 

 

A partir de la Llei Moyano de 1857 s’implantarà també el grau superior a les tres 

escoles perifèriques (Barcelona, Sevilla i Bergara). Barcelona, entre 1861 i 1868, expedí 

123 títols d’enginyeria industrial mecànica (104) i química (19). Amb el decret restrictiu 

del ministre Orovio, el 18 de juliol de 1867, els estudis superiors industrials restaren 

solament a Barcelona, on la Diputació i l’Ajuntament ja s’encarregaven totalment del 

seu finançament
185

.  El pla Seijas havia propiciat el control governamental dels estudis 

industrials creats a Barcelona per la Junta de Comerç, però no en va facilitar els mitjans 

per a ampliar-los i millorarlos, sinó tot el contrari. Així doncs, durant el darrer terç del 

segle, els enginyers que guiaren el procés d’industrialització a Espanya o bé provenien 

de l’estranger o bé eren formats a Barcelona
186

. L’any 1873 desallotjà el convent de 

Sant Sebastià per ocupar un espai, menys generós del que hagués estat precís, en el nou 

edifici de la Universitat. La vida de l’Escola d’enginyers catalana no assolí la volada 

d’altres escoles similars a Europa per l’endèmica falta de recursos que limitava la 

dotació dels laboratoris i d’instal·lacions de maquinària.  

 

Les altres escoles desaparegueren per falta de suport de les institucions locals fins que 

l’any 1897 es fundà la de Bilbao (inaugurada en 1899), recolzada per un patronat, i en 

1901 reaparegué la de Madrid. 
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De les noves amenaces sobre la Universitat durant el Bienni progressista fins a la 

Llei Moyano de 1857 

 

La degració del clima polític a Espanya, a causa dels escàndols en la concessió de 

llicències per a la construcció de línies de ferrocarril a finals de 1853, s’agreujava pels 

avalots cusats per falta d’aliments a Castella i per les vagues dels obrers tèxtils catalans 

contra la implantació de “selfactines” a les fàbriques, màquines que podien deixar molts 

treballadors sense feina, i a favor del reconeixement del dret d’associació. El capità 

general de la regió militar, La Rocha, es posicionà a favor del Manifest de Manzanares 

(6 de juny de 1854) del general O’Donnell, el qual, per frenar els impulsos democràtics 

d’una part de les masses populars movilitzades a les principals ciutats, salvar la 

continuitat de la dinastia i mantenir el respecte a la propietat, facilità l’establiment d’un 

nou govern sorgit del pacte entre progressistes i moderats encapçalat per Espartero.  

 

La Rocha es veié obligat a prohibir les selfactines i reconegué la Comissió de 

Treballadors de les Fàbriques de Filats, nucli de la primera federació catalana de 

societats obreres, però també féu afussellar tres dels principals responsables de les 

destruccions. Pascual Madoz, cap polític de Barcelona arran de la revolta, mantingué els 

interessos dels industrials per la mecanització, aconseguí la reapertura de les fàbriques, i 

establí una comissió paritària arbitral entre obrers i patrons, alhora que aconseguia 

l’abolició dels consums, de les quintes i contractava els set mil obrers aturats de la ciutat 

per reprendre la iniciativa de l’enderrocament de les muralles. 

 

Mentrestant, a Madrid les Corts constituents obertes aquell mateix mes debatien, durant 

els primers mesos de 1855, la necessitat de fer retalls en les despeses per aconseguir 

elaborar uns presupostos equilibrats. Es va parlar de reduir la partida d’instrucció 

pública deixant en cinc les deu universitats espanyoles existents d’ençà el Pla Pidal. 

Immediatament reaccionà la Universitat creant una comissió formada per Martí 

d’Eixalà, Magaz y Jaime
187

, i Pons i Gallarza encarregada d’elaborar una memòria 
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apologètica, publicada sota el títol Observaciones sobre la necesidad de conservar la 

Universidad Literaria de Barcelona. Escritas con motivo del proyecto de supresión de 

cinco universidades del reino on s’expressa la sorpresa que “en un período de adelantos 

se pretenda cortar las alas al saber, y sacrificar á una mezquina economía el porvenir 

intelectual de nuestros rezagados pueblos”
188

; considera que les universitats promouen 

els avenços positius per a la societat i la nació, que són imprescindibles per regular 

l’expansió de les noves teories socials i polítiques, i que la de Barcelona, a més, obeeix 

a raons geogràfiques ja que dóna servei a l’àmplia zona del norest del regne i a les 

Balears.  

 

El caire liberal i provincialista de l’opuscle s’accentua quan el recorregut cronològic 

dels estudis superiors de la ciutat arriba a l’època de Felip V, que és considerada de 

“violenta dominación”, i a l’intèrval del Trienni Liberal: “En 1821, merced al cambio 

político, renace aquí la Universidad para morir de nuevo á manos de la reacción en 

1823”. Sobre els possibles avalots propiciats per la concentració de joventut, els 

redactors consideren que no cal térmer-los, perquè ja no passa com abans, “cuando 

constituían una clase social, compacta, armada y revoltosa”, que acostumava a 

posicionar-se com a força paramilitar en els afers interns i en la defensa de la ciutat, 

com es demostrà durant la Guerra de Successió. Per últim manifestaven que la supressió 

seria una greu ferida a la ciutat i a tot el Principat. En un sentit més general, defensant el 

manteniment de l’ensenyament universitari a nivell provincial i contrari a la voluntat 

centralista de progressistes i moderats, el catedràtic d’Economia política i de dret públic 

i administratiu Ramon Anglasell publicà durant aquells mesos l’opuscle titulat 

Observaciones sobre la centralización de la instrucción pública y sobre la enseñanza 

de la Facultad de Filosofía en las universidades de provincia. 

 

A les iniciatives de la Universitat s’hi va unir l’Ajuntament. Totes dues corporacions 

van enviar a Madrid una comissió formada per Josep Storch (catedràtic de Clínica i 

moral mèdica), Josep Seco Baldor (catedràtic d’Història natural mèdica) i Laureà 

Figuerola (catedràtic d’Economia política i dret polític i administratiu, i diputat a les 

                                                                                                                                               
sea fácil y conduzca a la regeneración se necesita la educación de la inteligencia”. Citat per Manuel Rubio 
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Corts) que contactaren amb altres diputats per tal de fer pressió contra el projecte de 

reducció de les universitats i, en darrer cas, per aconseguir que la de Barcelona no 

figurés entre les que es volia eliminar.  

 

En aquestes circumstàncies el govern d’Espartero ordenava el 9 d’octubre de 1855 que 

els estudis secundaris fets als seminaris conciliars havien de quedar incorporats i 

inspeccionats pels establiments públics, alhora que es convalidaven els cursos de Dret 

canònic a les facultats de Jurisprudència. La intenció era fer sentir la preponderància de 

l’Estat per damunt l’Església. Unes setmanes després tingué lloc la lectura de l’oració 

inaugural del curs universatari 1854-1855 a càrrec de Llorens i Barba, que analitzem 

més endavant situant-la en el context filosòfic de la seva època. L’inici del curs s’havia 

hagut de retardar fins l’1 de novembre com a conseqüènica de l’epidèmia de còlera que 

afectava Barcelona. 

 

El manifest del general O’Donnell, posterior a la Vicalvarada, afirmava que calia 

“arrancar los pueblos á la centralización que los devora, dándoles independencia local 

para que conserven y aumenten sus intereses propios”, declaració que estimulà aquells 

que tenien idees descentralitzadores. A Catalunya aquests es comptaven fins i tot en els 

rengles moderats
189

. És un moment d’eclossió del provincialisme, que es podrà 

emmirallar en les paraules que l’any següent pronunciarà Llorens en la Universitat, 

defensant la cultura i el pensament propis de cada poble. 

 

Al final, el projecte de llei de la instrucció pública presentat el 19 de desembre de 1855 

pel ministre de Foment
190

 Manuel Alonso Martínez no va incloure la supressió de cap 

universitat, però sí la reestructuració dels nivells superiors de l’ensenyament, afectant 

sobre tot les miscel·làniques facultats de Filosofia, de les quals se n’havien de separar 

les especialitats de Literatura, Ciències exactes, físiques i naturals, i Ciències polítiques 

i administratives. Però el projecte, precedent directe de la Llei Moyano, es quedà en el 

tràmit de revisió per part del Reial Consell d’Instrucció Pública i no s’arribà a debatre a 

les Corts perquè durant el mes de juliol de 1856 caigué el darrer govern d’Espartero. 
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El clima social a Barcelona s’havia deteriorat molt a causa de l’actitud hostil del capità 

general Juan Zapatero vers les reivindicacions dels treballadors, centrades en la 

legalització de les associacions obreres, la limitació per llei dels horais de treball i la 

negociació de contractacions col·lectives
191

. A l’execució del líder obrer Josep Barceló i 

l’inici d’una dura repressió seguí l’assassinat del fabricant i polític proteccionista Josep 

Sol i Padrís
192

 el mateix dia que s’iniciava la primera vaga general de la història del 

país.  

 

Respecte a les diferències de riquesa que produïen les revoltes obreres Joan Mañé i 

Flaquer diria uns tres anys més tard, i era divisa comuna entre els empresaris:  

 

“La divina sabiduría ha dicho siempre que habrá pobres, e importa que los haya para 

que los ricos puedan ejercer su caridad y tengan siempre a la vista un espejo donde se 

refleje la fealdad de su orgullo.”
193

 

 

Per la seva banda, l’Església, per boca del bisbe de Barcelona Josep Domènec Costa i 

Borràs adreçava una pastoral al poble inquiet: 

 

“Les autoritats han de ser respectades, i les que actualment nos governen tenen adquirits 

títols molt especials a nostre respecte i confiança. Amb pau, amb ordre i amb calma 

totes les coses poden tenir una prudent i honrosa solució, i no constituint-nos en aquest 

terreno de legalitat, és impossible donar un pas que no ens precipiti a l’abisme. 

Deplorant amb gran sentiment la sort de tantes famílies, i a fi de precabre les 
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conseqüències, us pregam a tots que procureu també influir per a què tornen a les seues 

habituals i ordinàries ocupacions los que en aquestos dies les han abandonat.”
194

 

 

Els propietaris cercaren en l’exèrcit el recolzament per salvar una situació que la seva 

intransigència davant les demandes obreres havia ajudat a precipitar; la resposta a la 

vaga fou la suspensió de les garanties constitucionals, els empresonaments massius i la 

deportació dels principals agitadors, entre ells el republicà Abdó Terradas. El patriciat 

barceloní donà suport a un nou pronunciament d’O’Donnell el juliol de 1856, aquest 

cop per desallotjar els progressistes del poder.  

 

La posició dels moderats catalans davant el nou pronunciament es pot resumir en les 

paraules de Jaume Balmes pronunciades deu anys abans, quan el predomini militar 

damunt les institucions polítiques liberals ja es veia com inevitable per defugir els 

efectes de les bullangues: “en la alternativa de tolerar los mandos militares, o dejar 

abandonado el país a merced de pasiones turbulentas y proyectos insensatos, es mejor 

resignarse a los inconvenientes que trae consigo el mando militar, si no hay otro medio 

para la conservación del orden público”. Tanmateix a Catalunya, tant moderats com 

progressistes es van distanciant de les respectives direccions espanyoles i els primers es 

van allunyant del culte a Narváez com els segons ho van fent d’Espartero.
195

 

 

Aquell curs de 1856 a 1857 fou obert pel discurs de Josep Lluís Pons i Gallarza, 

corredactor de la mamòria amb què la Universitat respongué a les restriccions 

projectades des de les Corts progressistes. El catedràtic de Retòrica i Poètica féu una 

defensa de l’oratòria en les societats modernes, reconeguent els perills que entranyava 

l’abús l’eloqüència, denostada per molts filòsofs perquè ateny més a les passions, 

mitjançant sofismes i cops d’efecte, que no pas a la raó. Però era necessari mantenir el 

seu conreu i utilitar les mateixes armes que aquells qui agitaven el poble en les tertúlies 

i reunions, encara més en un sistema liberal parlamentari on la paraula dita, i 

posteriorment recollida en la premsa, havia d’exercir un paper fonamental per a la 

formació de l’opinió pública “No quiero velar á vuestros ojos las sombras de Cromwell, 

Danton y Robespierre; pero no dudo que reconoceréis que si Ciceron vale por muchos 

Catilinas, y Bossuet por muchos Luteros, tambien los escelentes y sensatos oradores que 
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en los modernos siglos han ilustrado los templos y las asambleas, pueden y valen harto 

mas que la corta falange de los tribunos sanguinarios, de los predicadores ineptos, y de 

los leguleyos ambiciosos”. A part de les mesures legals i policials entorpien la 

divulgació de les idees considerades revolucionàries en uns auditoris formats 

majoritàriament per persones analfabetes, calia contrarestar els discursos radicals amb 

oradors formats en les tècniques del discurs oral, mitjançant les quals introduissin en 

l’opinió pública els arguments dels cercles moderats, defensors de l’ordre públic i del 

progrés econòmic per sobre del reequilibri social igualitari:  

 

“Yo quisiera que los llamados á deliberar desde los altos asientos del congreso político 

sobre la independencia, la seguridad y el bienestar de la patria, llevarais allí la mente 

poblada de conocimientos y esperiencias y el corazon henchido de indomables virtudes 

para resistir á los vértigos del poder y la adulacion, y que al reinar en la asamblea por 

vuestra facundia estimarais en mas las bendiciones del oscuro agricultor, feliz con 

vuestras bien meditadas leyes, que las ebrias ovaciones de los partidos”
 196

. 

 

Durant el mes de novembre morí el rector Josep Bertran i Ros, que ja era substituït 

accidentalment pel degà de la Facultat de Jurisprudència Ramon Roig fins que el 22 de 

març de 1856 una R.O. nomenà Agustí Yáñez i Girona, ben considerat des dels 

diferents rengles del liberalisme, nou rector en comissió, però en morir el 3 de maig de 

1857 fou substituït per Nicolás del Moral, alt funcionari del ministeri que no arribarà a 

prendre possessió. Com que el vicerector Ramon Roig estava malalt, es féu càrrec del 

rectorat interinament el degà de medicina Francesc de Paula Folch fins que l’1 de 

setembre Víctor Arnau i Lambea fou nomenat titular. 

 

Uns dies després, concretament el 9 de setembre de 1857, es publicava la segona gran 

llei d’educació del segle XIX, la coneguda pel cognom del ministre de Foment que la va 

promoure: Claudio Moyano. L’aprovació de la llei va ser accelerada per evitar que un 

possible canvi ministerial la pogués avortar. Per a la seva elaboració es tingué en 

compte l’esbós del projecte d’Alonso Martinez de dos anys abans i hi tingueren 

novament un paper destacat els tècnics Gil de Zárate y Ochoa, alts responsables de la 
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 Josep Lluís Pons i Gallarza: Oracion inaugural que leyó en la solemne apertura del curso académico 

de 1856 a 1857 ante la Universidad de Barcelona, D. José Luis Pons y Gallarza, licenciado en 

Jurisprudencia y Filosofía, catedrático de Autores clásicos en el Instituo agragado á dicha Universidad, 

etc. 
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Direcció General d’Instrucció Pública. La reorientació moderada es notà, sobre tot, en la 

influència eclesial sobre l’ensenyament que introduia la llei, com per exemple la 

censura eclesiàstica als llibres de text que continguessin referències a la religió i a la 

moral i la presència de membres de l’Església en el Reial Consell d’Instrucció Pública i 

en les Juntes provincials.  

 

La llei estava formada per quatre seccions, la primera de les quals era dedicada a 

establir els típus d’estudis. El primer ensenyament, dividit en elemental i superior, era 

per primera vegada considerat com obligatori en el seu primer nivell, i gratuït en cas de 

no tenir recursos la família. S’estabía en la secció quarta que cada localitat de cinc-cents 

habitants havia de tenir una escola a càrrec dels pressupostos municipals.  

 

L’ensenyament secundari, segregat de les facultats de Filosofia, quedà dividit en estudis 

generals i estudis d’aplicació a les professions industrials. Es podien cursar des dels nou 

anys, duraven sis cursos i donaven dret a presentar-se a l’examen de Batxiller en Arts, 

els generals, i el certificat de pèrits en l’especialitat, els d’aplicació. Els instituts eren de 

primera, els de Madrid, de segona els de província o pobles on existís universitat, i de 

tercera els de les altres poblacions. Cada provincia tindria un institut amb els estudis 

generals i els d’aplicació que el govern creiés convenient. L’ensenyament secundari 

corria a càrrec de les diputacions provincials. En la pràctica, la reunió dels estudis 

“literaris” amb els “industrials” significava el fracàs del pla Seijas d’escoles industrials, 

ja que en moltes províncies no s’havien arribat a crear aquests estudis perquè no s’hi 

destinaren els recursos estatals previstos.   

  

El tercer grau d’ensenyament, finançat pels fons del govern, quedava dividit en facultats 

universitàries, ensenyament superior i ensenyament professional. De les primeres se’n 

reconeixien sis: Filosofia i Lletres, Ciències exactes, físiques i naturals, Farmàcia, 

Medicina, Dret
197

 (anomenada tradicionalment Jurisprudència) i Teologia. Establia les 

matèries corresponents als estudis i els tres graus de les carreres: batxillerat, 

llicenciatura i doctorat. L’ingrés a cada facultat es feia, un cop obtingut el Batxillerat en 

Arts, previ curs d’un o dos anys d’ampliació. En total no podien excedir els set anys de 
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 L’estudi del Dret Canònic quedava reservat per a les universitats d’Oviedo, Salamanca i Sevilla, a part 

de la de Madrid, en canvi el Dret Administratiu, que anirà guanyant importància a mesura que es 

desenvolupi l’aparell normatiu i institucional de l’Estat, es podia cursar a Barcleona, Valladolid i Sevilla.  
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cursos. Es mantenien les deu universitats del Pla Pidal de 1845 considerant Madrid la 

universitat central, on es podien estudiar totes les carreres facultatives fins el grau de 

doctor. Les carreres, doncs, duraven en funció del nivell que estigués autoritzada a 

impartir cada facultat. L’ensenyament superior pròpiament dit eren els estudis 

d’enginyeria de camins, canals i ports, de mines, de monts, d’agronomia, i d’indústries 

(especialitats mecànica i química), també els de belles arts, diplomàtica i notariat. 

S’impartia a les escoles superiors i a Barcelona li corresponien estudis d’enginyeria 

industrial, de belles arts i els de notatiat, ja implantats. Els ensenyaments professionals 

eren els de veterinària, professorat mercantil, nàutica, mestres d’obres, agrimensors i 

mestres de primer ensenyament.  

 

Com en l’anterior llei, els càrrecs de rector, vicerector i secretari general són de 

nomenament governamental directe; els degans els seguia designant el govern a 

proposta del rector. Per ser rector calia haver estat ministre, degà, vicerrector, secretari o 

catedràtic d’ascens amb més de deu anys de servei. 

 

L’esperit de la llei continuava l’orientació centralista i intervencionista de les 

disposicions anteriors, detallant la constitució tant del Reial Consell d’Instrucció 

Pública
198

 com l’administració i règim intern dels centres docents públics. Seguia 

deixant les màximes facilitats per establir escoles privades de segon ensenyament i 

regulava l’ensenyament domèstic. 

 

Per Barcelona, aquesta llei reforçava el caire institucional de la Universitat i 

funcionarial del seu professorat, enquadrant en una estructura que cada cop tenia menys 

a veure amb les corporacions ciutadanes d’on havien sorgit. La creació de la Facultat de 

Ciències deixava sense sentit docent l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, que, com 

la de Bones Lletres, quedarà com a símbol d’una època en què la iniciativa ciutadana 

suplia la renúncia del poder polític a promoure l’avenç de la il·lustració. A partir d’ara 

les acadèmies es dedicaran a funcions honorífiques i protocolàries més que no pas a les 

purament acadèmiques, que es transferiran a la Universitat.  
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 La llei no especifica una quantitat fixa de consellers, però estableix que hi havia d’haver al menys cinc 

catedràtics de la màxima categoria (terme) o exrectors. Els altres havien de ser exministres, directors 

generals o exconsellers relacionats amb la instrucció pública, doctors de l’Església, individus de les reials 

acadèmies, científics i literats de reconegut prestigi.  



 

 

109 

La construcció del nou edifici de la Universitat a l’Eixample 

 

Aquell any 1857 arribarà al rectorat Víctor Arnau
199

 i amb ell s’impulsarà 

definitivament el projecte de construcció del nou edifici de què tan necessitat estava 

l’establiment universitari, que era aleshores la principal font de preocupacions a causa 

de l’estat ruinós de l’exconvent del Carme on estaven situades les aules més 

concurregudes. L’edifici havia patit un incendi durant les revoltes de 1835 que l’havia 

deixat molt malmès i, malgrat les diverses reparacions, solament es podien habilitar 

com aules alguns locals de la planta superior
200

. Durant el curs 1852-53 s’havien 

esfrondrat els sostres de la part de la Secretaria i de l’Arxiu i eren contínues les queixes 

dels professors, dels alumnes i dels pares
201

. En 1841 l’Academia de San Fernando, 

institució encarregada de supervisar les grans obres oficials, havia aprovat el plànol de 

Fèlix Rivas, arquitecte de la Universitat, per a la construcció d’un nou edifici en el 

mateix local aprofitant totes les obres possibles del vell convent. El propi arquitecte 

manifestava, però, que considerava més avantatjós i econòmic construir l’edifici de 

nova planta. Aquest primer projecte no reeixí i en 1853 tingué lloc la confecció d’un 

nou projecte que hauria d’allotjar totes les facultats i serveis universitaris, però els 
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 Veure nota nº 470. 
200

 En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Pascual 

Madoz descriu l’estat i el destí de les dependències universitàries ubicades en l’exconvent: “Fué aquel 

local conv. de religiosos carmelitas hasta el año 1835, en que su igl. y sacristia fueron quemadas, de modo 

que cayeron sus bóvedas y techos, y hasta las paredes quedaron casi completamente calcinadas. Esta parte 

del edificio que cae á la calle, presenta el aspecto de forma de las ruinas que aquel produjo; la que 

subsiste se compone de dos patios rodeados de pilastras y corredores, tanto en la parte baja como en el 

primer piso, entrándose por los corredores á aquella y eran la que ocupaban las oficinas del conv., y por la 

del cuarto principal en las celdas. El patio interior con sus obras adyacentes, es de construccion muy ant. 

y poco sólida en la actualidad en su mayor parte; de modo que casi nada puede aprovecharse de esta 

porcion del edificio para la construcción de otro. El esterior es mas moderno, aunque no del mejor gusto y 

mas sólido. Cuando este cuerpo literario entró en el goce del edificio, tuvo que convertir en cátedras y 

otras piezas propias de su instituto, las celdas de los religiosos y las oficinas del conv. El refectorio se 

dividió en dos partes: una, que seguramente es la mayor de todas las del edificio, tiene tres objetos; el de 

conferir los grados de doctor, celebrar las academias de jurisprudencia los juéves, y de filosofia los 

domingos, y sirve de cátedra en los dias no feriados. La otra pieza del refectorio es un cuadrado que 

puede contener unos 100 discípulos, y está destinado á cátedra de tercer año de filosofia y primero de 

jurisprudencia. La gran sala llamada tercera regla, subdividida en dos partes como la anterior, una sirve 

para los cursantes de primer año de filosofia y segundo de matemáticas, y la otra para sétimo de leyes. 

Con el derribo de las celdas del piso principal se formaron cuatro cátedras, para los cursantes de 1.º y 4.º, 

3.º, 5.º y 8.º de jurisprudencia; y fisica esperimental: en esta última hay una recámara para gabinete. Las 

cáterdras de gramática latina y retórica ocupan las celdas del segundo piso. También se formó con el 

derribo de las celdas del primer piso la sala de cláustros, que sirve al propio tiempo para los exámenes, la 

sala rectoral, la de catedráticos, las de secretarias y archivo. Cada uno de los tres bedeles tiene su 

respectiva habitación en el edificio”. 
201

 Veure informes del rector al ministre de Foment dels dies 28 d’octubre de 1854 i 17 d’agost de 1855 

copiats dins les Actes del Claustre (AUB). Es volia influir sobre el nou govern, resultat del pacte entre 

progressites i moderats, per intentar desbloquejar l’aprovació de l’expedient de construcció del nou 

edifici. 
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plànols es van perdre a Madrid (R.O. de l’11 de maig). Mentrestant, regularment, el 

rector enviava a l’administració central els expedients on constaven els danys produïts 

en l’edifici i els pressupostos de les despeses necessàries a realitzar per mantenir la 

mínima integritat de l’estructura. 

 

Sens dubte, en el procés que s’iniciava ara sota el mandat d’Arnau, havien de comptar 

molt les bones relacions directes que tenia el nou rector en els centres de relació 

madrilenys amb les persones que haurien d’autoritzar el projecte i dotar-lo de les 

partides pressupostàries adients.  

El projecte de 1853 havia estat encarregat a l’arquitecte Elies Rogent i Amat (1821-

1897) i es pretenia edificar un nou edifici en la ubicació  del convent del Carme. El 

disseny dels plànols anava acompanyat dels pressupostos i d’una memòria econòmico-

facultativa. Però la Reial Acadèmia de San Fernando de Madrid manifestà objeccions al 

fet que un edifici de característiques monumentals, dedicat a la docència, es trobés 

integrat dins la trama d’una ciutat tan densa i amb tanta activitat econòmica com era 

aquella del raval barceloní. Segurament es volia separar el centre universitari de les 

fàbriques, els obrers i el mercat de la Boqueria en part per mantenir els estudiants en un 

lloc de més tranquil·litat i en part per evitar-ne la proximitat en cas d’avalots. El 

projecte, que seguia les línies d’un historicisme neoromànic medievalitzant de gust 

romàntic, va caler reubicar-lo en un altre solar a ponent de les enderrocades muralles 

seguint l’estructura urbana ideada per Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876) i aprovada 

pel govern l’any 1859.  

 

La Reial Ordre del 10 de gener de 1862 donava l’aprovació definitiva dels plànols de les 

obres i els pressupostos de construcció. Aquell mateix mes d’octubre s’iniciaven les 

obres d’explanació i un any més tard, el 22 d’octubre de 1863 es col·loca la primera 

pedra de l’edifici, acte fet sense gran protocol, cosa que criticaran els diaris en els dies 

següents, conscients de la transcendència del que significava tant per la vida 

intel·lectual de la ciutat com pel desgreuge fet per un govern liberal respecte a altres 

èpoques ominoses
202

. L’Arxiu de la Universitat de Barcelona conserva els llibres d’actes 

de la Junta econòmica que dirigí la realització de les primeres obres entre 1862 i 
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 “Diario de Barcelona”, 23 d’octubre de 1863, article de M. Alió. 
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1865
203

. En elles es pot comporvar com el procés es va endarrerir més del que es 

preveia pels retards en els pagaments i per l’apujada dels preus dels materials i mà 

d’obra, cosa que provocà, en certs moments, que alguns possibles contractistes 

renunciessin a les licitacions de les obres
204

, ja que durant aquells anys la feina de 

construcció en l’Eixample començava a ser abundant.  

 

L’any 1871 encara no s’havien acabat les obres, però l’edifici vell ja es trobava en tal 

estat de deteriorament que es van haver de suspendre durant el mes de novembre 

algunes classes de Dret, Filosofia i Ciències. El dia 10 d’aquell mes els estudiants 

afectats es van manifestar per la ciutat amb els penons de les facultats per reclamar 

l’acabament de les obres. D’acord amb l’Ajuntament, el rector i la Junta encarregada de 

la construcció van autoritzar que les classes suspeses, entre elles les de Metafísica
205

 del 

doctor Llorens es reprenguessin al segon pis del nou edifici per acabar, en l’espai 

destinat a l’Escola de Belles Arts. La inauguració oficial del curs 1872-1873 ja va tenir 

lloc en la nova ubicació de la Universitat. La Junta que supervisava la construcció fou 

dissolta el 21 de juny de 1873 per Reial Ordre quan s’enllestiren els treballs de pintura 

de les principals sales i espais. La cerimònia d’inauguració de l’edifici es féu el 1874
206

, 
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 Actas de la Junta (directiva y económica de las obras de la nueva Universidad, 1862-1865). La junta, 

constituida el 9 de juny de 1862, era reconeguda per la R.O. del 17 de juny; estava formada pel 

governador civil, el rector, Ildefons Par en representació de l’Ajuntament i la Diputació, els degans de les 

facultats (Joan Agell de Ciències i director de l’Escola Industrial, Joan Anzizu de Farmàcia, Antoni 

Bergnes de Filosofia, Vicenç Rius de Dret i Francesc Folch de Medicina), Claudi Lorenzale director de 

l’Acadèmia de Belles Arts, Marià Aguiló bibliotecari, l’arquitecte del projecte Elies Rogent i un secretari. 

Francesc Brosa i Casanova i Josep Marimon i Cot figuren com mestres d’obra, Boi Grau com aparelldor i 

Gregori Àlvarez com interventor (substituït, en morir als pocs mesos per Marimon). 
204

 A les Actas de Juntas dels anys 1865 a 1873, en la reunió del dia 17 d’abril de 1873, la junta 

encarregada de dirigir les obres, que s’havia de disoldre poc després, demanava que “se eleve una 

comunicación al Excmo. Sr. Ministro de Fomento exponiéndole la situación económica de las obras, la 

falta de percepción de fondos para atender a las que se han ejecutado, las dificultades con que se tropieza 

para que los contratistas por la administración quieran continuarlas, el aumento de gastos que producen 

los sueldos del personal en relación con el escaso desarrollo que es posible dar a los trabajos, y por fin la 

necesidad indeclinable de que estos se activen en todo cuanto se refiere a la habilitación de clases y 

formación del jardín botánico, por haberse vendido ya la Universidad antigua con su jardín anexo y ser 

muy breve el plazo dentro del cual podrán disponer los compradores de las manzanas en que se ha 

dividido y de los objetos que contengan”. De la comissió formada el 23 d’octubre de 1868 per a la 

construcció del jardí botànic en els terrenys al voltant del nou edifici, formaven part Valentí Almirall i 

Josep Gelada, nomenats per l’Ajuntament. Ja veiem, pel que explicava la Junta cinc anys més tard, que 

les feines de trasllat de l’antic al nou emplaçament de les plantes no es degueren portar amb massa 

diligència. 
205

 El trasllat de les classes de Metafísica es retardaria uns dies ja que l’edifici no reunia encara les 

condicions per a fer classes nocturnes, segons consta en l’Acta de la sessió del dia 9 de desembre de 1871 

del claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
206

 El procés de consecució i construcció de la nova ubicació de la Universitat va ser estudiat per J. 

Termes, A. Cirici i S. Alcolea: La Universidad de Barcelona. Estudio histórico-artístico, 1971. Un resum 

de la repercussió ciutadana que va tenir a la ciutat el procés de construcció i obertura de la nova seu 

universitària el tenim en la comunicació de Frederic Vilà i Tornos “L’edifici vuitcentista de la Universitat 
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però el 1881, any de la Reseña histórica de Gaietà Vidal, encara s’havia de completar 

l’acondicionament d’algunes parts.  

 

La Facultat de Medicina continuava situada en l’edifici de l’Hospital de la Santa Creu 

proper al Carrer del Carme. 

 

Cal dir que l’edifici de l’antic Estudi General, situat al capdamunt de les Rambles i que 

havia estat destinat a caserna de l’exèrcit durant el segle XVIII, va ser enderrocat el 

1843 per obrir en la muralla la porta que s’anomenà d’Isabel II, que també seria aterrada 

amb l’inici de la reestructuració establerta en el pla de l’Eixample. 

 

 

La tasca docent de Llorens fins 1868 

 

Els reajustaments dels plans d’estudis van variar el nom de la seva plaça, que es 

denominà entre 1847 i 1850, Filosofia i la seva història; de 1850 a1852, Ampliació de la 

Filosofia; l’any 1852 retornà al seu nom inicial fins l’any 1858. La reforma dels plans 

d’estudis feta pel ministre Moyano de 1857 no van afectar la càtedra de Filosofia, però 

sí va signicar, entre altres coses, l’agrupació dels estudis de ciències i lletres en les dues 

facultats de Filosofia i Lletres, d’una banda, i de Ciències, de l’altra. Es van crear les 

càtedres d’Economia política i Administració i la d’Història general i particular 

d’Espanya. La reforma del ministre Corvera de 1858 canvia el nom de la càtedra de 

Llorens novament: passa a denominar-se Metafísica, substituint la de Filosofia i la seva 

història, que passa a ser matèria de doctorat, juntament amb la d’Estètica. Es creen 

càtedres d’Història Universal, regentada per Rubió i Ors, i de Geografia, confiada a 

Llorens. Bergnes de las Casas des de 1862 és l’encarregat de la càtedra de Literatura 

clàssica, grega i llatina. 

 

Entre 1866 i  1867 el ministre Orovio introdueix més reformes a la Facultat. Els estudis 

de Filosofia queden distribuïts de la manera següent: al primer grau, o batxillerat, li 

                                                                                                                                               
de Barcelona. Una incidència en la dinàmica cultural del moment” inserta en Història de la Universitat de 

Barcelona. I Simposium 1988. Amb el mateix motiu, Santiago Alcolea estudià els quadres del Paranimf 

(“Consideracions entorn de Francesc Sans i Cabot (1828-1881) i dels quadres que pintà pel paranimf de la 

Universitat”) i Isabel Coll Mirabent les escultures de l’edifici (“Estudi sobre les escultures de l’edifici de 

la Universitat de Barcelona”). 
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corresponen els Estudis Superiors de Psicologia i Lògica; al segon grau, o llicenciatura, 

els Estudis Superiors de Metafísica i Ètica
207

; i al doctorat, o tercer grau, l’Estètica i la 

Història de la Filosofia. Llorens queda encarregat de les assignatures del primer i segon 

grau. Dos anys més tard, el 1869, es van afegir modificacions a la Llei d’Orovio i la 

càtedra de Llorens va recuperar el nom de Metafísica. 

 

“Dintre d’un fons comú, la Filosofia, i amb un mètode personal, que les seves 

condicions de mestre havien ja prefixat, les variacions de títol de la càtedra no 

modificaven substancialment la orientació pedagògica. Amb tacte i discreció el 

professor adaptava la seva labor de la càtedra a les necessitats docents que cada nova 

legalitat li imposava.”
 208

 

 

Per demanda dels alumnes, des de 1858, alguns cursos Llorens havia afegit a la seva 

tasca habitual la de donar un curs d’Història de la filosofia per estudiar els períodes que 

quedaven fora de l’abast de l’assignatura; també va fer una assignatura complementària 

de Filosofia com a curs lliure per a alumnes d’altres especialitats.  

“Els cursos de Llorens servien d’ampliació i d’especialització. En la classe general 

(alumnes oficials) no era possible l’exposició d’una matèria tan vasta i diversa; per això 

el nou curs era adés un complement, adés un desenvolupament de la seva càtedra de 

Filosofia i la seva història, denominació inversemblant, perquè ella sola comprenia totes 

les disciplines filosòfiques. Per altra part, cal suposar que el professor es proposava amb 

aquestes lliçons assegurar la continuitat d’una escola (l’escocesa modificada) 

inseparable, segons el criteri seu, del sentit històric dels problemes de la Filosofia.”
209

 

Respecte al caràcter que imprimia el mestre a les seves explicacions se sap que de cap 

manera cercava l’erudició buida i més aviat es prenia la seva assignatura com un mètode 

que havia d’ajudar els alumnes a pensar per sí mateixos, recolzats en el coneixement 

dels diferents sistemes filosòfics de primera mà, no a través de manuals on del sedàs 

dels seus autors hagués esbiaixat la interpretació de les escoles i dels filòsofs: 

“Su primer afán era que sus alumnos pensaran por mental necesidad biológica y no 

impulsados por sanciones o títulos académicos. Desconfiaba de la rutina del libro de 
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texto. Aconsejaba que se supiera prescindir de él, para estimular la experimentación y la 

meditación.”
210

 

 

Solà i Moreta relata la relació entre Llorens i el seu alumne Torras i Bages durant un 

d’aquests cursos:  

 

“Se sap el paper que en Torras fa a l’aula de Filosofia, per un dels seus companys i 

amic, en Guillem Maria de Brocà, a qui es deu aquesta pàgina, que estalvia moltes 

conjectures, i es presta a no poques consideracions: 

 

En l’any d’ampliació (1863), en Torras (així l’anomenàvem) es revelà qui era. Bé es pot 

dir que el descobrí el catedràtic de Metafísica, l’eximi coterrani seu, en Xavier Llorens, 

gran psicòleg, a qui sorprengueren els raciocinis d’en Torras. Llavors, jornalment es 

preguntava la lliçó, i res de veure el pasme de Llorens, al sentir com l’alumne Torras 

s’explicava, ja que aquest no es limitava a ésser fonògraf de l’explicació d’aquell en 

l’avant proper jorn. A en Torras el delectava tot quant el nostre professor exposava, 

emperò no el corprenia. Reid i Hamilton eren els déus de Llorens; mes el seu esperit i el 

d’en Torras no s’amotllava d’una manera estreta a l’escola escocesa, de la qual ambdós 

eren els cap-pares. Per ço moltes voltes, en Llorens, acabada la classe, cridava a en 

Torras, i tenia amb ell confidències que amb ningú més tingué. Als alumnes que no 

érem del “montón”, en Llorens ens donà un qüestionari. El contestàvem per escrit, i en 

Llorens també per escrit esmenava les respostes. De la vulgaritat d’aquestes 

sobrepassaren les d’en Torras, i bé es pot dir que constituïren la quinta essència de tota 

una vera filosofia. Per a un professor tan filòsof, tan espiritual com en Llorens, el cas 

d’en Torras, que té amb ell molts punts de contacte, és una veritable troballa.”
211

 

 

Les classes d’ampliació van tenir lloc durant els cursos 1854-1855, 1855-1856 i 1858. 

Li fou considerat com un esforç suplementari a la seva feina, gratuït, com la substitució 

de Gaietà Vidal i de Valenciano en els cursos de doctorat d’Història de la Filosofia, i 

influí en el seu ascens anys després. A més, Llorens elaborava qüestionaris especials per 

als seus millors alumnes per tal que aquests poguessin treballar a un nivell superior a la 

resta. 
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“Cal remarcar que la seva fama fou sempre relacionada amb el seu ensenyament oral, ja 

que en la instància d’ascens, amb un criteri ben diferent de l’actual, es menciona a favor 

seu que mai es va preocupar de buscar el lluïment o el guany econòmic a partir de 

possibbles publicacions.”
212

 

 

El prestigi universitari de Llorens excedia l’àmbit català, l’any 1867 el ministre Gil de 

Zárate li havia ofert una càtedra a la Universitat de Madrid que ell no va acceptar. Molt 

probablement preferia trobar-se a prop dels seus amics i de la seva família, a la qual 

estava molt vinculat afectivament, i no entrava dins les seves ambicions cap ascens ni 

reconeixement de mèrits. En paraules d’Antoni Sabater i Mill: 

 

“Su misión nunca aparece enturbiada por el griterío de las banderías políticas, que 

muchos utilizaban entonces como palanca para el asalto a los altos cargos 

universitarios.”
213

 

 

 

1857-1867. Consolidació i creixement de la Universitat emmig d’un entorn urbà en 

expansió i la crisi del sistema polític 

 

Els anys que van de la Llei Moyano fins als inicis del Sexenni Democràtic es poden 

considerar com de consolidació de la institució universitària dins d’una ciutat que, com 

ella, es renova, creix, es modernitza i s’adapta als nous temps. Durant aquests anys 

centrals del segle creix el prestigi del centre docent gràcies al mestratge de figures com 

les de Milà i Fontanals, Bergnes de las Casas, Duran i Bas i el mateix Llorens i Barba. 

La Facultat de Medicina era la que més professors tenia, seguint la proporció d’alumnes 

matriculats, que augmentà espectacularment a partir de 1867 i fins 1881, en relació amb 

Dret, la segona carrera més concorreguda.  

 

El nombre total d’alumnes de les diferents facultats experimentà durant aquest període 

un augment espectacular, anant des dels 1.100 del curs 1863-64 als més de 2.700 amb 
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què s’obrí el curs 1869-70
214

. D’aquests, un 45% procedia de la província de Barcelona, 

un 16% de la de Girona, un 15% de les terres de Tarragona, un 11% de Lleida, un 7% 

de Balears i un significatiu 6% de Cuba. Aquests últims eren sovint descendents 

d’emigrants catalans, dedicats al comerç entre la colònia i la metròpoli, i enviaven llurs 

fills a adquirir la formació superior que sovint els havia mancat a ells. 

 

L’any 1858 el ministre de Foment Rafael de Bustos y Castilla, marquès de Corvera, 

promovia un nou decret, publicat l’11 de setembre, reformant alguns aspectes dels 

programes d’estudis universitaris. Els canvis implicaven la refundició de l’estudi del 

Dret Civil i del Canònic en una sola secció del Dret anomenada de Lleis i Cànons, cosa 

que obligaria a tots els juristes a estudiar les lleis eclesiàstiques, però que en 

contrapartida estendria la competència professional dels canonistes. També es va 

reformar l’especialitat de Dret Administratiu incloent estudis de jurisprudència política 

i, per primer cop, d’Hisenda Pública espanyola.  

 

Quant a la carrera de Filosofia els canvis van significar -com hem vist en parlar de la 

trajectòria docent de Llorens- el canvi de nom i la reordenació d’algunes càtedres, com 

la de Llorens, que passà a recuperar la denominació clàssica de Metafísica. Es van crear 

càtedres noves com Història Universal i Geografia i es reestructuraren els cursos de 

doctorat que encara no s’impartien a Barcelona. En Medicina es dispensava de 

l’assistència a les classes de doctorat, que s’havia de cursar a Madrid,  aquells alumnes 

amb bons expedients per evitar que els recursos econòmics limitessin les carreres dels 

millors estudiants. La mesura es consederava “útil a la sociedad [... puesto que con ella 

los maestros propagadores del saber serán reclutados entre las excelencias del estudio y 

no entre los favoritos de la fortuna”
215

.  

 

Avançant-se a la reforma Corvera, i inspirant-ne alguns dels aspectes, l’any 1857 la 

Universitat de Barcelona creà la secció de Dret Administratiu dins la Facultat de 

Jurisprudència. La càtedra d’Elements de Dret polític i administratiu espanyol, exercida 

per Ramon Anglasell, era completada amb les assignatures d’Elements d’economia 

política i d’estadística, Nocions de Dret civil, mercantil i penal d’Espanya, Institucions 
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d’Hisenda pública d’Espanya, Dret polític dels principals estats i Dret mercantil i 

legislació de duanes dels pobles amb qui Espanya té relacions comercials freqüents. El 

rector Arnau assignà a Anglasell els ajudants Manuel Duran i Bas i Estanislau Reynals i 

Rabassa per fer algunes d’aquestes matèries, mentre ell iniciava les explicacions de la 

nova assignatura d’Economia mercantil i industrial, a banda de la d’Elements 

d’economia política i estadística
216

. Els tres, juntament amb Francesc Permanyer, van 

seguir les línies mestres traçades per Martí d’Eixalà i Eudald Jaumeandreu quant a 

l’estudi de preparació minuciosa dels professionals catalans experts en dret civil, 

mercantil i en economia política. Ells i els seus deixebles van representar, en algun 

moment de les seves vides, els interesos politicoeconòmics del sector dirigent de la 

societat catalana.  

 

Malgrat el creixement estructural i l’ampliació dels plans d’estudis, el nombre total de 

catedràtics titulars l’any 1858 era de trenta-tres, inferior en tres al de deu anys enrere
217

. 

L’explicació rau en les jubilacions, vacants que quedaven cobertes per companys en 

actiu i per professors ajudants que no sempre consten en les llistes de professors. 

Després de la consolidació aconseguida arran del proveiment de càtedres posterior al 

Pla Pidal, del qual procedia el nomenament d’una part substancial dels catedràtics en 

actiu, el creixement de les universitats espanyoles es veia seriosament compromès per 

les limitacions presupostàries. La lentitud i incertesa en el cobrament de les 

gratificacions als ajudants feia que molts busquessin fora de l’ensenyament superior la 

consolidació de llurs situacions professionals després d’alguns cursos de meritoriatge, si 

no es produia alguna vacant definitiva que els permetés albirar esperances de romandre 

en el claustre de professors en situació més estable. 

 

A partir d’aquell any tingueren lloc una sèrie de discursos de les sessions inaugurals que 

deixaren clares les línies mestres del que haurien de ser les missions de la universitat en 

els diferents terrenys del coneixement humà divulgat des de les aules. Destaquen, sobre 

tot, els de caire científic (Rave, Munner, Agell, Casaña) que apareixen com més 

compromesos amb el progrés de les ciències de la naturalesa. De la banda de les lletres 

la preocupació per conformar una cultura nacional espanyola (Milà, Anglasell) s’uneix 
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al manteniment de les essències catòliques com a principal factor nacionalitzador 

(Rubió i Ors). 

 

El curs 1858-1859 s’obrí amb el discurs del catedràtic de Física Antoni Rave i 

Bergnes
218

 on feia un repàs a l’estat de la ciència, concretament a la influència que les 

formulacions teòriques intuitives, hipotètiques, han exercit en les ciències físiques, 

sobre tot en el que es referia als avenços en l’estudi del magnetisme, de l’electricitat i de 

les seves aplicacions pràctiques, recerques que estaven posant a punt diversos científics 

europeus i nordamericans. Avançant un de les principals línies de recerca en aquest 

camp, que conduiria al desenvolupament dels motors elèctrics Rave deia: “si la 

electricidad dinámica empleada como fuerza motriz aventaja al vapor por la facilidad de 

su circulacion y distribucion y por el ahorro de órganos mecánicos de masa y resistencia 

considerables, para la transmision y modificacion del movimiento [... ¿no seria un 

adelanto inmenso para la industria el transformar en electricidad dinámica el calórico 

desarrollado por la combustion de la ulla, accion química mucho mas económica que la 

de un líquido sobre un metal, que es la que determina la actividad de las pilas 

ordinarias?”. No s’havia descobert encara la naturalesa del fluït elèctric, però els estudis 

d’electròlisis ja permetien avançar hipòtesis que desembocarien en la teoria atòmica: 

“cuando fijando la atencion en las acciones por influencia y en las descomposiciones 

electrolíticas, pasamos á considerar la propagación de la electricidad como una serie de 

descomposiciones y recomposiciones, casi desaparece la idea de sustancia, al paso que 

la de movimiento comunicado se hace predominante”
219

.  
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El discurs del curs següent, 1859-1860, pronunciat pel catedràtic de la Facultat de 

Farmàcia Vicenç Munner i Valls, també va versar sobre qüestions relacionades amb les 

ciències de la naturalesa. Utilitzà el clàssic mètode historicista per explicar, amb una 

argumentació filosòficament molt interessant, com les èpoques de progrés científic 

estan íntimament relacionades amb els esdeveniments polítics, econòmics i de canvis de 

paradigma de cada moment. Fent, el que sembla, un paral·lelisme amb la situació 

espanyola del seu moment, Munner incidí en la importància de l’estabilitat política: la 

falta de respecte per un ordre succesori fou una de les causes de la crisi imperial 

romana. Referint-se als primers cristians diu que “debieron en consecuencia sus 

defensores modificar el lenguaje y usar las armas de la filosofía, á fin de combatir las 

ideas igualmente filosóficas que les servian de obstáculo para convencer las clases mas 

elevadas”.  

 

Aquesta idea podia traslladar-se directament a la societat catalana i espanyola del 

moment, agitada per les tensions entre la reacció i la revolució. Advertia, però, que les 

discussions especulatives entre les diferents doctrines, ja en el passat, havien allunyat 

les intel·ligències del conreu de les ciències naturals –abans impulsades per la 

civilització grega, principalment-, interessades solament en les coses sobrenaturals: el 

cristianisme, durant l’Edat Mitjana, havia arribat a produir una “aversion que llevada 

hasta los escritos profanos, debió necesariamente producir la decadencia progresiva que 

esperimentaron las ciencias [... todos los fenómenos de la naturaleza se atribuian á una 

causa invisible y fantástica”.  

 

Però Munner, paradoxalment, no es deixà dur per la interpretació obscurantista que del 

període medieval s’havia difós per Europa: “la edad media que ciertos historiadores sin 

detenerse en escudriñar el conjunto de causas que tanto influyeron en los 

acontecimientos, han dado en llamar época de estéril barbarie [... se hace acreedora á 

nuestro reconocimiento”, i complementa les seves crítiques al tomisme i al platonisme 

amb una apologia dels “alquimistes” que amb els mètodes de recerca aplicats als seus 

treballs, a la recerca de l’or i de la pedra filosofal, “inauguraron el verdadero arte de 

esperimentar [... prepararon el terreno en que debian elevarse las ciencias positivas, 

haciendo que la interpretacion de los fenómenos descansara sobre el exámen de los 
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hechos, y acabando con las tradiciones metafísicas que por tanto tiempo embargaron la 

razon humana”.  

 

A continuació el caire de les seves paraules denoten un posicionament heterodox, 

alineat amb el pensament protestant, respecte al conflicte entre catolicisme i ciència: 

“Conquistada á consecuencia de las luchas religiosas la libertad de pensar [... insinúase 

en el siglo diez y seis una verdadera revolucion científica”. Segueix amb l’exposició 

crítica de les principals aportacions metodològiques de la ciència moderna, remarcant la 

creació d’institucions científiques als principals regnes d’Europa durant el XVIII i 

deixant ostensiblement fora del la citació les institucions i científics espanyols. Les 

paraules del darrer paràgraf, que semblen extretes del socialisme saintsimonià, 

expressen allò que podem considerar un avenç del que serà més tard el pensament social 

de l’Església i dels corrents socialdemòcrates dels estats liberals en matèria cultural: 

“los conocimientos de un pueblo serán propiedad de todos; se asociará á la industria 

para sacar el mejor partido de todas las comarcas; estarán mejor repartidas las 

felicidades de la vida y las ventajas de la ciencia; la accion de los poderes sociales se 

ejercitará de una manera cada vez mas conforme con la voluntad de Dios y en armonía 

con la de los gobernadores, y la ley de amor y de fraternidad universal tendrá cabal 

cumplimiento”
220

.No en devia ser aliè, l’esperit d’aquesta desiderata final, al moment 

d’exaltació que es vivia a la ciutat amb la immersió del primer Ictineu de Moturiol, que 

tingué lloc el matí del 28 de juny de 1859. 

 

De caire menys falaguer amb les noves tendències del pensament fou l’oració inaugural 

del curs 1860-1861, a càrrec de Joaquim Rubió i Ors, que tingué lloc en presència de la 

reina. En ella, atacant l’indeferentisme i l’escepticisme, que posa al mateix nivell –

negatiu- que el protestantisme, el racionalisme i el panteisme, deia que “España debe 

pues no solo estar preparada, sino entrar resueltamente en la lucha, ya para contener los 

progresos del error y evitar que inficione las inteligencias y los corazones de esta 

juventud [... por decoro y orgullo nacional”.  
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L’alocució mantingué en tot moment un to bel·ligerant, rememorant les guerres de la 

“Reconquesta”, contra el que considerava errors vinguts de fora. Acusava la influència 

de la premsa i de l’edició industrial de llibres, important en la divulgació d’idees, però 

ineficaç com eina de reflexió, ja que “apenas los filósofos han tenido tiempo para 

estudiar sus sistemas, cuando ya una gran parte de la sociedad se agita y trabaja para 

realizarlos”, tot citant alguns dels autors del socialisme de la primera meitat del XIX. I 

mirant directament als seus companys de claustre, rememorant Sant Anselm, 

considerava que “primero es ser católicos que filósofos”, “á vosotros incumbe el 

sagrado deber [... de hacer ver á esa juventud sedienta de verdad que se agrupa en torno 

de nuestras cátedras, el enlace que existe entre los principios fundamentales que el 

catolicsmo proclama y las verdades que son objeto de cada una de las ciencias”, calia 

que “la Universidad no limite su mision á adornar y fortalecer las inteligencias, sino que 

fije además su atencion en formar los corazones” per tal d’evitar que les passions 

polítiques desfermades per les ciències morals i socials en terrenys no prou preparats 

per rebre-les fessin témer “por la ruina de los altares, por la caida de los tronos, por el 

desquiciamiento de las sociedades”
221

.  

 

Gairebé reaccionari en alguns dels seus paràgrafs, i menys matissat que el de Llorens sis 

anys abans, que serví les bases teòriques de no pocs dels principis utilitzats per Rubió, 

aquest discurs seu representava la facció ferrenya del conservadurisme català, i es podia 

interpretar com una crítica als programes més oberts que vinculaven el progrés cultural, 

sistemàticament, a l’obertura a les influències foranes, però el que realment manifestava 

era la falta de cohesió nacional d’una societat que encara no havia arribat al grau de 

maduresa adient per reajustar-se a les noves condicions històriques.  

 

Tot i l’efecte positiu que sobre el sistema universitari va tenir l’aplicació de la reforma 

Corvera, en la regularització del professorat, la normalització dels centres, les 

inspeccions, la modernització d’alguns plans d’estudis i la inversió estatal en la nova 

seu monumental, es van aixecar algunes protestes argumentades, com la de Josep 

Leopold Feu en l’article Algunas consideraciones sobre la centralización científica 

publicat a la “Revista de Cataluña” l’any 1862. En ell es deplorava la ignorància que de 
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les cultures provincials es tenia a nivell estatal, la desconfiança que produia en alguns 

sectors polítics la revifalla de la literatura catalana i considerava que la política 

centralitzadora espanyola, com havia passat amb l’administració sorgida de la França 

revolucionària, acabava per esclavitzar la llibertat de què es considerava garant
222

. Les 

crítiques de sectors destacats del món universitari i acadèmic català s’unien a les veus, 

cada cop més definides, de la resistència a la centralització politicoadministrativa i a la 

uniformització cultural que impulsaven les altes instàncies estatals, controlades 

majoritàriament per persones de cultural castellana, o que assumien plenament la 

uniformització cultural de l’Estat a partir dels trets bàsics de la tradició castellana
223

.  

 

Aquestes opinions contràries a que la universitat exercís solament de corretja de 

transmissió de la política educativa oficial, sense cap poder de decisió pedagògic ni 

científic, van contribuir a crear un clima contrari al principi de centralització, mantingut 

pels liberals espanyols d’un i altre signe, entre les elits intel·lectuals formades en les 

seves aules. D’aquest estat d’ànim intel·lectual van sorgir les interpretacions de l’Estat 

com una estructura administrativa que no havia de seguir necessàriament el model 

unitarista i homogeneitzador. Francesc Pi i Margall, format a la Universitat de 

Barcelona, serà el màxim representant d’aquest sector federalista que durant el Sexenni 

provarà, sense èxit, d’establir el sistema que semblava més adient –racionalemt- a un 

estat on la centralització no havia pogut vèncer, sinó més aviat havia reforçat, les 

inercies culturals i polítiques “provincials” de Catalunya. 

 

El centralisme institucional, que es mantenia com a constant, fos quin fos el sector 

liberal en el poder a Madrid, produia reticències regularment a Catalunya quan 

s’aprovava alguna llei important. El cert és que en alguns moments aquest 

inconformisme patriòtic s’esvaia per reforçar el sentiment nacional espanyol com en els 

mesos de 1859 i 1860 en què tingué lloc la Guerra d’Àfrica amb la intervenció del cos 

de voluntaris catalans comandats pel general Prim. Mentrestant, el govern de la Unión 

Liberal d’O’Donnell elaboraba uns pressupostos que fiaven el desenvolupament del país 

al resultat d’incertes campanyes imperialistes -seguint en això fidelment l’exemple de 

les potències més properes-, que despertaven l’adhesió d’industrials i terratinents, però 
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el que realment feien era reforçar l’exèrcit com a principal eina de la construcció 

nacional. Mentrestant l’abril de 1860 es produí el fracassat pronunciament carlí de Sant 

Carles de la Ràpita, que esperava canalitzar les depauperades forces de l’antiga 

aristocràcia tradicionalista i el descontentament popular contra una política oligàrquica 

que no tenia en compte els seus interessos.  

 

Respecte a la història de la Universitat de Barcelona en aquests anys, ens falta un estudi 

cronologic acurat de tota la documentació que guarda el seu arxiu des de l’aplicació de 

la Llei Moyano fins al Sexenni. Antonio Palomeque Torres no va arribar a enllestir-lo, 

malgrat que, segons va deixar escrit, era la seva intenció arribar amb els seus 

meticulosos estudis fins 1868. Per completar aquest apartat hem fet servir les actes dels 

claustres ordinaris de la Universitat i de la Facultat de Filosofia, a part de les ressenyes 

històriques referides fins ara. 

 

La preocupació corporativa dels catedràtics per dignificar la memòria dels responsables 

i companys que anaven morint, evitant que aquests fets passessin per alt a la societat 

barcelonina, queda registrada en la creació d’una comissió que hauria d’impulsar la 

construcció d’un sepulcre funerari a la memòria del rector Agustí Yáñez i Girona el 12 

de gener de 1858. En el mateix sentit, el 4 d’octubre de 1861 s’acordà que la Universitat 

encarregaria a la parròquia de Betlem un ofici de funeral quan morís algun membre del 

claustre, les despeses del qual, uns 2.000 rals, serien sufragades pels companys
224

. 

L’any 1859 l’alcalde de la ciutat, Josep Santamaria, feia arribar la petició per què la 

Universitat nomenés un representant per a la comissió consultiva, o Junta de 

l’Eixample, que havia de supervisar l’execució del Pla de l’Eixample,instrument rector 

de la política urbanística de Barcelona al llarg de més d’un segle. Per aquesta comissió 

el claustre votà Joan Agell per 23 vots; Francesc Permanyer i Ramon Anglasell 

obtingueren un vot cadascú. El govern espanyol va decidir, per R.O. del 7 de juny, que 

el projecte d’Eixample a realitzar -que havia de permetre el creixement ordenat de 

Barcelona fora de les seves muralles medievals- seria el presentat per Ildefons Cerdà, 

enginyer membre del partit progressita i posteriorment republicà federal. Aquest 

projecte era de caire més racional, d’estructura reticular equilibrada i no radial i 

concèntric com el model presentat per Antoni Rovira i Trias (1816-1889). El pla que 
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presentà l’any anterior Miquel Garriga i Roca (1808-1888), arquitecte municipal, a 

instàncies de l’Ajuntament també quedà arraconat.  

 

Durant el mes de setembre l’Ajuntament transformà la Junta de l’Eixample en Junta de 

censura i qualificació per avaluar i decidir sobre la manera de tirar endavant el 

desenvolupament del Pla. Estava presidida pel rector de la Universitat aleshores, Víctor 

Arnau, i formada per un advocat, un enginyer civil, quatre arquitectes i dos catedràtics: 

un de ciències i un de medicina. Juan Magaz y Jaime i Rafael Sáez Palacios foren els 

designats. Però els treballs d’aquesta Junta no eren purament honorífics o burocràtics, es 

van haver de posar totes les relacions institucionals i personals en joc per tal de vèncer 

les reticències que els sectors militars plantejaven a alguns aspectes del projecte 

urbanístic que afectaven les zones de Montjuïc i de la Ciutadella. L’octubre de 1861 

l’Ajuntament demanava més implicació de les corporacions locals i per això l’alcalde 

reconstitueix la Junta censora cercant una major pressió argumentativa sobre el govern i 

el ministeri de la Guerra. Entre els canvis realitzats, foren substituïts els dos catedràtics, 

Vicenç Munner serà el representant dels professors fisicoquímics i Joan de Rull el dels 

metges. La mobilització social tindrà el seu moment àlgid amb la campanya periodística 

atiada per Víctor Balaguer (1863) i els sectors progressistes de la ciutat contra el 

manteniment dels usos militars de la Ciutadella, demandes que no tindran resposta fins 

que la revolució de 1868 els situi en posicions de poder
225

. 

 

En aquest procés d’afermar les funcions cíviques i socials de les universitats en les 

mutants societats catalana i espanyola del XIX es produïa la incorporació dels estudis de 

Notariat a les facultats de Dret (com es comencen a anomenar) arran de la publicació de 

la Llei orgànica del Notariat de 28 de maig de 1862. El discurs inaugural del curs 1862-

63 precisament fou pronunciat pel catedràtic d’Economia política, dret públic i 

administratiu, i un dels principals promotors de l’Ateneu Català, Ramon Anglasell
226

, 
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que moriria durant aquell curs, sota el significatiu títol De cómo pueden influir las 

universidades españolas en el movimiento intelectual y moral de nuestra patria. El 

conferenciant criticava durament el que considerava excessos de la llibertat ja que 

“vencida la reglamentación en el arte, en la ciencia, en la industria y en la política, 

llegan algunos a negar que haya en el mundo más regla de orden que la libertad, y a 

establecer en el arte el principio de la infalibilidad intuitiva del genio, á extender de la 

ciencia á la religión el derecho incondicional del libre examen, á proclamar en política 

la omnipresencia de la soberanía popular y en todo, el imperio absoluto de la razón 

humana y del individualismo”
227

. De manera que la institució universitària, segons 

Anglasell i els moderats catalans, tenia la funció de contenir els excessos del pensament 

liberal, que havien dut a les teoritzacions -utòpiques llavors- socialistes i 

democràtiques
228

, a més de formar professionals en les diferents branques del saber.  

 

Les càtedres constituien un contrapunt a la divulgació ideològica feta des de la premsa, 

els llibres, els folletons i els centres culturals que funcionaven de forma més o menys 

clandestina. Anglasell, però, intenta discernir entre llibertat bona i llibertat perniciosa, i 

arriba a criticar alguns dels principis protestants del pensament capitalista que eren 

rebuts i divulgats a Catalunya a través de traduccions
229

 i tertúlies: “Es causa de mal la 

tendencia á la libertad siempre que produce la indisciplina intelectual, el espíritu 

enciclopédico y de oposición, y el de libre examen en materias dogmáticas: lo es la 

tendencia a la igualdad cuando produciendo la confusión de las clases, despierta la 

pasión irreflexiva por las carreras literarias, y cuando exagerando la autonomia 

individual, exagera también el deseo de riqueza y poderío, difunde la empleomanía e 

inocula el sentimiento utilitario de la ciencia”
230

.  
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Difícil conciliació la que Anglasell i altres influents intel·lectuals intentaven entre el 

manteniment dels principis morals catòlics com a element de cohesió tradicional de la 

societat i la consideració d’unes noves idees, en part disolvents de la seva concepció del 

món, però que estaven en la base i eren la força de la nova societat industrial
231

: “Noble 

y santa misión es pues la que están llamadas á ejercer nuestras Universidades, mas 

noble y mas santa porque lejos de consistir en contrariar las tendencias del siglo á la 

libertad, á la igualdad y al progreso, consiste, como se ha visto, en evitar los males que 

causan sus extravíos y á fomentar los bienes que produce su absoluta bondad 

intrínseca”
232

. En contrast amb la idea que les universitats havien de ser els temples de 

l’ordre, la disciplina i el mètode de la intel·ligència Anglasell es referí a “Montaigne 

que podía dejar al mundo la revelación de grandes verdades, no le dejó más que el 

retrato de sí mismo, y Edgar Poe acabó por ser un genio excéntrico a fuerza de querer 

ser un genio original y libre” i finalment defensà la religió en considerar que solament la 

fe podia marcar a la raó els objectius que condueixen a la veritat, mantenint una actitud 

de fermesa davant els interessos de partit, “que el hecho solo de no recibir las 

ovaciones, hoy tan comunes, de las sectas radicales y extremas, probará que influimos 

como debemos en el movimiento intelectual y moral de nuestra patria”
233

. 

 

El debat sobre les qüestions més actuals de les ciències naturals va centrar els discursos 

dels dos cursos següents: Joan Agell i Torrent
234

, degà de la Facultat de ciències, va 

obrir el de 1863 a 1864, i Julián Casaña y Leonardo el de 1864 a 1865. El primer va 
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traçar una història crítica de la ciència en què les intuitives aportacions gregues 

apareixen com a deutores dels altres pobles orientals. Remarca, a banda de la intuició, el 

valor de l’observació i de l’experimentació com a fonts de tota teoria científica, però 

adverteix que els resultats solament es poden extrapolar i elevar al nivell de lleis un cop 

comprovades totes les variants possibles, ja que la modificació de les condicions pot 

variar també els efectes de l’experiment: “preciso será para conocer científicamente un 

fenómeno, aislar las causas que contribuyen á su existencia y determinar en el efecto la 

parte que á cada una de ellas le corresponde [... sólo entonces, comparando datos 

completamente conocidos, puede con seguridad elevarse á generalizaciones que no 

traspasen los límites que señalan los fenómenos observados”.  

 

Al final, Agell estimulava el criticisme recomanant als alumnes no retre “culto ciego á 

doctrina alguna científica por grande que sea el crédito de que goce, ni condeneis sin 

exámen á la que se presenta modesta y sin recomendacion [... Y si dudais de lo que 

afirman muchos, con mayor razon debeis desconfiar de vuestras opiniones individuales, 

mayormente si las formais en la edad en que con frecuencia el sentimiento se sobrepone 

á la razon y las ilusiones se confunden con la verdad”
 235

.  

 

De caire diferent va ser el plantejament de  Julián Casaña l’any següent, va fer un 

parlament de més compromís ideològic, amb una orientació que recorda els postulats de 

Llorens, a mig camí entre “un exagerado espiritualismo [i un sensualismo degradante”
 

236
; veia la necessitat de inocular “en el corazon de sus habitantes las saludables 

máximas de la religion”, i també obrir “nuevos y desembarazados cauces á las artes, la 

industria, la agricultura, el comercio y demás grandes fuentes de la riqueza pública”
237

, 

però sense caure en un excessiu utilitarisme que faci perdre de vista la part teòrica d’una 

ciència, com la física, destinada a una minoria intel·lectual perquè les seves 

ensenyances “no pueden ser apreciadas por la masa general de los pueblos, que falta de 
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los conocimientos necesarios para juzgarlas, solo comprende bien lo que afecta 

directamente a los sentidos”
238

.  

 

Aquí Casaña sembla voler deixar clara la preeminència dels estudis teòrics sobre els 

aplicats de l’Escola Industrial. En el repàs que fa a l’evolució històrica de les ciències 

físiques a Espanya, el segle XVI apareix com el moment crític en què l’escolasticisme 

s’apodera de les universitats i la preponderància del teologisme tridentí impeleix les 

intel·ligències “á huir de los hechos reales y de las eternas fuentes de la verdad, para 

engolfarse en un mar de oscuras y sutiles abstracciones”
239

, no deixant altra sortida a 

aquells que s’hi oposaven que el silenci o l’exili europeu, com li passà a Joan Lluís 

Vives, mite dels liberals catòlics del XIX, “que ya á principios del siglo XVI proclamó 

la observacion, como guia segura para el adelanto de las ciencias”
240

. Situa la revifalla 

científica espanyola a partir del regnat de Ferran VI, amb el sorgiment de les reials 

acadèmies, i enumera llistes completes de figures destacades en cada especialitat de les 

ciències naturals. Al final indica quines són les mancances del sistema d’ensenyament 

espanyol per tal de poder desenvolupar plenament el sistema experimental: 

convergència a les mateixes càtedres d’alumnes d’especialitats diferents, falta de 

laboratoris i la migradesa dels sous dels catedràtics, que havien de buscar altres fonts 

d’ingressos i això els impedia dedicar-se en exclussiva a la seva funció docent
241

. 

 

Quant a la situació del personal acadèmic l’annex estadístic del discurs de Casaña ens 

proporciona unes dades que posen de manifest les creixents necessitats de personal per 

cobrir càtedres noves i altres vacants per jubilació. Es proveïen amb titulars, fins i tot 

d’altres facultats, i amb ajudants. Del total de 53 docents, 34 eren catedràtics titulars 

(solament un més que cinc anys abans), 10 exercien les càtedres per encàrrec i 9 eren 

ajudants de les diferents facultats. A més, dos catedràtics que constaven com a 

supernumeraris figuraven en actiu. Com altres companys seus, durant aquest temps, 

Llorens exercia, a més de la seva de Metafísica, la de Geografia en qualitat 

d’encarregat
242

. 
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Aquell curs 1864-1865 estigué marcat per la inestabilitat política que produïa la 

reticència d’Isabel II a concedir el poder als progressites després de la caiguda 

d’O’Donnell i la desintegració del projecte de la Unión Liberal. La qüestió del 

reconeixement de Regne d’Itàlia uní al grup dels seus crítics les veus de l’Església. 

Desenganyats de les possibilitats de reformar el sistema moderat de 1845, els 

progressites animaran les aspiracions de Prim, que inicià a partir de 1864 el procés 

conspiratiu culminat per la revolució de setembre de 1868. A falta d’altres mitjans més 

legítims, l’exèrcit seguia suministrant als agents polítics l’impuls definitiu per a les 

seves causes. A Madrid la protesta pacífica dels estudiants per la destitució d’Emilio 

Castelar com a catedràtic de la Universitat Central de Madrid -i del seu rector-, per un 

article d’aquell a “La Democracia” crític amb la reina, havia provocat una 

desproporcionada repressió per part de l’exèrcit el 10 d’abril de 1865, cosa que 

comportaria la caiguda del govern de Narváez. Mentrestant Catalunya mantenia el ritme 

sincopat però ascendent de la industrialització tèxtil, que ara iniciava la conquesta de les 

lleres dels principals rius per aconseguir l’abaratiment de costos.  

 

El cicle universitari 1865-1866 s’encetà amb el discurs de Manuel Milà i Fontanals a 

l’entorn del caràcter general de la literatura espanyola. Rigorosament historicista i d’una 

clara inspiració nacionalista, esbrinà els elements que constitueixen la substància pròpia 

de la literatura castallana, adoptada com a literatura nacional. Alohora, aprofitava 

l’ocasió per di vulgar una imatge liberal de Castella –centre aglutinador de la nació 

espanyola- segons la qual “no se ha de buscar en Castilla el tipo de señor feudal” 

malgrat que reconeix immediatament que “no faltaron próceres tiranos y revoltosos”
243

.  

 

L’autor seguia els eixos programàtics apuntats onze anys abans per Llorens, a la recerca 

del fons específic que des de l’Edat Mitjana les diverses generacions havien acumulat a 

través de la llengua i de la literatura fins establir el caràcter diferenciat d’un esperit 

nacional espanyol. Valorat com una de les primeres i millors síntesis de la literatura 

hispànica en castellà per Menéndez Pelayo i per Menénde Pidal, per Joaquim Molas 

“sens dubte l’”Oración”, escrita amb un estil dur, d’una gran densitat, compta entre els 

assaigs més brillants de Milà. I també entre els més complexos”
244

.  
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Milà procura presentar la literatura castellana com original i exempta d’influències 

foranes “Nada hay en la substancia ni en el temple de estas narraciones que se pueda 

afirmar de procedencia extranjera, y muy poco que en este concepto dé pié á la menor 

incertidumbre”
245

, però a continuació reconeix “cierto grado de influencia francesa”, del 

llatí a través dels textos científics i religiosos –mester de clerecia-, de “leyendas 

españolizadas, mas sin borrar la huella provenzal”
246

 i de “la ciencia oriental” procedent 

de grecs i jueus. En aquest darrer cas cita Jafudà Bonsenyor (~1250-~1330), jueu 

barceloní autor de Paraules de savis e de filòsofs, recull de sentències morals i proverbis 

que traduí de l’àrab al català, i no dubta en considerar aquest llibre com una de les fonts 

de la literatura castellana. També cita, com a precedent i contribució a la novel·la 

picaresca castellana l’obra del segle XV Llibre dels consells de Jaume Roig
247

. Tots 

aquests elements, propis i manllevats, “nacionales o nacionalizados sin escrúpulo 

alguno son los asuntos, nacionales ó de antemano nacionalizadas las formas artísticas, 

nacionalísimo es el lenguaje que en boca de los personajes de nuestro teatro adquiere 

toda la gala, lozanía y brío de que es capaz, con graves defectos es verdad, pero defectos 

que son tambien nacionales”
248

, i que van fornir l’època més esplendorosa de les lletres 

castellanes durant els segles XVI i XVII.  

 

Gairebé obssessiu és l’esforç per minimizar la interrelació amb la cultura àrab (“Sábese 

además que hubo alguna comunicacion y aun trueque de instrumentos entre las poesías 

y músicas populares de las dos naciones, mas esto de seguro no produciria más que la 

version al castellano de algun cantarcillo arábigo”
249

) Milà maldava per descartar 

l’espectre d’orientalisme que planava sobre la literatura castellana en opinió d’alguns 

filòlegs europeus del moment. En plena expansió de la influència econòmica, política i 

cultural dels estats nacionals del vell continent sobre els territoris africans i asiàtics, 

calia presentar l’Espanya culta unificada a través d’una llengua prestigiada, de qui la 

producció literària procedia dels propis impulsos del propi geni “nacional”. Ja en època 

moderna apunta que “en Valencia, y rodeado de poetas, inmediatos herederos de los 

trovadores, concibió Lope de Vega la forma definitiva de la poesía dramática española” 
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reduïda, però, “por un feliz influjo del carácter nacional, [de los supuestos licenciosos 

fueros de la galantería”
250

.  

 

En un paràgraf ple d’interrogants, amb una aguda penetració que avançava les actuals 

sospites sobre tot el procés de la descoberta i la colonització d’Amèrica, Milà 

s’estranyava que no sorgís una gran obra èpica dedicada a aquella gesta i als seus 

precursors. I  en una nova mostra de concordança amb la doctrina llorensiana, aconsella 

cautela en la recepció d’obres estrangeres, distingint en les científiques “los resultados 

debidos á una observacion cauta y sesuda, de presuntuosos y mal cimentados 

sistemas”
251

, per acabar comminant l’auditori a que “Aprendan á estimar el nombre 

español por lo que ha valido y puede valer, y para avivar el harto decaido espíritu 

nacional”
252

. Paraules, aquestes darreres, que s’adreçaven a contrarestar el clima de 

confrontació creixent ja no tant vers el govern del moment, sinó contra els principis 

conservadors de la nació: la fe, la corona i la unitat política.   

 

Entre els anys 1866 i 1867 el ministre de Foment, Manuel de Orovio, va  establir nous 

canvis en l’ensenyament que seguien la línia centralitzadora i autoritària, respecte a 

l’autonomia del professorat i dels centres, característiques del model d’ensenyament 

imposat pel moderantisme catòlic. El R.D. del 9 d’octubre de 1866 reduïa carrecs i 

retribucions als membres del Reial Consell d’Instrucció Pública, però seguiria nodrint-

se d’exministres i clergues més que no pas de catedràtics. L’exposició de motius del 

decret reconeixia el fracàs relatiu de la Llei Moyano “derogada en unos artículos, 

suspensa en otros, interpretada en muchos, tibiamente cumplida en casi todos”. D’aquell 

mateix dia, però publicat el 12, és el decret que capacita els professors domèstics per 

examinat llurs alumnes del primer periode elemental de la secundària, sense haver de 

verificar les proves a l’Institut on estiguin matriculats; també es reforcen els estudis de 

llatí i grec en aquest nivell d’ensenyament. El preàmbul del decret justifica la mesura 

favorable a l’ensenyament amb professors particulars pels perills que podia implicar la 

convivència interclassista dels alumnes: “No es posible contemplar sin pena el 

espectáculo de un niño de 10 años que se desprende de los brazos de su madre y se aleja 

de su familia para ir á una capital de provincia, pasando del saludable calor del hogar 
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doméstico al frio trato de una casa extraña, ó al peligroso contacto de otros jóvenes de 

índole distinta, de inclinaciones contrarias, quizá de costumbres corrompidas”. 

 

Per R.D. del 24 d’octubre de 1866 les facultats de Ciències es van dividir en dues 

seccions: la de Ciències fisico-matemàtiques i la de Ciències naturals. Els aspirants al 

títol d’enginyer haurien de fer tres anys (dos els de Monts), a part dels estudis a les 

seves escoles especials. L’article 9è autoritzava la continuació dels cursos de ciències en 

les universitats diferents de la Central, però l’explicitació es podia interpretar com una 

amenaça pel futur per a les facultats literàries.  

 

El decret del 7 de novembre, després d’una llarga exposició historicista sobre la matèria 

sanitària,  reformava els plans d’estudi de Medicina i Farmàcia. Però els decrets més 

transcendents van ser els de l’any 1867, ja que el del 22 de gener regulava molts 

aspectes de la funció del professorat públic, amenaçant de separació si “infunde en sus 

discípulos doctrinas perniciosas” (art. 6è.) i limitant-ne els drets civils perquè els 

professors “no podrán pertenecer á asociaciones de índole política” (art. 8è.). A més, els 

catedràtics quedaven subjectes a la inspecció de les autoritats eclesiàstiques i podia ser 

penalitzat per les opinions expressades o escrites fora de la càtedra si defensaven 

doctrines pernicioses o eren contràries a l’ordre legal establert. Es permetia l’ingrés al 

cos docent sense oposició ni concurs a capellans per ensenyar matèries de moral, ètica i 

religió, i es deixava de proveir càtedres de francès i altres llengües vives. S’establia, 

també, que els catedràtics de facultat a Madrid gaudissin d’un sobresou de 400 escuts 

anuals.  

 

Veiem, doncs, que les economies solament es feien en tot allò que es desviés de la guia 

centralista i reaccionària que caracteritzà les reformes del ministre Orovio. La darrera 

llei significativa, la del 18 de juliol, la voluntat del govern de condensar els estudis 

superiors en sis universitats
253

, però les Corts van votar en la llei de pressupostos la 
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 Uns mesos abans havia començat la mobilització ciutadana en defensa de la Universitat va arribar 
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emitidas por el Sr. Presidente comisionó al Sr. Llausás para que redacte la exposicion á la mayor 
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conservació de les deu existents. Establia els tipus d’estudis, els graus i el nombre de 

catedràtics per facultats en cada centre. Barcelona mantindria fins al grau de llicenciat 

les facultats de Filosofia i Lletres (nou catedràtics), la secció físico-matemàtica de 

Ciències (vuit catedràtics), Farmàcia (cinc catedràtics), Medicina (quinze catedràtics) i 

les seccions de Dret civil i Dret administratiu (dotze catedràtics). Quedava encara sense 

efecte l’article de la Llei Moyano que possibilitava els estudis de doctorat en 

universitats diferents de la Central. 

 

Dins la Facultat de Filosofia les modificacions dels plans d’estudi van ser mínimes, 

gairebé cosmètiques, com per exemple el canvi de nom d’algunes assignatures com la 

d’Elements de Psicologia i Lògica dels estudis de Batxillerat en Filosofia, que passava a 

denominar-se Estudis Superiors de Psicologia i Lògica, o l’assignatura de Llorens, que 

havia recuperat el nom de Metafisica i ara passava a denominar-se Estudis Superiors de 

Metafísica i Ètica. Les variacions programàtiques no significaven canvis substancials i 

cada professor mirava d’adaptar els continguts amb què desenvolupava les seves classes 

a la denominació dels nous epígrafs. La variació més significativa va ser la que afectà 

les facultats de Dret perquè es van tornar a separar les seccions Civil i Canònica. 

L’especialitat administrativa va reforçar la importància dels estudis d’Hisenda Pública 

per tal de formar els professionals que contribuissin a regular un dels tradicionals punts 

febles de les administracions espanyoles. Aquesta assignatura, però, solament 

s’impartiria a les facultats de Madrid i Barcelona; desapareixia de Sevilla i Valladolid, 

universitats on també es cursava Dret Administratiu des de la reforma Corvera de 1858. 

 

Quan la crisi de la monarquia ja era manifesta en 1867, accentuada per la desaparició de 

Narváez i O’Donnell, principals àrbitres de la vida política de les dues dècades 

anteriors, i emmig d’una crisi econòmica de sobreproducció d’abast continental, es va 

aprofundir l’escletxa oberta a la societat espanyola a causa de la primera “qüestió 

universitària”. L’apartament de les càtedres dels principals professors krausistes i la 

dimissió d’altres col·legues com Salmeron –que es negaren a fer el jurament de fidelitat 

a la corona- incrementà el factor intel·lectual de la revolució de setembre pel natural 

acostament tàctic que els foragitats de les universitats i els seus deixebles van fer vers 

els grups progressistes i demòcrates que a Ostende preparaven el canvi de règim.  

                                                                                                                                               
brevedad.” Aquesta comunicació al govern s’arribà a redactar, però no s’envià a causa d’have-se esvaït 

els temors, com consta en l’acta de la Junta del 28 d’agost. 
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La defensa de la llibertat de càtedra i de culte van ser un dels principals arguments de 

l’heterogeni sector revolucionari davant de catolicisme més integrista atiat per les 

encícliques de caire reaccionari publicades des de Roma. El neocatolicisme, molt 

influent en els darrers govers d’Isabel II, volia evitar que les universitats, estructurades 

sota el control ferreny del govern, fossin focus de divulgació de concepcions crítiques 

amb els principis d’autoritat de la monarquia i racionalitzadores en matèria religiosa. La 

dicotomia entre fe i raó, creença i ciència, tradició i modernitat, havia arribat a les aules 

universitàries en clara repercussió del que vivia la resta de la societat espanyola, on la 

tensió anticlerical i antirrevolucionària arribarà al seu punt culminant durant la guerra 

civil del segle XX. 

 

 

Efectes del Sexenni Democràtic sobre l’ensenyament universitari a Barcelona 

 

La victòria del pronunciament dels generals Prim i Serrano i del brigadier de l’armada 

Topete el setembre de 1868 havia de significar l’inici d’una època de reformes 

estructurals polítiques, legals i institucional que afectarien de ple l’edifici de la 

instrucció pública, bastit en la dècada moderada i consolidat pels governs de la Unión 

Liberal. El govern provisional de Serrano, que anava recuperant l’autoritat fraccionada 

en les diferents juntes revolucionàries sorgides arrant del cop d’Estat
254

, inicià de 

seguida alguns dels canvis anhelats pels grups que li donaven suport, però no en el 

sentit que desitjaven els demòcrates republicans, que foren exclosos del poder. La 

“Gaceta de Madrid” del 22 d’octubre portava el decret del ministre de Foment, el 

progressista radical Manuel Ruíz Zorrilla, signat el dia abans, amb les primeres 

disposicions referents a l’ensenyament recollides en vint-i-tres articles i un llarg 

preàmbul de més de dues planes.  

 

Aquest decret contenia els principis del liberalisme més ortodox, d’inspiració 

anglosaxona, amb el qual es volia superar l’etapa de forta intervenció caracteritzada per 

les lleis dels moderats. S’afirmava que la “supresión de la enseñanza pública es por 
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consiguiente el ideal á que debemos aproximarnos, haciendo posible su realización en 

un porvenir no lejano”, però com que l’ensenyament privat del país no estava al nivell 

de poder substituir la precària inciativa pública, es feia imprescindible mantenir 

l’ensenyament oficial en els pobles i universitats.  

 

Es considera el monopoli de l’ensenyament i la seva excessiva reglamentació i control 

per part dels poders públics com “uno de los obstáculos más resistentes á la 

generalización de las ideas nuevas [... Los establecimientos científicos del Estado se 

han creido en posesión de toda la verdad y han mirado con menosprecio lo que salia 

fuera del cuadro de las fórmulas recibidas”, en referència als conflictes propiciats contra 

els krausistes
255

 per part dels neocatòlics, emparats en el predomini polític dels 

moderats. El decret contemplava l’activitat docent com un element més de l’economia 

que calia autorregular a través del mercat d’usuaris; els serveis millorarien si 

s’estimulava adequadament la competència: “llegará un tiempo en que, como ha 

sucedido en la industria, la competencia entre los que enseñan se limite á los 

particulares, desapareciendo la enseñanza oficial”.  

 

D’altra banda, i seguint la línia de la completa llibertat d’ensenyament, s’autoritzava 

que els mestres privats formessin part dels tribunals que examinessin llurs alumnes; que 

els professors poguessin triar lliurement els mètodes, els llibres de text i els programes 

d’estudi i que cada alumne pugui triar el nombre d’assignatures per curs en funció de la 

seva capacitat. A més, els rectors haurien de ser nomenats entre els catedràtics de la 

universitat, tot i que el nomenament seguia exercint-lo el govern, tots els professors 

havien de ser triats per oposició, se separaven les facultats de Teologia de les 

universitats, que passaven a ser dirigides pels seminaris diocesans amb total 

independència, i es ratificava el dret de totes les universitats a fer exercicis de doctorat 

per atorgar els graus en nom de la Nació i sense exigir cap mena de jurament com 

abans. La relaxació de les normes, en defensa de la llibertat de càtedra, arribava al punt 

de no exigir al professors la presentació d’un programa de les assignatures, alhora que 

quedaven dispensats de fer servir el vestit acadèmic. Evidentment, aquest decret 

anul·lava la legislació dels anys 1866 i 1867 en matèria d’organització de 

l’ensenyament secudari, cientificotècnic i sobre el professorat. 
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A la Universitat de Barcelona, de qui fou nomenat rector Antoni Bergnes de las Casas
256

 

després de la revolució de setembre, l’aplicació d’aquests principis van significar 

l’establiment dels estudis de doctorat durant el període a partir d’aquell curs 1868-1869. 

L’acord de la Facultat de Filosofia del dia 31 d’octubre de 1868 establia que “indicada 

la conveniencia de que se establezcan las enseñanzas correspondientes al periodo del 

Doctorado, designase para su desempeño a los SS. Milá y Llorens, que ofrecieron 

encargarse, por su parte, sin retribución, pero atemperándose al acuerdo que tomaran las 

demás facultades”
257

.  

 

Poc després, el 14 de novembre, “se dió cuenta también por el propio Sr. Decano, de 

que la Exma. Diputación Provincial había aceptado con gusto la oferta hecha por las 

diferentes facultades, para establecer las enseñanzas correspondientes á los respectivos 

doctorados, y que para corresponder dignamente á semejante prueba de desinteresado 

amor á la ciencia, había ofrecido gratificar por su parte, en cuanto sus atenciones se lo 

permitieran, á los que desempeñaran tales asignaturas, añadiendo luego, que en vista de 

esto, debía procederse á la designación de profesores para las enseñanzas de Historia de 

la Filosofía y Estética. Los SS.DD. Manuel Milá y Ldo. D. Javier Llorens, de quienes se 

había hablado en la junta anterior, manifestaron que se oponía a ello su falta de salud, 

razón por la cual la Facultad designó a los SS.DD. Ramón Manuel Garriga, y al 
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 Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879), degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, fou el nou rector 

de la Universitat de Barcelona entre 1868 i 1875, període caracteritzat per la preeminència de liberals 

progressistes i republicans. Bergnes, que a banda del llatí i del grec havia après francès, alemany, danès, 

suec i norueg, va traduir al català els evangelis del nou testament (publicats el 1832) i al castellà els dos 

testaments (publicats en 1837) per encàrrec de la Societat Bíblica de Londres com a resultat dels 

contactes que sempre mantingué amb els nuclis protestants anglesos. Fou senador l’any 1872 fins a la 

creació de l’Assemblea Nacional que proclamà la República el febrer de 1873. Dins la seva obra La 

verdad sobre la República Federal, publicada durant el regnat d’Amadeu I, es mostrava favorable a una 

monarquia constitucional, com els presbiterians anglesos per qui havia estat tan influït, i proposava una 

lenta ampliació de les llibertats per a un poble massa acostumat a la subjecció feudal i eclesiàstica: “El 

pueblo español es otro Sansón despojado de su fuerza por otra Dalila, hada poderosa, la tiranía apoyada 

en la superstición; despertad despacio a ese gigante, no sea que se derrumbe el edificio envolviéndonos a 

todos en los escombros. [... En los pocos países habituados a la libertad, y dotados de instituciones que 

saben promover el progreso sin menoscabo del orden, la energía del alma y el amor a la patria, guiados 

por reglas fijas y por antecedentes y ejemplos que moderan los ímpetus de las pasiones, se muestran 

realmente fecundos en resultados provechosos. [... Pero en las razas latinas, y más en las que, como la 

nuestra, tras largos siglos de opresión política y de intolerancia, entran de improviso en una era de 

libertad, la misma sed de independencia, el mismo ardor del pensamiento, la misma llama del patriotismo 

[... los lleva a un extremo inconveniente; y de ahí el exagerarlos para hacerse comprender, y la exaltación 

declamatoria [... sin hacerse cargo de que todo progreso está subordinado al tiempo, y que, de la noche a 

la mañana, no es posible hacer entender los beneficios de un sistema liberal a un pueblo, enemigo en 

parte, en parte arrebatado, y en su mayor parte indiferente” pàgines 197-200. 
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infrascrito [Gaietà Vidal que convinieron en encargarse el primero de la Estética y el 

segundo de la Historia de la Filosofía”
258

. 

 

Ja ha quedat explicat en parlar de la biografia acadèmica de Llorens que Serra i Hunter 

considerava que les raons de tal renúncia, en el cas de Llorens, podia haver estat 

relacionada amb l’escrúpol de no posseir ell mateix encara el grau de doctor, procés que 

inciarà durant l’any següent, i no pas raons econòmiques, que queden descartades per la 

intenció de la Diputació de compensar els professors que impartissin les classes. El que 

confirma la hipòtesi de Serra és que un cop obtingut el grau de doctor, Llorens es va 

encarregar de la càtedra pels doctorands fins a la seva mort
259

.  

 

Tanmateix, els estudis de doctorat a Filosofia no van arrencar definitivament fins el curs 

següent. Per la seva part, la Diputació es comprometé el 1869 amb una assignació anual 

per les assignatures de doctorat de 8.000 rals; les places s’haurien de cobrir per 

oposició, però mentre aquestes es convocaven, les exercirien professors auxiliars 

designats pel claustre. Tot i això, la consolidació dels cursos de doctorat no va ser fàcil, 

ja que el claustre de la Facultat de Filosofia demanava encara a inicis del curs 1871-72 

que el govern establís de nou els estudis de doctorat i que renunciés els drets del títol a 

favor de la Universitat
260

. Aquella discussió fou ajornada perquè Llorens, afectat per la 

mesura i amb la salut molt deteriorada, no es trobava present. En la mateixa sessió els 

catedràtics advertien de les irregularitats que es produien amb els alumnes de matrícula 

lliure: “muchos alumnos que asisten sin matricularse, a las clases universitarias, se 

matriculan al terminar el curso como alumnos de enseñanza libre, y como en los 

cuadros estadísticos figuran en este concepto, cuando en rigor participan de la 

enseñanza oficial, sería conveniente que se llamara la atención del Sr. Rector, con el 

objeto de ver si se evitaba un inconveniente que, dando por resultado un dato falso, 

puede inducir al Gobierno a error, creyendo que son más los alumnos de enseñanza libre 
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que los de la oficial, cuando en realidad casi todos pertenecen a esta, lo cual podría 

influir en que se suprimieran dichas enseñanzas”
261

. 

 

Es deixa veure encara una certa desconfiança envers el poder polític respecte a la 

conservació i integritat dels estudis universitaris: els problemes endèmics de tresoreria, 

l’aposta per la privatització de l’ensenyament per part d’alguns progressistes i la 

inestabilitat del sistema a causa de l’assassinat de Prim exigien prudència i alerta davant 

la possibilitat que s’optés per desballestar en part l’estructura de la intrucció pública 

bastida pels moderats i unionistes en les darreres dècades. Les contínues limitacions per 

a contractar nou personal i la morositat amb què es proveien les càtedres que quedaven 

vacants per jubilació dels titulars contrastaven amb les necessitats de les facultats, 

desbordades per la demanda contínua de matriculacions cada curs. 

 

En el discurs d’obertura del curs 1869-1870 el catedràtic de Mecànica Racional de la 

Facultat de Ciències Federico Pérez de los Nueros
262

 aconsellava a “la juventud 

estudiosa” evitar “que en nuestra insigne Universidad haya ni aun conato de los 

repugnantes motines y lamentables desmanes que se han perpetrado en otros puntos con 

horror de las gentes honradas”
263

, en referència a les revoltes federalistes d’aquell any.  

 

El cos de l’alocució, allunyada expressament de l’exposició purament historicista, el 

dedicà a subratllar les aportacions que durant el segle el càlcul matemàtic havia ofert per 
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explicar alguns fenòmens físics com la propagació ondulatòria de la llum. Al final, però, 

no va estalviar-se la valoració filosòfica de la lluita entre ciència i fe en un segle que 

semblava poder condemnar a l’obsolescència tota explicació sobrenatural de 

l’existència  “Hasta ahora solo me he ocupado de los adelantos materiales de las 

ciencias, pero otro progreso se ha verificado en nuestro tiempo, que es una verdadera 

revolucion en las ideas; y de tal importancia que ante ella palidecen las mas notables 

invenciones: me refiero á la discordancia, ó mejor dicho, al antagonismo que en los 

últimos siglos existió entre las ciencias sagradas y las profanas; antagonismo que ha 

desaparecido desde el momento en que la incredulidad fué derrotada en sus últimas 

trincheras. [... Newton á pesar de su inmenso génio, cuando veia que sus principios no 

esplicaban ciertos hechos, recurria á la omnipotencia divina, y hacia intervenir á Dios 

para esplicar lo que se escapaba á su propia inteligencia”
264

.  

 

Pérez de los Nueros pensava, com Pascal, que l’ateïsme derivava d’una valoració 

superfical i una fe cega en les possibilitats de la ciència, “pero su estudio profundo 

conduce á la fé”, deia, amb un raonament més humanista que no pas doctrinàriament 

catòlic, sense fer cap referència a la polèmica pel reconeixement de la llibertat de cultes 

que recollia la constitució aprovada en juny. 

 

Una altra de les novetats del Sexenni democràtic va ser la possibilitat d’obrir lliurement 

centres d’ensenyament, cosa que va ser aprofitada per la Diputació alavesa, 

l’Ajuntament de Vitòria i els grups d’escolars propers als jesuïtes per fundar en 1869 la 

Universitat Lliure de Vitòria a Oñati, amb càtedres de Dret i de Filosofia i Lletres, que a 

falta de reconeixement oficial va tenir que comptar amb el suport d’altres univeresitats 

com la de Barcelona per tal de poder conferir validesa als graus guanyats pels seus 

estudiants. Aquesta universitat havia patit una sèrie de tancaments i restauracions fins 

que en 1842 es convertia en Institut adscrit a Valladolid, transformat en Escola 

d’Agricultura en 1850. Ens consta que els anys 1871 i 1872 la universitat catalana envià 

catedràtics o auxiliars a Vitòria per examinar els estudiants bascos
265

, malgrat la 

tradicional vinculació a Valladolid i a Saragossa. Suposem que es devia de tractar de 

desplaçaments en comissió de serveis a causa d’algun tipus de dificultats al·legats per 
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aquells a qui pertocava inspeccionar exàmens i concessió de graus. La guerra carlina 

acabà amb la Universidad Libre, però no amb la continuitat dels estudis superiors a 

Oñati, que entre 1874 i 1876 funcionà com Reial i Pontificia Universitat Basco-Navarra, 

esdevenint, amb el suport de Pius IX, el centre cultural de la Cort de Pretendent Carles 

VII. Passada la guerra restà com a Seminari, però l’any 1895 recuperà l’estàtus 

d’universitat catòlica i l’any següent el reconeixement oficial d’universitat literària 

vinculada a Saragossa per tribunals i exàmens.        

 

Per altra banda, en aquella sessió claustral del 21 d’octubre de 1871 es nomenà Joaquim 

Rubió i Ors com a representant de la facultat en la junta que presidiria l’associació 

cívica per a la construcció de la façana de la catedral. Aquesta associació havia sorgit 

del si d’una altra que promovia les celebracions del XXVè aniversari del pontificat de 

Pius IX. Ja hem vist que Llorens havia estat nomenat representant en la mateixa junta 

per part de l’Acadèmia de Bones Lletres
266

. 

 

La Facultat que tenia més demanda social seguia estant la de Medicina, que en el curs 

1872-1873 arribà a matricular més de 1.200 alumnes a la Medicina. 

 

Un any després de la mort de Llorens, quan el govern d’Estanislau Figueras intentava 

posar les bases del nou sistema polític republicà federal, emprengué mesures 

econòmiques de restricció pressupostària que afectaren els destinats a l’ensenyament 

superior. El ministre de Foment Eduardo Chao decretà, amb data del 2 de juny de 1873, 

la reducció a Madrid de les facultats de Matemàtiques, Física i Química, Història 

Natural i Filosofia i Lletres “deseoso de aminorar en lo posible los gastos” cosa que 

perjudicava els interessos regionals i anava en contra de l’esperit federalista que 

teòricament animava aquell govern. El ministre buscava per a la capital de la nova 

república nous arguments de centralització: “esta villa, hasta hoy eminentemente 

política y burocrática, sea en lo porvenir, merced al desenvolvimiento de su vida 

científica y literaria, más que centro absorbente de toda la vida de las provincias, foco 

luminoso de cultura que á todas ellas irradie”; ja que la futura organització política li 

faria perdre algunes de les seves funcions de poder “bueno es que al perder su 
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importancia política pueda adquirir nueva vida y animacion nueva á impulsos de las 

ciencias, las letras y las artes”.  

 

Malgrat tot, la llei deixava la porta oberta a la continuació de les altres universitats 

“esperando que estas, en uso de su legítimo derecho y de su propia autonomía, remedien 

con su accion eficaz y pronta la actual impotencia del Gobierno”, és a dir, permetent el 

seu funcionament però desentenent-se del seu finançament. La reacció, com es podia 

preveure, no es va fer esperar i des de la premsa i la pròpia Assemblea es van aixecar 

veus de protesta en defensa de les universitats provincials, sobretot a Barcelona, on la 

unanimitat va ser plena en la defensa d’una universitat que tant havia costat establir. El 

diari d’Almirall, “El Estado Catalán”, va adreçar a les Corts un escrit el 14 de juny de 

1873 on s’especifiquen algunes de les mesures governamentals que aixecaren el rezel 

d’aquells que volien que la república tingués de federal quelcom més que l’adjectiu:  

 

“[... Las Cortes Constituyentes han llenado el primer trámite de su mandato 

procamando la República democrática federal. Por este hecho han  roto la cadena de la 

unidad artificial de España, y por él han recobrado las províncias la soberanía que les 

pertenece y que el centro, en interés del despotismo, les arrebatara. [... La circunstancia 

de tener que partir de un Estado unitario para formar una confederación, explica, y en 

cierto modo justifica, este procedimiento, opuesto al que debería seguirse para formar el 

pacto con absoluta libertad por parte de cada uno de los Estados pactantes, si no 

preexistiese el Estado unitario funcionando. 

Así, pues, todos los federalistas esperaban que esto sería lo que aconteciera; pero por 

desgracia no ha sido así, y con tanto asombro como dolor contemplan que, no sólo unos 

actos tan esenciales se van demorando, sino que ni aun se habla de realizarlos y, en 

cambio, se publican decretos ministeriales sobre enseñanza, que no parecen sino un 

cruel sarcasmo arrojado al país federalista, y se trata de renovar Ayuntamientos por el 

centro, como si la organización municipal hubiese de seguir como hasta aquí, y por el 

centro se piensa en nobrar nuevas Diputaciones provinciales, como si las provincias 

hubiesen de continuar divididas y organizadas como hasta ahora“.
267
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El 23 de juliol de 1873, quan ja exercia les seves funcions el govern de Pi i Margall, el 

diputat per Valladolid José Muro y López Salgado presentà una exposició del claustre 

de professors de la Universitat literària de Valladolid demanant que fossin “derogadas y 

declaradas nulas y sin efecto las reformas decretadas en la segunda enseñanza y en las 

Facultades de filosofía y de ciencias por el Ministerio de Fomento con fecha 2 del mes 

próximo pasado, y que se modifique á la vez el decreto en la parte relativa á la forma de 

hacerse las oposiciones á cátedras”
268

. Muro insistia en sessions posteriors davant del 

ministre de Foment José Fernando González si estava disposat a derogar els decrets de 

Chao “que han producido una honda perturbación en la enseñanza, y que han alarmado 

justamente al profesorado oficial”, a la qua cosa el ministre respongué amb una certa 

ambigüitat, però mostrant-se favorable al que clamaven les províncies afectades:  

 

“Creo que hay necesidad, y necesidad imperiosísima en España, de elevar todo lo 

posible el nivel de la enseñanza en todos los grados de la misma; creo que esta es una 

necesidad, y estoy seguro que conmigo opinará lo mismo toda la Cámara. Esto que es lo 

sustancial de los decretos, estoy dispuesto á sostenerlo. Respecto á lo demás; respecto á 

lo que es accidental; respecto á lo que ha sido criticado ó censurado en las distintas 

exposiciones que se han dirigido por los cláustros de todas las Universidade é Institutos, 

no tengo interés alguno en conservarlo. De todas maneras, yo estudiaré las exposiciones 

que se han dirigido; estudiaré también los mismos decretos, y partiendo del principio de 

que es una necesidad que todos reconocemos, la de elevar el nivel de la enseñanza en 

España, haré las modificaciones que estime prudentes, y de todo daré cuenta 

oportunamente”.
269

 

 

En la mateixa sessió el català Vallés i Ribot reclamava a la mesa de l’Assemblea que es 

repartís entre els diputats de la Cambra la proposició de llei presentada un mes abans, 

signada per diputats de totes les tendències, relativa a la derogació dels decrets 

d’intrucció pública de Chao. En la sessió del 27 d’agost el diputat Muro insistia davant 

el ministre González a clarificar la situació, considerant que els decrets de Chao de 2 i 3 

de juny, i les reformes del govern provisional, eren antitètiques amb la llei de 1857, 

encara vigent. El ministre afirmà que estava en vigor tot l’aparell legislatiu promulgat 
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sobre instrucció pública fins que no s’aprovés per les Corts el projecte de nova llei 

d’instrucció que, es temia Muro, no arribaria a estar llest pel pròxim curs, a més de 

considerar que el govern no podia canviar la llei sense el Consell d’Instruccció Pública, 

que havia quedat dissolt d’ençà la revolució de 1868. El diputat zamorà Valentín Morán 

també incidí en la incapacitat del ministre per projectar una reforma substancial de la 

instrucció, i per tant la nul·litat del decret de Chao, en funció de la llei vigent de 1857, 

sobre tot en el que afectava als estudis que es volia eliminar de les universitats 

“perifèriques”. Els canvis estructurals s’havien de fer a través d’una nova llei elaborada 

i discutida a les Corts, però els greus esdeveniments polítics patits per la república van 

imposibilitar-ne la tasca i, més tard, la pròpia supervivència del règim. 

 

 

Els darrers anys de vida i docència de Llorens: cursos de doctorat i ascensos 

 

Tenim constància que Llorens, com era habitual entre els catedràtics de l’època, 

compaginà la docència a les aules universitàries amb les classes de batxillerat en una 

escola privada, al menys durant els seus darrers anys de vida. Una entrevista a Antoni 

Rubió i Lluch publicada en 1925 ens en dóna les proves:  

“Acabava el batxillerat [Rubió i Lluch  l’any 1871, al Col·legi d’En Guillem Galabotti 

[sic, al carrer Nou de Sant Francesc, cantonada al carrer d’Escudellers, molt a prop 

d’on havia tingut la seva seu la Facultat de Farmàcia. El Col·legi d’En Galabotti era  

excel·lent, un centre docent de primera categoria, no sols pel gran nombre d’alumnes 

que tenia, sinó –i més que tot- pel professorat de què disposava: tals com el gran filòsof 

Llorens i Barba, Vidal i Valenciano, Coll i Vehí, Antoni Estalella, Bonet (el pare del 

Baró de Bonet): també hi era professor el pare d’En Rubió i Lluch (Rubió i Ors)”
270

. 

 

De Guillem Lluís Galavotti sabem que va estudiar a la Universitat de Barcelona, que 

fou alumne de l’Escola de Llengües fundada en 1824 per la Junta de Comerç i, a la 

Universitat, deixeble d’Antoni Bergnes de las Casas
271

. Autor d’una gramàtica francesa 
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i d’una de castellana
272

, la primera fou adoptada com a llibre de text per la càtedra de 

francès de la Junta, de la qual probablement fou professor. Des de 1858 dirigí el 

Col·legi de Sant Lluís
273

, situat inicialment al carrer de Bellafila, molt a prop del palau 

Recasens, actual seu de l’Acadèmia de Bones Lletres. A part de la preparació elemental 

i comercial que oferia als fills de la classe mitjana barcelonina, el principal atractiu del 

centre docent de Galavotti eren els professors universitaris de prestigi que impartien 

assignatures de secundària, cosa que li permetia atreure l’alumnat que pretenia accedir a 

la Universitat, entrant en competència directa amb el col·legi de Carles Carreras de 

Urrutia
274

 i les altres escoles privades de més prestigi a la ciutat com la de Josep 

Figueras i Rei, la de i la d’Ignasi Ramon Miró.  

 

La massificació de l’Institut vinculat a la Universitat i el perill real que per a la integritat 

dels alumnes significava acudir a les aules destinades a la secundària dins l’exconvent 

del Carme, no devien fer més que incrementar la demanda sobre les escoles privades. 

Més tard, el decret ultraliberal de Ruíz Zorrilla d’octubre de 1868, amb la intenció de 

desballestar l’ensenyament públic -eina precària, però fins aleshores al servei del 

pensament conservador-, degué alertar el claustre universitari i les classes dirigents de la 

ciutat, que apostaren per reforçar els centres d’instrucció privats potenciant els dels 

ordres religiosos dedicats a l’ensenyament després del Sexenni. L’experiència d’aquella 

època aconsellava les classes benestants a promoure escoles pròpies on predominés el 

típus d’ensenyament que la burgesia volia per als seus fills, utilitarista i moralment 

liberal-catòlic, i evitar així la influència excessiva d’un poder públic susceptible de 

caure en mans de progressistes maçons i republicans filosocialistes, com havia passat 

llavors. Per als professors, l’exercici de classes en una o altra escola particular 
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significava un bon complement mensual als seus salaris oficials no sempre dignes ni 

puntuals, sobretot per als substituts. 

 

A la Universitat de Barcelona s’establiren els estudis de doctorat durant el període 

revolucionari de 1868-1874. El claustre de la Facultat del dia 31 d’octubre de 1868 

acordava que es demanés als seus professors Milà i Llorens que s’encarreguessin dels 

estudis, “els quals es varen oferir a encarregar-se’n sense retribució”, segons Serra i 

Hunter. Poc després, el 14 de novembre, “els senyors Manuel Milà i Xavier Llorens, 

dels quals s’havia parlat en la sessió anterior, manifestaren una altra vegada que llur 

falta de salut els impedia d’acceptar aquell encàrrec”
275

. Serra i Hunter comenta les 

raons: 

 

“Poden fer-se diferents conjectures sobre la causa real del refús que conjuntament feren 

Milà i Llorens de la proposta de la Facultat. Era la retribució? Era que Llorens, que no 

posseïa el títol de doctor, per un escrúpol injustificat, es negava a explicar matèries 

considerades d’aquell grau? Aquesta última raó no podem estimar-la suficient, perquè 

Llorens havia realitzat uns exercicis equivalents als de Doctorat, i res no li impedia de 

sol·licitar el títol.”
276

  

 

El cert és que en els mesos següents Llorens va iniciar els tràmits per obtenir el grau 

necessari per aquella feina, com hem vist abans. Mentrestant, fou Vidal i de Valenciano 

l’encarregat de portar la càtedra d’Història de la Filosofia per a doctorands fins a ser 

substituït per Llorens el 3 de gener de 1870, ja amb el títol de doctor que el legitimava 

per exercir la docència del grau més alt dels estudis universitaris, feina que desenvolupà 

fins a la seva mort. La Diputació va establir a partir de 1869 un sou de 8.000 rals pels 

professors encarregats de les assignatures de doctorat.  

 

Durant el període que durà aquesta primera etapa d’estudis doctorals a Barcelona foren 

concedits per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona trenta 

graus de doctor, un d’ells el del propi Llorens i altres per a deixebles seus com Delfí 

Donadiu i Puignau (1845-1904), professor d’hebreu a la Universitat de Barcelona i 

Antoni Josep Pou i Ordinas (1834-1900), mallorquí, catedràtic de Dret romà a la 
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Universitat de Saragossa i a Barcelona professor d’Economia política, Estadística, 

Història general del Dret espanyol i Dret romà. Llorens participà en cinc exàmens de 

doctorat, dels quals van ser aprovats quatre aspirants: Fernández García, Sabater, Balarí 

i l’esmentat Donadiu. 

 

El mes de febrer de 1872, ja molt afeblit per la malaltia que acabaria amb la seva vida 

dos mesos més tard, Llorens formaria part del seu darrer tribunal d’exàmens com a 

catedràtic de Metafisica, juntament amb Milà i Sabater
277

. El dia 29 d’abril la sessió del 

claustre de la Facultat recull la notícia de la seva mort i la designació del seu substitut 

provisional: 

 

“El Sr. Decano, después de haber consignado en breves palabras la irreparable pérdida 

que acaba de experimentar la Facultad, con el prematuro fallecimiento del catedrático 

de Metafísica D. Francisco Javier Llorens y Barba, manifestó que en conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo 3º de la Circular de 20 de IX de 1869, debía proceder al 

nombramiento de sustituto que desempeñara la cátedra durante el tiempo que 

permaneciera vacante, y en su consecuencia, y considerando que D. Joaquin Sabater, 

además de reunir los requisitos que determina dicha disposición, y que mereció siempre 

la confianza del difunto Llorens, en términos que era su substituto, resolvió la Facultad 

unánimemente, nombrar a dicho Sabater, puniéndolo inmediatamente en conocimiento 

del Sr. Rector”
278

. 

 

Joaquim T. Sabater i Casals
279

 prengué possessió del carrec interinament el 3 de maig, 

però va continuar com a substitut de José de Somoza Llanos
280

, el catedràtic procedent 
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279

 Segons Serra Hunter (op. cit., p. 164), Sabater i Casals nasqué a Alella i fou mestre de l’Estat a les 

escoles públiques de Barcelona. Es llicencià en lletres el 1868 i es doctorà el 1869 amb les millors 

qualificacions. Fou nomenat substitut de Llorens el 1870, el qual li tenia un gran afecte. El llibre d’Actes 

de la Facultat de Filosofia (1867-1899) recull l’acord del nomenament de Sabater com a substitut de la 

càtedra de Metafísica en la sessió del 29 d’abril de 1872: “El Sr. Decano, después de haber consignado en 

breves palabras la irreparable pérdida que acaba de experimentar la Facultad, con el prematuro 

fallecimiento del catedrático de Metafísica D. Francisco Javier Llorens y Barba, manifestó que en 

conformidad á lo dispuesto en el párrafo 3º de la Circular de 20 de Setiembre de 1869, debía proceder al 

nombramiento de sustituto que desempeñara la cátedra durante el tiempo que permaneciera vacante, y en 

su consecuencia, y considerando que D. Joaquin Sabater además de reunir los requisitos que determina 

dicha disposición, y que mereció siempre la confianza del difunto Llorens, en términos que era su 

sustituto, resolvió la Facultad unánimemente, nombrar a dicho Sabater, poniéndolo inmediatamente en 

conocimiento del Sr. Rector”. El 3 de maig de 1872 pren possessió de la càtedra en qualitat d’auxiliar, 

durant el mes de juny la Universitat el comissionà, juntament amb el professor Garriga i Nogués, per 
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de la Universitat de Granada que ocupà la vacant deixada per Llorens, obtinguda per 

trasllat, el 13 de març de 1873. 

                                                                                                                                               
traslladar-se a Vitòria per tal de constituir el tribunal d’exàmens i graus de la universitat lliure que allà 

s’havia establert. Un cop nomenat Somoza catedràtic titular, va continuar com a substitut de Metafísica en 

qualitat d’interí sense sou fins, al menys, 1884. El Ministeri no li reconegué els serveis docents anteriors a 

aquesta data. 
280

 José de Somoza Llanos (1816-1889) va néixer a Valladolid. Fou catedràtic de Psicologia i Lògica a 

l’Institut agregat a la Universitat de Madrid (1847) i més tard obtingué per oposició la càtedra de 

Metafísica de la Universitat de Granada en 1852 i arribà a ésser degà de la Facultat de Filosofia. Succeí a 

Llorens en la seva càtedra el 1872 i fou traslladat a Madrid poc abans de morir. En el seu discurs 

d’apertura del curs 1860-1861, a Granada, afirmà que la ciència no és contrària a les doctrines de la 

veritat catòlica. Era advocat i fou soci fundador de l’Instituto Científico Vallisoletano. Elaborà llibres 

destinats a l’ensenyament de la física, la química, les matemàtiques i la filosofia. El Curso completo de 

filosofía (Valladolid, 1842) inclou apartats de lògica, aritmètica, geometria, gramàtica, física, química, 

àlgebra, geografia, moral i religió. És una bona mostra de l’heterogènia composició dels plans d’estudi de 

la carrera de Filosofia en aquells moments. Segons Antonio Palomeque Torres, Somoza hauria nascut el 

27 d’agost de 1820 (La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley Moyano de 

1857); no he pogut contrastar aquesta dada a través de l’expedient acadèmic de Somoza, ja que no ha 

estat localitzat a l’Arxiu de la U.B. 

L’Acta de la Facultat de Filosofia del dia 20 de febrer de 1873 inclou la recepció de l’ofici de la Direcció 

General d’Instrucció Pública on es disposa el trasllat de Somoza des de la càtedra de Metafísica de 

Granada a la de Barcelona, sol·licitat per l’interessat, “y la facultad se enteró con satisfacción, espresando 

sus deseos de que así constara en el acta.” 
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II 

EL PENSAMENT DE LLORENS I BARBA EN EL 

CONTEXT DE LA FILOSOFIA EUROPEA DEL SEGLE 

XIX 

 

 

 

 

Hem cregut convenient realitzar una introducció prou extensa a l’espai filosòfic on es 

desenvolupà l’acció professional de Llorens i Barba per tal de posar de manifest les 

principals tendències i sistemes filosòfics que regien els àmbits intel·lectuals i 

acadèmics de l’Europa del segle XIX. Això ens permetrà distingir i valorar més 

acuradament les interinfluències d’autors i escoles dins del circuit europeu i hispànic. A 

partir d’aquest preàmbul podrem presentar els factors més directes en la formació del 

pensament de Llorens, com fou la influència del seu mestre Ramon Martí d’Eixalà, 

l’eclecticisme francès, l’espiritualisme escocès . L’anàlisi de les fonts escrites directes, 

l’Oració inaugural, les Lecciones de Filosofia i l’exercici d’oposició per obtenir la 

càtedra de l’Institut constitueixen els principals documents a través dels quals 

analitzarem la seva filosofia i posarem de relleu els elements que puguin tenir més 

significació en l’ambient cultural i polític de la seva època com era el cas de la definició 

i estructuració dels estats nacionals. També incidirem, en aquest bloc dedicat a l’estudi 

més concret dels les idees, en la principal discussió teòrica que es plantejà en l’àmbit del 

pensament hispànic de la seva època entre el corrent més espiritualista defensat per 

Llorens i l’idealisme de Sanz del Río. Seguidament valorarem, contrastant diferents 

opinions, si es pot considerar fonamentada l’existència d’una Escola filosòfica 

genuinament catalana sorgida de l’impuls de Martí i de Llorens que hagi pogut tenir una 

continuitat com a tal, deixant en el tarannà i en la mentalitat dels individus del país el 

rastre d’una manera singular d’entendre la vida. 
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A.- La filosofia europea del segle XIX 

 

 

 

La configuració del pensament Romàntic 

 

Durant el segle XIX els ambients acadèmics dels principals països de l’Europa 

occidental experimenten el triomf de la revolució científica que es venia anunciant des 

d’abans del Renaixement. Podem remontar-nos a les disputes escolàstiques entre 

agustinians i tomistes durant el segle XIII, però sobre tot a Guillem d’Occam (1290-

1348) en la recerca d’una doctrina que permetés separar els camins de la filosofia en 

ciència i teologia, i que potenciés les eines racionals i empíriques en l’estudi de la 

realitat sensible, amb una concepció de la moral, la metafísica i la religió que no 

interferís en el desenvolupament modern de les ciències. 

 

Tanmateix, el pes de la tradició cristiana i la necessitat humana d’una interpretació 

transcendent de la naturalesa i de la pròpia existència, així com els dubtes que provoca 

la capacitat cognoscitiva de l’home, van mantenir en dura pugna la fe i raó al llarg dels 

segles següents per tal d’aconseguir acoblar els postulats religiosos amb les tendències 

materialistes derivades de l’estudi dels fenòmens naturals. A part de la preocupació per 

la deriva cientifista dels filòsofs renaixentistes, durant el segle XVI s’afegia la divisió 

del cristianisme occidental al terreny filosòfic, cosa que trencarà l’aparent unitat del 

pensament cristià medieval i facilitarà en alguns països (Anglaterra, Holanda, 

Alemanya, Suïsa) l’aparició de doctrines heterodoxes protestants que tindran una gran 

repercussió en el desenvolupament posterior de la filosofia (racionalisme, empirisme) i 

de les disciplines científiques. 

 

La pugna per dissociar teologia i filosofia, i els seus respectius objectes d’estudi, es va 

mantenir durant el XVIII amb la Il·lustració, tot i que sovint els esforços per aprofundir 

en la capacitat humana per entendre la naturalesa en termes racionals més o menys 

empírics, corren paral·lels al desig d’establir noves rutes lògiques cap a la divinitat. Els 
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mètodes analítics oberts per Descartes van imposant-se en el terreny dels estudis físics i 

el desenvolupament del llenguatge matemàtic coneix un creixement sense precedents, 

tant en la seva formulació teòrica com en la seva aplicació pràctica amb Newton i 

Leibniz. El mecanicisme físic animarà noves concepcions totalitzadores del saber i de 

l’ésser en sistemes de pensament d’arrel racional, com el formulat per Immanuel Kant 

(1724-1804), que deriven en filosofies naturalistes, deistes, però desconnectades de la 

tradició teològica de les religions revelades
281

. D’aquí arrenca l’idealisme alemany de 

Fichte, Schelling i, sobre tot, Hegel, que serà el corrent de pensament més influent 

durant les primeres dècades del segle XIX i que marcarà, per evolució o reacció, el 

panorama filosòfic europeu fins el segle XX. 

 

 

L’idealisme centreeuropeu: formulació i conseqüències 

 

El context de l’Alemanya de la segona meitat del XVIII estava marcat per la desunió 

política i la preponderància del feudalisme, però amb un ambient cultural 

excepcionalment ric potenciat a Berlin durant el regnat de Frederic el Gran (II) de 

Prússia (1740-1786) que florirà amb el moviment literari i polític, Sturm und Drang, 

representat per Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis i el més nombrós grup de filòsofs 

romàntics de tota l’Europa del moment. Però aquesta generació va tenir els seus mestres 

entre els racionalistes nascuts en el XVII i els il·lustrats del segle de les Llums: 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), amb una formació enciclopèdica, superà la 

discussió de la seva època sobre la substancialitat dels cossos i de l’esperit amb la teoria 

de les “mònades”, partícules elementals que allotgen la naturalesa pròpia de cada cos, 

apuntant el sentit de la futura teoria atòmica.  

 

Ell fou el principal precedent de la generació il·lustrada prerromàntica representada per 

Christian Wolff (1679-1754) -creador del modern llenguatge filosòfic alemany-, 
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 D’aquest naturalisme filosòfic podria ser exemple preliminar la cosmogonia del suís Teofrast Bombast 

von Hohenheim, Paracels, (1493-1541), investigador de les substàncies químiques inorgàniques que 

podien incorporar-se a la medicina (iatroquímica). Aquest corrent va ser continuat per Jacob Boehme 

(1575-1624) i, més tard, Carl Friedrich von  Kielmeyer (1765-1844) elaborà una teoria de la naturalesa 

del éssers vius, inpirada en Schelling, a partir de les diferents etapes de desenvolupament dinàmic. Durant 

aquests intensíssims anys de trànsit entre els segle XVIII i XIX aparegueren, en els principals cercles 

intel·lectuals de l’Europa il·lustrada, diverses interpretacions globalitzadores i classificadores dels éssers 

vius i dels fenòmens geològics, formant diferents sistemes expressats com Filosofia de la naturalesa, 

precedents de la futura especialització científica. 
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Lessing (1729-1781) i Mendelssohn (1729-1786). En el mateix grup, però amb una 

tendència més empirista, crítica amb els excessos especulatius del racionalisme wolfià, 

Crusius, Lambert i Tetens destaquen per la seva influència en Kant. D’altra banda, 

Hamann i Jacobi rebutjaren la il·lustració i el seu aparell racional, que pretenia obtenir 

una explicació lògica de Déu i del món al marge de les doctrines del cristianisme 

tradicional.  

 

Entre els crítics a l’excessiu normativisme racional i a la recreació d’una cultura 

europea basada exclusivament en Grècia i el Renaixement, Johan Gottfried Herder 

(1744-1803) formulà una filosofia de la història teista, formada pel naixement, 

desenvolupament i mort de les cultures, on recupera l’origen oriental de la humanitat i 

exalta la vitalitat de les cultures germàniques medievals, teoria que tanta repercussió va 

tenir en el nacionalisme romàntic. Per Herder, el valor de cada cultura és relatiu a sí 

mateixa i es manifesta en el volksgeist o esperit del poble. Aquesta teoria herderiana la 

trobarem present en l’Oració inaugural de Llorens, llegida i publicada l’any 1854, i 

planant sobre el desenvolupament del seu concepte de filosofia nacional, així com en la 

definició de la idea de nació que feia en les seves classes de Geografia. 

 

 Influïts per la Revolució francesa i per les idees de llibertat política, que implicaven el 

desig d’unificació nacional, els idealistes pretenien completar el transcendentalisme de 

Kant amb una metafísica que expliqués l’ésser total i els enigmes de l’univers i de 

l’existència humana a través d’una confiança plena en la raó, suprimint la limitació 

kantina de “la cosa en sí”, substància de les coses inabastable a l’enteniment humà, i 

centrant-se en els fenòmens com a objectes aprehensibles mitjançant les idees. Els 

problemes sorgirien a l’hora d’establir una moral compatible amb la naturalesa exterior 

a l’home, i en la conciliació del mecanicisme amb la llibertat.  

 

Johan Gottlieb Fichte (1762-1814), que fou tractat d’ateu per les seves formulacions 

panteïstes, va matissar la seva concepció lliure del jo, de la que feia partir el seu 

paradigma filosòfic, integrant-la en la divinitat: el món no és objecte creat per Déu, sinó 

la seva manifestació a través de la consciència. Friedrich Wilhem Schelling (1775-

1854), en canvi, parteix de l’objecte, de la naturalesa, i arriba a identificar-lo amb el 

subjecte en l’absolut; però la seva concepció de Déu no és indiferenciada del Món, com 

en els panteïstes: la naturalesa està en Déu, però no és Déu. Reaccionà contra l’afany 



 

 

152 

racionalitzador de Hegel, que acaba per marginar el problema de l’existència de l’home, 

afectada pels fets i per l’estudi positiu, empíric, del seu entorn i de la seva realitat 

subjectiva. En la seva etapa madura es cuidà més de l’ésser existent i no tant dels 

conceptes abstractes, preparant el camí dels filòsofs posteriors i discorrent en paral·lel al 

positivisme comtià.  

 

Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) fou el més destacat dels filòsofs idealistes del 

moviment romàntic alemany. Establí un sistema de coneixement objectiu absolut a 

partir de les síntesis proporcionades pel mètode dialèctic, que hauria d’arribar a restablir 

l’antiga harmonia del model social grec basat en la relació íntima entre individu i 

comunitat a través d’una religió popular, lliure i racional. L’eina per aconseguir-ho és 

l’Estat de dret on naturalesa i esperit queden finalment conciliats a través del predomini 

absolut de la raó després del procés històric, entès com un desenvolupament dialèctic 

previ. Arribats a aquest moment ideal, Hegel considerava tancat el sistema i aturades les 

contradiccions del devenir humà: aquesta fou una de les bretxes per on entraren els seus 

crítics. 

 

La reacció antiidealista va aparèixer paral·lela a la vida i obra dels filòsofs idealistes a 

través de la crítica a dels seus postulats o amb el replantejament global del sistema. En 

molts casos es tractava dels seus mateixos alumnes. Johann Friedrich Herbart (1776-

1841) reacciona contra la unitat absoluta a què tendeix el mètode sintètic proposant com 

a més proper a la realitat el mètode analític-matemàtic. Estableix uns principis 

psicològics a partir de representacions psíquiques que actuen com a forces dinàmiques 

en un pla conscient o inconscient i pensava que seria possible calcular-ne els 

moviments. Jacob Freidrich Fries (1773-1844) i Friedrich E. Beneke (1798-1854) van 

accentuar el psicologisme empíric centrat en l’autoobservació com a única via a 

l’experiéncia. El txec Bernhard Bolzano (1781-1848) entenia la ciència com una 

estructura lògica objectiva i no com un simple producte del pensament humà; aquest, a 

través de la seva capacitat racional, té la missió d’estudiar la lògica de les coses. Altres 

pensadors van emprendre camins més radicals a partir de l’oposició a l’idealisme, en 

una línia ja marcadament romàntica, com fou el cas d’Arthur Schopenhauer (1788-

1860), contrari a la conceptualització racionalista com a sistema de coneixement d’un 

món fenomenològic, il·lusori, mogut per una voluntat intuitiva, irracional, que tendeix a 

la unitat i davant el qual l’únic acte lliure i moral és la supressió de la voluntat 
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individual per trobar la pau de l’ànima. També Sören Kierkegaard (1813-1855), danès, 

però dins el radi d’influència alemany, pren distància de l’idealisme globalitzador i 

centra la seva atenció en l’individu i la seva existència com a problema filosòfic, el qual 

travessa els estadis estètic i ètic per arribar al religiós, sense poder-se desempallegar de 

l’angoixa que li produeix la consciència de la seva solitud i ignorància del sentit 

trancendent de la seva vida.  

 

De l’anomenada esquerra hegeliana van sorgir alguns dels pensadors alemanys que més 

influència van assolir a través dels moviments socials apareguts durant el segle XIX 

arran de la industrialització i l’aparició de grans masses de població obrera. Louis 

Feuerbach (1804-1872) centra en els aspectes materials de l’home el seu interès 

filosòfic, però manté, com Hegel, la preocupació per conciliar els conceptes de finitud 

natural i d’infinitud divina, a partir dels quals es basteixen les religions. Max Stirner 

(Johann Kaspar Schmidt, 1806-1856) significà l’oposició més extrema a l’universalisme 

hegelià, per a ell l’individu és l’única realitat i l’únic valor, qualsevol idealisme tendeix 

a esclavitzar-lo; l’única forma d’interacció entre els individus és la lliure associació, 

medi per potenciar les seves forces. Tant l’idealisme antropològic de Feuerbach com 

l’anarquisme individualista de Stirner, van ser denostats per Karl Marx (1818-1883), el 

tercer i més importants d’aquest grup de hegelians que reaccionaren contra l’idealisme 

romàntic. Del seu mestre guardarà la metodologia dialèctica, però aplicada de forma 

decidida a l’estudi de la dinàmica social -en el seu vessant econòmic- des de supòsits 

empírics, per arribar a aformular un materialisme històric basat en la lluita de classes i 

la seva teoria comunista. 

 

Com és ben conegut, l’arribada d’adaptacions de l’idealisme a Espanya fou tardana. La 

principal fou la que es féu a través de les obres de Julián Sanz del Río, introductor dels 

principis sistemàtics de K.C.F. Krause, deixeble d’Hegel, i de H. Ahrens, cosa que va 

significar un important impuls inicial al sector liberal que després s’identificarà amb el 

regeneracionisme finisecular.  
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França: entre la revolució i la reacció 

 

La transmutació dels antics valors reflectida en les noves concepcions del pensament, i 

els esdeveniments polítics i socials que significaven el transtorn de l’Antic Règim, van 

caracteritzar la cultura i el pensament del Romanticisme europeu, tenint França com 

l’epicentre geogràfic i ideològic de les diverses tendències enfrontades. Els anys 

revolucionaris van significar en molts casos l’adopció de bona part dels postulats de la 

Il·lustració i la producció d’alternatives radicals en l’ordre filosòfic i polític ja no 

necessariament vinculades a la tutel·la d’una espiritualitat catòlica obertament 

qüestionada. El materialisme decidit de Diderot, La Mettrie, Helvetius o D’Holbach 

rebutja el dualisme cartesià entre cos i esperit per centrar el seu objecte en la possibilitat 

de conèixer el món sensible.  

 

Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) elabora la teoria del sensualisme, donant als 

sentits l’orígen de tot coneixement i de les pròpies facultats superiors de l’esperit. 

Condillac creà l’escola dels ideòlegs, dedicada a l’anàlisi de les sensacions i de les 

idees, que més tard prendrà un caire més conservador i espiritualista. En aquest ambient 

optimista el marquès de Condorcet (1743-1794) desenvolupà una teoria de la història -

aplicant mètodes de probabilitat matemàtica- on demostrava el seu sentit progressiu a 

través de l’avenç de la raó i de la llibertat. Però aquestes noves formes de plantejar una 

metafísica d’acord amb les bases del pensament cientifista i liberal entraven en col·lisió 

amb la reacció immobilista, totalment oposada a la majoria de canvis que s’operaven en 

les societats europees a partir de la defensa aferrissada de l’antic ordre, interpretant el 

catolicisme medieval com a única font de veritat i de coneixement. 

 

L’acció divulgativa empresa pels enciclopedistes, encapçalats per Jean Le Rond 

d’Alembert (1717-1783) i Denis Diderot (1713-1784) va permetre l’extensió dels 

coneixements cientificotècnics i les idees més extremes de la Il·lustració formulades per 

per François-Marie Arouet “Voltaire” (1694-1778) i pel ginebrí Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), cosa que contrapesava l’elitisme cultural de l’Antic Règim i el seu 

obscurantisme dogmàtic. Aquesta opertura va ser aprofitada i incrementada durant la 

Revolució de la mà de la mesocràcia jacobina i dels igualitaristes (Babeuf, Buonarroti), 

obrint pas, posteriorment, a diferents línies de pensament socialista com les 

propugnades per Claude-Henri Saint Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1835), 
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Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Étienne Cabet (1788-1856), Louis Blanc (1811-

1882) i Louis-Auguste Blanqui (1805-1881), que servirien per fornir les alternatives 

democràtiques i igualitàries dels moviments socials del segle XIX per tot el continent.  

El liberalisme moderat, a mig camí entre la reacció absolutista i els excessos dels 

demòcrates, produí la figura d’Alexis de Tocqueville (1805-1859), el teòric polític més 

destacat del grup sustentador de la Monarquia de Juliol encapçalat per Guizot i Thiers, 

que recolzaven en els pensadors ideologistes Benjamin Constant (1767-1830), Desttut 

de Tracy (1754-1836) i Pierre Cabanis (1757-1808). Aquests, alhora, establien les seves 

arrels en els il·lustrats Pierre Bayle (1647-1706), Bernard Bovier de Fontanelle (1657-

1757) i el baró de Montesquieu (1689-1755), defensors de la llibertat de pensament i 

d’acció que garantís el progrés social i científic dins d’un Estat de dret. 

 

Dins l’àmbit catòlic trobem alguns pensadors preocupats per conciliar el liberalisme 

amb la defensa de la influència de l’Església. Félicité-Robert de Lamennais (1782-1854) 

va evolucionar des de posicions ultramontanes vers un catolicisme popular, 

desvinculant l’Església de l’Estat liberal, però mantenint el monopoli de la fe en mans 

catòliques. Altres com Joseph de Maistre (1753-1821) o Louis de Bonald (1754-1840) 

van reaccionar contra la Il·lustració i contra tot allò que propiciés canvis de l’ordre 

catòlic medieval, entenent la Revolució i l’Imperi napoleònic com un càstig diví a la 

vanitat humana i als excessos racionalistes. Foren inspiradors intel·lectuals de la 

restauració borbònica i del retorn a l’absolutisme establert al Congrés de Viena (1814-

1815). 

 

En un pla més teòric, i amb voluntat de recompondre la inestable relació entre la nova 

filosofia i la religió, dins de l’òrbita catòlica, Maine de Brian (1766-1824) relaciona la 

psicologia amb la metafísica a través del retorn a l’estudi interior. Explica la fe religiosa 

com un sentiment d’amor present en l’ànima, la qual també proporciona la raó amb què 

l’home estudia el món; aquest espiritualisme segueix la via metafísica de Descartes i de 

Pascal. Altres espiritualistes, ocupats en el tema de la llibertat i de la consciència, foren 

Jules Lequier (1814-1862) i els suïssos Henri-Frederic Amiel (1821-1881) i Charles 

Secrétan (1815-1895).  Més obertament dual és la doctrina difosa per Pierre-Paul 

Royer-Collard (1763-1845) i Victor Cousin (1792-1867), que desenvolupen 

l’eclecticisme a França a través de combinar la filosofia escocesa del sentit comú de 

Thomas Reid amb elements hegelians en un intent de sintetitzar cientifisme i 
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espiritualisme. Felix Ravaisson-Mollien (1813-1900) considerava l’espiritualisme com 

una filosofia “heròica i aristocràtica”, en contraposició amb la filosofia “plebea” 

propiciada pel materialisme i el positivisme empirista. Henri Bergson (1859-1941) fou 

el seguidor més avantatjat de Maine de Brian i renovà les seves doctrines acostant-les 

als postulats evolucionistes. 

 

Tant el sensualisme com l’ideologisme i l’eclecticisme van ser corrents que tingueren 

una important repercussió en els mitjans filosòfics liberals espanyols. Catedràtics de 

Madrid com José López de Uribe, Juan Díaz de Baeza o el gadità Tomás García de 

Luna van ser ferms defensors de la doctrina dualista. De fet, primer l’ideologisme de 

Destutt de Tracy i Laromiguière, i després l’eclecticisme de Cousin, es convertiren en la 

filosofia propugnada pel moderantisme espanyol fins mitjans de segle. Martí, que triava 

entre les doctrines franceses aquelles que no fossin incompatibles amb la fe, o que no la 

ignoressin, es decantava vers l’espiritualisme i criticava de l’eclecticisme i el 

sensualisme l’intent de racionalitzar allò referent a les “veritats més santes”
282

. La 

prevenció contra l’excessiu materialisme en el pensament va heretar-la Llorens del seu 

mestre, però cap dels dos semblava voler retornar als baluards de l’escolasticisme. 

Ambdós eren ben conscients de la necessitat d’adoptar, amb molta cura, les aportacions 

de la filosofia moderna més adaptables a la tradició del pensament catòlic. I França, per 

proximitat geogràfica, lingüística i religiosa, i per haver esdevingut l’epicentre 

intel·lectual del continent arran de les seves convulsions polítiques i socials, constituia 

un bon mercat d’idees, on es podien trobar les reflexions més agudes de totes les 

tendències i sensibilitats ideològiques. Menys preocupats pels aspectes dogmàtics, altres 

estudiosos es van centrar en l’aprofitament dels avenços que els autors francesos 

significaven per als seves respectives disciplines científiques. Així Pere Felip Monlau 

traduí en 1832 Del grado de certeza en medicina, de Cabanis, o les Obres completes del 

naturalista comte de Buffon prologades per Bergnes de las Casas. 

 

L’impuls que per al desenvolupament autònom de les ciències van significar els anys de 

la Revolució i l’Imperi a França queda palès en la fundació de l’Escola Politècnica de 

París, punt de referència i de confluència durant tot el segle XIX per a la resta 

d’institucions acadèmiques europees. En ella van tenir lloc els primers anys de la carrera 
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científica d’un dels pensadors més influents en la filosofia europea del moment: l’occità 

Auguste Comte (1798-1857), matemàtic i precursor del positivisme filosòfic, que 

partint de la crítica de l’idealisme va establir els sis àmbits científics (matemàtiques, 

astronomia, física, química, biologia i sociologia) que calia estudiar a través de 

l’empirisme experimental, superant la metafísica racionalista. Defensava la metodologia 

lògica en funció de les seves possibilitats d’aplicació, no com a matèria d’especulació 

en sí mateixa. El que havia de comptar en els estudis positivistes no era l’essència dels 

fenòmens, sinó l’estudi escrupulós de les lleis que els regeixen. La derivació teològica 

de la sociologia, proposada inicialment com la ciència que havia d’estudiar tots els 

aspectes referents a l’home, va crear, com en el cas del seu antic mestre Saint-Simon, 

una secta de seguidors que a la seva mort van enterbolir el record de les seves 

aportacions més riguroses. Tanmateix, la sistematizació dels mètodes científics que 

proposava van tenir un fort ressò entre els utilitaristes britànics i entre els seus seguidors 

francesos.  

 

Pierre Lafitte (1823-1903), deixeble de Comte, va incorporar al seu pensament les 

preocupacions místiques del seu mestre, segur de que la religió era necessària per evitar 

la dissolució social que podia implicar el materialisme pur. Émile Littré (1801-1881), en 

canvi, admet el positivisme filosòfic però refusa la tendència comtiana a l’explicació 

absoluta, mimètica a l’idealisme; relativista i agnòstic, era partidari de separar la ciència 

de la religió. La historiografia experimentà un fort revulsiu gràcies al positivisme, que si 

bé va relativitzar el paper coadjuvant de la història en els processos polítics del moment, 

d’altra banda va contribuir a l’adopció de mètodes d’investigació més científics: les 

aportacions d’Hyppolyte Taine (1828-1893) i d’Ernest Renan (1823-1892) en són 

exemples. Émile Durkheim (1858-1917) i Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) van posar les 

bases de la moderna sociologia arrelada en els postulats de Comte. 

 

El positivisme va influir molt en el pensament europeu, que féu de la filosofia el lligam 

de totes les ciències a través de la unitat entre el món físic extern i el psiquisme humà, 

creant un espiritualisme positiu, sense grans preocupacions metafísiques i ontològiques, 

atent als problemes morals (Jean-Marie Guyau, 1854-1888), i a la seva possible 

ressolució científica.  
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La formació del pensament liberal britànic 

 

Al Regne Unit la tradició il·lustrada i empirista
283

 havia resolt amb més claredat la 

delimitació, dins la filosofia, dels àmbits científics i els purament teològics. La pressió 

eclesiàstica sobre la nova ciència s’havia fet més lleugera durant el segle XVIII, sobre 

tot arran de l’acceptació oficial de les aportacions d’Isaac Newton (1642-1727) a 

l’explicació de la mecànica terrestre i celeste.  

 

Els deisme, com a interpretació racional de la religió, anirà calant en la societat 

acadèmica anglesa a través d’Herbert de Cherbury, i el lliurepensament (Antony 

Collins) va desplaçant les concepcions dogmàtiques de la religió revelada. L’intel·lecte 

humà s’entén com l’eina que ha d’anar desvetllant els secrets de les lleis per les quals es 

regeix el món natural creat per Déu, per tal de propiciar el progrés i la felicitat humana. 

La il·lustració britànica fa del desvetllament de la filosofia natural el principal objecte 

de les seves reflexions, i en deriva una moral utilitarista centrada en la recerca del bé 

comú que l’holandès Bernard de Mandeville (1670-1733) situa en la vanitat i egoïsme 

dels particulars, els quals a través del seu afany de guany propicien l’augment del 

benefici col·lectiu. 

 

L’utilitarisme anglès va precedir, com a corrent de pensament reformista i propiciador 

del coneixement científic, el positivisme francès, tot i que la seva fixació en els aspectes 

materials com l’economia va restar potència especulativa al pensament britànic del 

període comprès entre finals del segle XVIII i primeres dècades del XIX.  

 

Malgrat això, entre la comunitat presbiteriana escocesa sorgueix un corrent que pren en 

compte les disquisicions idealistes del continent per intentar superar-les a través de 

l’anomenada filosofia del sentit comú, que serà tan important en el pensament català del 

XIX a través de Martí d’Eixalà, Balmes i Llorens. El seu precedent es troba en els 

escrits de Francis Hutcheson (1694-1746), professor de Filosofia moral a Glasgow i 
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 Mentre que el racionalisme continental no desenvoluparà una teoria sensualista fins ben entrat el segle 

XVIII, l’empirisme considerava, ja a finals del XVII, les dades dels sentits com el punt de referència de 

tot coneixement, i no valia pervertir-les amb els abstractes sistemes racionals. John Locke (1632-1704), 

Georges Berkeley (1685-1753) i David Hume (1711-1776) assumeixen el subjectivisme cartesià com 

l’origen de la seva reflexió filosòfica. Els fets i la unitat de cos i pensament serveixen per construir el seu 

sistema epistemològic a partir de la realitat material. La incapacitat humana per entendre bé les relacions 

entre pensament i esperit fa que adoptin posicions tolerants i escèptiques (menys marcades en el sacerdot 

anglicà Berkeley) quant a les qüestions religioses, i es centrin en les de naturalesa humana i material. 
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mestre de David Hume i Adam Smith. Forniren l’Escola escocesa les aportacions de 

Thomas Reid (1710-1796) i de Dugald Stewart (1753-1828), tan influents en la 

formació de l’espiritualisme continental, a les quals s’uniren ja durant el segle XIX les 

de William Hamilton (1788-1856). Consideren que les coses són la percepció que tenim 

d’elles a través de la consciència (marginant el problema kantià de “la cosa en sí”), 

eviten establir diferències substancials entre cos i esperit, com feren els racionalistes, i 

Hamilton
284

 afirma la impossibilitat d’accedir al coneixement de l’absolut hegelià, tot i 

que no en nega l’existència. Aquesta premisa situa el coneixement de Déu fora de la 

capacitat humana, tot i que la seva existència ha de ser acceptada dogmàticament per la 

nostra constitució espiritual, segons Henri Longueville Mansel (1820-1871), seguidor 

de Hamilton. 

 

Però tot i aquest corrent espiritualista, o la influència de l’igualitarisme que animà els 

experiments cooperativistes de Robert Owen (1771-1858), o el liberalisme catòlic de 

Lord Acton (1834-1902), defensor de la llibertat de pensament i dels drets de les 

minories, equidistant de l’absolutisme i de la tirania democràtica, el pensament britànic 

del XIX més característic fou el que s’aplegà sota el nom d’utilitartisme, dedicat a 

establir les bases teòriques de la nova moral liberal que necessitava l’emergent burgesia 

industrial i comercial, promotora de les transformacions que haurien de sotregar l’antic 

ordre en tots els àmbits de la societat europea. Adam Smith (1723-1790), Thomas 

Robert Malthus (1766-1834) i David Ricardo (1772-1823) foren els principals 

argumentadors de l’ordre capitalista quant a la política econòmica.  

 

Desembarassats dels lligams que el pes de la tradició encara tenia al continent, 

estudiaren els principis “naturals” del nou sistema, recolzats en l’empirisme i en el 

cientifisme de la Il·lustració per tal de facilitar les condicions culturals i socials 

necessàries als canvis que calia operar en les circunstàncies externes amb la finalitat 

d’acréixer la producció i d’adaptar el sistema polític a aquests objectius generals. 

Jeremy Bentham (1748-1839) era partidari de promoure les reformes legals que 

permetessin millorar la vida de la majoria de ciutadans, seguint els principis morals que 
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escocesa, bel·ligerant contra l’escepticisme promogut pels anglicans britànics. Deixeble de Reid, s’havia 

interessat per la frenologia, però al cap de poc temps (1827) s’hi declarà contrari als principis d’aquesta 

ciència. Va ser catedràtic de Lògica i Metafísica a Edimburg i polemitzà amb William Cunningham en 

contra del principi de no intrussió de les esglésies en matèries científiques. 
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cercaven el major grau de plaer comú, en detriment del dolor. James Mill (1773-1832) 

intentà formular una ciència de l’esperit que partia de l’impuls de la recerca del plaer i 

establia un funcionament psicològic a través de l’associació d’idees produides per les 

sensacions.  

 

I finalment John Stuart Mill (1806-1873), influit tant per Bentham com pel positivisme 

de Comte i el socialisme de Saint Simon, dóna a l’utilitarisme un caire més filantròpic 

amb una moral que deriva de la recerca del propi plaer, però acreixent el plaer dels 

altres, fonament del sentiment d’unitat humana que cal desenvolupar sense limitar la 

llibertat individual. 

 

A mitjans del XIX el pensament britànic va produir una de les concepcions filosòfiques 

més interessants i influents en les dècades successives: la teoria de l’evolució; referent 

obligat dels estudis biològics posteriors i, de fet, una de les principals conseqüències de 

la metodologia positivista. La síntesi de l’evolucionisme fou el producte de les diverses 

aportacions i contrapropostes en el marc del pensament europeu de l’època. Els 

precedents intuïtius de  la  derivació de les diferents espècies d’éssers vius a partir d’una 

“mare comuna” es trobaven a les obres del francès comte de Buffon (1707-1788) i 

també en Kant. Carl Friedrich von Kielmeyer (1765-1844) establí el concepte de 

dinamisme zoològic en el procés dels canvis en les espècies, si bé no precisà cap base 

d’evolució general; però qui primer va sistematitzar l’estudi del transformisme biològic 

fou el també francès Jean-Baptiste Lamark (1744-1829), que fou confrontada per una 

tesi contrària, la de la fixació de les espècies, creades per Déu després d’etapes de 

destrucció catastròfica, divulgada per Georges Couvier (1769-1832).  

 

En la controversia jugà un paper destacat Geoffroy de Saint-Hilaire (1779-1853) per a 

qui tots els éssers vius s’havien format a partir d’un únic pla natural, i ho demostrava 

establint l’analogia dels seus òrgans. Tots ells partien de l’estudi de l’anatomia 

comparada entre les diferents espècies. La teoria de l’evolucionisme geològic de 

Charles Lyell (1797-1875) acabava amb el catastrofisme de Couvier i facilitava una 

actualització de les tesis lamarkianes realitzada amb la publicació de les conclusions 

dels estudis de Charles Darwin (1809-1882), divulgats en un ambient molt més 

favorable que el viscut per Lamark a acceptar idees que refermessin la noció romàntica 

de progrés en tots els àmbits.  
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La teoria de l’evolució humana a partir dels primats significava un trencament radical 

amb la cosmogonia tradicional avalada per les religions revelades, creacionistes, i 

semblava corroborar la total autonomia de les ciències “positives” dins del pensament 

humà iniciada des de la crisi aristotelista de l’escolàstica del segle XIII. Herbert Spencer 

(1820-1903) donà a l’evolucionisme un caràcter no merament biològic, sinó que el 

proposà com a base de tot un sistema on el progrés i la transformació esdevenen un fet 

universal i còsmic, independent de causes primigènies i d’un sentit directriu últim o 

absolut, inabastable; aquest misteri comú a la ciència i a la religió (en la mateixa línia 

apuntada per Hamilton i Mansel) concilia ambdós terrenys, però margina la fe de 

l’àmbit racional i aboca l’ésser pensant a l’agnosticisme, teoritzat pel naturalista 

Thomas Huxley (1825-1895). Spencer proposa una sociologia organicista, on l’element 

essencial ha d’ésser l’individu, el qual ha d’anar incorporant gradualment els canvis que 

permetin millorar les seves condicions de vida i les del cos social, i veu inútil l’intent 

d’establir canvis socials sobtats a través de lleis o reformes radicals, inassolibles per un 

organisme no adaptat prèviament, que no ha interioritzat com “apriorisme” moral, a 

través de generacions, unes noves condicions externes adreçades a la millora del 

benestar col·lectiu. 

 

A Catalunya, i a la resta del regne espanyol, va ser important la influència de les 

doctrines procedents de la Gran Bretanya, sobretot en els medis liberals. Martí d’Eixalà 

seguí la línia empirista moderada de Locke i de Reid en les seves definicions de 

voluntat i desig, i en les lliçons aplegades sota el nom de Sentimientos morales
285

. 

Jaume Roure ha posat de manifest la proximitat a Bentham. A més, el psicologisme i 

espiritualisme dels escocesos Reid, Stewart, aprofitats per Martí, i Hamilton, molt 

valorat per Llorens, aprotaran una bona part dels elements teòrics a aquests dos 

professors catalans, que des de Cervera i Barcelona van bastir una nova forma 

d’entendre la filosofia, més laica i al servei de la nova societat que necessitava els 

instruments mentals adients per afrontar un periode de transformacions vers la 

industrialització i de creixement del capitalisme. Pere Codina, company de Llorens i 

deixeble de Martí, fou el traductor, l’any 1853, de l’obra de Stuart Mill Sistemas de 

lógica demostrativa e instructiva, cosa que es podria interpretar com un primer pas en el 
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camí del positivisme si la seva mort premetura no hagués estroncat el seu periode de 

maduresa. L’adopció de l’utilitarisme, de l’evolucionisme i, en general, de les principals 

formulacions del protestantisme anglosaxó desemònic no es va fer tant des de les aules 

universitàries sinó a través de traduccions, articles i conferències promogudes per 

publicacions i institucions privades. 

 

 

Evolució del pensament en altres països d’influència catòlica 

 

La Il·lustració italiana també havia realitzat una important evolució seguint els corrents 

aristotèlics escolàstics i, encara més, a partir de les polèmiques derivades de la física 

astral durant el Renaixement (Copèrnic, Galilei, Bruno, Kepler). Giambatista Vico 

(1668-1744) esdevingué el referent d’aquells que entenien la història de l’home com 

una evolució progressiva cap a l’imperi de la raó i del dret; Cesare Beccaria (1738-

1794) propugnà una filosofia jurídica humanitària no repressiva, favorable a la 

pressumció d’innocència i contrària a la pena de mort, que incorporaren molts dels codis 

penals liberals.  

 

Quant a la filosofia natural, Ruder Josip Boskovic (1711-1787), jesuïta d’origen croat, 

elaborà una teoria de les mònades fonamentals, propera a la de Leibniz, d’on derivarien 

els cossos, el temps i l’espai. Els continuadors d’aquesta línia, en els primers anys del 

XIX van centrar les seves reflexions en la teoria política, molts d’ells dotant 

d’arguments el moviment nacionalista. Vincenzo Couco (1770-1823) aporta arguments 

historicistes a la causa de la unificació italiana; Pasquale de Galluppi (1770-1846) fou el 

principal introductor de Kant entre les elits culturals; Carlo Cattaneo (181-1869) també 

opta per la via historicista per poder entendre l’evolució del coneixement humà, guanyat 

a partir dels diferents períodes de construcció i de destrucció, i atorga a la filosofia el 

paper de nexe de les diferents especialitat científiques. Per últim Giuseppe Ferrari 

(1812-1876), primer editor de les obres completes de Vico, adopta una posició propera 

al positivisme amb les seves crítiques a l’optimisme racionalista de Hegel: cal sotmetre 

la raó a l’objectiu epistemològic determinat pels fenòmens.  

 

Per la banda del pensament catòlic més heterodoxe, intentant adaptar el criticisme 

kantià a la fe romana a través de raonaments psicologistes d’arrel escocesa, Antonio 
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Rosmini Serbati (1797-1855) elabora una ètica optimista derivada de l’ésser, poc 

adaptada a la realitat. Dins d’aquest corrent espiritualista Vincenzo Gioberti (1801-

1852) basa la seva teologia en la intuició de Déu i planteja la reflexió sobre els objectes 

des del condicionant de les paraules, en clau platònica, i de forma molt propera a Hegel 

entén el pensament humà com una part del pensament diví. 

 

Però és Giuseppe Mazzini (1805-1872) el pensador italià més influent en la seva època, 

ja que dotarà dels arguments més sòlids a la generació encarregada de dur a terme la 

unificació d’Itàlia en un estat. L’exaltació de la tradició comuna i d’un espiritualisme 

laic el porten a centrar el sentit de l’existència humana en la seva vida en col·lectivitat; 

Déu inspira el progrés de la humanitat al llarg de la història, l’home ha de posar els 

deures i el treball per damunt la seva individualitat, guanyant i exercint així la seva 

sobirania. Aquesta concepció religiosa i idealista de la nació, organisme viu de les 

societats humanes, serà adoptada en els cenacles i grups del Resorgimento i servirà de 

confrontació a l’internacionalisme marxista, cada cop més influent entre les 

associacions obreres de les ciutats industrials. 

 

La Universitat de Lovaina, dins la futura Bèlgica, fou un dels bastions del catolicisme 

durant la difícil conjuntura del segle XVI, envoltada de zones on creixia amb força la 

protesta intel·lectual i espiritual contra la situació política i religiosa de l’Europa 

occidental. Tanmateix en ella sorgiria un moviment heterodoxe propugnat per 

l’holandès Cornelis Otto Jansen (1585-1638), que escamparia la seva llavor a Paris. En 

retornar als Països Baixos les seves doctrines -basades en el determinisme, el 

gal·licanisme i la negació que Crist hagués mort per tots els homes- guanyaren 

prossèlits, els quals establirien el seu nucli experimental i divulgatiu a l’abadia de Port-

Royal des Champs (França) i tingueren en Saint-Cyran, Pierre Nicole, Claude Lancelot, 

Nicolas Fontaine i, ocasionalment, Blaise Pascal els principals animadors. Antoine 

Arnault (1612-1694), un dels més destacats janseanistes, fou expulsat de la Sorbona a 

l’inici de la disputa entre aquests i els jesuïtes i finalment s’exilià a Brussel·les, on 

romangué fins a la mort, quan l’Església i Lluís XIV els empaitaren acusats d’heretgia. 

 

Fruit de l’esperit precientífic, ocupat en el desenvolupament d’una filosofia natural, cal 

destacar les aportacions d’un altre belga, Jan Baptista van Helmont (1577-1644), que 

situava en la força interna vitalista l’aparició i desenvolupament del éssers vius; aquesta 
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força es trobaria en cada òrgan del éssers i en regiria la vida pròpia com un esperit vital 

específic. D’aquesta hipòtesi Leibniz en derivà la seva teoria de les mònades
286

. 

 

Ja en ple segle XIX, París i Brussel·les també van ser els centres d’irradiació del 

hannoverià Heinrich Ahrens (1808-1874), el deixeble més actiu de Krause i responsable 

de la divulgació de la seva ètica idealista pel nou estat belga i per l’Espanya en procés 

de regeneració liberal. Les idees polítiques, que feia derivar del dret natural, li van valer 

l’exili de la seva pàtria, però li fou oferta la càtedra de filosofia a la Universitat Lliure 

de Brussel·les (fundada el 1834) pel cap del partit liberal belga Verhaegen, amb el 

concurs de les lògies maçòniques. En 1833 donà a la Sorbona un Curs de Dret Natural, 

o Filosofia del Dret (publicat a Paris el 1837 i traduït al castellà per Ruperto Navarro 

Zamorano). Tornà a Alemanya en 1848 com a membre de la comissió constitucional del 

Parlament de Frankfurt i fins a la seva mort defensà les seves idees de reforma liberal 

del sistema polític i de la instrucció pública. 

 

El filòsof belga més influent del moment fou Guilles Tiberghien (1819-1901), deixeble 

d’Ahrens i substitut seu en la Universitat Lliure el 1848. Estudià i divulgà els principis 

del positivisme, inserint-lo en els postulats krausistes per arribar a un racionalisme 

harmònic que potenciés el mètodes d’observació en els estudis científics. Treballà en 

l’organització i millores del sistema d’instrucció primària de l’Estat belga. Les seves 

principals obres
287

 van ser traduïdes i comentades pels krausistes espanyols. 

 

Lovaina i Brussel·les van ser, a Bèlgica, els pols de les dues tendències filosòfiques de 

l’Europa del moment: en la primera universitat es conreaven els corrents espiritualistes i 

tradicionalistes defensats pel catolicisme, mentre que la segona era la via d’entrada al 

pensament liberal més compromés amb el desenvolupament de la ciència, interessada en 

l’estudi dels aspectes materials del món i de l’existència humana. 
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A la Península Ibèrica el desvetllament de la moderna filosofia no va arribar fins ben 

entrat el segle XIX. En el cas protuguès l’estudi i reflexió de la producció filosòfica 

pròpia es produeix en un context de lluita entre tradicionalisme i liberalisme paral·lel a 

l’espanyol, si bé ja a finals del XVIII l’empirisme sensualista de Locke ja havia estat 

importat per Verney, bisbe d’Èvora i per Luis Xosé Prereira.La història de la filosofia, 

en aquells moments, rep el reconeixement oficial dins la Universitat de Coimbra. A 

mitjans del XIX els estudis filosòfics seràn impulsats definitivament pel domini oficial 

de l’eclecticisme espiritualista de Cousin en les universitats dependents de l’Estat. 

L’obra de Lopes Praça, História da Filosofia em Portugal (1868), s’insereix en el debat 

ideológic de les filosofies nacionals europees i contribueix a la “Renascença” 

portuguesa
288

. 

 

La renovació filosòfica portuguesa va tenir a Porto el seu pol irradiador. Pedro de 

Amorim Viana (1822-1901), professor de l’Acadèmia Politècnica de Porto, en fou la 

principal figura, divulgador d’un racionalisme espiritualista que criticava el sensualisme 

de la generació anterior. Reflexionà sobre les relacions entre fe, religió i pensament. 

Concebia la filosofia com independent de la ciència, a la qual reportava els principis 

ontològics per establir un saber coherent, sistemàtic i orgànic a partir de la doctrina de 

l’harmonia preestablerta, entre ànima i cos, formulada per Leibniz.  

 

El krausisme també va influir a Portugal a través de J.M. Cunha Seixas (1836-1895), 

creador d’un sistema que denominà pantiteísme on la intuició primordial de Déu està en 

el centre de totes les coses. En les idees i les lleis de la raó es fonamenten les 

possibilitats de coneixement, a través del pensament. El coneixement s’expressa a través 

de judicis que han passat pel procés harmònic: experimental, reflexiu i ontològic. 

De la Generació del 70 destaquen dos filòsofs. Antero de Quental (1842-1891), que 

partint de l’idealisme buscarà una explicació més concreta –naturalista, neokantiana- de 

l’esdevenimet científic, i per altra banda restablirà els drets de la metafísica en 

reconèixer que la ciència no esgota la comprensió de la realitat ni pot explicar 

convenientment les idees de causa, substància i finalitat. J.P. de Oliveira Martins (1845-

1894), per la seva banda, es mové entre el racionalisme il·lustrat, el romanticisme 

alemany i el positivisme. S’interessà en trobar una combinació de geni francès i 

                                                 
288 Antonio Jiménez García: El pensamiento portugués en su historia, “Historia de Filosofía” nº 5, 

Madrid, 2000. 



 

 

166 

pensament alemany a la recerca d’un sistema de justicia universal i una filosofia 

objectiva: de Proudhon i el hegelianisme derivava la seva concepció finalista de la 

història, que havia de consumar el procés evolutiu d’unió de totes les civilitzacions en 

un sistema socialista. 

 

Teòfilo Braga (1843-1924) combinà les preocupacions romàntiques de recerca dels 

elements propis del poble portuguès, per confeccionar un aparell cultural nacional, amb 

l’adopció de la metodologia i principis del positivisme. Partia dels models d’inspiració 

clàssica de Vico i Michelet per establir les diferents etapes de civilització i arribava, 

amb ple optimisme positivista, a considerar que el segle XIX estava destinat a realitzar 

la darrera etapa de l’esperit, amb la conseqüent transformació pacífica de les 

institucions socials i polítiques per la via científica -basada en el desvetllament de les 

lleis generals de la vida orgànica- que permetés evitar els transtorns revolucionaris. Més 

proper a l’agnosticisme de Littré i als mètodes del republicanisme democràtic, deixava 

de banda els projectes més autoritaris i religiosos de Comte, alhora que concedia a la 

psicologia més importància en la jerarquització de les ciències. 

 

En una posició obertament heterodoxa trobem J.P. de Sampaio Bruno (1857-1915), 

filòsof interessat en l’estudi del llenguatge i dels simbolismes. Evolucionà del 

positivisme cap a un misticisme de regust shopenhauerià, que cercava la redempció 

universal de tots els éssers i la recuperació de la pacífica homogeneitat perduda, més 

enllà de l’evolucionisme antropocèntric imperant en el panorama filosòfic occidental del 

seu moment.  
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B.- El pensament de Llorens en la seva època 

 

 

 

La filosofia hispana del XIX: precedents i principals tendències 

 

Les càtedres universitàries del recent unificat Regne d’Espanya no van ser alienes, 

durant el segle XVIII, a la llibertat intel·lectual  i l’experimentalisme divulgats pel 

pensament modern de Descartes, Bacon, Malebranche, Locke o Leibniz. El segle de les 

Llums proporcionà algunes figures de relleu que elaboraran el seu pensament a partir de 

l’adopció d’algunes tesis i sistemes del moment amb què complementaran les seves 

crítiques a l’escolasticisme, però sempre amb moderació, un cert escepticisme i esperit 

eclèctic.  

 

Des de l’òrbita atlàntica destacà el benedictí Benito Feijoo (1676-1764), gallec format a 

Salamanca, on impartí docència. A diferència d’altres filòsofs contemporanis, escriví en 

castellà i fou molt influent en el seu temps, tant dins del regne com en l’exterior. Es va 

imposar la missió de desarrelar mitologies i supersiticions de què anava plena la tradició 

popular espanyola, sovint fruit de la cristianització de creences paganes, per donar a la 

religió un caire més pur i transcendent. Advocà per la física experimental de Bacon, 

però no combregava amb la metafísica i la lògica purament verbals dels aristotèlics i 

cartesians. A més, es cuidava molt d’acceptar plantejaments purament materialistes, per 

la qual cosa se situà a prop de Gassendi, Maignan i el tolosà Jean Saguens que 

acoblaven satisfactoriament les seves teories amb els principis del cristianisme. El temor 

a la Inquisició i la persistent influència de l’escolàstica en els mitjans acadèmics va 

retardar en Feijoo el reconeixement públic del Copèrnic i de Newton (protestant). 

Constinuadors seus van ser el metge madrileny Martín Martínez (1684-1734) i el 

benedictí gallec Martín Sarmiento (1695-1772). El primer proposava la reforma 

experimental de la medicina, estancada en les teories escolàstiques; el segon estenia la 

necessitat del realisme pedagògic a tots els àmbits del saber humà. 

 

La vessant mediterrània va aportar al pensament hispànic setcentista alguns noms 

integrats en l’anomenada Escola de València, encapçalats per Gregori Maians i Siscar 
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(1699-1781), de família austriacista, que inicià els seus estudis a Barcelona a causa de la 

guerra i els prosseguí a València i Salamanca per acabar ocupant càtedra de dret a la 

universitat valenciana. Fou un decidit reformista, partidari de la filosofia pràctica i 

experimental,  i continuador de la línia d’historiografia crítica de Manuel Martí i 

Saragossà (1663-1737), degà de la col·legiata d’Alacant i important animador cultural. 

Maians, cortesà de Ferran VI en qualitat de bibliotecari, fou víctima d’incessants 

intrigues pels seus atacs a l’afrancesament cultural i a la creació d’una falsa 

historiografia espanyola. Retornat a la seva pàtria, va emprendre, secundat pel seu 

germà Joan Lluís, una intensa activitat cultural en correspondència amb intel·lectuals 

catalans, castellans i d’arreu d’Europa (Muratori, Meerman, Stredtmann, Walch, David 

Clemente, etc.). Col·laborà amb Voltaire i recuperà el reformisme hispànic de Vives 

(n’edità les Opera omnia),  tot connectant-lo amb els nous corrents de pensament 

il·lustrat. Sempre, però, mantingué un sincer catolicisme tolerant i obert. 

 

Coetani de Maians, i correligionari en certa manera, fou l’aragonès Andreu Piquer i 

Arrufat (1711-1772). Format a València, arribà a ser metge de la Cort. Model de 

pensador humanista, es caracteritzà pel seu eclecticisme antidogmàtic i per propugnar 

l’entesa entre ciència i religió, com Feijoo, amb el qual compartí les principals fonts 

d’inspiració, tot incorporant-ne d’altres com Vives, Spinoza, Bayle i La Bruyère. 

Treballà en la millora de l’aparell crític i en depuració de la lògica per evitar 

contradiccions i ambigüitats en les proposicions i es mostrà contrari als excessos de 

qualsevol sistema, des de la biologia mecànica i matematista, de clara tendència 

materialista, fins al verbalisme escolàstic i l’ontologisme aristotèlic. 

 

Entre les files dels guerrillers antinapoleònics, mort en els primers mesos de la guerra, 

militava el castellonenc Ramon Campos (1760-1808), introductor, a través de les seves 

poc conegudes obres, del sensualisme limitat de Condillac i influït també per molts 

altres il·lustrats francesos i per l’utilitarisme britànic d’Adam Smith, Bentham, etc. Un 

altre valencià, destacat per la seva defensa de les idees condillaquianes i per la 

formulació d’una teoria de la música en clau de llenguatge nacional, fou Antoni 

Eiximeno i Pujades (1729-1808). La influència dels ideologistes francesos arribà a 

través de Melchor Ignacio Díez, Jerónimo de Calz i Ignacio Rodriguez, entre altres, 

mentre que José Miguel Alea explorà profundament el materialisme obertament 

fisicista. 
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En aquest heterogeni ambient, contemporani a les convulsions franceses, que haurien 

d’escampar-se per tot el món d’influència europea, a Salamanca tingué la seu un 

heterogeni grup d’il·lustrats liderats pel mateix bisbe Antonio Tavira, janseanista i 

liberal, i pel rector de la universitat Diego Muñoz Torrero, juntament amb el benthamià 

Toribio Núñez. Propagaren el pensament de Descartes i Spinoza, alhora que es criticava 

l’escolàstica i es menyspreaba el Segle d’Or. Cadalso, Juan Meléndez Valdés, 

Bartolomé José Gallardo, volterià, com Fermín Sánchez Barbero, Manuel José 

Quintana, Juan Justo García, Miguel Martel, Prudencio María Pascual i l’utilitarista 

Sandalio Rodríguez Dominguez són alguns dels noms d’aquest nucli salmantí, 

compromesos en la difussió del liberalisme i de la filosofia racionalista i científica en 

contra de la tradició catòlica basada en els dogmes escolàstics.  

 

Però els personatges més destacats d’aquesta il·lustració els trobem sovint vinculats a 

les societats econòmiques d’amics del país, com és el cas de l’asturià Gaspar Jovellanos 

(1744-1811), un dels personatges més influents d’aquest moviment per la repercussió 

del seu pensament i per la seva activitat pública, no exenta de dubtes entre el 

reformisme més radical i les posicions conservadores. En un pla més obertament 

materialista, arreligiós i afrancesat es troba el pensament de Pablo Olavide (1725-1803), 

reformador de vida atzarosa, que feu apostasia al final de la seva vida dels aspectes més 

heterodoxes del seu pensament. José Marchena, exseminarista i volterià, afí als 

girondins, a qui la invasió napoleònica salvà de les presons inquisitorials, arribava a 

declarar-se ateu. Altres il·lustrats afrancesats famosos foren el ministre del govern de 

Josep I Francisco de Cabarrús, Pedro Rodriguez de Campomanes, Francisco Martínez 

Marina i Leandro Fernández de Moratín.  

 

Aquesta invasió d’idees empiristes i liberals va tenir la seva puntual reacció entre els 

defensors del tradicionalisme intransigent com Juan Pablo Forner (1756-1797), 

extremeny, nebot d’Andreu Piquer, qui vituperà el pensament modern per escèptic i ateu 

i defensà les aportacions hispàniques a la cultura general en controvèrsia amb Masson 

de Morvilliers. El mateix camí d’exaltació nacional i de crítica en bloc a la ciència 

“herètica” de la nova filosofia seguien el jesuïta Andrés Marcos Burriel, el jeroni 
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Ceballos, Vicente Bacallar, el també jesuïta Capargo, Vicente Fernández Valcarce, 

Vicente de Calatayud, Antonio José Rodriguez, cistercenc, i altres
289

. 

 

La dicotomia que es verificava en els centres universitaris espanyols entre il·lustrats i 

tradicionalistes va tenir a la Universitat de Cervera un complement que després, durant 

el segle XIX, esdevindrà la característica principal del pensament català un cop 

Barcelona esdevingui el principal centre d’irradiació acadèmica del Principat. La tercera 

via propiciada des de la universitat de la Segarra va ser animada pels jesuïtes, molt 

influents allà. Se situava en un nivell mitjà entre modernitat científica i tradició 

escolàstica estimulada per la recuperació de les doctrines de Vives, i entrarà en sintonia 

amb el pensament escocès setcentista. D’entre aquests clergues pedagogs, interessats en 

harmonitzar la ciència, l’experimentació i el coneixement de primera mà, amb els 

principis de la patrística catòlica, va destacar el jurista Josep Finestres i de Montalvo 

(1688-1777), principal corresponsal català de Gregori Maians. Mateu Aymerich, Tomàs 

Cerdà, Antoni Codorniu (contrari a Feijoo), Bartomeu Pou, Llucià Gallisà i Joan 

Baptista Gener van ser alguns dels docents que mantingueren aquesta línia fins arribar 

al seu punt culminant amb l’obra i acció de Martí d’Eixala, Balmes i Llorens. 

 

Ja en els inicis del segle XIX cal apuntar la personalitat del monjo agustí Jesús Muñoz 

Capilla (1771-1840), liberal i integrant de les Corts de Cadis, que establia el seu sistema 

de pensament analític proper al sensualisme de Destutt de Tracy, però deixant intactes 

els principis de la fe catòlica, defensats des d’un profund coneixement de la patrística 

(sobre tot de Sant Agustí) i sense acostar-se als arguments dels pensadors reaccionaris 

de l’època. No tingué gaire divulgació ja que no es trobava immers en la vida 

universitària. Tanmateix, la seva línia conciliadora, similar a la cerveriana, tindria 

continuitat durant les dècades següents. 

 

Contemplant l’evolució del pensament hispànic durant els anys centrals del segle XIX 

podem fer una distinció inicial entre dos corrents que s’aniran desenvolupant amb les 

aportacions teòriques de diferents autors: l’espiritualisme catòlic i l’idealisme panteïsta. 

La primera via, procedent de l’escola il·lustrada, pretenia en alguns casos mantenir i en 

altres actualitzar la filosofia catòlica des de l’apologètica, presentant un front 

                                                 
289

 Javier Herrero: Los orígenes del pensamiento reaccionario español. 



 

 

171 

intel·lectual a l’alçada dels reptes teòrics dels nous temps revolucionaris. 

L’espiritualisme compensava, en el si del pensament catòlic, el tradicionalisme 

ultramontà, políticament absolutista i dogmàtic en materia religiosa, representat per 

Juan Donoso Cortés (1809-1853), Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904) i Cándido 

Nocedal (1821-1885), molt en consonància amb el caire contrarrevolucionari que Pius 

IX va donar al seu papat després de 1848.  

 

L’espiritualisme de línia escocesa buscava l’adaptació del catolicisme als temps 

moderns per mantenir la influència de l’Església en la nova societat i evitar, d’una 

banda, la deriva radical cap al laicisme, i de l’altra, la marginació social i política que 

podia significar mantenir el paradigma de l’Antic Règim si hom volia comptar encara 

entre les potències europees. Aquesta línia era la que a Espanya van representar Jaume 

Balmes i els principals autors de l’Escola filosòfica catalana -Martí d’Eixalà i Llorens i 

Barba- o Menéndez Pelayo, deixeble dels anteriors. La seva missió conciliadora i la de 

sosteniment teòric del moderantisme espanyol es veien dificultades per la força que 

mantingué durant cinquanta anys el braç polític ultracatòlic: el carlisme. L’acció 

cultural dels espiritualistes hispànics sintonitzava amb la dels neocatòlics francesos com 

Lamennais, Royer-Collard, Maine de Biran i amb la dels italians Rosmini i Gioberti en 

els esforços per dotar el pensament catòlic dels fonaments racionals i criticistes que 

demanava l’època. En aquesta tasca van aprofitar el precedent de l’Escola escocesa del 

sentit comú consolidada per Thomas Reid i van arribar a posicions eclèctiques més o 

menys reconegudes, derivades de la necesitat de conciliar una filosofia de base 

empírica, que tendia vers el positivisme, amb els postulats globalitzadors d’un 

espiritualisme que en molts casos s’acostava a l’idealisme imperant entre bona part dels 

pensadors europeus del moment.  

 

Paral·lelament, el sector liberal més radical maldava per deslliurar-se intel·lectualment 

de la tutel·la tradicionalista i cercava en les noves doctrines filosòfiques sorgides a 

l’Europa central, a partir de Kant i Hegel, el fonament teòric de la nova cultura 

progressista, compromesa amb l’avenç social a partir del desenvolupament 

cientificotècnic i de la lliure iniciativa individual.  

 

Respecte al positivisme, revulsiu científic i filosòfic que remourà els fonaments de les 

escoles més establertes a les càtedres europees, la seva arribada a Catalunya va anar 
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seguida de vives discusions entre els defensors afarrissats i els seus detractors. En 

paraules de Norbert Bilbeny: 

 

«Cap a mitjan segle XIX, diversos autors científics i literaris catalans es començaren a 

anomenar ells mateixos positivistes o adeptes al mètode “positiu” de les ciències i la 

filosofia. L’adhesió als nous postulats antimetafísics es prolongà a Catalunya fins a les 

darreries del segle, sense que en la renovada actitud desafiant dels seus representants, 

envoltada sovint de polèmica, es donés, necessàriament, una obediència d’escola. Així, 

l’advocació tan sovintejeda de Comte i Littré –per raons de proximitat, el positivisme 

francès va ser el més conegut- no impedia apel·lar alhora als anglesos Spencer i Darwin 

i a l’alemany Haeckel, principalment, entre altres pensadors en voga a la segona meitat 

del segle anterior [XIX i que aquí hom acusava genèricament de “materialistes” »
290

 

 

Alguns dels autors positivistes a Catalunya van ser el metge protopsiquiatra i filòsof 

Pere Mata i Fontanet (1811-1877). El també metge, que conegué directament Comte i la 

seva obra, Josep Miquel Guàrdia i Bagur (1830-1897), fascinat pel fenòmen anarquista, 

més tard acabaria atacant el seu mestre perquè posava l’autoritat per damunt de la 

llibertat. Pere Sala i Vilaret (1839-1916) era capellà i es convertí al protestantisme, fou 

el difusor de Spencer i Haeckel en diversos llibres i articles. Manuel Sales i Ferrer 

(1843-1910) traduí Spencer, escriví un tractat de sociologia, fou un dels pocs catalans 

interessat en el krausisme i seguidor de Sanz del Río. A Madrid fundà l’Instituto de 

Sociología.  

 

Entre els més coneguts positivistes catalans es troba Pompeu Gener i Babot (1848-

1920). Conegué Comte i Renan a París, els seus escrits foren sovint condemnats per la 

crítica catòlica i conservadora. Traduí Proudon, es mantingué proper als medis 

anarquistes i s’acostà a la filosofia de Nietzsche. Escrigué diverses obres filosòfiques i 

divulgà autors com Schopenhauer, Feuerbach i Stirner. Pere Estasèn i Cortada 

pronuncià algunes conferències sobre el positivisme al l’Ateneu Barcelonès que van ser 

seguides de fortes discussions. Estasèn considerava la filosofia espanyola com no 

sortida encara de l’estadi teològic, és a dir, immadura per a esdevenir un suport cultural 

a la “nació”. Aquest aspecte recorda com Llorens havia dit que la filosofia apareix en el 
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nivell superior de formació de les nacions. Finalment, Odon de Buen y del Cos (1853-

1945) va ser biòleg i catadràtic molts anys a la Universitat de Barcelona, d’on fou 

expulsat per defensar les idees evolucionistas darwinianes. Estava relacionat amb 

cercles llibertaris.
291

 

 

 

Espiritualisme i idealisme: les diferències entre Llorens i Sanz del Río 

 

Llorens i Barba i Julián Sanz del Río (1814-1869) poden ser considerats com a 

representants d’aquestes dues tendències: l’espiritualista i la idealista. Ambdós 

personatges van exercir la seva influència a través de les seves respectives càtedres, 

Llorens a la Universitat de Barcelona i Sanz del Río a la de Madrid, si bé el segon va 

aconseguir difondre més la literalitat del seu pensament a través de les seves obres La 

cuestión de la filosofía novísima (1860), Ideal de la humanidad para la vida (1860), i 

Análisis del pensamiento racional (1877) -que són l’adaptació personal de les doctrines 

del filòsof alemany Karl Christian Friederich Krause (1781-1832)- i, sobre tot, per la 

fundació de la Institución Libre de Enseñanza el 1876, impulsada per Giner de los Ríos, 

deixeble de Llorens durant els seus estudis a Barcelona. 

 

El procés de maduració filosòfica també difereix molt entre els dos professors, mentre 

que en el cas de Llorens podem considerar la seva formació com gairebé autodidacta, 

després de la influència inicial de Fèlix Janer i de Martí d’Eixalà, completada a base 

dels seus contactes locals i, sobre tot, a partir de l’adquisició d’obres contemporànies en 

llibreries angleses i franceses, que es feia enviar directament o que encarregava als 

amics que havien de viatjar, en canvi Sanz del Río va tenir l’ocasió de completar la seva 

formació acadèmica gràcies a una beca concedida pel ministre de governació Pedro 

Gómez de la Serna, catedràtic de Dret polític, l’any 1843. Llorens demostra haver rebut 

influències més diverses que el seu col·lega castellà, centrat en l’autor alemany.  

La beca va permetre a Sanz del Río estudiar a Hidelberg amb els deixebles de Krause i 

visitar Heinrich Ahrens, exiliat a Brussel·les, que havia despertat les espectatives, entre 

un grup de liberals espanyols, de trobar una doctrina política que propiciés la 

regeneració del pensament liberal espanyol.  
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Krause era un pensador idealista postkantià amb fortes arrels religioses i ètiques. La 

seva obra més influent fou L’ideal de la humanitat (1811); els seus postulats metafísics 

seguien un teïsme d’arrel cristiana, que volia superar la tendencia panteïsta procedent de 

Hegel en una sínteis que anomenava “panenteïsme” i que havia de servir de fonament a 

una ètica centrada en valorar la persona i el seu destí, de la qual en deriva tota una 

filosofia jurídica i social. Refusava l’agnosticisme derivat de Kant i les filosofies del 

sentiment vigents a França. Entenia la història humana com un retorn a la unitat amb 

Déu a partir de la presa de consciència i de l’estudi del funcionament de la naturalesa. 

La ciència i la raó contribueixen a la depuració de la idea de Déu de tota superstició i 

antropomorfisme per arribar a un concepte de bondat divina unitari percebut per 

l’esperit humà.  

 

Sanz del Río va propiciar més la vessant pràctica del seu sistema filosòfic insistint en la 

importància de l’ensenyament racionalista, la formació de la personalitat moral i en la 

creació d’agrupacions socials adreçades a la defensa dels mètodes racionals i de la 

llibertat individual, per això el seu pensament va tenir molt bona acollida entre els 

mitjans universitaris de bona part de l’Estat, però, d’altra banda, va generar una forta 

contestació des dels mitjans catòlics més tradicionalistes.  

 

El krausisme, però, no pretenia deixar de banda la força espiritual de l’Esgésia catòlica, 

més aviat va intentar atreure-la cap als seus postulats, com es pot comprovar a través de 

Fernando de Castro (1814-1874), segona figura del krausisme espanyol, capellà de 

palau i catedràtic, i de l’acostament a les tesis del catolicisme liberal francès de 

Montalembert, defensor de la llibertat religiosa. Però la col·lisió amb la tendència 

catòlica hispana més intransigent -alenada pel gir netament antiliberal imprimit per Pius 

XII al seu papat (1846-1878) arran de la pressió dels nacionalistes italians sobre el seu 

poder temporal- es va fer indefugible i va donar lloc a un contraatac ultramontà en 

matèria d’ortodòxia doctrinal
292

. L’encíclica Quanta Cura i la publicació del Syllabus, 
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recull de condemnes contra gran part de les idees modernes, totes dues de 1864, 

armaven moralment els catòlics intransigents per actuar contra les noves idees sorgides 

a partir del racionalisme i del lliure pensament.  

 

A Espanya es produeix el mateix any la primera de les dues “qüestions universitàries”, 

quan Salmerón, Castelar, de Castro, Giner de los Ríos i Sanz del Río van ser apartats de 

les seves càtedres i ells es van defensar apel·lant a la llibertat de la ciència, que no devia 

estar subjecta, pensaven, a cap mena de censura fora de les pròpies exigències 

científiques. El llibre de Sanz del Río, Ideal de la Humanidad para la vida, adaptació de 

l’obra homònima del seu mestre, fou inclós en l’índex de llibres prohibits per l’Església 

el 1865. Els professors van haver de continuar les seves activitats docents al Colegio 

Internacional fundat per Salmerón. Amb la revolució de 1868 van ser reintegrats a les 

càtedres i tingueren una influència notable en la redacció de la Constitució de 1869, que 

garantia les llibertats de càtedra i de culte, entre d’altres
293

. Mentrestant, el Primer 

Concili Vaticà (1869-1870) mantenia la línia dura recollida en el Syllabus, i enfrontava 

el nou món liberal esperonant i definint les postures ultramontanes, cosa que havia 

d’animar la posició religiosa defensada pel carlisme hispànic.  

 

La segona qüestió universitària es donà en temps de la Restauració. El ministre Orovio 

va establir entre el professorat universitari el jurament de fidelitat al règim monàrquic i 

a l’ortodoxia catòlica, cosa que va provocar la renúncia de Castelar a la seva càtedra i el 

desterrament de Giner de los Ríos. Com a protesta altres krausistes van dimitir. 

Novament la solució va ser aplegar-se a l’entorn d’una fundació privada que 

desenvolupés el projecte pedagògic krausista, en aquesta ocasió es creà la Institución 

Libre de Enseñanza. 

 

Les contradiccions entre catòlics “liberals” i “tradicionalistes” es van anar superant més 

tard amb l’arribada a la seu pontificia de Lleó XIII (pontífex entre 1878 i 1903). 

L’encíclica Cum multa (1882) als bisbes espanyols facilitaria l’opertura del catolicisme 

espanyol al règim de la Restauració, a través de la desautorització de la intransigència 

                                                                                                                                               
era un enemigo abierto, el krausismo aparecía como una versión moderna de las más antiguas y pérfidas 

herejías. Su curiosa mezcla de misticismo subjetivo y de vago modernismo fue atacada como panteísmo 

por los neocatólicos en los años setenta. Muchos krausistas se hubieran sentido a gusto como católicos 

liberales”, España 1808-1975, p. 295. 
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dels integristes, alhora que recomenava la no identificació del catolicisme amb un partit 

polític concret
294

. 

 

La influència krausista va anar esllanguint en els mitjans acadèmics a mesura que els 

corrents neokantians i positivistes guanyaven terreny entre les files dels seguidors de 

Sanz del Río i els seus deixebles. 

 

Les principals diferències entre Llorens i Sanz del Río en el terreny teòric provenen dels 

respectius punts de partida: el primer aborda l’estudi del coneixement humà des del 

psicologisme empíric, seguint l’orientació de la filosofia escocesa, i diferencia l’àmbit 

humà del diví en el terreny metafísic, seguint la tradició del pensament catòlic; en canvi 

Sanz del Río, en la línia de l’idealisme alemany, busca una integració sistemàtica dels 

aspectes humans i divins dins del procés racional, arribant a Déu, l’Ésser Absolut dels 

krausistes, com a síntesi d’un procés analític previ. Per Llorens l’ontologia era una 

especulació general i abstracta sobre l’ésser real no prou satisfactòria per explicar la 

teodicea; igual que el seu referent, Hamilton, és decididament realista i combat els 

intents d’arribar a una filosofia de l’absolut a través de la raó, a través de l’ampliació 

subjectiva del “jo” per arribar a establir un sistema monista, perquè Déu solament es pot 

explicar des de la fe. El krausisme, però, porta a Sanz del Río a considerar l’ontologia 

com l’autèntica font de la metafísica i, per tant, de la teodicea: “allò veritablement real 

és la Naturalesa, l’Esperit i la Humanitat i el terme superior que tot ho funda i comprèn 

és Déu, per al qual res no hi ha d’ésser que Ell mateix no sigui.”
295

 

 

Tots dos elaboren el seu pensament a partir de la importació de doctrines forànies i 

l’adapten al que ells consideren l’autèntica arrel de la filosofia peninsular. En el cas de 

Sanz del Río l’idealisme es teixeix amb l’essència  dels místics castellans i en el de 

Llorens la connexió ja li ve donada per la pròpia escola escocesa, que es reconeix 

deutora de l’humanisme de Joan Lluís Vives. Ambdós, el krausista i l’espiritualista, 

s’oposen radicalment a l’empirisme sensista del segle XVIII i s’esforcen en demostrar la 

persistència dels valors ideals, un per la via ontològica i l’altre per la via 

moralpsicologista. Però el paral·lisme més ferm que es pot establir entre tots dos és la 
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seva dedicació total, fervorosa, gairebé religiosa, envers l’ensenyament de les seves 

disciplines universitàries; fins i tot, el professor castellà va renunciar al rectorat de la 

universitat madrilenya que li havien ofert les noves autoritats sorgides de la revolució de 

1868. També Sanz del Río va tenir l’ocasió d’obrir un curs universitari, el de 1857-1858 

amb un discurs inaugural titulat La misión de la Universidad, on expressà les seves 

idees sobre el paper pràcticament sacerdotal del magisteri en la reforma ètica de la 

societat, que faci triomfar la llibertat i la autonomia racional de l’home, i exalti la 

fraternitat universal. 

 

De la correlació d’esforços per renovar el panorama del pensament al regne hispànic 

han donat fe dos continuadors de la tasca pedagògica a la facultat de Filosofia i Lletres 

de Barcelona. Serra i Hunter escrigué el 1929: 

 

“Llorens i Sanz del Río, evoca en la història de la filosofia a Espanya un moment de 

franca simpatia, en el qual, sense renunciar als propis ideals i tradicions, dos mestres 

eminents tenen l’intent comú de superar les actituds estàtiques de la vella filosofia.” 

i afegia en el seu habitual to constructiu i conciliador, que denotava les lluites suscitades 

entre els apologistes de les diferents escoles de pensament: 

 

“Fóra, és veritat, avui un anacronisme ressuscitar les velles escoles i tornar a la lluita de 

sistemes, convertint en camp de batalla allò que deu ésser sempre territori neutral en què 

els investigadors, renunciant a posicions violentes, tendeixen a realitzar una obra 

universal i objectiva.”
296

 

Uns anys més tard, el 1955, el catedràtic Pere Font i Puig també comentava i valorava la 

relació entre Llorens i els krausistes madrilenys: 

 

“Mantuvo relación intelectual constante con sus compañeros de la Universidad de 

Madrid Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos, varones unidos en noble 

amistad con Llorens por estas cualidades comunes: austeridad de la vida, consagración 

total al magisterio filosófico y acendrado espiritualismo; guardando las diferencias de 
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doctrina y de método, de análisis meticuloso en Llorens y de audacia metafísica en 

aquellos dos ilustres krausistas.”
297

 

 

Segons Francesc Mirabent, “la filosofia del sentit comú, amb el seu segell practicista, 

sense deixar de ser alhora idealitzant, és comparable, a Catalunya, a l’idelisme moral 

propagat en els mateixos anys a Castella per alguns intel·lectuals krausistes.”
298

 

 

Els primers biògrafs de Llorens, Celestí Barallat
299

 i Torras i Bages
300

, dónen raó de la 

trobada que va tenir lloc a Madrid entre ambdós personatges. Destaquen el clima de 

gran respecte mutu que sempre presidí les seves ralacions i com Llorens manifestà 

clarament a Sanz del Río que el seu model de treball filosòfic era el de combatre les 

idees d’aquest, cosa que no molestà al castellà, convençut que les seves formes 

d’interpretar la filosofia s’harmonitzaven i conciliaven en el nivell superior del 

coneixement, més enllà de l’epistemologia, en el terreny de l’Ésser superior. Això, 

sembla ser, desesperava al català, que malgrat el respecte i, fins i tot, l’afecte personal, 

sentia vivament no poder arribar a una compenetració intel·lectual més gran. Torras 

explica la trobada entre els dos professors en els següents termes: 

 

« En son aula dedicava lliçons eloqüentíssimes a la destrucció dels sistemes de la 

identitat absoluta, com ell deia; i recordem encara que a la tornada de Madrid, on 

s’havia vist amb el difunt Sanz del Río, ens contava lo següent: “Jo, deia, fa poc que 

havia perdut mon cunyat i aní a la Cort amb una ànima trista; al veure’ns amb el Sanz 

del Río parlàrem dels nostres estudis, i diguí jo al professor madrileny: “Senyor Sanz, li 

faig saber que un dels fins del meu treball filosòfic és el combatre les idees que vostè 

sosté”; a lo qual aquest respongué: “¿Què importa això? ¿Què vol vostè més antitètic 

que l’home i la dona, i, no obstant, se concilien en la superior unió del matrimoni?” 

Alesohores, deia en Llorens, hauria perdut la paciència, i a no haver sigut la convicció 

de que amb certs enteniments tota discussió és inútil, li hauria contestat: “Doncs si a 
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vostè li sembla que els contradictoris així es concilien, ¿li apar, si és fàcil, que jo, que 

ara acabo de perdre mon cunyat i estic trist, agafi un pandero i em posi a ballar?»
301

  

Una de les constants del mestratge de Llorens a les aules fou la crítica dels aspectes del 

krausisme que considerava erronis o, al menys, no prou ben trobats, de cara a 

aconseguir un millor equilibri entre el necessari impuls al pensament cientifista i la 

realitat social i cultural catalana i espanyola, molt condicionada per les consignes que 

emanaven els mitjans catòlics, tancats a la renovació doctrinal durant el papat de Pius 

IX. 

La prova de les òptimes relacions entre Llorens i aquest cercle acadèmic de la capital és 

que el ministre Gil de Zárate va arribar a oferir-li una càtedra a Madrid, com ja hem 

comentat. 

 

Eduard Valentí ha destacat la flexibilitat del pensament de Llorens i els seus esforços 

per conjuntar les diferents tendències doctrinàries del seu moment, cosa que explica la 

relativa cordialitat entre ell i els krausistes: 

 

“Amb el seu eclecticisme, que sempre intentava conciliar la tradició amb la llibertat 

intel·lectual, llibertat que considerava essencial a l’investigador, va aconseguir de donar 

satisfacció al pensament conservador i mantenir, no obstant, relacions excel·lents amb 

el grup krausista o “racionalista” madrileny.”
302

 

 

 

Introducció de l’Escola escocesa dins la filosofia catalana 

 

La difussió de la filosofia escocesa en l’àmbit català sembla haver estat obra dels 

exiliats liberals retornats el 1833. El filòleg Antoni Puig i Blanch (1775-1840), que 

signava ‘Puigblanch’ resident a Londres durant els períodes absolutistes del regnat de 

Ferran VII, traduí al castellà, a finals de la dècada dels vint The Philosophy of the 

Human Mind, de Thomas Brown, substitut i posteriorment successor de Dougald 

Stewart a la Universitat d’Edimburg, però l’obra no arribà a ésser publicada i es perdé 
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l’original
303

. Puig i Blanch traduí també Ivanhoe i El Talismán de Walter Scott
304

, 

primeres novel·les de l’escocès en versió castellana publicades a Londres en 1825. La 

feina continuà amb un altre liberal català exiliat, Francesc Altés i Gurena, amb El enano 

misterioso i Los puritanos de Escocia aparegudes a Perpinyà en 1826
305

. 

 

Però és Martí d’Eixalà (1808-1867) qui ha estat considerat el primer i principal difusor 

a Catalunya de les tesis dels professors escocesos a través del sistema d’ensenyament, la 

figura del qual ha estudiat a fons Jaume Roura
306

. Martí va exercir la docència 

d’Ideologia i Lògica
307

 a l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 1835, les 

càtedres de la qual serviran per bastir els ensenyaments científics dels Estudis Generals 

restablerts a Barcelona a partir de l’any següent.  

 

D’aquest procés, Martí en va ser un dels principals promotors. Aquell mateix any va ser 

nomenat professor de Dret espanyol a les Càtedres de Jurisprudència instaurades per 

l’Ajuntament, amb permís del govern. Fou elegit diputat per Barcelona en les eleccions 
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de 1844 que Narváez va convocar amb la principal finalitat de reformar la Constitució 

de 1837, el resultat de la qual va ser l’elaboració d’una constitució més restrictiva, la de 

1845. Martí, que políticament es decantà vers el liberalisme moderat, se situà entre els 

“puritanos” o contraris a la reforma i partidaris de mantenir els progressistes dins del 

nou sistema. Intel·lectualment evolucionà separant-se del sensualisme en què fou 

educat, per refús del seu excessiu materialisme, i desconfià de tot gran sistema filosòfic 

que tendís a generalitzacions abusives (kantisme, idealisme, escolàstica), per la qual 

cosa preferí la filosofia escocesa basada en l’observació interior i l’estudi de la 

consciència proposat per Royer-Collard i Jouffroy (també seguidors de Thomas Reid i 

de Dugald Stewart). No va poder utilitzar de primera mà els textos dels escocesos ja que 

Martí no coneixia la llengua anglesa, així que podem confirmar que l’entrada de la 

filosofia del sentit comú a Catalunya –servant una hipotètica recepció de l’obra de 

Joaquín de Mora
308

 publicada a Lima nou anys abans- es va fer a través de les 

traduccions franceses utilitzades per fornir el seu Curso de Filosofía Elemental (1841). 

Aquesta obra, segons Roura, fou escrita “en raó dialèctica contra les doctrines 

eclèctiques que en aquells moments s’estaven introduint a Espanya”
309

 a través de la 

divulgació de Cousin feta per López Uribe i, sobre tot, per Tomás García Luna
310

 des de 

la càtedra de Filosofia eclèctica establerta a l’Ateneu de Madrid.  

 

Els punts de divergència de Martí respecte a l’eclecticisme francès –recollits en el seu 

Manual de Historia de la Filosofía (1842)- rauen la poca precisió i rigor intel·lectuals 

que hi aprecia, en el menyspreu d’aquestes doctrines vers els resultats de l’observació i 

l’anàlisi, i en el poc encert que demostren, segons la seva apreciació, en explicar les 

veritats sobrenaturals. Malgrat això, Joaquim Carreras i Artau havia considerat Martí 

com a seguidor de Cousin, i de la filosofia escocesa diu que solament va donar-la a 

conèixer, però no la professà
311

. 
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 No hem pogut determinar quin va ser el ressò de l’obra del gadità José Joaquín de Mora (1783-1864), 

també exiliat per l’absolutisme, que considerava l’escola escocesa el bressol de la rehabilitació de 

l’esperit humà i publicà en 1832 a Lima els Cursos de Lógica y Ética según la escuela de Edimburgo. 

Centrava en la consciència, i no tant en els instruments de la lògica, la font de tota especulació legítima, 

que havia de conduir al perfeccionament de les facultats morals.  
309

 Jaume Roura i Roca: op. cit., p. 174. 
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 El Manual de Historia de la Filosofía (1847) de García Luna va ser adoptat com un dels llibres de text 

per a les càtedres d’Ampliació de la Filosofia per R.O. de 26 de setembre de 1850 durant el ministeri de 

Seijas Lozano. 
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 Joaquim Carreras i Artau: La filosofía universitária en Cataluña durante el segundo tercio del siglo 

XIX, Discurso leído en la delegación en Barcelona del CSIC el día 5 de Abril durante la sesión solemne 

dedicada a San Isidoro, p. 20 (citat per Jaume Roura i Roca: op. cit., p. 175, nota). 



 

 

182 

 

A l’Acadèmia de Bones Lletres hem trobat la fotocòpia d’un manuscrit de Martí titulat 

Consideraciones filosóficas sobre la impresión de lo sublime, que inclou censures en el 

text i que degué ser el text d’una conferència perquè apareix la data del 18 de novembre 

de 1845. La còpia procedeix de l’arxiu de Josep Rafael Carreras i Bulbena.  

 

Martí, a qui l’especulació teòrica interessava com a motor de l’actuació pràctica, es va 

anar decantant cap al vessant més funcional de la seva formació, la jurisprudència, 

malgrat que mantingué la vocació filosòfica de divulgador dels corrents de pensament 

que trobava més escaients a la formació de la nova elit política i cultural catalana.  

Si bé la filosofia escocesa va servir per reforçar el caire espiritualista dins d’un 

panorama del pensament europeu, guanyat per les doctrines racionalistes i idealistes 

sorgides de la Il·lustració, l’ortodòxia catòlica seguia considerant sospitoses les 

doctrines elaborades per la comunitat presbiteriana de Glasgow, després transplantada a 

Edimburg
312

. Aquesta pot ser l’explicació a les reticències que sentien Torras i Bages i 

Milà i Fontanals, que maldaven per allunyar Llorens de les seves arrels hamiltonianes, 

filokantianes, per tal d’entroncar-lo amb els corrents neotomistes que volien imposar a 

la Universitat a finals de segle. D’altra banda, Menéndez Pelayo descartava aquest gir 

d’última hora atribuït al mestre. Aquesta lluita per revigoritzar el pensament 

genuïnament catòlic en front de doctrines que posaven en qüestió punts essencials de la 

cosmovisió tradicional va tenir un punt àlgid quan el Concili Vaticà I (1869-1870) 

establí la infalibilitat papal en tots els afers relacionats amb la fe. El principi d’autoritat 

papal primava sobre qualsevol tema que pogués afectar la fe i la vida dels catòlics. 

 

El quadre dels espiritualistes catalans s’ha de completar amb alguns altres noms, com el 

de Joaquim Llaró, Ignasi Sanponts i Barba (1795-1846, oncle de Llorens), ambdós 

fundadors de la Societat Filosòfica de Barcelona, juntament amb Bonaventura Carles 

Aribau. Sobre la fundació d’aquesta societat existeix el manuscrit d’un discurs de 

Sanponts pronuncià a l’Acadèmia de Bones Lletres. L’inicià amb una defensa 
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 Entre els papers de Joaquim Roca i Cornet (1804-1873) que guarda l’Arxiu Històric Arquebisbal de 

Tarragona, hem trobat una petita nota de Roca on comenta alguns aspectes de la filosofia escocesa, 

nascuda a Glasgow “en el seno del severo presbiterianismo en Escocia y contra el sistema de Locke. Su 

fin principal fue combatir el escepticismo de Hume y Berkeley (...) Son de esta escuela Reid, Ferguson, 

Smith y Hutcheson, todos presbiterianos y los dos últimos destinados a esta carrera. Hay gran divergencia 

entre las doctrinas de esta escuela que no tiene unidad. (...)” Notas de Filosofía, caixa 22, lligall 6, Fons 

Roca i Cornet, AHAT. 



 

 

183 

aferrissada de la formació de societats literàries i, en general, de la instrucció i la creació 

d’instruments de comunicació entre intelectuals professionals i aficionats. Es tractava de 

continuar amb l’impuls de l’Acadèmia de Bones Lletres (primer Acadèmia dels 

Desconfiats i de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts (que procedia de la Conferència 

Física: 

 

“[... sea por la fuerza irresistible de la costumbre, ó por el influjo con que obra en todos 

los hombres la marcha progresiva de la civilización de las naciones, no se hallará un 

literato en esta época que no se decida por la utilidad de las sociedades literarias de los 

hombres sabios.” i continuava qui sap si no amb un excés d’optimisme, en un país que 

tants sacrificis ha hagut de fer per mantenir, en certs moments, les seves institucions 

pedagògiques: Ha desaparecido felizmente el espíritu de indiferencia, de novedad, y aun 

de contradiccion con que algunas almas mezquinas quisieron sufocar en su nacimiento á 

la mayor parte de las Academias de Europa.”
313

 

 

Sanponts arribà al punt culminant del seu discurs tractant específicament de la Societat 

Filosòfica de Barcelona, exposant els mèrits i propòsits de la institució:   

 

“Hoy hace dos años, SS., que á la luz de estas verdades se formó entre nosotros esta 

pequeña sociedad literaria [es refereix a la Filosòfica. Una casualidad feliz unió á sus 

primeros individuos, el amor á las ciencias inspiró á algunos de ellos el proyecto de 

reunirse de un modo estable y permanente, lo proponen á los demas que se habian 

juntado al intento, y al ver todos que se trataba de su propia instruccion, no titubearon 

un momento en acceder a tan útil empresa. La utilidad pues, el gusto á las ciencias, y un 

deseo noble de saber fueron las causas impulsivas de esta reunión.”
314

 

 

A continuació es dedica a mirar de desarmar les crítiques que havien arribat contra la 

aquest grup per part d’algununs sectors reaccionaris, ultraabsolutistes, que voldrien fer-

la tancar per acabar amb el que consideraven (no erròniament) com a focus filoliberal, 

continuador de la Il·lustració que tantes topades havia tingut amb l’absolutisme i els 

cercles més integristes de l’Església catòlica: 
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 Sanponts i Barba, Ignasi: Apología de las Sociedades literarias de instrucción, és historia de la 

Filosófica de Barcelona en su segundo año: leído el dia 11 de julio de 1817. 2º aniversario de su 

instalación, inèdit. 
314

 Ibidem. 
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“Si algunos de nuestra edad se han empeñado en desacreditarla, si han querido 

suponernos un deseo vano de sobresalir sobe los demas, si han querido presentarnos 

como una secta de ilustradores, se han equivocado altamente en sus ideas. Y jamas se 

habrian empeñado en su descrédito si no la hubiesen creido infundadamente una cosa 

nueva; jamás nos hubieran supuesto este deseo de distinguirnos, si hubiesen gustado 

ellos mismos los desprecios que acompañan siempre á estos institutos; y mucho menos 

se habria fingido en nosotros un animo decidido de ilustrar á nuestros conciudadanos, is 

se hubiese atendido imparcialmente que esto se decia de unos jovenes, que bien lejos de 

meterse en el quimerico empeño de propagar la ilustracion, van en busca de ella, y que 

se decia en una ciudad de las mas civilizadas de Europa, donde existen tantos hombres 

realmente sabios, tantas corporaciones literarias verdaderamente propagadoras de la 

ilustracion.”
315

  

 

S’entén que les corporacions il·lustradores eren aquelles que actuaven amb el permís i 

control governamental, com eren les acadèmies de lletres, de ciències i de belles arts. 

Que la Societat Filosòfica treballava exclusivament de portes endins, sense el dret a 

expandir els seus treballs ni l’explicació de les seves matèries a través de cursos o 

conferències públiques. Els treballs de la S. Filosòfica estaven molt influïts per 

l’espiritualisme i l’eclecticisme francesos, aquesta darrera tendència estava en 

competència directa amb l’idealisme alemany. A part, s’explotà a fons l’estudi de la 

psicologia, llavors en els seus inicis, que a alguns els portà al coneixement de l’obra de 

Lluís Vives mitjançant els autors escocessos contemporanis. 

 

L’espiritualisme psicologista i eclèctic heretat dels mestres cerverins completà les 

doctrines tomistes actualitzades pels seminaris eclesiàstics (sobre tot des del papat de 

Lleó XIII) fins a esdevenir l’element aglutinador de la filosofia catalana característica 

del segle XIX. En un ofici del degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i vicerector de la 

Universitat, Jacint Díaz
316

, es considera Llorens com a autèntic impulsor -i responsable 
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 Ibidem 
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 Jacint Díaz i Sicart (1809-1885), humanista i sacerdot, era fill d’un catedràtic de medicina de la 

Universitat de Cervera, on ell obtingué el títol de batxiller en lleis el 1829, estudiant sota la protecció de 

Ramon Llàtzer de Dou per la mort prematura del pare. Visqué a Itàlia com instructor dels nebots de Dou i 

més endavant passà del seminari de vic, on explicà retòrica, a la càtedra de literatura llatina de la 

Universitat de Barcelona en 1847. Traslladat a Sevilla, aconseguí la càtedra d’Història de la literatura 
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de l’existència d’un conjunt de seguidors- de l’escola filosòfica iniciada a Barcelona a 

partir del treball de Martí d’Eixalà. L’ofici, del 15 de maig de 1872, és immediatament 

posterior a la mort de Llorens, i demostra que ja en aquells moments es tenia 

consciència d’una filosofia concreta promoguda per ell i pel seu mestre Martí. En ell, 

Díaz  ja aprecia en l’acció docent  de Martí i de Llorens el nucli del que hauria de ser 

una escola filosòfica amb caràcter propi, promotora del pensament científic i, tanmateix, 

perfectament vinculada a l’ortodòxia catòlica, a cobert dels “foraviaments” habituals del 

pensament materialista polític i social:  

 

“¡Muchos son los motivos del dolor que nos embarga ante el recuerdo de su 

fallecimiento! Llorens había sido, digámoslo así, el iniciador de los estudios filosóficos 

en esta Escuela; pues, si bien el doctor don Ramón Martí de Eixalà había empezado a 

difundirlos entre nosotros, no fue ni tan a propósito, ni tan extensamente como nuestro 

malogrado comprofesor Llorens. Él ha creado ya casi una escuela filosófica, pues varios 

jóvenes, arrebatados con la claridad y profundidad de su enseñanza, la han seguido paso 

a paso durante varios cursos y están animados del deseo de propagarla. Otro mérito, y 

sin duda el principal de Llorens, ha sido el haber sabido hermanar su investigación 

filosófica con el dogma católico, sin que jamás incurriera en el más pequeño extravío. 

Ha hecho, además, servir su doctrina filosófica para la demostración de las verdades 

sociales, religiosas y políticas, evitando los escollos en que tantos filósofos se han 

estrellado, considerándose su enseñanza siempre altamente provechosa para los buenos 

principios que sirven de base a la sociedad.”
317

 

 

Tot indica que alguns dels deixebles de Llorens acudien en qualitat d’oients a més 

cursos dels que eren estrictament necessaris; les classes s’omplien d’estudiants de 

matrícula lliure, de manera que devia existir un grup de seguidors fidels. L’anomalia 

que representava la important afluència d’alumnes no inscrits regularment produí més 

endavant l’alerta per part del claustre, que temia que el govern rebaixés els pressupostos 

de les càtedres en no figurar aquests estudiants com a presencials. 

 

                                                                                                                                               
grega i llatina en 1867. Retornat a Barcelona, fou succesor de Bargnes de las Casas en el deganat de la 

Facultat de Filosofia entre 1879 i 1885. 
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 Jaume Serra i Hunter: op. cit., p. 167. 
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Entre els professors introductors de la filosofia del seny o sentit comú Rovira i Virgili 

inclou el mateix Manuel Milà i Fontanals, precursor d’un romanticisme no tan arrauxat 

com el de Piferrer -que morí en plena eferevescència jovenil. Milà, figura cabdal en el 

que Rovira anomena primer romanticisme català, tenia un temperament més reposat i 

posseïa una preparació científica més acurada. “Si no es dedica professionalment a la 

filosofia, dóna a les seves tesis, les d’estètica sobretot, un fonament filosòfic. És 

deixeble de Martí d’Eixalà i un seguidor de Llorens i Barba, coterrani seu. I ja es sabut 

allò que aquest representa en la nostra terra: la influència de l’escola escocesa, la 

filosofia anomenada del sentit comú, ben avinguda amb el tradicional seny català. [... 

L’adscripció de Milà a la filosofia del seny era perfectament compatible amb la 

renovació que ell introduí en el camp literari i artístic d’Espanya, en portar-hi les idees 

estètiques de Schlegel i les pròpies idees.”
318

 

 

Podem, doncs, considerar Llorens com el capdavanter de la filosofia escocesa a 

Espanya, però secundat pels seus companys de generació, els intel·lectuals formats 

ideològicament per Martí d’Eixalà. I hem de veure la filosofia escocesa, que tenia arrels 

comunes amb el pensament català renaixentista, com el cavall de batalla d’aquest 

pensament dins del panorama hispànic del segle XIX. 

 

 

Textos que Llorens utilitzà durant la seva vida professional 

 

El principal element de recerca per a trobar els llibres que formaven la biblioteca de 

Frances Xavier Llorens procedeix de la informació que Antonio Palomeque Torres 

facilita en el seu estudi de la Universitat de Barcelona entre 1845 i 1857. , a partir de les 

quals he intentat, sense èxit, trobar el catàleg dels llibres de Llorens donats per Fèlix 

Barba
319

 a la biblioteca de la Universitat
320

. Palomeque reporta un fragment de l’acta de 
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 Rovira i Virgili, Antoni: Els corrents ideològics de la Renaixença Catalana, ps. 21-22. 
319

 El llibre d’Actes de la Facultat de Filosofia (1867-1899) recull la sessió del 20 de febrer de 1873 on es 

donava notícia de la recepció del llegat de Llorens: «(...) se dió cuenta por el Sr. presidente de la 

comunicación dirigida al Exmo. Sr. Rector por Dn. Félix Barba, albacea del difunto catedrático de 

Metafísica de esta Universidad, Dn. Francisco Javier Llorens, concebida en los siguientes términos: “El 

difunto D. Francisco Javier Llorens y Barba, profesor que fué de Metafísica en la facultad de Filosofía y 

Letras de esta Universidad literaria, me nombró su único albacea en su último y válido testamento que 

otorgó en doce de Abril de 1872, ante el notario de la presente ciudad Dn. Juan Grasset. En la cláusula 

sesta de dicho testamento depuso lo que copio ‘faculta al nombrado su señor tio y albacea para que 

disponga de los libros del otorgante, del modo que mejor le parezca’. Y habiédome manifestado de 
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la Junta de la Biblioteca del dia 19 de gener de 1905 on s’explica la procedència de gran 

part dels llibres que formaven llavors els fons de la biblioteca universitària: «En la 

documentación que se guarda en el Archivo de la Facultad de Filosofía y Letras (leg. 2) 

y, con motivo de la presentación en esta Junta de Reglamento de la Biblioteca que 

redacta el doctor Nabot y firma el Decano, doctor Daurella, el dia 19 el bibliotecario 

hace al principio esta pequeña historia: “Esta biblioteca se compone de unos poquísimos 

libros, que existían antes de la instalación de la Facultad completa de Filosofía y Letras 

en esta Universidad en 1867 mas los procedentes de otras que se adquirieron con un 

pequeño desembolso mensual de cada profesor, de los del difunto catedrético de la 

misma, el sabio e insigne filósofo doctor don Javier Llorens y Barba, de los que se 

compraron en 1878 con los derechos académicos que dio el Gobierno, de donativos de 

los catedráticos de la Facultad y de otros escritores y de los adquiridos con parte de las 

cantidades destinadas a material y con algunos donativos en metálico recibidos por 

conducto del señor Rector de la Universidad”  » i diu, referit-se concretament als llibres 

que interessen a aquest treball: “Los libros entregados por la familia del malogrado 

Llorens están en el armario de caoba y tienen un catálogo especial”
321

.  

 

Suposem que encara devia existir aquesta diferenciació física del fons Llorens quan 

Palomeque preparava l’obra on hem trobat aquestes dades (publicada el 1982), però ens 

ha estat impossible –tot i la positiva col·laboració del personal de la Biblioteca de la 

Facultat de Filosofia i de l’Arxiu Històric universitari- trobar cap mena de referència 

                                                                                                                                               
palabra que deseaba que las obras de filosofía que tenía, pudiesen ser útiles á los que se dedicaran á esta 

ciencia, he resuelto mandarlas á V.S. como á Rector de esta Universidad literaria, junto con el catálogo de 

ellas; esperando de V.S. se servirá darles el destino que juzgue á propósito, para poder cumplir con la 

voluntad de mi sobrino.” ». 
320

 La preocupació de Llorens per dotar la Biblioteca de la Universitat dels llibres necessaris per a la 

formació dels alumnes culminava amb la donació de la seva biblioteca particular després de la seva mort, 

però hem trobat altres proves de les seves activitats en aquest sentit en una carta inèdita, pensem que 

desconeguda fins avui, adreçada al rector Joaquim Rey. És datada el 13 de setembre de 1848 a Vilafranca 

del Penedès i explica el procés de trasllat d’un important fos bibliogràfic d’aquesta vila cap a Barcelona, 

amb destí previsible a la biblioteca universitària i/o a l’Arxiu de la Corona d’Aragó: “(...) anteayer la 

comisión de monumentos de esta villa me hizo entrega de los tres mil volúmenes que tenia á su cargo; y 

por el ordinario de mañana irá una remesa, quedando los restantes para el viaje siguiente. Ayer escribí al 

Sr. Roca [i Cornet, cap de la Biblioteca universitària que pasado mañana viernes á la hora de abrirse las 

puertas entraria por la del Angel el ordinario portador de los libros. Como, segun me dijeron, el 

propietario de S. Ramon no pondrá dificultad alguna en la entrega de los libros que alli existen; para no 

molestar la atención de V. escribí á D. Manuel Bofarull á fin de que apersonandose con dicho sujeto le 

hiciese estender una esquela para que el colono me permitiese su estraccion. Si V. no dispone lo 

contrario, aguardaré algún dia mas la contestacion del Sr. Bofarull, y si es favorable, ya tengo dispuesto el 

modo de verificar la traslacion de dichos libros á esa con la mayor prontitud (...)”. Arxiu Històric de 

l’Arquebisbat de Tarragona, Fons Roca i Cornet, caixa 15, lligall 12. DOCUMENT 32. 
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 Antonio Palomeque Torres: Aportación al estudio de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Barcelona en el primer decenio del siglo XX. Pàg. 168. 
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conjunta a aquesta col·lecció de llibres
322

. Tanmateix, una recerca sistemàtica entre els 

volums publicats abans de 1872 que conserva la citada biblioteca ens ha permès 

identificar-ne alguns que havien pertangut al llegat de Llorens; en altres casos solament 

hem pogut certificar que van ser consultats per ell. Es tracta de les obres següents
323

:  

 

- William Hamilton: Lectures on Metaphysics and logic, 4 volums, William 

Blackwood and sons, Edimburg and London, 1859. Hi ha escrit el seu nom, 

autògraf, en el primer volum; en l’interior, diverses acotacions a llàpis entre 

claudàtors i indicacions, també a llàpis, en angle al marge d’alguns paràgrafs. 

- Thomas Reid: Oevres completes de Thomas Reid, chef de l’École écossaise, 

publiés par M. Th. Jouffroy, avec del fragments de M. Royer-Collard, 4 volums, 

Sautelet et Cie., Paris, 1828. Apareix el seu nom autògraf en el segon volum i en 

el tercer. 

- Maine de Biran: Nouvelles considérations sur les rapports du Physique et du 

moral de l’homme. Ouvrage posthume de M. Maine de Biran, publié par M.V. 

Cousin, Société Belge de Librairie, Bruxelles, 1841. Autògraf de Llorens a la 

portadella. 

- Augusto Conti: Evidenza, amore e fede o Criterj della Filosofia, 2 volums, 

Felice le Monnier, Florència, 1862. Hi ha el seu nom a la portada del llibre, i en 

la primera plana de guarda, una dedicatòria de Josep Llausàs: “Al Sr. D. Javier 

Llorens, recuerdo amistoso de mi viaje á Italia, José Llausás”. Conti fou 

professor d’Història de la Filosofia a Florència, i formà part del moviment 

conservador que buscà la concòrdia entre el catolicisme i el nacionalisme liberal 

italià. 

- Joseph Willm: Histoire de la philosophie allemande depuis Kant jusqu’a Hegel, 

4 volums, Librairie philosophique de Ladrange, Paris, 1846-1849. Autògraf a la 

portadella del primer volum i petites notes manuscrites amb dates de naixement i 

mort al costat dels noms d’alguns dels filòsofs alemanys que apareixen a l’índex 
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 En l’estudi de Serra i Hunter : Xavier Llorens i Barba. Estudis i carrera professional. La seva actuació 

docent, la nota 3 de la pàgina 161 diu: “Pensem donar aviat els resultats d’un estudi de les fonts 

autèntiques de la Filosofia de Llorens i Barba, basat en les obres que integren la biblioteca que va deixar a 

la Facultat de Filosofia i Lletres”. No ens consta que Serra hagués acabat el treball que anunciava, 

estroncat, ben segur, per l’exili que es veié forçat a emprendre l’any 1939, quatre abans de la seva mort. 
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 Reproduïm les còpies de les planes on figuren les evidències gràfiques que els relacionen amb Llorens. 

DOCUMENTS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
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del quart volum. Willm, inspector de l’Acadèmia d’Estrasburg, fou un dels 

primers introductors del pensament de Hegel a França.  

- Manual de Filosofía para el uso de los colejios, Imprenta de H. Martínez, 

Madrid, 1848. Es tracta d’un llibre de text traduït per Martínez del Romero a 

partir d’una edició francesa de textos d’Amadé Jacques (Introducció i 

Psicologia), de Jules Simon (Lògica i Història de la Filosofia) i d’Emile Saisset 

(Moral i Teodicea). A la portadella, sota la data d’impressió escrita en números 

romans, apareix la data manuscrita en xifres modernes que correspon a la 

cal·ligrafia de Llorens. 

- Henry Calderwood: The philosophy of the infinite; with special reference to the 

theories of Sir William Hamilton and M. Cousin, Thomas Constable and Co., 

Edimburg, Hamilton, Adams and Co., London, 1854. La pròpia temàtica de 

l’obra ja ens indica el seu possible antic propietari del llibre, però no queden 

evidències gràfiques. 

- Henri Ritter: Histoire de la Philosophie, traduida de l’alemany per Tissot, 

Librairie de Ladrange, París, 1835. En el primer volum apareixen acotacions 

fetes a llàpis en forma de claudàtors i petites  indicacions en angle al costat 

d’alguns paràgrafs, idèntiques a les que hi ha en els volums de l’obra de 

Hamilton. 

- Pere Felip Monlau; José María Rey y Heredia: Curso de Psicología y Lógica, 

Imprenta y Estereotípia de D. Manuel Rivadeneyra, Madrid, 1851. És la segona 

edició del llibre de text d’aquesta assignatura del segon ensenyament. Degué 

pertànyer a la pròpia biblioteca de la Facultat de Filosofia. En algunes pàgines hi 

ha caricatures a llàpis, rúbriques i ratlles de tinta. En la pàgina 20 de la segona 

part del llibre (la de Lògica), hi ha un full, relligat amb l’enquadernació, on 

apareix un escrit de la mà de Llorens que diu: “Precedentes del voluntarismo: 

Scot, Descartes. Aristóteles? S. Agustín?”. 

 

La pèrdua o destrucció del catàleg que conformaven les obres llegades per Llorens a la 

Universitat és una mancança molt important per a futures aproximacions al seu 

pensament i per a l’estudi dels corrents filosòfics i geogràfics que van marcar el seu 

mestratge. Les que hem pogut identificar del fons de la Biblioteca de la Facultat de 

Filosofia confirmen que l’orientació principal dels seus estudis procedia de la lectura 

dels filòsofs escocesos, dels espiritualistes i ecelèctics francesos, i que es mantingué al 
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corrent del pensament alemany, tan influent en el seu segle. Serra i Hunter pretenia 

extractar les fonts autèntiques de la filosofia de Llorens a través de l’estudi dels llibres, i 

les corresponents anotacions, que aquest va llegar a la Universitat
324

. No hem pogut 

trobar cap referència a aquest treball de Serra, si és que finalment va dur-se a terme. 

 

Llorens no acostumava a recomanar als seus alumnes llibres de text, no obstant, si ells li 

consultaven, feia les indicacions bibliogràfiques pertinents. En una ocasió al·ludeix a 

una obra que diu que els alumnes tenen entre mans, es tracta d’Elementos de Filosofía 

especulativa según las doctrinas de los Escolásticos y singularmente de Santo Tomás de 

Aquino. L’autor és el cardenal Prisco i la traducció castellana de Gabino Tejado és de 

1866. 

 

De les obres de l’eclecticisme, que era en plena vigència en els mitjans acadèmics 

espanyols de la quarta dècada del XIX, destaca el Curso de Filosofía del francès Eugeni 

Gérusez (1799-1865), amb adaptació i addiccions de Miquel Surís
325

 (1847), amic de 

Llorens i com ell deixeble de Martí d’Eixalà. També les que hem esmentat anteriorment 

entres utilitzades per Llorens, el Curso de Psicología de Pere Felip Monlau i Joaquín 

Rey i Heredia de 1849 i el Manual de Filosofía para uso de los Colegios d’A. Jacques, 

J. Simon i E. Saisset (1848), que havia estat traduït per Martínez del Romero, una 

condensació didàctica de l’eclecticisme cousinià.  

 

Hem pogut ampliar aquesta aproximació a les seves obres de referència a través de la  

correspondència que es conserva. En la carta del 14 d’octubre de 1851 adreçada a Marià 

Aguiló, que devia estar a Madrid, Llorens li demana una sèrie de textos: 

 

“Desearía que trajérais los dos tomos del Heeren (política y conocimiento de la 

antigüedad) que faltan y son del tomo siete inclusive adelante. Así mismo podría 

completarse el Des Michels, H. de la edad media, de la cual sólo hay en la Biblioteca 2 
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tomos. Además quisiera la Historia de Inglaterra por Lingan; la de Grecia por Gillies, y 

un Atlas de Berghaus. También podríais encargar una magnífica obra de legislación de 

M. Trop Long (comentario sobre el Código civil francés); es obra magna. Finalmente no 

olvidéis el Kosmos [d’Alexander von Humboldt, editat entre 1845 i 1862. 

De filosofía no traigais nada que no sea de la escuela escocesa. Ved si podeis traer la 

moral de Beattie (...)”
326

 

 

La darrera obra és la titulada Elements of moral science de James Beattie, deixeble de 

Reid, publicada a Edimburg el 1790, com sabem, un dels principals elements 

referencials del seu pensament a través de la influència de Martí d’Eixalà. De tots 

aquets llibres solament hem pogut localitzar a la Universitat de Barcelona, a la 

Biblioteca d’Humanitats, el de Heinrich Karl Wilhelm Berghaus Physikalischer atlas: 

oder sammlung von Karten, auf denen die hauptsèachlichten Erscheinungen der 

anorganischen und organischen Natur nach ihrer geographischen Verbreitung un 

Vertheilung bildlich dargestellt sind, editat per J. Perthes a Gotha en dos volums entre 

1845 i 1848. Es tracta d’una obra que recull els coneixements de l’època quant a la 

morfologia física de la superfície terrestre, la climatologia, la meteorologia, la geologia i 

la diversitat antropològica, etnogràfica, zoològica i botànica. No hem trobat, però, cap 

prova que la vinculi a Llorens.  

 

En carta del 29 d’octubre de 1852 adreçada també a Aguiló li demana que porti de la 

“villa y corte” el compendi de filosofia publicada en francès de M. Simon Saisset i 

Jaques “en un tomo y no dudo que lo encontraréis en alguna de las librerías estranjeras 

(sic). Me escribiréis si lo habéis encontrado, por que se lo he de entregar a Figuerola en 

cambio de uno que me prestó y ha tenido la gracia de no devolvérmelo la persona a 

quién yo se lo había facilitado”. Es tracta de l’obra de filosofia eclèctica traduïda per 

Martínez del Romero, utilitzada com a llibre de text en els centres de secundària. 

Comprovem que Llorens preferia beure de les fonts originals sempre que li era possible.  

 

En la mateixa lletra, a continuació, Llorens s’interessa per altres obres literàries no 

estrictament d’estudi: “Si encontrais (bon marché) las obras de Larra, alguna novela y 

otro libro cualquiera donde haya castellano de lo puro también podéis comprármelos”
327
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Malgrat que el Ministeri d’Instrucció va fer públiques les obres assenyalades com de 

text per a totes les universitats d’Espanya a través de la Lista de obras de texto para el 

trienio 1864-1867, Llorens sempre es va mantenir dins del seu criteri personal fins al 

punt de no trobar cap referència en els apunts de les seves explicacions sobre les dues 

principals obres “oficials”, concretament el Manual de Filosofía de Servant Beauvais, 

traduït per López Uribe, i el Curso completo de Filosofía elemental de Gutiérrez Díaz. 

Joaquim Carreras ho explica així: “Llegado a la cátedra universitaria, Llorens expuso en 

ella la filosofía de su maestro, saltando en ocasiones por encima de las recomendaciones 

ministeriales de unos determinados textos o de unas determinadas doctrinas”
328

. Es 

tractava, doncs, de no cedir gens en la seva responsabilitat docent; per damunt de tot 

estava la intenció de transmetre les doctrines que professava i el deure moral de donar-

les a conèixer amb fidelitat i de forma atractiva. 

 

En carta de juliol de 1862 a Marià Aguiló, cap de la biblioteca universitària, Llorens li 

comenta des de Vilafranca que ha escrit a Verdaguer
329

 per què li envïi  Esquisse 

orográphique de l’Europe, de Bredsdorff i Olsen, i també diu que li torna a recordar que 

li convindrien les obres completes de Humboldt. El mes següent, en carta al mateix 

corresponsal, acusa la recepció d’una “Geografia” de Mackay. L’agost de 1864, 

procedent de la mateixa font, Llorens fa un comentari despectiu d’una coneguda obra 

pedagògica del segle XVIII: «Me han traido un libro que creía era algo y veo que no es 

nada: “Instruccions per la ensenyansa dels minyons”, per lo R. Baldiri Reixach, 

Gerona.» 

 

A través dels incisos que havia incorporat a les lliçons de filosofia, Llorens donava una 

perspectiva personal a l’obra dels filòsofs, introduint en la cultura catalana uns autors i 

uns mètodes que eren del tot nous en el panorama educatiu del moment. Volia que els 

seus alumnes entressin en la filosofia a partir de les seves pròpies experiències i 

sentiments més que no pas a través del dictat dels manuals d’estudi: 
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“ Había observado por otra parte que el exceso de lectura es fuente en nuestra época de 

horrible confusión de ideas (...) Tanto bastaba para que al abrir su curso de filosofía 

ordenara a los discípulos prescindir completamente de todo texto, y estudiar el alma 

humana por el método experimental, como se estudia la física y como se estudia la 

química (...) Llamaba a que penetraran por sí mismos en el campo científico (...) para 

basar los actos de su vida entera sobre cimientos sólidos.”
330

 

 

 

L’Escola filosòfica de Barcelona 

 

Els precedents immediats d’una filosofia racialment catalana es troben en el pensament 

alemany del segle XIX que donarà lloc a les formulacions nacionalistes, també en 

l’àmbit filosòfic. El gruix, però, del pensament modern divulgat a Catalunya procedeix 

de l’escola d’Èdimburg.  

 

Els orígens remots de la filosofia catalana es remunten al segle XIII amb la figura de 

Ramon Llull, revulsiu del cristianisme occidental, segueixen durant el XIV amb 

Francesc Eiximenis, Bernat Metge fins a Ramon Sibiuda (?-1432) –aquest, de ple en els 

prolegòmens de l’humanisme renaixentista d’inicis del segle XV- i culminen amb Joan 

Lluís Vives (1492-1540), contrapunt, des del catolicisme postescolàstic més avançat, a 

les posicions revolucionàries de l’humanisme protestant. Amb la desaparició de Vives, 

que no retornà a la seva pàtria valenciana per evitar la persecució inquisitorial que 

s’havia acarnissat amb la seva família, d’origen jueu, es pot considerar que cap figura de 

relleu apareix en l’àmbit cultural català (Principat i regnes valencià i mallorquí), que 

segueix la decadència política general de la Corona aragonesa entre els segles XVI i 

XVII
331

. 

A finals del segle XVII s’iniciaren les pretensions reials de posar les universitats sota 

l’autoritat del monarca, pretensió que es reforçarà amb l’arribada dels borbons, la qual 
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cosa fou combatuda amb obstinada resistència tant per l’Estudi General de Barcelona 

com pel Consell de Cent, decidit a defensar la seva autonomia. D’altra banda, el 

contenciós entre tomistes i suaristes, quant a la filosofia, pretenia desplaçar els dominics 

catalans, tradicionalistes i arrelats al poble, pels jesuïtes suraristes, influïts pel 

pensament francès, més modern i partidaris del poder reial
332

. 

 

Al llarg del segle XX ha estat motiu de discussió entre els filòsofs l’existència o no 

d’una autèntica tradició filosòfica pròpia de Catalunya reconstruida durant el segle XIX 

per donar suport a la conformació d’una certa idea de nació diferenciada entre el conjunt 

de les nacions europees dels segles XIX i XX. El que sí és indiscutible, és el pes que el 

pensament generat per uns pocs autors i professors catalans va tenir a l’Espanya 

desomònica, començant pel més conegut de tots ells dins l’àmbit peninsular, el vigatà 

Jaume Balmes (1810-1848), continuador de l’eclecticisme escolàstic de Cervera (proper 

al de Buffier) i de la filosofia escocesa de Reid i Hamilton, en paral·lel a Martí i a 

Llorens. Combaté el sensualisme i l’idealisme transcendental i impulsà amb Rubió i 

Ors, Tomàs Aguiló i Josep Maria Quadrado el que es conegué com l’escola apologètica 

catalana, relacionada directament amb els aplogistes francesos Ozanam, Lacordaire
333

, 

Chateaubriand, Montalembert, Ravignan i Dupanloup. Balmes, tanmateix, valorà les 

reformes liberals proposades per Pius IX en els primers mesos del seu papat com una 

coincidència amb el seu propi pensament, cosa que li valgué dures crítiques des dels 

nuclis catòlics més irreductiblement intransigents i que es venia a sumar al fracàs de la 

seva proposta política per a la superació del conflicte dinàstic i ideològic (el matrimoni 

d’Isabel II amb el fill de Carles VI, el comte de Montemolin). 

 

Per Llorens, “La palabra civilización cuadra perfectamente en los pueblos en quienes se 

presenta distintamente la forma del Estado. La Filosofía sólo se nos presenta en pueblos 

que han alcanzado cierto grado de civilización.”
334

. Per tant, era perfectament plausible 

referir-se a una filosofia espanyola, però no es podia descartar, de la interpretació de la 

seva doctrina, albirar una filosofia catalana, perquè Catalunya, en tant que poble definit, 

                                                 
332

 Miquel Siguan: “La tradició filosòfica de la Universitat de Barcelona”, dins DD.AA: L’aportació de la 

Universitat catalana a la ciència i a la cultura, p. 112. 
333

 En una carta a Aguiló, l’agost de 1862, Llorens confessa que es troba en un “marasmo científico”, del 

qual ha sortit momentàniament per haver llegit “con avidez las Conferencias de Tolosa del P. 

Lacordaire”, neotomista i defensor de les tesis més liberals del catolicisme francès, favorable a la 

democràcia i a la política social de l’Estat i de l’Església.  
334

 Francesc Xavier Llorens i Barba: Apuntes de historia de la filosofía. Curso de 1855 a 1856, p. 5. 



 

 

195 

havia arribat a un important grau de civilització durant la Baixa Edat Mitjana, i l’havia 

mantingut durant els dos segles posteriors integrada, inicialment, de forma més 

autònoma, i després, unificada dins del regne d’Espanya, malgrat que des d’aleshores la 

civilirzació pròpia i distinta es mantingué a través dels nivells baixos, de la societat i 

estructura política (ajuntaments) d’aquest poble. 

 

Segons Norbert Bilbeny, Llorens contribuí a mantenir en forma la cultura filosòfica 

universitària durant molts anys amb la seva peculiar adaptació de la filosofia escocesa 

del sentit comú i altres influències: “només deu anys més jove que Balmes, però segur 

coneixedor dels seus escrits, a penes farà mai cap al·lusió al filòsof de Vic, malgrat 

coincidir en l’interès per la gnoseologia del “sentit comú”, adpotada per ambdós com a 

alternativa al positivisme i a l’idealisme postkantià davant l’esllanguiment de 

l’escolastica en llur context filosòfic. Amb tot, la filosofia de Llorens, malgrat donar-se 

em una època de “cansament” dels sistemes filosòfics –començant pel hegelià-, se’ns 

presenta amb una certa qualitat d’obra ex novo, originària i ben construïda, que 

contrasta amb la dels seus immediats predecessors Ramon Martí i Jaume Balmes. Això, 

unit a un rigor i a un dialectisme peculiars per part del nostre autor, impedí durant força 

anys que la crisi i les limitacions del pensament filosòfic en el medi hispànic es 

resolguessin, en l’ambient universitari català, amb l’existència d’una mala filosofia 

acadèmica”
335

. 

 

Miquel Siguan fa una comparació entre Martí d’Eixalà i Llorens: 

 

“Llorens, amb més profunditat i coherència que Martí, exposà una filosofia 

perfectement moderna, que no sols és solidària de la ciència i de la idea de progrés sinó 

que pretén respondre als interrogants principals de la filosofia moderna i que, al meteix 

temps, no trenca amb el passat sinó que, al revés, el justifica. Crec que és fàcil advertir 

una clara correspondència entre aquesta posició intel·lectual i la manera com la burgesia 

il·lustrada de Catalunya ha entès la seva funció social, una burgesia interessada per la 

ciència i les seves possibles aplicacions –o sigui la indústria- i que simpatitzava amb la 
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racionalitat de les noves idees polítiques, una burgesia partidària de la renovació i del 

progrés però no del trencament revolucionari amb el passat.”
336

 

 

Durant la segona meitat del segle, segurament arran de les idees divulgades per Llorens 

des de la Universitat, la intel·lectualitat catalana pren consciència de la necessitat 

d’establir una especificitat local en filosofia. Josep Leopold Feu expressava el 1862 el 

desig de poder promoure noves tasques filosòfiques a Catalunya seguint  els exemples 

de Martí d’Eixalà i de Balmes (paradoxalment, no citava Llorens, que havia estat 

professor seu a la Universitat). En el mateix article resumia l’evolució del pensament a 

Espanya des del canvi de règim i feia un repàs de les principals doctrines europees que 

hi van tenir ressò. En comentar la penetració del krausisme trobem uns arguments que 

recorden molt els del seu mestre: 

 

“¿qué puede esperarse de una filosofía, si no viene determinada en los pueblos por un 

movimiento espontáneo de la especulación, ó que, siendo importada, no guarda íntima y 

misteriosa consonancia con los caracteres nacionales o las exigencias del espíritu 

público?”
337

 

 

Més endavant, durant el tombant de segle, ja es parlava obertament d’una Escola 

Catalana de filosofia, assenyalant Martí, Balmes i Llorens com a principals 

representants d’un pensament amb arrels genuïnament catalanes. Rubió i Lluch sí 

concedí a aquest últim el lloc oportú, i fins i tot el convertí en eix vertebrador de la 

filosofia catalana del XIX: 

 

“Llorens no fue propiamente el fundador de la Escuela Catalana, pero sí su apóstol más 

venerado y su representante por excelencia. Si Balmes ha ejercido más influencia en el 

resto de España que en Cataluña, fue precisamente porque no encarnó tanto como 

Llorens el psicologismo escocés, principal distintivo de la filosofía catalana del siglo 

XIX. Los pensadores más importantes de Cataluña, fuera de la gloriosa y solitaria 

aparición de Balmes, fueron casi todos precursores, colaboradores, o continuadores de 

aquella exclusiva dirección, a la cual se sometió también, en parte, el filósofo de Vich, 
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que procuró salvar la autoridad del sentido común contra el sensualismo y el idealismo 

y más particularmente contra la ciencia trascendental.”
338

 

 

Tomàs Carreras i Artau, tot i criticant els detractors de la filosofia catalana del XIX com 

mossen Bové, no veia, però, prou motius per parlar encara d’una autèntica escola 

nacional catalana de filosofia: “Res d’estrany, doncs, que la jove promoció universitària 

veiés en els noms de Balmes i en Llorens no sols la representació de la filosofia de 

Catalunya al segle XIX, sinó que, anant massa enllà i perdent el sentit de la perspectiva 

històrica, els considerés com a punt de partida per a la constitució d’una escola catalana 

de Filosofia.” Però alhora veia “dues actituds antagòniques, al voltant de la figura de 

Llorens i de les seves lliçons: la dels continuadors de la Filosofia del Sentit comú i la 

dels impugnadors acèrrims d’aquesta filosofia. I no és difícil descobrir, en el fons 

d’aquest espisodi, dos temperaments peninsulars irreductibles”
339

 

 

Joaquim Xirau era de la mateixa opinió: “Hi ha hagut en alguns moments homes 

eminents que participaren en les discussions filosòfiques plantejades en el seu temps 

(...) Així en la Catalunya vella Ramon Llull, Sibiuda, Vives i altres, i en la Catalunya 

moderna homes com Jaume Balmes i Xavier Llorens. Però mai cap d’ells no ha 

constituït escola ni ha aconseguit que els temes plantejats i discutits en les seves obres 

fossin represos, aprofundits i amplificats per successives generacions. Es tracta sempre 

de figures aïllades, amb tots els defectes i totes les deformacions que aquest aïllament 

suposa.”
340

 

 

Salvador Bové, capellà lul·lista, especialista en història institucional i en filosofia 

“nacional”, tampoc era partidari de considerar que una teòrica escola filosòfica 

pròpiament catalana degués gaire al mestratge de Llorens, per la seva nul·la disposició a 

encapçalar cap moviment de reivindicació cultural nacional diferenciat de l’àmbit 

estatal general, i així ho expressà:  

 

“aleshores Catalunya i Espanya estavan molt confoses, [Llorens no distingí lo tremp 

intelectual de Catalunya del tremp intelectual de Castella, y per axó feu, segons lo 
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nostre humil parer, que aquell procedir, que havem calificat d’excelent, resultés 

incomplert en les mans del docte catedrátich.”
341

 

 

En canvi, qui sí afirma l’existència d’una escola de Barcelona lligada a Llorens és 

Marcelino Menéndez Pelayo, el qual inicià els seus estudis a la Universitat de Barcelona 

el mateix curs que es produí la mort del mestre. Menéndez atribuia a la seva estada a 

Barcelona i a l’ambient filosòfic de l’època haver pogut mantenir una posició eclèctica 

entre el pensament tradicional catòlic i el racionalisme excessiu imperant en els 

ambients liberals espanyols:  

 

“En esta escuela me eduqué primeramente, y aunque la vida del hombre sea perpetua 

educación y otras muchas influencias hayan podido teñir, con sus varios colores, mi 

espíritu, que, a falta de otras condiciones, nunca ha dejado de ser indagador y curioso, 

mi primitivo fondo es el que debo a la antigua escuela de Barcelona, y creo que 

substancialmente no se ha modificado nunca. A esta escuela debí en tiempos 

verdaderamente críticos para la juventud española el no ser ni krausista ni escolástico, 

cuando estos dos verbalismos, menos distantes de lo que parece, se dividían el campo 

filosófico y convertían en gárrulos sofistas o en repetidores adocenados a los que creían 

encontrar en una habilidosa construcción dialéctica el secreto de la ciencia y la última 

razón de todo lo humano y lo divino.”
342

  

 

Cal remarcar, però, que Menéndez considera “antiga” l’escola filosòfica barcelonina: un 

fenòmen ja passat que -podem entendre- no tingué continuitat en el temps.  

Altres estudiosos com Joaquim Carreras i Artau
343

, germà de Tomàs citat anteriorment, 

sí veien en el treball davant dels deixebles de Martí d’Eixalà i del mateix Llorens la 

llavor de l’anomenada Escola catalana del segle XIX. La campanya per obtenir el 

trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona, l’important paper jugat per Martí 

d’Eixalà en aquest procés, l’aspiració ciutadana a una cultura superior i l’actitud 

filosòfica i vital emprenedora -diferenciada de les aspiracions de la vella Espanya 

imperial- són els eixos del seu raonament. En el mateix temps Pere Font i Puig afirmava 
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que Llorens va ser un convençut de l’existència d’una modalitat especial de la filosofia 

a Espanya, i dins la modalitat espanyola, d’una peculiar modalitat catalana
344

. Aquesta 

afirmació, però, és molt difícil d’argumentar amb la documentació de què disposem, si 

no és que es refereix a l’interès de Llorens pel lul·lisme i pel vivisme. No ens consta 

una preocupació seva per diferenciar específicament la filosofia catalana d’aquella 

produida en la resta de l’Espanya cristiana.  

 

José Luís Abellán no parla d’Escola de Barcelona o catalana en els seus estudis sobre el 

pensament espanyol contemporani, però relaciona els filòsofs amb l’ambient de 

renovació cultural de la Renaixença: “El movimiento surgido a mediados del XIX en 

torno a la “Renaixença”, con las figuras de Milà y Fontanals, Rubió i Ors, Martí 

d’Eixalà, Buenaventura Aribau, Llorens i Barba... van a poner en marcha una nueva 

sensibilidad en la que aflora el historicismo liberal de carácter romántico, con su alta 

valoración de la Edad Media y del medievalismo. A través de estos elementos se 

acrisola una conciencia nacional que busca sus raíces en el pasado, al tiempo que intenta 

consolidarse en el futuro.”
345

 

 

Més enllà d’una denominació local barcelonina, Josep Maria Fradera destaca les 

referències a diferents escoles catalanes paral·leles i, sovint, en contrast amb la formació 

d´una cultura liberal espanyola, que cercaven uns fonaments propis, autònoms, i uns 

límits concrets al desenvolupament de les respectives doctrines. Es refereix a escoles 

definides sobre diferents disciplines com l’escola catalana del dret encapçalada per 

Manuel Duran i Bas, seguidora de la línia historicista de Savigny, que comentarem més 

endavant; l’escola literària catalana, hereva de l’escola romàntica, impulsada pels homes 

i dones de la Renaixença aplegats en el moviment floralista; l’escola apologètica 

catalana, promotora del manteniment dels dogmes catòlics i la raonabilitat de la religió 

en un entorn social percebut com en descomposició; l’escola econòmica catalana, 

principalment defensora del proteccionisme i, finalment, l’escola filosòfica catalana. Per 

Fradera, la percepció cultural amb uns límits que no corresponien a l’àmbit estatal 

“suposadament, condicionava tant la pràctica de les ciències històriques, com la de la 
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literatura i l’art (...)”
346

; però la concepció moderna de caire historicista en aquests 

àmbits no havia de ser, per als seus formuladors, un factor immobilitzador a priori 

davant dels intents renovadors: 

 

“el respecte a la tradició dels pobles no volia dir la submissió a cadascuna de les 

institucions, els costums, o les pràctiques llegades del passat. Intel·lectuals orgànics 

d’una burgesia amb forts problemes d’instal·lació en el seu medi, aquests homes no 

s’enganyaren mai sobre les distàncies que els separaven de les tradicions polítiques de 

l’Antic Règim, fet que dóna coherència precisament a la recerca desesperada d’uns 

principis d’estabilitat de tipus nou.”
347

 

 

Vistes aquestes opinions i altres que no exposem per reiteratives, podem afirmar que 

l’actuació docent tant de Llorens com del seu mestre Martí d’Eixalà s’ha vist sovint 

emmarcada en diferents perspectives, en funció de l’interès subjectiu dels estudiosos. 

D’una banda, la d’aquells que han vist solament els aspectes lligats a la tradició 

escolàstica (Milà i Fontanals, Torras i Bages), interessats en mantenir els corrents 

oficials del pensament catòlic o aquells que com Bové han prioritzat la connexió 

medieval entre Llull i Llorens. D’altra banda, la visió d’aquells (Menéndez Pelayo) que 

van saber assolir la diversitat d’influències aportades pel mestre vilafranquí en temps de 

maniqueïsme entre els homes de fe i els de raó. I també ha esta important la dels qui han 

donat una suprema importàcia a la consideració dels dos filòsofs, Martí  i Llorens, com 

a creadors d’una escola filosòfica específicament catalana, que des dels dos patriarques 

arribaria fins a Joaquim Xirau, passant per estudiosos de Llorens com Jaume Serra i 

Hunter, els germans Carreras i Artau i Francesc Mirabent i Vilaplana. Segons aquesta 

opinió, la guerra civil espanyola i l’exili d’alguns d’aquests intel·lectuals estroncà la 

continuació i influència d’aquest grup com a corrent de pensament a la península, 

procedent dels mestres del XIX.  

 

No es pot afirmar que Llorens i Barba fos el propulsor voluntari de cap escola filosòfica 

catalana, però hem vist que la seva actuació docent sí va servir per forjar un corrent de 

pensament paral·lel situat entre el catolicisme més tradicionalista i el racionalisme 

krausià gnòstic. La difussió de la doctrina del sentit comú a partir de l’escola escocesa 
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va significar un segell de distinció entre la filosofia que s’ensenyava a Catalunya i la de 

la resta de l’Estat, quelcom que després hom ha assenyalat com a característica pròpia 

del caràcter català, el seny, equidistant de tota concepció radical i més atent a l’anàlisi 

de la realitat que a la materialització de concepcions ideals.  

 

Per a Llorens la dimensió prioritària de la filosofia és el problema del coneixement 

(gnoseologia). La filosofia, doncs, ha d’estudiar profundament l’esperit que les coneix, 

és a dir que el filòsof ha de cercar dins seu els mecanismes gnoseològics, ha de 

qüestionar el seu propi esperit per arribar a una filosofia del sentit comú. La psicologia 

empírica es nodreix de la lògica i de la metafísica, mentre que la teorètica pràctica ho a 

través del dret i de l’ètica
348

. 

 

L’autèntic element que ens permet el coneixement objectiu, segons el mestre vilafranquí 

és el seny o sentit comú, que podem entendre’ls com a equivalents en català. El primer 

concepte ateny a la capacitat cognoscitiva de què ja parlaven Ramon Llull i Ausiàs 

March, però també es refereix a la opinió personal que hom pot expressar fruit dels seus 

propis processos racionals. Aquesta ponderació i capacitat mental sana del judici, que és 

dominat per la raó, també l’anomenem seny. Com veiem, no es pot parlar d’una opinió 

assenyada, sinó de diverses en funció de l’anàlisi correcte, de l’ús adequat de la raó, que 

pot portar a judicis diferents i a l’especulació filosòfica, però sempre a través de les 

eines comunes de la raó.  

 

El sentit comú, segons la filosofia aristotèlica, és el sentit central que té com a funció 

coordinar les sensacions pròpies de cada sentit especial referides a un mateix objecte, 

per tal de donar-nos una percepció d’ell. S’interpreta també com a consciència. Segons 

l’escola escocesa  i els eclèctics el sentit comú és la part immutable de l’esperit on rau la 

raó, des d’on aquesta es va desenvolupant de forma reflexiva. 

 

Cal aclarir també quin és el concepte de consciència que figura en la part central de la 

filosofia llorensiana. Podem entendre-la com a intuició més o menys clara que té 

l’esperit dels seus actes. La naturalesa de la consciència és fonamental i no pot 

subdividir-se en elements més simples, segons William Hamilton (que era el filòsof de 
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referència per a Llorens). També es defineix com la capacitat del coneixement immediat 

d’una cosa i, fins i tot, d’un mateix. Aquesta definició de consciència encaixa amb la 

màxima socràtica “coneix-te tu mateix” que també era repetida per Llorens als seus 

alumnes. Això ens porta a una definició més psicologista en l’explicació d’allò que és la 

consciència, es pot entendre con el conjunt de fets psicològics, immediats o no, que 

pertanyen a un individu o a un conjunt d’individus que tenen un caràcter comú 

(consciència col·lectiva). Aquesta concepció de la consciència és més àmplia que la dels 

escocesos, que la veien exclusivament com una eina bàsica de l’esperit. En aquest sentit 

“l’ànima és un ésser que es coneix a sí mateix [... Aquest coneixement que l’ànima té 

de sí mateixa, ja que tant hem de parlar d’ell, rebrà aquí el seu nom, malgrat que en 

moltes filosofies no l’hagi tingut, doncs a dia d’avui no pot excusar-se donar-li, i aquest 

nom es el de consciència: així l’ànima és un ésser conscient.”
349

  I en relació entre la 

consciència i el coneixement afirmava:  

 

“Vejam, doncs, en quina relació es troben aquestes dues paraules, consciència i 

coneixement. Quan es tracta del sentir i del voler, ens acomodem fàcilment á l’expressió 

consciència del sentir, consciència del voler, perquè sempre en realitat, consciència el 

sentir és cosa diferent del conèixer, i al voler li passa el mateix; així el sentir i el voler es 

presenten clarament com a objectes subjectius, i, per tant, no hi ha cap dificultat per 

admetre que el coneixement d’aitals objectes es digui consciència [...” Respecte al 

coneixement centra l’atenció en l’objecte
350

: “En canvi quan es tracta, fora de la 

Psicologia i en general de la Filosofia tota, dels coneixements humans, s’atén solament 

l’objecte [... Veig un objecte, una constel·lació, i estic absort en ella; però quan ha cesat  

la meva activitat cognoscitiva, quan jo he deixat d’estar en comunicació amb aquell 

objecte còsmic, encara trobo matèria per a la meva admiració; dic: el que m’admira ara 

és que conec allò; m’admiro del meu coneixement, i sento un moviment de gratitud vers 

qui me l’ha donat, més per haber-me’l donat que per l’objecte conegut. Quan això 
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succeeix, és evident que prenem el coneixement no pel que val respecte a l’objecte, sino 

pel que significa com a acció del subjecte”.
351

 

 

En el terreny polític, aquesta actitud mental propugnada pels cercles conservadors va 

servir de model a exportar en algunes ocasions de la vida política de l’Estat, per trobar 

vies alternatives entre reaccionaris i revolucionaris o entre el nacionalisme espanyol 

centralista i els territoris amb memòria històrica d’autogestió que van optar per la 

recuperació de poder polític i administratiu. Durant el segle XX, sobretot en el període 

de la dictadura franquista, el seny moderador de les passions i dels impulsos, la voluntat 

negociadora davant els conflictes i la tradició pactista de les elits polítiques han estat 

presentats com a signes de la manera catalana d’entendre el món i les relacions, 

identificant la catalanitat amb els valors polítics conservadors i culturalment amb les 

essències del catolicisme.  

 

Aquesta visió un tant esbiaixada de la realitat històrica de Catalunya deu molt a la 

significació de la generació intel·lectual de Llorens, que  adreçà les passes d’una bona 

part de l’elit cultural i econòmica local cap a la col·laboració i a la recerca de la 

influència, i no pas a l’enfrontament, amb el poder polític espanyol. Una projecció 

optimista de la història que ha menystingut les manifestacions més arrauxades de la 

societat catalana, al marge de les consignes de la política general espanyola, com ha 

estat el federalisme, el catalanisme i l’estructuració dels moviments socials reformistes i 

revolucionaris, els quals, en part, també podien pouar en les lliçons de Llorens quant a 

la definició de la pròpia consciència, la forma particular d’interpretar els fets, i la 

constatació que Catalaunya, aleshores, formava una entitat nacional pròpia tant o més 

accentuada que avui dia i, per tant, havia desenvolupat, tot i que amb moltes mancances, 

una Filosofia característica des de l’Edat Mitjana amb els Llull, Sibiuda, Vives, Setantí, 

etc. 
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La filosofia del Dret català en el XIX: l’Escola històrica a Catalunya 

 

Paral·lelament a la consolidació dels estudis filosòfics a la Universitat de Barcelona, 

van guanyar importància a la Catalunya del segle XIX els de jurisprudència. L’estudi 

del Dret era la part utilitària políticament i rendible econòmicament de la branca de les 

lletres. Alguns estudiants, com el propi Llorens, s’asseguraven amb la titulació 

corresponent una posició social i una possible sortida pràctica abans de continuar la 

seva autèntica vocació. El seu mestre Martí d’Eixalà, el seus dos avis, Manuel Barba i 

Roca, Francesc Xavier Llorens i Nin, i els seus oncles Ingasi Sanponts i Barba i 

Francesc Xavier Llorens i Roca van ocupar carrecs docents a les facultats de 

Jurisprudència de Cervera i de Barcelona. La capital catalana, en procés de creixement i 

d’expansió, facilitava els mitjans a un abundant planter de futurs advocats, jutges i 

notaris. 

 

El motiu d’incloure una referència a l’Escola històrica del Dret a Catalunya és l’estreta 

vinculació existent entre la Filosofia i el Dret. Si la primera disciplina facilita els 

instruments teòrics que expliquen, entre altres qüestions, el sentit del món, de 

l’existència humana i les relacions entre home i naturalesa, el Dret recull els diferents 

sistemes d’adaptació dels individus a la societat i al medi a través del costum, de la 

jerarquia i de la regulació codificada d’aquestes relacions. En uns anys en què s’estaven 

posant les bases del nou estat liberal, l’adopció, ni que fos parcial, dels postulats 

historicistes de Savigny esdevenia el camí pràctic d’allò que Llorens havia postulat en el 

seu discurs universitari de 1854 a propòsit de la filosofia: la recerca en el propi 

patrimoni cultural dels elements d’adaptació a les noves circunstàncies sense menystenir 

les aportacions foranes, però primant les formes autòctones de fer que en el passat 

s’havien demostrat útils per facilitar la pervivència com a poble.  

 

L’Escola històrica catalana fou una manifestició pràctica d’aquell focus filosòfic sorgit 

a la Universitat de Barcelona i que tingué en Llorens un dels seus principals animadors. 

Per la naturalesa de la matèria que tractava, les manifestacions d’aquesta Escola van 

tenir una forta repercussió política i mediàtica tant a nivell català com espanyol, però els 

seus personatges implicats no van sorgir de sobte. 
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Els estudis jurídics de la Catalunya havien patit un important estancament arran de la 

Guerra de Successió, amb la pèrdua de la capacitat legislativa de les institucions 

catalanes i el tancament dels principals centres d’ensenyament superior. Tanmateix, a la 

nova Universitat de Cervera Josep Finestres i Montalvo (1688-1777) mantingué viu 

l’interès per l’estudi del Dret català gràcies al seu gran prestigi acadèmic, al mateix 

temps que criticava aquells que “borbonejaven” i es resistia a l’ús sistemàtic de la 

llengua castellana, que solament usava per obligació imperativa
352

.  

 

El 1832 els advocats de Barcelona es constituiren en corporació professional creant el 

Col·legi d’Advocats. Durant el segle XIX, arran del trasllat de la Universitat de Cervera 

a Barcelona, es formà un grup de juristes, influents durant tot el segle, a l’entorn de 

Ramon Martí d’Eixalà, també impulsor, com hem vist, de la renovació filosòfica 

catalana. Enric Prat de la Riba el considerà fundador de l’Escola Jurídica Catalana
353

, ja 

que fou, juntament amb Ramon Roig i Rei i Ignasi Ventalló, membre de la comissió que 

constituí l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació a Catalunya el 1840, de la qual seria 

president en diverses ocasions.  

 

Des de l’Acadèmia, la Universitat i les Corts, aquest grup format en bona part per 

deixebles de Martí
354

 arribaria a tenir una important significació intel·lectual i política a 
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partir de mitjans de segle com és el cas de Reynals i Rabassa, Mestre i Cabañas, Illas i 

Vidal, Coll i Vehí, Figuerola, Pi i Margall, Valls i Pascual, Codina i Vilà, Duran i Bas i 

Permanyer i Tuyet o el mateix Llorens. Alguns d’ells degueren directament a Martí el 

seu accés inicial a la Universitat
355

. Duran i Bas atribuí al seu mestre el desvetllament de 

l’interès pel coneixement del dret històric en els seus alumnes arran del treball d’edició 

de Las siete partidas d’Alfons X. La feina iniciada en 1843 per Ignasi Sanponts i Barba, 

Josep Ferrer i Subirana i el propi Martí d’Eixalà, expulsats aleshores de les seves 

càtedres pel govern progressista, va haver de ser continuada a partir de 1846, a causa de 

la mort dels dos primers, per Martí i els seus deixebles Felip Vergés, Francesc 

Permanyer, Tomàs Sivilla i Joan Illas i Vidal. 

 

Aquesta feina va servir per revaloritzar l’existència de les fonts jurídiques pròpies i 

estudiar la coherència del procés de construcció dels antics codis i institucions de 

justícia. Es creà així una consciència col·lectiva del valor dels aparells jurídics 

territorials que sortí en defensa de les particularitats del dret català arran de l’estudi d’un 

projecte de Codi Civil comú o unificat que inicià la seva vida a les Corts l’any 1851.  

 

Les pressions exercides des dels principals territoris forals (Catalunya, Navarra i les 

províncies basques) permetran que la comissió encarregada de revisar el nou Codi 

compti amb representants d’aquestes zones, però els seus treballs no prosperaran.  

La iniciativa es reprendrà durant la Restauració, quan el clima polític s’estabilitzà i la 

modernització de l’Estat seguint el model uniformista tornava a marcar la pauta de la 

política espanyola. A Catalunya, on des de l’Ateneu Català l’any 1862 ja s’havia avisat: 

“Cómo puede conciliarse el artículo constitucional de unos mismos códigos que regirán 

en toda la Monarquía, con la conservación de las instituciones locales de derecho que no 

sea conveniente suprimir?”
356

. Una de les accions que s’emprengueren posteriorment en 
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relació al projecte unificador del govern va ser la convocatòria el 1881 d’un Congrés 

Català de Jurisconsults, on la posició dels favorables a la unificació (Sol i Ortega, 

Mascaró i Manté) quedà en minoria davant la dels defensors del manteniment de les 

particularitats jurídiques del dret tradicional català (Vallès i Ribot, Duran i Bas). La 

campanya en defensa del Dret civil propi coincidia amb la gestació del catalanisme 

polític i les divergències entre els homes de “La Renaixensa” i els del “Diari Català”.  

 

Tot i això el crit d’alerta partí de Verdaguer i Callís, des de les planes de “La Veu de 

Montserrat” qui, a través de la Lliga de Catalunya promogué una campanya de mítings 

de protesta per les comarques catalanes, que tingueren com a resultat la retirada del 

polèmic article 15 del Codi, el qual condemnava a la desaparició, a mig termini, del 

Dret civil particular dels territoris històrics
357

. L’acció cívica retrucava l’activitat 

política, exercida en el mateix sentit a Madrid, per part de Maluquer i Tirrell al Senat i 

de Duran i Bas al Congrés.  

 

La feina constant dels juristes-polítics catalans com Duran i Permanyer en les 

comissions d’estudi del projecte va obtenir el seu fruit el 1889, quan es promulgà el 

Codi Civil espanyol, que tot i imposar el dret castellà com a general de l’Estat, inclogué 

els drets civils forals dels diversos territoris recollits en forma d’apèndix, que eren 

d’aplicació preferent en el cas dels drets dels particulars. Les lluites dels tradicionalistes 

carlins, i les seves reivindicacions forals durant tot el segle, també degueren influir en la 

relativització de l’orientació centralista que animà el primer projecte de la comissió de 

1851: una petita victòria (la primera del catalanisme, segons Verdaguer i Callís) que no 

canviava substancialment la política de caire unitarista de conservadors, liberals i 

republicans de la Cort, que també va servir per incrementar les desconfiances i crítiques 

del nacionalisme espanyol contra Catalunya, però que serviria per encoratjar l’activitat 

política del catalanisme regionalista conservador, sector que podia apuntar-se la victòria 

parlamentària i presentar-se a l’opinió catalana com l’autèntic representant pràctic dels 

interessos catalans davant les institucions polítiques estatals, després dels nuls resultats 

d’altres iniciatives com el Memorial de Greuges (1885).  
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El pes que l’Escola històrica del Dret va tenir a Catalunya es deu fonamentalment a 

l’assimilació, per part de Manuel Duran principalment, d’una part de les idees de 

Friedrich Karl von Savigny, rector de la Universitat de Berlin des de 1812 i considerat 

el fundador d’aquest corrent. L’alemany centrava el seu discurs en tres punts essencials: 

la importància del costum en la concreció dels sistemes jurídics (Dret consuetudinari), 

la negació de la codificació legal unitària i la defensa del Dret romà com a garant d’un 

cert Dret de gents mínim a tot individu
358

. A Alemanya aquest darrer punt serà objecte 

de discussió per part dels mateixos integrants de l’Escola, que majoritàriament es 

decantaran per l’adopció del Dret germànic com a genuïna font en la posterior 

Alemanya unificada, en contra de l’opció romanista propugnada per Savigny. 

 

En el cas català existeix un precedent remot sobre la qüestió iusnaturalista: Francesc 

Fabra i Soldevila ja en 1838 escribí a Madrid un llibre sobre la Filosofía de la 

legislación natural que no sembla que tingués gaire repercussió, però on es tractaven 

amb esperit modern els problemes de l’antropologia social
359

. Tanmateix, Duran 

aprofigà algunes de les seves idees, que considerava superiors a les del francès Fredault. 

Com Llorens, Duran criticava el costum d’utilitzar les argumentacions arribades de més 

enllà dels Pirineus sense passar-les pel sedàs de la pròpia configuració com a poble. 

Això és el que féu  amb el pensament savignyà una bona part de les raons del mateix 

Duran i de Permanyer, principalment, li deuen l’aprofitament de la força teòrica “d’una 

doctrina que donava força científica a la constant aspiració de mantenir els furs del Dret 

català contra els constants anuncis d’unificació de la llei civil espanyola”
360

.  

 

La defensa del dret consuetudinari esdevenia una protesta contra les legislacions 

abstractes nascudes dels principis de la Revolució francesa i contra la política 

centralitzadora que posava en perill la pervivència i prosperitat d’una elit industrial i 

terratinent que començava a desenvolupar una consciència de grup dins dels partits 

dinàstics. Aquesta postura estava en sintonia amb els postulats defensats per Llorens des 

del camp de la filosofia, quan recomanava no lliurar-se obertament a les influències 

forànies sense valorar, primer, els fonaments del propi pensament. La vocació 
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indigenista propugnada des de la filosofia y recollida pels jurisconsults és una de les 

principals aportacions col·lectives del moviment romàntic català dins la gestació del 

liberalisme conservador espanyol. La defensa de les pròpies lleis constituia l’apologia 

d’una part de l’esperit col·lectiu materialitzat, connectava amb una altra de les posicions 

comunitàries de la burgesia industrial de qui també eren representants: el 

proteccionisme, i esdevingué un pas important per fornir els arguments d’aquells que, 

amarats de les raons i els sentiments anticentralistes, defensaran més endavant la creació 

o recuperació d’institucions polítiques d’autogovern locals des de posicions més 

extremes. 

 

Això, però, no significà una adopció plena del sistema savignyà. Els juristes catalans no 

van menystenir el paper “iusnaturalista” de certs principis jurídics com podia ser la 

moral cristiana ni atacaren frontalment la vocació codificadora de l’aparell legislatiu. 

Més aviat, l’acció de l’Escola jurídica catalana va tendir a l’eclecticisme entre 

l’historicisme alemany i la codificació exhaustiva i unitarista que significava l’adopció 

del sistema napoleònic. En Duran i Bas l’activitat divulgadora a través de la càtedra, la 

compilació a través del Dret positiu i la lluita política per refrenar els excessos 

centralitzadors del liberalisme espanyol, van primar per sobre de la teorització 

historicista, que podem valorar com purament instrumental davant la conjuntura del 

moment: una adaptació poc purista respecte als postulats alemanys
361

 (de la mateixa 

manera que Martí i Llorens adaptaren lliurement els principis de l’Escola escocesa a la 

tradició del pensament català). 

 

L’Escola històrica ha estat qualificada d’anacrònica per la crítica procedent dels sectors 

progressistes, per preferir la pervivència del Dret tradicional en comptes d’una 

codificació basada en principis generals idealracionalistes. També ha estat titllada de 

reaccionària quan s’ha oposat a una unificació que garanteixi el principi d’igualtat 

jurídica a tots els ciutadans d’un Estat. A Catalunya, les tensions polítiques produïdes 

arran de la defensa parlamentària de les especificitats jurídiques catalanes, coincidents 

amb el desvetllament del catalanisme polític, van donar pas, ja a finals del XIX, a una 

reacció contra els principis historicistes que animaven l’acció dels principals juristes 
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catalans del moment. Les disenssions es produiren no tant per la necessitat d’afavorir la 

la unificació jurídica, sinó per la influència del tomisme o neoescolasticisme en els 

àmbits intel·lectuals conservadors (que ja hem vist acutuar en el camp de la filosofia) 

que pretenien fonamentar el Dret en els principis cristians i no pas en teories vagament 

populistes (la consuetud) o racionalistes. 

 

El 1884 Enric Planas i Espalter
362

, desconfiant de la procedència protestant de l’Escola, 

posava l’èmfasi en el problema religiós: s’alarmava perquè Savigny situava la moral 

cristiana com una finalitat del Dret, i no com un fonament, cosa que feia grinyolar els 

principis tomistes que remarcaven la necessitat d’establir aquesta moral com l’element 

absolut del Dret. 

 

Enric Pla i Deniel remarcava en 1900 les afinitats de l’Escola històrica amb les 

doctrines dels autors antirrevolucionaris com de Maistre i Burke: en promoure el 

respecte a la tradició i admetre el dret particular al costat del dret general de l’Estat, la 

considerà contrària als principis del liberalisme francès. Però, criticava la negació d’un 

dret natural comú per a tots els humans, i la seva substitució per dret del costum com 

autèntic fill de l’experiència positiva, que feien els partidaris de Savigny, perquè això 

era tant com negar el cristianisme com a font de tot coneixement vertader. Les seves 

objeccions anaven, doncs, per la via de desbrossar el camí al futur nacionalcatolicisme 

espanyol: l’establiment de la unificació jurídica emparada en un dret natural d’origen 

religiós
363

.  

 

La reivindicació del Dret català a través de l’Escola històrica fou un dels instruments de 

politització del catalanisme romàntic i de reivindicació d’una bona part dels 

conservadors catalans. Coincidí en el temps amb l’estructuració del catalanisme polític 

finisecular i esdevingué el principal motor de l’Escola Jurídica Catalana, que tingué la 

seva experessió orgànica més destacada –a banda del Col·legi d’Advocats- en la 

fundació el 1895 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona. 
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L’Oració inaugural del curs universitari 1854-1855 

 

Feia set anys que Llorens formava part del claustre de la Universitat de Barcelona quan 

li fou encarregada la lliçó d’obertura del curs 1854-1855. Titulada Sobre el desarrollo 

del pensamiento filosófico. Oración inaugural que en la solemne apertura de estudios 

del año 1854 a 1855 dijo en la Universidad de Barcelona D. Javier Llorens y Barba, 

Catedrático de la Facultad de Filosofía.  

 

Aquell curs d’inicià amb algunes setmanes de retard a causa de l’epidèmia de còlera que 

havia sofert la ciutat. L’acte inaugural es va convocar a dos quarts de dotze del dia 1 de 

novembre de 1854 a l’Església de Sant Felip Neri, escenari habitual d’alguns dels actes 

universitaris solemnes que no podia encabir amb dignitat el vell convent del carrer del 

Carme. La cerimònia, a la qual van acudir representants de la vida política i acadèmica 

barcelonina i no tot el claustre de doctors a causa de l’epidèmia, va incloure la lectura 

de la lliçó d’apertura, a les dotze, i la posterior entrega dels premis oridinaris i 

extraordinaris de final del curs anterior. Dos dies més tard aparegué a el “Diario de 

Barcelona”
364

 una ressenya del acte que incloia una síntesi breu de les paraules 

pronunciades per Llorens. El text de Llorens fou publicat per l’editorial T. Gorchs de 

Barcelona l’any 1854. Mas i Jornet
365

 afirma que la redacció del manuscrit va tenir lloc 

a casa dels Freixas, una família amiga de l’Arbós (Tarragona) i que entre altres mèrits se 

li ha de reconèixer haver estat l’únic discurs compromès, no exclusivament erudit, dels 

que es van anar pronunciant durant la seva època docent
366

. 

 

L’Oració inaugural constitueix una apologia de les filosofies autòctones en contra 

d’aquells que voldrien empeltar corrents filosòfics aliens abandonant l’estudi i el conreu 

dels propis valors especulatius. Llorens considera ben positives les relacions i 
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influències mútues entre el pensament de les diferents nacions, però sense abandonar 

mai la tradició pròpia per exercir una crítica activa als elements importats: 

 

“Mucho es de temer que el comercio intelectual que al fin vamos estableciendo con las 

demás naciones, no esté siempre de nuestra parte la ventaja del cambio. ¿Y recibiremos 

dócilmente de la nación con quien mantenemos más frecuente trato, recibiremos como 

de buena ley cuantas ideas allí circulan, sin sujetarlas al contraste de nuestro popio 

pensamiento?”
367

 

 

Aquestes frases són un toc d’alerta als vents revolucionaris que agitaven el país en les 

habituals convulsions del XIX i que sovint tenien el seu orígen en la divulgació dels 

diferents corrents del pensament socialista i democràtic des de Barcelona, procedents de 

la veïna França. Llorens, alhora, insisteix en la necessitat de mantenir la vigència dels 

paràmetres epistemològics llegats dels temps clàssics per construir el sedàs amb el qual 

filtrar les novetats procedents dels nous sistemes europeus per tal d’afavorir la 

hibridació d’aquests amb aquells i així possibilitar la renovació a partir de bases ben 

falcades en la cultura europea comuna. Es pot considerar aquesta proposta com el reflex 

aplicat de la filosofia del sentit comú, el qual aniria a la recerca dels valors i principis 

culturals comuns als diferents pobles del continent, elements que reforcessin els trets 

característics comuns, a partir de formes i sistemes diversos –la philosophia perennis de 

Leibnitz: 

 

“Trasplantar a nuestro suelo un sistema de filosofía exótico traería por de pronto la 

abdicación más cabal de la libertad de pensamiento propio. El cotejo de los diferentes 

sistemas filosóficos que se han producido en la Europa moderna, el examen de la 

filiación que tienen con los de la antigüedad, es una tarea cuya necesidad reclama el 

simple buen sentido, si es que queremos saber de dónde viene y qué vale cada una de las 

ideas que nos llegan de fuera. Mas para tal trabajo no bastaría la fuerza nativa del 

entendimiento humano si no estuviera robustecida con un poderoso ejercicio en un 

sentido esencialmente filosófico; lo cual nos lleva como por la mano a adoptar sin 

reserva la divisa socrática que promete a la investigación resultados de mayor provecho. 
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El nosce le ipsum nos conduce al examen de nuestra naturaleza, y con esto avigora las 

más altas facultades de la mente y nos allana la crítica de los sistemas.”
368

 

 

Però per poder formar part d’un moviment cultural unificat en el procés de la 

civilització europea calia, primer, consolidar les bases pròpies de què parlem, i això 

demanava una feina de construcció i revisió prèvia que calia fer a nivell estatal. Els 

homes de la Renaixença, interpretaven la recuperació cultural de Catalunya per a 

l’Espanya plural que desitjaven en els mateixos termes que Llorens podia parlar 

referint-se a la tensió intel·lectual entre Espanya i la resta del continent, i també havien 

de prendre nota de les línies marcades per l’orador, ja que ells mateixos eren els artífex 

de la formació gradual de l’entorn cultural que podia portar a quallar, amb el temps, una 

filosofia característica com a resultat del desenvolupament i síntesi del treball 

intel·lectual en els diferents àmbits del coneixement: 

 

“Cuando el espíritu nacional haya probado sus fuerzas en diversas direcciones; cuando 

haya atesorado los resultados de una vasta experiencia y sepa fijar una mirada serena en 

el curso de la naturaleza y contemplar sin asombro la complicada marcha de los sucesos 

humanos; cuando el arte después de haberle levantado a la región de la belleza, haya 

puesto en movimento el mundo de las ideas que encierra nuestra conciencia; y cuando el 

desarrollo de la vida práctica haya robustecido la voz de la misma conciencia, no sólo 

en el consejo que para nuestro bienestar nos dicta, sino en el derecho que nos descubre y 

en el deber que de un modo absoluto nos impone; entonces el pensamiento filosófico 

aparecerá como fruto maduro y sazonado de la cultura intelectual de un pueblo. Mas no 

se crea que se produzca de repente, formando un sistema completo y despejado de las 

formas que le prestan el sentimiento y la imaginación; no se crea que allí donde 

despunte el pensamiento filosófico se encuentre ya una filosofía; su formación es 

gradual, y como todos los fenómenos que se presentan en la vida de los pueblos, su 

aparición se halla preparada por trabajos anteriores.”
369

 

 

Cap al final de la conferència, Llorens exhorta el claustre que l’escolta a mantenir viu 

l’esperit de col·laboració interdisciplinar perquè la tasca d’instrucció que porten a terme 

en conjunt no deixi de tenir com a finalitat formar personalitats integrals i conscients del 
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paper social i cultural que els tocarà exercir. La formació filosòfica, en aquest cas, és el 

lligam entre les diferents especialitats, la que tendeix a donar la visió generalitzadora 

imprescindible per despertar la dimensió humana desitjada entre els alumnes: 

 

“Constituyendo el objeto de su instituto las más importantes ramas del saber humano, 

reunidas en su seno las diferentes Facultades que se dedican a su cultivo, dándose la 

mano unas a otras, estrechan el vínculo que las une, préstanse un apoyo mutuo y pueden 

contribuir juntas a la formación de un pensamiento común; pensamiento que una vez 

organizado de una manera científica no es otra cosa que el pensamiento filosófico.”
370

 

 

Per Josep Maria Fradera “Llorens atribuia a l’alta cultura unes funcions decisives, 

raccionant contra les formes ingènues del romanticisme més primari”
371

 i la filosofia, 

“fruto tardío de de la cultura intelectual de individuos y naciones”
372

, havia de ser 

l’element ordenador i racionalitzador de tota la cultura nacional. 

 

Aquest discurs es pot considerar tot un eix programàtic, tant per al moviment cultural, i 

posteriorment polític, de la Renaixença, com per als homes compromesos en la 

reconstrucció de l’Estat a partir de bases noves. El problema era què calia conservar del 

vell aparell polític i cultural esbarrellat per les transformacions que duia el segle. La 

vella nau de l’absolutisme es transformava a batzegades i calia prendre orientacions 

modernes si es volien servar les essències indígenes i, fins i tot, la pròpia independència 

política i econòmica davant dels embats de les noves formes d’organització 

politicoeconòmica procedents de l’Europa continental.  

 

Cal destacar el context en què fou escrita i pronunciada aquesta Oració inaugural, quan 

la revolució de juliol de 1854, iniciada a Barcelona pels treballadors del tèxtil, ja havia 

propiciat la formació d’un govern liberal de concentració entre progressistes i moderats, 

que deixava de banda els demòcrates. Les espectatives més radicals quedaven fiades a 

les mans de la gent d’Espartero i s’iniciava un període constituent on el carrer -el poble 

treballador- i els intel·lectuals de l’antiga oposició veien possibilitats d’obrir als seus 

interessos el nou panorama polític. A Catalunya, la implantació d’una Junta Provisional 
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de Govern i la feblesa momentània del govern central permetia redreçar les espectatives 

més revolucionàries cap a objectius pràctics com l’enderrocament de les muralles 

barcelonines i potenciar, a través de la figura de Pascual Madoz, les reformes 

econòmiques i les infraestructures ferroviàries imprescindibles per mantenir el ritme de 

creixement industrial. Alhora, es mantenia entre l’empresariat català la demanda de 

mesures proteccionistes que permetessin aquest desenvolupament. El món obrer es veia 

trasbalsat també per la imparable introducció de les selfactines, procés que amenaçava 

de trencar el precari equilibri social per l’atur i depreciació de la mà d’obra que 

significaria. 

 

Veiem, doncs, que el reajustament que demanava Llorens entre el pensament autòcton i 

les tendències filosòfiques externes té la seva correlació directa amb els corrents que 

afectaven la societat catalana i espanyola de l’època. La tensió social causada pels 

canvis econòmics suscitats pel capitalisme industrial es pot entendre com un fenòmen 

degut a la influencia externa: primer, perquè la innovació tecnològica imprescindible 

sorgeix al Regne Unit i cal incorporar-la si es vol seguir en la lluita pels mercats; segon, 

perquè extern també és el factor de la pèrdua progressiva dels mercats colonials que 

havien propiciat l’enlairament inicial de la indústria; tercer, perquè els principis i 

sistemes ideològics que volen regir l’orientació de la nova societat desemònica 

provenen en conjunt de França, el Regne Unit i Alemanya. 

 

El paral·lelisme més directe que podem trobar entre la teoria de Llorens, en parlar de la 

defensa de l’esperit nacional, i l’actuació dels cercles moderats catalans de l’època és la 

qüestió de la protecció duanera a la producció industrial autòctona. Els industrials 

necessitaven argumentar la vinculació dels seus interessos econòmics a un projecte 

col·lectiu superior: l’articulació d’un mercat nacional delimitat per fronteres tant 

polítiques com econòmiques. Aquest cavall de batalla, actiu durant tot el segle, calia 

armar-lo tant a través d’instruments legals, d’aquí les lleis econòmiques aprovades 

durant el Bienni, com d’elements de caire moral i espiritual que despertessin entre 

l’oligarquia terratinent allotjada al poder cortesà la voluntat de prendre’s seriosament la 

responsabilitat de reforçar el precari estat liberal amb una consciència més forta de país, 

de nació, d’estructura organitzativa al servei de la modernització del país per evitar, si 

no, la imparable caiguda de la societat espanyola, en conjunt, sota la dependència més o 

menys directa dels països que ja havien encetat aquesta via. 
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El següent fragment de l’Oració inaugural desperta moltes suggerències que, en clau 

gairebé d’enigma, intentaré descobrir tot seguit: 

 

“Espíritu que, ora difundido por todos los miembros del cuerpo social en proporción de 

su importancia, ora concentrado en algunos focos que lo conservan y depuran, se ofrece 

siempre el mismo, siempre vivificador y fecundo. Las luchas que sostiene con los 

elementos que se oponen a su libre desenvolvimento dan testimonio de su fuerza, no 

menos que las obras que su energía natural, no contrariada, produce. Unas veces 

vémosle repeler lejos de sí el principio exótico que una mano violenta había introducido 

en su seno; otras despierta su vigor asimilándose elementos afines que encuentra al 

paso, con los cuales se ensancha y robustece; pero también en ocasiones viene a morir a 

los rudos golpes de un brazo poderoso, o perece lentamente como árbol corpulento al 

cual han gastado el jugo las plantas parásitas que abrazaban su tronco.”
373

 

 

L’esperit nacional, forjat de comunitats humanes treballades pel martell del temps en 

l’enclusa de l’espai, havia de sorgir al Regne d’Espanya després del període d’unitat 

política forçosa propiciat per l’absolutisme borbònic. La noció d’espanyolitat duia 

gairebé segle i mig de vida si no “por todos los miembros del cuerpo social”, sí, al 

menys, pels membres culturalment més actius. El cert és que aquest esperit nacional 

espanyol solament era viscut intensament “concentrado en algunos focos que lo 

conservan y depuran”, ja que la gran massa obrera i camperola de les zones no 

castellanes d’aquells temps mancava de les eines culturals necessàries per participar-ne. 

En canvi, sí existia un precedent de “luchas que sostiene con los elementos que se 

oponen a su libre desenvolvimento” i del “testimonio de su fuerza”: la Guerra del 

Francès, exemple encara calent en la generació dels més grans de cinquanta anys 

d’aquells moments i que sí podia ser un referent de lluita col·lectiva d’abast estatal 

contra la imposició forçosa del domini militar i d’un sistema liberal que serà fàcilment 

criticable pel fet de ser considerat forani, interpretant Llorens, “un principio exótico que 

una mano violenta había introducido en su seno”.  
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Ja sabem, però, que ell no estava en contra del liberalisme, mentre es mantinguessin les 

bases d’organització autòctona, i amb això el sistema moderat havia estat molt curós, 

conservant el poder i bona part dels privilegis a l’aristocràcia i les noves elits burgeses. 

Principis que podia considerar exòtics serien el lliurecanvisme, la llibertat de cultes, la 

democràcia republicana i el socialisme. En canvi, Llorens podia admetre que l’esperit 

nacional incorporés “elementos afines que encuentra a su paso, con los cuales se 

ensancha y robustece”, com eren tots aquells sistemes nous de producció fabril, gens 

estranys a la tradició artesanal i comercial d’una part de la societat hispana –la catalana- 

des de l’Edat Mitjana. Cal destacar aquí que en els diferents epistolaris de Llorens, 

malgrat les seves queixes reiterades a la vida de ciutat que portava a Barcelona, no 

trobem cap mena de crítica oberta a l’ordre econòmic i social que s’estava establint a la 

ciutat, res permet intuir un malestar pels canvis que la industrialització provocava dins 

l’entorn urbà, a banda de la seva preocupació per la conservació del patrimoni artístic 

religiós.  

 

Més endavant podriem trobar semblança amb el que s’esdevingué a Catalunya arran de 

la Guerra de Successió: “pero también en ocasiones viene a morir a los rudos golpes de 

un brazo poderoso”. La derrota militar marcà el punt culminant de la decadència 

catalana. Malgrat això, no es pot considerar aquella ocasió com el final de la nació 

catalana ni del seu “esperit”, més aviat fou l’inici del moment en què la corona, a través 

de Castella, es dedicarà a asfixiar progressivament l’aglomerat nacional català que se li 

ha oposat en l’afany homogeneïtzador, de forma que s’escauen millor al cas el darrer 

supòsit esmentat per Llorens: “o perece lentamente como árbol corpulento al cual han 

gastado el jugo las plantas parásitas que abrazaban su tronco”. 

 

Cal destacar que en tot el discurs no s’arriba a fer la distinció que acabo d’aventurar en 

l’anàlisi del fragment citat. Josep Maria Fradera creu que el text de l’Oració “ha estat 

citat moltes vegades equivocadament (...) Contra el que la interpretació corrent del 

discurs suggereix, Llorens es referí a la cultura nacional espanyola en uns temes 

carregats d’implicacions”
374

. L’autor del discurs no deixa entreveure la possibilitat de 

considerar Catalunya com una nació diferent de la resta de l’Estat i quan estableix la 
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correspondència dels problemes de l’esperit nacional amb un àmbit social concret que 

pertoca als seus oients, es refereix a Espanya: 

 

“(...) vuélvense sin querer los ojos a nuestra España. El espectáculo de su pasada 

grandeza embarga fuertemente el ánimo, y contemplamos a la vez con orgullo y tristeza 

la brillante marcha de su civilización donde en humanistas, ascéticos y poetas acertamos 

a ver los gérmenes que hubieran ciertamente producido una filosofía indígena. Pero 

suspendida aquella marcha majestuosa y contenido el vuelo del pensamiento, ha venido 

más tarde el espíritu nacional a recobrar la libertad de movimentos, y resentido de la 

inacción en que tanto tiempo ha debido mantenerse, parece que sólo le sea dado fijar 

una mirada atónita a la brillante carrera filosófica que han recorrido otras naciones, sin 

acertar a ver los peligrosos pasos por donde han atravesado, sin columbrar el término 

feliz o desastrado a que pueden conducirlas los diferentes rumbos que van 

siguiendo.”
375

  

 

Aquí Llorens, que en política sempre va mantenir posicions moderades, gens favorables 

als canvis sobtats ni a les sotragades socials provocades per les bullangues, adverteix 

precisament dels perills d’incorporar sense cautela idees procedents de l’exterior, sense 

fer una lectura crítica en funció dels valors emanats de “l’eperit nacional” propi, un 

esperit, si es referia a l’espanyol, forjat en la diversitat de les parts respecte al tot. Hereu 

d’una visió cultural catòlica, conservadora, comuna a la classe propietària catalana i 

hispànica. Es malfia de les propostes liberals més radicals, sobre tot dels postulats 

procedents de la Revolució francesa. Llibertat i igualtat no són, per a ell, ideals arrelats 

en el sentir comú del poble espanyol, sinó instruments d’agitació per part d’aquells que 

volen subvertir l’ordre a la recerca d’una nova organització social. Democràcia i 

socialisme, doncs, es poden identificar amb els perills, procedents de l’estranger, per on 

han transitat els països que més impuls han donat a la “carrera filosòfica” mentre que 

Espanya es mantenia en una llarga inacció cultural en aquest terreny. 

 

Davant la conjuntura espanyola de mitjans de segle, i sempre a partir del que més convé 

al tarannà filosòfic desenvolupat al país des de l’antiguitat, Llorens es demana sobre 

quina ha de ser l’orientació que cal prendre, quant a l’aplicació de les noves idees 
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d’organització política i social en el terreny pràctic, sense esmentar explícitament cap 

qüestió, partit o lideratge, però apuntant amb grans prevencions tot allò que prové de la 

veïna França, “nación con quien mantenemos más frecuente trato”: 

 

“En situación semejante el deseo de conocer el partido que nos conviene tomar ha 

debido encenderse vivísimo en el ánimo de cuantos se dedican al cultivo de la ciencia. 

¿Deberemos sentar plaza en la primera bandera que se nos presente, sin reconocer antes 

el aspecto de los que componen la hueste, sin leer en la frente del caudillo el intento que 

le guia? ¿O habrá quien crea que podamos prescindir del pensamiento filosófico, 

cuando el estado de las ideas lo reclama de una manera perentoria, cuando se nos viene 

entrando por las puertas, no con las formas severas que le son propias, sino vestido de 

arreos que le granjean franco y cordial acogimiento? Mucho es de temer que en el 

comercio intelectual que al fin vamos estableciendo con las demás naciones, no esté 

siempre de nuestra parte la ventaja del cambio. ¿Y recibiremos dócilmente de la nación 

con quien mantenemos más frecuente trato, recibiremos como de buena ley cuantas 

ideas allí circulan, sin sujetarlas al contraste de nuestro propio pensamiento?”
376

 

 

Republicanisme, sufragi universal, igualitarisme social en els beneficis del treball, 

llibertat de premsa i de cultes eren les idees que circulaven entre alguns cercles que 

buscaven la divulgació entre els mitjans obrers i menestrals a Catalunya, sobre tot a 

Barcelona i altres ciutats industrials. Aquestes aspiracions es veien alenades per autors 

de l’anomenat socialisme utòpic com Ètienne Cabet, principal promotor de 

l’experiència comunitària d’Icària als Estats Units d’Amèrica, que va tenir els seus 

seguidors catalans a l’entorn de les publicacions “La Fraternidad” i “El Padre de 

Familia”. Narcís Monturiol, Joan Rovira i els germans Montaldo eren algunes de les 

persones més implicades en el projecte cabetià. L’igualitarisme federal defensat per Pi i 

Margall en la seva primera època també té arrels franceses, concretament en el 

pensament de Proudhon. El republicanisme d’Abdó Terradas i el de Fernando Garrido 

no són aliens a la influència de les teories polítiques i socials dels jacobins i a la 

filosofia de Rousseau i de Voltaire.  
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Una de les principals vies de penetració del pensament liberal-democràtic procedent de 

França eren les lògies maçòniques, que ja tenien una certa implantació en territori català 

i exercien influència en els mitjans menestrals i intel·lectuals. El periodista Xavi 

Casinos
377

 ha explicat com l’any 1853 la policia va dur a terme una batuda contra la 

lògia de Gràcia “San Juan de España”, i va detenir vint-i-cinc dels seus membres per la 

delació de dos d’ells. Dotze foren condemnats –vuit d’ells francesos- i van ingressar a la 

presó de Sant Pere Màrtir, però aviat van poder sortir gràcies a l’indult concedit per la 

reina Isabel II a causa de les pressions rebudes des del govern francès. A causa 

d’aquesta repressió, altres dues lògies veïnes, “La Sagesse” i “Sabiduría” van suspendre 

temporalment les seves activitats. 

 

Sens dubte, Llorens pretenia, amb la seva alocució universitària, posar en alerta els 

acadèmics del perill que significaven les noves idees d’organització social i els valors 

sorgits de les revolucions liberals i populars. Podem entendre que ell volgué posar un 

dic a tot això subjectant les novetats al “contraste de nuestro propio pensamiento”, és a 

dir, a l’ortodòxia del pensament catòlic, refractari, d’entrada, als canvis polítics, 

econòmics, socials i culturals que significava la revolució liberal en marxa. Si bé no 

descartava rotundament la necessitat d’establir el contrast amb les noves formes 

d’entendre el món i les relacions humanes, sí s’oposava a l’adopció acrítica dels 

postulats nouvinguts. Aquesta actitud entre la reacció i la revolució era la que 

adoptarien els moderats catalans de l’època, a mig camí entre la intransigència carlina i 

les transformacions més radicals iniciades amb les desamortitzacions i la prestensió de 

progressistes i demòcrates de desballestar l’entrallat de l’Antic Règim. L’ordre moderat, 

entre la tradició autòctona i la modernitat forània, es traduia en la Constitució de 1845, 

exemple de control ferreny de tota vitalitat renovadora, que quedaria desbordada 

precisament durant l’any en què Llorens pronuncia el seu discurs. 

 

El discurs de Llorens degué tenir més ressò del que hom podria pensar si es revisen els 

texots i cròniques d’aquell moment. Degué tenir ressò en les consciències romàntiques 

àvides d’autoafirmació i de justificació per l’oposició que dia a dia congriava la política 

centralista de moderats i progressistes. Degué ser escoltat, o llegit, amb satisfacció per 

part d’aquells que ansiaven tenir un model teòric a les seves idees moderades però 
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regeneradores, conservadores compromeses amb el progrés material, liberals però 

ancorades en la pròpia cultura que forma la personalitat i el caràcter diferenciat. 

 

Com diem, el valor d’aquest dirscurs no arribarà a ser taxat fins al segle XX, i encara 

sense un estudi rigorós ja que amb massa facilitat s’ha qualificat aquest text com el d’un 

partidari de la descentralització. Com hem vist, no solament això es pot deduir de les 

paraules de Llorens en aquella ocasió. El discurs és més dens i posseeix més 

implicacions de les que se’n dedueix a primer cop d’ull. Sense deixar-se portar per 

l’opció purament catalana o l’espanyola, l’autor sintetitza diferents vies per les quals ha 

de passar l’aparell cultural d’un poble per tal d’aconseguir un desenvolupament filosòfic   

modern i útil. 

 

 

Polèmica sobre la publicació de les Lecciones de Filosofía i notícia d’altres escrits 

 

Llorens no va publicar en vida més que el discurs inaugural de l’any 1854-1855 a 

Universitat conegut amb el títol Sobre el desarrollo del pensamiento filosófico, que 

comentem a part. Volgudament, la seva tasca docent era l’únic altaveu del seu 

pensament, això es devia al seu caràcter introvertit i, potser, a la modèstia de qui sap 

que no fa una aportació original al medi intel·lectual, ja que actua simplement com un 

coordinador de sistemes de pensament adaptats, en funció del que considera més adient, 

a la formació d’un bagatge psicològic i moral per a aquells qui l’escolten a les aules. 

 

El mateix 1872, any de la mort de Lorens, un grup de companys seus, capitanejats per 

Manuel Milà, inicia els treballs que havien de conduir a donar a conèixer el seu 

mestratge filosòfic a través de les lliçons impartides als seus deixebles. Els apunts de 

què es parla inicialment devien procedir de la transcripció feta per Letamendi de la 

còpia taquigrafiada de les paraules de Llorens feta per Balari i Jovany, a falta de textos 

originals del mestre, que no van aparèixer mai. Milà havia efectuat la correcció del 

manuscrit i Letamendi havia quedat inicialment encarregat d’elaborar un estudi 

introductori, feina a la qual aviat va renunciar. Llavors Milà va pensar en l’antic 

company de Llorens, Víctor Arnau, que sí es va comprometre incialment, com demostra 

aquesta carta: 
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“Mi muy estimado amigo y compañero: Doy muchas gracias a V. y a los demás amigos 

de nuestro Llorens (q.D.h.) por haberme tenido en memoria para que contribuya al 

obsequio que ha de tributársele! Desempeñaré con mucho gusto la tarea de escribir una 

introducción al curso de Filosofía, que, aunque sea redactado por otras manos, siempre 

será obra de nuestro llorado compañero. Lo peor es que el frontispicio desdecirá mucho 

de lo interior de la fábrica; pero no importa, que algún sacrificio he de hacer por quien 

tan buen amigo mio fué siempre, y muy particularmente en el trance más amargo de mi 

vida. 

 

Excuso decir que para hacer mi labor necesito tener a la mano el curso de Filosofía y el 

discurso preliminar del Sr. Letamendi, nuestro buen compañero, a no ser que este 

trabajo se refiera sólo a Geografía. (....) ya cuando el amigo Duran [i Bas, en su último 

viaje a ésta, me hizo la misma indicación que V. ahora, acepté agradeciendo la honra 

que VV. me dispensan, consintiendo en que figure al lado de sus excelentes escritos uno 

que de seguro ha de ser falto de sustancia y poco primoroso en el condimento. (...)”
378

 

 

El projecte seguí lentament el seu camí, tot i que no ens consta que Arnau arribés a 

realitzar l’estudi introductori projectat, potser perquè no va arribar a rebre el manuscrit 

en mans de Letamendi. Milà seguí cercant la implicació d’altres personatges acadèmics 

de l’època vinculats a Llorens com Josep Leopold Feu (1836-1916), qui explica, en una 

altra carta a Milà, les gestions realitzades per trobar un editor de l’obra, un cop estigués 

enllestit: 

 

“Muy señor mío y respetable amigo: La casa de Medina y Navarro, que es la colectora 

de filósofos antiguos y modernos, accede en principio a la publicación de las lecciones 

del inolvidable Llorens. El Sr. Giner de los Ríos [1839-1915, que respeta mucho la 

memoria de nuestro malogrado amigo, ha contribuido grandemente al favorable 

resultado que tengo el gusto de participar a V. 

 

Por ahora, sin embargo, no le es posible al Sr. Navarro precisar las condiciones con que 

hará la publicación. Necesita, ante todo, que venga el original destinado a formar los 

dos tomos en proyecto: con ellos a la vista, hará el cálculo de su coste, y propondrá la 
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manera de llevarla a cabo sin gravamen de sus intereses, pero renunciando también a 

miras especuladoras, que no estarían en su lugar tratándose de un pensamiento elevado 

y patriótico. 

 

Atendido el carácter formal del Sr. Navarro y los elementos de su biblioteca, juzgo muy 

satisfactoria la contestación, y creo que lo procedente, ahora, es activar la remisión de 

los originales. (...)”
379

 

 

Però la iniciativa inicial va anar perdent energia, i el propi Milà confessava el seu desig 

de deixar en altres mans el treball. Havien passat més de deu anys des de la mort de 

Llorens quan va buscar la implicació de Menéndez Pelayo: 

 

“Grasés
380

 me dijo que le había V. hablado del malogrado Llorens. Ya sabrá V. que 

Letamendi estaba encargado de escribir su necrología; pero no sé si a efecto de sus 

dolencias o de sus muchas ocupaciones, o acaso de que no sienta ya el antiguo 

entusiasmo por la filosofía escocesa, no parece que esté dispuesto por ahora a ocuparse 

en este trabajo. Le escribí hace poco, y si no me contesta quedará con el cargo D. Víctor 

Arnau, a quien cursaré los apuntes que he recogido y de que me desasiré gustoso, pues 

por mi parte no estoy dispuesto a remover las memorias del tiempo pasado. Esto es lo 

que hay; lo que no se opone a que si, como me indicó Grasés, tiene V. algún proyecto 

acerca de este asunto, lo lleve V. adelante, pues siempre le ha de quedar algo bueno que 

decir.”
381

 

 

Menéndez li respongué de seguida, el 24 d’aquell mateix mes: 

 

“Sobre Llorens pienso escribir a V. extensamente mis proyectos otro día. yo esperaba la 

publicación de sus lecciones para hacer una exposición crítica de su doctrina, 

realzándola, en cuanto yo alcanzase, con algunos rasgos de su persona y carácter moral. 

No dejaré de hablar con Letamendi, aunque está distraido con otras cien mil cosas (a mi 

entender de poca sustancia y provecho). Si Letamendi me presta la copia que él debe de 

tener de las lecciones de Llorens, yo haría desde luego el estudio, que quizá podría 
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servir para despertar la curiosidad y preparar la publicación íntegra que yo quiero que 

hagan VV.”
382

 

 

En la següent carta de Milà a Menéndez apareixen clarament els motius dels promotors 

de la iniciativa editorial per deixar de banda la feina. A més, s’intueixen les tensions 

entre Letamendi i Milà creades per la dilació improductiva d’aquell projecte estancat: 

 

“Pasemos a Llorens. Le pido a V., desde luego un especial favor, y es que vea V. a 

Letamendi y le arranque una respuesta afirmativa o negativa de si se compromete a 

escribir la memoria dentro de un plazo razonable. Mucho sentiría que se hubiese picado 

por mis cartas y por haberle pedido con instancia que me devolviese las lecciones 

manuscritas, para depositarlas, como he hecho, en la biblioteca de nuestra facultad de 

Filosofía. Los dos que hemos visto estas lecciones, uno como revisor literario y otro 

como censor eclesiástico, juzgamos que no eran para impresas. El primer tomo es 

demasiado elemental y diluído (aunque en el fondo hay mucho que aprovechar), y el 

segundo tiende a un semikantismo que adoptó en un breve período de su vida, pero de 

que se apartó. No sé que pensaba de ello Letamendi. Aguardaré su contestación para 

escribir al Sr. Arnau, con el cual estoy comprometido pare el caso de que Letamendi 

reuncie. 

 

Todo esto de ninguna manera debe obstar a que V. ejecute su proyecto que puede ser 

tan provechoso y tan honorífico para la memoria de nuestro amigo y para Cataluña. Si 

es conveniente pediré permiso a la facultad para sacar de nuevo el manuscrito, ya para 

que vuelva a verlo Letamendi, ya para que V. se entere. (...)”
383

 

 

És molt possible que la revisió dels apunts portés a Milà i a altres membres del claustre 

de la Facultat a pensar que no fóra bo estimular altres doctrines que no fossin les més 

conformes als dogmes catòlics. Ja hem parlat del neotomisme imperant en els mitjans 

acadèmics en els temps posteriors a Llorens, estimulat per alguns dels seus propis 

deixebles. En aquest darrer document queda clara la posició de Milà: no jutjava 

convenient la publicació de les lliçons. Arnau no havia rebut el manuscrit segurament 

perquè Letamendi es devia resistir a deixar la redacció de la intruducció en altres mans 
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o perquè no devia de veure clar tampoc la conveniència de publicar-lo. De totes formes 

ell mateix tampoc es trobava aleshores en disposició d’enllestir la feina, com queda clar 

en aquesta carta de Menéndez a Milà: 

 

“He visto a Letamendi, que me dice que por ahora no puede encargarse de la biografía 

de Llorens por impedírselo el estado de su salud, harto quebrantada. Cuando yo me 

desembarace del trabajo de Estética, haré (si Dios quiere) un breve estudio crítico-

biográfico sobre nuestro amigo, para conservar los principales rasgos de su fisonomía 

moral y científica, y evitar que se pierda hasta su recuerdo cuando desaparezcamos sus 

discípulos. (...)”
384

 

 

Menéndez va deixar en suspens indefinit aquest propòsit, tanmateix algunes de les seves 

obres sí recullen i valoren les aportacions fetes pel catedràtic vilafranquí en el terreny 

filosòfic. Finalment es va abandonar la inciativa perquè Milà moria durant aquell mateix 

any (1884). No ens consta que el manuscrit tornés a sortir dels arxius de la Facultat ni 

que cap de les persones implicades incialment fes cap mena de gestió per finir 

definitivament l’edició. El fracàs del projecte va animar més endavant una important 

polèmica sobre les causes reals de l’aturada i donà lloc a especulacions fonamentades 

sobre la funció censora dels responsables universitaris en base al pes d’elements del 

materialisme racionalista en la doctrina de Llorens, que feien grinyolar l’ortodòxia dels 

professors de la Facultat. 

 

No serà fins a la segona dècada del segle XX que el manuscrit, procedent de la mà de 

Balari i Juvany, que havien estat corregits per Milà i Fontanals, van constituir la base 

per a l’inici de les diferents publicacions de les lliçons de Llorens. El procés final 

s’inicià amb la creació d’una comissió universitària l’any 1912, encarregada d’impulsar 

l’edició dels apunts. La lentitud dels treballs va fer que el doctor Rubió i Lluch digués 

que “els Apunts dipositats a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres de 

Barcelona sofrien fa anys i anys una manera de segrestament inqualificable”
385

. Era 

l’inici de la polèmica; a continuació Eugeni d’Ors va afirmar que Milà i Fontanals i 

Torras i Bages havien estat els primers a impedir la divulgació de les lliçons perquè 
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contenien apreciacions procedents de les doctrines d’Emanuel Kant, que entraven en 

contradicció amb la filosofia tradicional escolàstica i el neotomisme propugnat pel 

company i per l’alumne de Llorens. Ells, dipositaris del manuscrit de Balari, finalment 

no l’havien donat a la impremta i es temia que les correccions introduïdes fossin retalls 

per evitar que alguna part sustentés interpretacions properes al gnosticisme.  

 

Xènius esperonava la publicació definitiva de l’obra llorensiana iniciant, pel seu compte 

i en plena polèmica, una edició dels apunts titulada Prolegomena laurentina, l’any 

1916, dins la “Col·lecció de Documents per la reconstitució de la filosofia de Francesc 

Xavier Llorens”, publicat per l’Arxiu de l’Institut de Ciències. La col·lecció no tingué 

continuitat, però s’havia trencat finalment el llarg silenci que pesava sobre els papers. El 

1916 la Universitat de Barcelona en va publicar una part sota el títol d’Apuntes de 

Filosofía. L’any següent es publicava Contribución al estudio de la filosofía de F.X. 

Llorens i Barba. Apuntes de un curso universitario en una edició a cura de P. Antoni M. 

de Barcelona. També durant 1917 apareix un nou recull d’apunts titulats La Metafísica 

de Llorens i Barba dins la Col·lecció Minerva. El 1920, apareixia per fi la que ha estat 

considerada l’obra que aplega el gruix principal del pensament de Llorens: les 

Lecciones de Filosofía en tres volums i pròleg amb funció d’”Advertencia preliminar” 

de Tomàs Carreras i Artau. Explica Carreras que en el revers d’un full d’enquadernació 

del primer dels dos toms del manuscrit Balari, font principal del text publicat, es podien 

llegir les següents paraules escrites per Manuel Milà i Fontanals: 

 

“Acaso se descubra en estas lecciones alguna tendencia kantiana, a la que propendía el 

profesor en un breve período de su vida filosófica, llevado del ejemplo de Hamilton y 

del concepto, sin duda extremado, de la limitación del entendimiento humano. Aunque 

aquella tendencia se encaminaba a un fin enteramente opuesto al de algunos modernos 

neokantianos, manifestó posteriormente el profesor a algunos amigos el proyecto de 

abandonarlo por completo.” 

 

Aquestes paraules abonen les raons de la polèmica: d’una banda reconeixen, tot i que 

miren de minimitzar, la importància de Kant sobre el pensament de Llorens, i de l’altra 

constitueixen la prova de que existien raons per frenar-ne el treball de difusió. A 

continuació el prologuista intenta donar per tancada la qüestió del retard de la 

publicació i servar l’honorabilitat de la institució: 
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“Por último, con esta publicación se desvanecerán los prejuicios y falsas imputaciones 

que con ligereza se han lanzado contra la Facultad, la cual ha venerado siempre la 

memoria del sabio maestro y ha guardado religiosamente cuantos documentos a él se 

referían, de la misma manrera que tiene como precioso legado los libros de su 

biblioteca, que a la Universidad cedió D. Félix Barba, tio y albacea del Dr. Llorens, 

cumpliendo así el encargo de éste recibido.” 

 

No ens ha estat possible trobar a la Universitat el manuscrit de Balari i Juvany, 

considerada l’obra cabdal de Llorens. En 1956 la Universitat reedità els tres volums 

amb el mateix format i continguts que l’obra original. 

 

De les diferents versions dels apunts que han vist la llum i la impremta hom coincideix 

a assenyalar com la que millor racull el pensament de Llorens és la Iniciació a la 

Filosofia, publicada l’any 1933 a cura de Tomàs Carreras i Artau. 

 

Posteriorment han estat rescatats de l’oblit altres textos de Llorens com la Memoria 

acerca de la filosofía del malogrado doctor don Ramón Martí de Eixalá
386

 -conferència 

a l’Acadèmia de Bones Lletres a Barcelona- i l’exercici presentat en la seva juventut 

d’aspirant a la càtedra de filosofia titulat De la unidad de la Filosofía; del primer, inèdit, 

no n’hem pogut trobar cap rastre, el segon era custodiat pel Departament de Filosofia en 

temps de Serra i Hunter, i va ser publicat, traduït al català, com a segona part de l’obra 

de T. Carreras i Artau sobre textos de Llorens amb el títol Iniciació a la filosofia (la 

segona part està formada pels apunts de 1867 d’algun alumne i la tercera pel discurs de 

1854-55, Sobre el desarrollo de la Filosofía). Del manuscrit que conté el text que s’ha 

titulat De la unidad de la Filosofía hem pogut obtenir una còpia de l’original que guarda 

l’Archivo General de la Administración d’Alcalá de Henares
387

. 

 

Entre les diverses versions d’apunts de les classes de Llorens arribats fins avui dia no hi 

ha grans variacions. Un altre recull, que va utilitzar Serra i Hunter per analitzar el 

pensament de Llorens és el del curs 1857-1858 pertanyent al deixeble Josep Maria 
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Barenys, conservada a la Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
388

. Es 

tracta d’un recull, enquadernat en pell blanca, cosa que denota la importància que li 

donà el propietari, de trenta-vuit pàgines en 12º amb una lletra molt petita i hi són 

resumides 42 lliçons de classe amb un lleguatge molt planer amb algunes paraules 

subratllades. Constitueix la part més pràctica de la filosofia de Llorens. Un altre 

manuscrit de la Biblioteca de Catalunya està format per 274 planes amb índex, on 

s’explica la Psicologia empírica, la Lògica pura, la Metafísica i una llarga lliçó a la 

Teodicea i consciència moral. Aquests apunts, del curs 1872 a 1873, eren els que féu 

servir Joaquim Sabater, substitut de Llorens, aquell primer curs després de la seva mort, 

i que compilà l’alumne i futur folklorista Pau Bertran i Bros. El manuscrit també està 

enquadernat
389

.  

 

En el recull més voluminós d’apunts de les classes de Llorens no apareix cap indicació 

sobre el nom del seu compilador. Està format per 790 planes enquadernades i apareix 

net, sense penediments, la qual cosa indica que són apunts passats a net. Està format per 

les lliçons de Psicologia i Lògica. A partir de mig curs explica la Història de la filosofia 

a través dels autors, però sense explicar aquests individualment, també hi ha una crítica 

a l’idealisme hegelià així com la revisió moderna de l’empirisme britànic. Emmig del 

volum queden trenta-dos fulls en blanc; entre ells, un qüestionari sobre temes de 

filosofia i després torna a seguir amb Psicologia i les explicacions finals, les de 

Metefísica. Podria tractar-se d’apunts presos en cursos diferents, perquè Llorens no 

repetia fil per randa les lliçons d’un any a un altre i aquí es veuen lleugeres diferències 

en els temes repetits de Psicologia
390

. 

 

Un altre grup d’apunts és el que conserva l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Els de 

Filosofia de 1860-1861, sense autor conegut, estan dividits en Psicologia empírica on es 

considera la filosofia com la ciència que s’ocupa d’esbrinar “las relaciones generales 
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que mantienen entre sí [els éssers y en la dependecia que les une a su Criador”
391

. La 

segona part de Metafísica és on inclou els comentaris als principals filòsofs, criticant el 

sensualisme, del qual salva a Condillac per la seva interpretació de l’esperit, igual que fa 

amb Leibniz, el qual accepta la limitació del pensament materialista per a explicar-ho 

tot
392

. Un altre grup d’apunts s’inicia amb unes notes preliminars que situen 

l’assignatura en dues branques paral·leles: la Filosofia pràctica, formada per l’Ètica i el 

Dret natural, i la Filosofia teorètica, formada per la Lògica pura i per la Metafísica
393

. 

 

La versió més antiga dels apunts de Filosofia de Llorens és el manuscrit recentment  

trobat al centre de documentació del Museu de Vilafranca l’original dels apunts del curs 

1855-1856 de l’estudiant vilafranquí Lluís Álvarez i Verdaguer, que constitueixen. És 

un recull complet d’Història de la Filosofia amb introducció d’elements de teoria 

política que comentem en l’apartat corresponent al nacionalisme. D’aquests apunts 

existeixen dues còpies mecanografiades: una en poder del mateix Museu i una altra a la 

Facultat de Filosofia de la U.B., que revisà el professor Mirabent
394

. Els apunts originals 

van ser mecanografiats per Alfons Roca i Martells, copista de la Vila de Gràcia (carrer 

del Penedès)
395

. Mirabent va poder examinar, i conservar, la còpia que els seu alumne 

Josep Maria Bosch li féu a mans. Les notes que prengué, un cop llegit i corregit de les 

imprecisions dels transcriptors (alguns noms de filòsofs, omissions, etc.), es conserven 

en un sobre de plàstic enganxat a la carpeta que protegeix el mecanuscrit. En elles, 

passant per alt cap comentari a les consideracions Preliminars de Llorens, fa una 

reflexió sobre l’autèntica naturalesa del text: 

 

“En realitat no es tracta d’una Història de la Filosofia, sino d’una exposició de 

l’evolució del pensament filosòfic. No hi ha una cronologia sistemàtica ni una 

determinació concreta dels filòsofs que s’han anat succeïnt en la història. Més aviat és 

una descripció –i en certs moments una crítica- dels problemes generals de la filosofia. 
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A estones diríem una historia de la Cultura, tantes són les referències i les al·lusions –

que serveixen per recolzar i justificar l’evolució del pensament –a la Història política y 

general, a la Lògica, al Llenguatge, a les Arts, a les Ciències, moltes vegades esperant i 

discutint temes concrets de cada una d’elles”.
396

 

 

Més endavant, Mirabent es demana si “Hi ha Història de la Filosofia en els 3 volums de 

la Universitat?”. Com es pot comprovar en els índex dels tres volums
397

 en què foren 

aplegats els apunts publicats per la Universitat de Barcelona, no hi ha cap capítol 

dedicat a la història del pensament. I rematava les seves observacions de la següent 

manera: “Curiós l’afany d’una demostració de la unitat romana d’Europa des de finals 

de l’Edat Antiga”. Una resposta a aquesta meditació la trobem en Rémi Brague
398

, qui 

des de 1992 abunda en el factor romà –grecojueu- com a definitori d’una europeïtat 

arribada, a batzegades, fins els nostres dies en la tensió entre allò que és pròpiament 

europeu i les aportacions externes. L’Església catòlica simbolitza la pervivència d’una 

estructura política, econòmica, social i cultural que procedeix de la readaptació del Baix 

Imperi Romà a les circumstàncies creades pel desbordament dels limes per part dels 

pobles germànics i altres. Les llengües llatines i la seva influència sobre les altres parles, 

també són exemple viu del mateix factor. La capacitat d’assimilació militar i cultural 

(simbiòtica, aquesta darrera, en el cas del món hel·lènic), però, no va poder mantenir la 

pax romana per la relaxació de la moral cívica i l’increment del sistema esclavista com a 

fonament econòmic. Atrets per les espectatives que una civilització aital despertava 

entre els pobles propers, i potser empesos per la pressió de pobles en etapa de 

creixement demogràfic, als romans no els va ser possible mantenir estanques les seves 

fronteres.  

 

El factor romà és un dels que cohesionen l’heterogènia Europa des de fa més de dos-mil 

anys, però no és l’únic: la identificació amb allò nou i divers, l’intercanvi d’influències, 

i la pervivència d’elements “essencials” en les concrecions culturals posteriors és no 

solament propi del territori europeu, sino de qualsevol indret on hi hagi comunitats 

culturals diverses. El predomini d’uns elements sobre altres no sempre tenen a veure 

amb la força física ni amb la capacitat econòmica, sinó amb la cohesió interna de la 
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societat, amb les forces inercials -irracionals i essencials- com poden ser la religió, els 

llaços de sang, amb les formes de transmissió de la cultura, i, per damunt de tot, amb la 

capacitat d’incidència en la sinopsi moral del conjunt.  

 

A part de la important aportació que Àlvarez i Verdaguer ens llegà i de les esmentades 

anteriorment existeixen o han existit en algun moment altres còpies com les d’Arana i 

Barjau, Bertran i Bros, Bartomeu Galí, Noguera i Vilalta, Sales i Elies, i Torras i Bages. 

No m’ha estat possible localitzar-les totes, però sí algunes d’elles en les biblioteques i 

arxius, públics i privats consultats. 

 

Per a Anglès l’estudi del pensament de Llorens a través dels diferents apunts indica que 

“va anar incorporant elements dins d’una mateixa línia al llarg dels anys i és plausible 

pensar que considerés que la seva obra era inacabada. De tota manera, totes les 

anècdotes i dades que ens resten de Llorens més aviat indiquen que era reaci a tota 

publicitat i publicació, mentre que ningú no es refereix al fet que tingués la més mínima 

intenció de preparar cap escrit per a la impressió”
399

. De fet, aquesta autora passa per alt 

el rumor sobre que Llorens havia estat preparant l’edició d’una de Joan Lluís Vives. 

Joaquim Carreras i Artau recollí aquest rumor de Menéndez Pelayo, segons el qual 

Llorens, en els seus darrers anys, treballava en una traducció al castellà, amb 

il·lustracions, de l’obra de Joan Lluís Vives De anima et vita; mai no s’ha trobat cap 

indici documental que ho demostri.  

 

Jaume de Puig va publicar a l’”Anuari de la Societat Catalana de Filosofia” un treball 

inèdit de Jaume Serra i Hunter sobre la filosofia de Plató en Llorens i Barba
400

. El text 

de base prové de les carpetes que Serra havia anat aplegant amb els papers que va anar 

reunint durant la seva vida referents al mestre vilafranquí, alguns dels quals avui són 

molt difícils de localitzar. 
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Influència de Kant en Llorens i les crítiques a les Lecciones de filosofia 

 

Com hem vist, un dels principals punts de discussió entre els deixebles i estudiosos del 

pensament de Llorens va ser la possible ascendència que van tenir sobre ell les doctrines 

de Kant. Sobre aquesta qüestió es va plantejar una autèntica batalla dialèctica entre els 

que afirmaven aquesta influència i els que la denegaven argumentant que Llorens no va 

deixar mai de seguir, en les seves disquisicions filosòfiques la línia de l’ortodoxia 

escolàstica tradicional a través de l’escola escocesa. Exemple d’aquesta darrera opinió 

són les paraules escrites de Torras i Bages: 

 

“Alguns havien cregut trobar en la doctrina del nostre filosoph un ressò del 

subjectivisme de Kant, però és indubtable que aquesta sospita provenia de que no 

abarcaven tota la doctrina d’en Llorens y no enteníen la direcció del seu esperit que 

arribava a les mateixes conclusions que l’Escolástica, si bé que, sens desdenyar los 

d’aquesta, usava ab gran amor lo medi de l’observació que s’avenia admirablement ab 

son temperament intelectual, y per la qual tenia una aptitud finíssima; no obstant, may 

deixava de valerse del discurs dialèchtich, si li venia bé pel cas, com ho demostra la 

gran importància que dona al estudi dels primers principis lògichs.”
401

 

Celestí Barallat, en canvi, remarca la necessària atenció que un pensador rigorós del 

segle XIX havia de tenir vers el pensament de Kant, i destaca les conciliacions que 

Llorens hauria fet respecte als seus propis postulats: 

 

“(...) no hay que extrañar que las escuelas posteriores a Kant, inclusa la escocesa en su 

expresión más genuina, se hayan visto obligadas a partir de la especie de revolución 

científica llevada a cabo por el filósofo de Köenigsberg, ya que de otra suerte no habían 

de ser atendidas por los adversarios, ni aún acaso por los discípulos. (...) La Crítica de 

la Razón práctica demostró la existencia de un factor, imperativo categórico, bajo cuya 

jurisdicción entra como postulado la certidumbre, y esta, según la escuela escocesa, es 

por ley natural dualista y religiosa.”
402
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Remarquem aquí que Menéndez Pelayo, en el seu discurs d’ingrés a la Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, havia atribuït a Llorens una “certa tendència 

antiescolàstica” atribuible, precisament, a la importància que tingueren en el seu 

pensament les fonts filosòfiques procedents de l’exterior, com ara el kantisme, que més 

que complementar podien posar de manifest les mancances de l’escolàstica medieval a 

l’hora d’intentar actualitzar-la com a model teòric modern. Veiem com explica Eduard 

Valentí l’encaix entre racionalisme i fe dins el pensament llorensià, i la discussió entre 

Torras i Menéndez: 

 

“El criticisme d’orígen més o menys directament kantià, que era característic de 

Llorens, implicava un cert grau d’agnosticisme, cosa que tenia com a conseqüència una 

posició lleugerament fideista, que era la que permetia de mantenir-se obert a l’evolució 

científica i filosòfica, sense trair res essencial de l’ortodòxia catòlica. Per a un home 

com Menéndez Pelayo, que, a l’inrevés de Torras i Bages, era un intel·lectual i no un 

polític, aquest equilibri que Llorens intentava hauria pogut ser un camí de sortida per a 

l’insoluble conflicte ideològic que escindia l’Espanya d’aquell temps.”
403

 

 

Alguns treballs contemporanis
404

 han aprofundit en l’estudi de la relació d’influència 

que estem tractant fins a deixar-la ben al descobert. Joan Cuscó, que ha rastrejat aquest 

polèmic influx en les Lecciones de Llorens, troba paral·lelismes en l’establiment de la 

filosofia del subjecte llorensiana, en la concepció de la consciència transcendental i en 

la perspectiva psicològica, empírica i racional. En el projecte crític de Kant comença 

amb la crítica de la raó pura, analitzant els principis que regeixen la raó humana; les 

Lecciones de Llorens arrenquen amb l’anàlisi de la filosofia especulativa (psicologia, 

lògica i metafísica); després el primer segueix amb la crítica de la raó pràctica (ètica i 

moral) i el segon amb l’estudi de la filosofia pràctica (ètica i dret natural). Per a Cuscó, 

tot salvant les distàncies en el temps i en l’espai, que feien de la influència més aviat 

una adaptació conscient de part del sistema de l’alemany, no hi ha cap dubte d’aquesta 

relació: 
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 Eduard Valentí i Fiol: El programa antimodernista de Torras i Bages, ps. 17-18. 
404

 Veure especialment Norbert Bilbeny: “Llorens i Barba i l’ètica kantiana” a Història de la Universitat 
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 “Llorens i Barba és un autor que se sentí fortament impressionat per la filosofia 

kantiana. En Kant hi va veure un dels pilars fonamentals des d’on assentar la reflexió 

filosòfica contemporània. (...) Els plantejaments kantians impregnen la seva manera 

d’entendre la filosofia i la seva tasca acadèmica: són aportacions indispensables sobre la 

consciència, sobre la metafísica o sobre la reflexió estètica. En diferents moments de les 

Lecciones de filosofía Llorens i Barba reconeix el mèrit filosòfic de Kant, incorpora al 

seu discurs conceptes i vocabulari kantians i fa una lectura molt particular de l’ètica i de 

l’estètica de l’alemany (una lectura que incorpora apreciacions, matisacions, 

apel·lacions o posicionaments específicament llorensians). Llorens i Barba es nodreix 

del filòsof de Königsberg, però no el segueix al peu de la lletra. I és que, de fet, en el 

període històric que separa Kant i Llorens el saber i la filosofia han continuat traçant les 

pautes bàsiques de la seva biografia, i el context social i cultural on ambdós autors 

desenvolupen la seva activitat és força diferent.”
405

 

 

Amb la seva ironia habitual, Francesc Pujols deixà palesa la seva valoració d’una part 

del cos teòric del pensament llorensià i comentà la discussió entaulada entre els dos 

bàndols, cosa que estava retardant molt la publicació dels apunts de Balarí i Juvany: 

“D’en Llorenç, fora de quatre paraules que n’hem vist copiades i citades en altres 

llibres, només en coneixem els apunts publicats als arxius de l’Institut d’Estudis 

Catalans, traduïts i anotats pel nostre amic Eugeni d’Ors i que diu que són trets de les 

notes d’un estudiant matriculat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 

Barcelona, que ja deu ésser mort i que va ésser deixeble d’en Llorenç i després d’haver-

los llegit no ens han quedat cap ganes de llegir els que guarda la Facultat de Filosofia i 

Lletres i que com diu l’Ors en el pròleg de la traducció i anotació dels apunts publicats 

als arxius no els deixen veure a ningú, perquè segons ens va dir el senyor Llevallol, que 

era un dels socis més antics de l’Ateneu i que havia conegut en Llorenç, en Milà li va 

dir que no els volien ensenyar a ningú perquè en Llorenç tenia el que en Milà en deia 

aficions kantistes, que, pel personal de la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, és 

una cosa que no té nom i els esgarrifa només de pensar-ho perquè els sembla l’obra del 

que ells en diuen el dimoni.”
406
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 Joan Cuscó i Clarasó: Francesc Xavier Llorens i Barba i el pensament filosòfic a Catalunya, p. 35. 
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 Francesc Pujols i Morgades: Concepte general de la ciència catalana, ps. 219-220. 
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Si hem de donar crèdit a la literalitat de l’opinió de Milà i Fontanals, segons els records 

del tertulià Llavallol, quedaria fora de tot dubte la influència kantiana sobre Llorens i es 

reforçaria la tesi d’aquells que referien aquest motiu com la causa principal del retard 

que va patir la definitiva publicació del manuscrit Balarí, corregit per Milà. D’altra 

banda, a partir de la lectura de la Prolegomena laurentina de d’Ors
407

, Pujols pensa que 

els apunts de Llorens “no denoten cap geni filosòficament important, sinó que no són 

més que un aplec, resum o compendi de les nocions de Filosofia escolàstica tomista que 

s’ensenya a la Universitat de Barcelona, envernissades amb la terminologia kantiana i 

amb quatre crítiques ràpides com un llamp sobre els errors de la filosofia que aleshores 

era d’última hora (...) i si nosaltres haguéssim de dir l’efecte que ens han fet, diríem que 

en Llorenç era un tomista que havia llegit Kant i que va viure mirant de trobar la manera 

de conciliar-lo amb sant Tomàs oblidant que són tan contraris l’un de l’altre, com ho 

són de la veritat (...)”.  

 

No hem de menystenir l’opinió del polèmic habitant de la Torre de les Hores perquè no 

era aïllada, com veurem tot seguit, i perquè cal contextualitzar-la en la convulsa Europa 

del moment (1918). Existencialisme, nihilisme, marxisme o la brutal irrupció de les 

obres de Nietzsche estaven accelerant les ments més inquietes; els efectes de la Gran 

Guerra suposaven pel continent un trasbals que s’accentuaria en els anys a venir. No és 

estrany, doncs, veure com aquestes noves generacions busquen arraconar els impulsors 

del pacte liberal-aristocràtic, i els vells sistemes de pensament, per anar a la recerca de 

valors i estructures teòriques més satisfactòries a un món progressivament tecnificat, on 

la irrupció de la massa treballadora gràcies a la industrialització ha capgirat els antics 

models de vida i la consuetud tradicional.  

 

Tot i això, i que Catalunya representava emmig la península Ibèrica l’únic model 

homologable a l’Europa titànica, la força del pensament tradicional d’arrel catòlica 

contrarrestava la capacitat autòctona per establir bases noves a una filosofia moderna, 

agosarada i capaç de proposar noves cosmogonies i nous objectius pràctics a una 

societat en tensa i desigual evolució. Aquest dèficit, i la recerca de nous principis 
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 Sobre la lluita per acostar o allunyar Llorens de la influència kantiana, diu Rodolf Llorens: “Eugeni 

d’Ors també volgué apropiar-se l’ensenyança laurenciana per allò que ell deia seria la “Crítica del Seny” 

–que no va escriure mai- i que havia de resoldre i superar l’antinòmia entre les dues crítiques kantianes.” 

Rodolf Llorens i Jordana: L’hegemonia vilafranquina en l’hegemonia catalana. Text de la conferència 

pronunciada al Saló de Sessions de l’Ajuntament la diada de Sant Jordi de 1984, p. 28. 
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potents de pensament i d’acció, poden estar en l’orígen de les dues crítiques a la 

filosofia divulgada per Llorens i Barba, que veurem a continuació, expressades per 

Miguel de Unamuno i per Josep Pla. Ells, intel·lectuals de caràcter fort, també van 

haver de moderar les seves propostes més abraonades davant l’impuls revolucionari 

popular desenvolupat en la societat catalana i espanyola. Ells, sobretot Pla, es van veure 

desbordats pels esdeveniments de la seva època, com Llorens, i obligats a fer 

conciliacions teòriques entre la tradició conservadora i el totalitarisme sorgit del 

pensament europeu d’entreguerres. 

 

Miguel de Unamuno, en el pròleg d’un llibre de Ramon Turró, expresa la seva opinió 

sobre Balmes i Llorens, principals exponents, juntament amb Martí d’Eixalà, del 

pensament català desemònic; els considerava “heraldos de una filosofía del sentido 

común, algo a la escocesa, pero de vuelo cobarde y rastrero (...) volando a ras de él con 

vuelo de gallina”
408

, dura sentència d’un dels pensadors espanyols més controvertits del 

segle XX espanyol.  

 

L’any 1930 era Josep Pla, en un article publicat a “La Veu de Catalunya”, qui vessava 

noves crítiques a la generació de la Renaixença catalana. Comentava una anècdota que 

tenia Manuel Milà i Fontanals com a protagonista per menystenir l’excessiu amor a “les 

pedres velles” que es tenia en aquella època. En el relat, Pla confonia la capella de Sant 

Joan de Vilafranca, que havia estat objecte de diversos intents d’enderrocament amb 

finalitats especulatives, amb una inexistent església de Jesús. A continuació es referia a 

Llorens i Barba abundant en la caricatura d’home espantat per les convulsions de 

l’època que li tocà viure, recull la polèmica que precedí a la publicació dels seus 

“papers”: 

 

                                                 
408

 Ramon Turró: Orígenes del conocimiento. El hambre. La cita completa és: “El doctor Turró, por una 

concepción profundamente pragmatista –pero del pragmatismo filosófico- nos lleva a una interpretación 

realista del conocimiento. Es el doctor Turró catalán, de la tierra misma que nos dio a Balmes y a Llorens, 

heraldos en su tiempo de una filosofía del sentido común, algo a la escocesa, pero de vuelo cobarde y 

rastrero. Aquella filosofía catalana era muy terre à terre que se diría en francés, muy pegada al suelo. 

Mas Turró ha tenido el acierto de meterse bajo el suelo, de enterrarse, digámoslo así, en el suelo de la 
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«Aquells homes tenen punts desconcertants. El que passà amb els papers d’En Llorens i 

Barba és, per exemple, inexplicable. En Llorens fou un home que visqué tota la vida 

espantat com una gallina malalta. La revolució, els moviments revolucionaris li feien 

una por dramàtica. S’explica que, després d’haver llegit, en l’obra de Piferrer, que “les 

trompetes han fet callar els flabiols i les flautes”, referint-se a la guerra civil i a les 

explossions pretorianes, entrà en l’interior del pobre Llorens un pànic tan 

desproporcionat, que cada vegada que pensava en la desaparició de les músiques 

pastorils i entendrides, la por li sortia a la cara. I bé: en morir aquest bon senyor, els 

seus papers anaren a parar a les mans d’En Milà i aquest els tancà en un calaix de la 

Universitat, amb pany i clau. Fou inútil reclamer la publicació dels papers: totes les 

successives ambaixades que es presentaren davant del senyor Milà, fracassaren: 

-A vostès ja els ho puc dir- deia el senyor Milà a les persones que li demanaven els 

papers d’En Llorens- A vostès ja els ho puc dir... En Llorens era una mica kantista, era 

una mica kantista... i hi hem de tenir molt de “cuidado”... » 

 

Finalment despatxa una breu valoració crítica demolidora sobre els “papers de Llorens” 

i, en general, sobre el pensament català del XIX. No sembla, però, que l’opinió de Pla 

estigui fonamentada en un coneixement de primera mà de l’obra que comenta: 

 

“Quan els papers veieren la llum, resultaren d’una insignificança gairebé impressionant. 

Més que kantistes eren l’obra d’un bon senyor Mariano. Les prevencions d’En Milà 

resultaven, a la llum dels documents, gairebé grotesques, positivament inexplicables. 

L’estretor intel·lectual catalana en el segle passat arriba a sorprendre. I el curiós és què 

aquesta estretor es troba en homes de la talla enorme de don Manuel Milà i Fontanals, 

autor de la millor definició de Bellesa que ha produït la cultura humana.”
 409

 

 

Primer Tomàs Carreras i Artau (Introducció a la Història del pensament filosòfic a 

Catalunya, 1931) i després Antoni Sabater i Mill, en el seu estudi biogràfic sobre 

Llorens de 1942, sortien en defensa de Llorens danvant dels atacs d’aquests dos 

personatges. En el primer cas Sabater, disculpa el menyspreu evident d’Unamuno vers 

els filòsofs catalans argüint que aquell, “preocupado por la idea de la muerte y de la 

inmortalidad, influenciado por el nórdico sentimiento trágico de la vida de Kierkegard, 
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mal podía comprender una filosofía del armónico equilibrio entre la vida de la carne y la 

del espíritu, entre la vida histórica y la eterna.”
410

. Respecte a la valoració de Pla, 

l’apologia s’iniciava amb la desautorització directa de l’escriptor empordanès: 

 

“Los que conozcan la ilógica filosofía de vía estrecha de Pla, pueden suponer, con 

acierto, de que manera trataría a nuestro filósofo. Pla conoce Vilafranca, pero no supo 

comprender a Llorens, y dudo, incluso, que hubiera leído sus lecciones. [... Es difícil, 

por otra parte, comprender qué pobreza de espíritu podía tener un hombre que supo 

conquistar el más elevado prestigio intelectual en el momento más álgido del desarrollo 

cultural del siglo XIX. [... un hombre que, según colegimos de los citados apuntes de 

su discípulo Luís Alvarez, tenía un conocimiento orgánico de primera mano de todos 

los sistemas filosóficos, respecto a los cuales tiene juicios críticos y algunos puntos de 

vista personales que nos están pregonando ahora como gran novedad; un hombre, que 

en sus viajes, conoció directamente lo más representativo del espíritu europeo de su 

época y supo captar el de las regiones de más riqueza cultural e histórica de España [... 

Es un lamentable desliz intelelectual confundir pobreza con senzillez de espíritu [... no 

puede tildarse de cobarde quien sabiamente y con modestia sabe burlar cierta clase de 

discusiones públicas, en las que por lo general, se busca, mas que la verdad, el 

sostenimiento de una postura personal”. 

 

El caràcter intransigent i de vegades arrogant d’una bona part de la intel·lectualitat 

europea de tres primeres dècades del segle XX feia que es menystingués tot allò que els 

semblés feble, relatiu, conciliador de parts, consensuador. L’ànsia d’establir fonaments 

més sòlids a la societat sorgida de la revolució liberal els feia confondre el vitalisme 

amb la supèrbia i empaitar objectius maximalistes, gairebé totalitzadors. Per tant, 

establien una reducció sovint injusta i subjectiva de les etapes prèvies del procés 

cultural que els havia dut a ells a estar en disposició de cercar noves solucions i nous 

mètodes analítics per als problemes suscitats en la seva societat contemporània. Les 

possibilitats integradores de la tècnica política i econòmica dels estats feien albirar un 

nou idealisme globalitzador que, semblava, havia de deixar en l’obsolescència 

l’individualisme liberal i el sentit comú aplegat durant segles d’evolució del pensament.  
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Les noves societats, imbuïdes de la força de la seva tecnologia, estaven generant un 

pensament dur i intransigent, rupturista (en sentit revolucionari o reaccionari), que 

acabaria provocant la confrontació i que volia trencar amb l’estratègia reformista liberal. 

A Catalunya l’enfrontament entre Modernisme i Noucentisme havia de significar més 

una substitució tàctica i estètica que no pas ideològica, llevat d’excepcions significatives 

com la d’Eugeni d’Ors. 

 

 

Llorens i Barba i el nacionalisme 

 

L’aparició i evolució del termes “nació” i “nacionalisme” estan en relació a la influència 

de la nova cultura francesa sorgida a l’entorn de la Revolució de finals del segle XVIII. 

Foren, juntament amb el liberalisme polític i econòmic, els principals factors dels canvis 

soferts pels Estats i les societats europees del XIX. L’Espanya absolutista de Ferran VII 

va menystenir el nacionalisme per ser un element polític procedent dels rengles de la 

burgesia revolucionària i perquè, des de les consignes de 1789, portava directament 

implícita l’aspiració de les classes emergents a la participació en el poder, cosa que 

podia acabar per desfalcar els fonaments de l’Antic Règim, com efectivament acabaria 

passant a la mort del monarca. 

 

La invasió napoleònica i la consegüent fallida de la monarquia hispànica fou el punt 

d’arrencada del procés, sincopat i incomplet, per establir un nou Estat sobre les bases 

del liberalisme, el parlamentarisme i un nou element de cohesió: la nació. La 

Constitució de 1812 ja incloia aquest concepte com a font de sobirania, en contra de la 

legitimitat reial d’origen sobrenatural. El liberalisme, minoritari en un país rural, amb 

una estructura catòlica fortament arrelada al territori i molt influent, no estava preparat 

encara per assolir la magnitud de la seva tasca històrica. Però aquest primer fracas, 

propiciat pel retorn als usos tradicionals de l’absolutisme, no van impedir la lenta, però 

innexorable, expansió de les noves formes d’entendre les relacions entre els individus i 

el poder. La configuració del nacionalisme espanyol i el procés de nacionalització social 

i cultural han estat estudiats per José Álvarez Junco
411

 a Mater dolorosa. És interessant, 

sobretot, el seu estudi sobre la lenta elaboració d’un concepte propi de nacionalitat per 
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part dels sectors catòlics més reticents al liberalisme, antirrevolucionaris davant de 

qualsevol canvi, però testimonis, alhora, de la variació substancial de la perspectiva 

europea i mundial.  

 

La lluita contra França, antiga aliada durant el segle anterior, va fer aparèixer aquest nou 

instrument de cohesió, l’espanyolisme, al costat del tradicional vincle catòlic que havia 

servit per relligar inicialment els territoris peninsulars. Però la relació directa que feia el 

liberalisme entre nacionalisme i sobirania difícilment podia ser acceptada pels defensors 

de la monarquia sobirana i del manteniment de la societat estamental. A més, el 

nacionalisme havia esdevingut el principal aliat ideològic de les elits criolles en el 

moviment seccessionista de les colònies americanes.  

 

Álvarez Junco veu l’arrencada del reposicionament catòlic respecte al nacionalisme 

hispànic en el pensament de Jaume Balmes i explica la seva evolució fins a la 

culminació del nacionalcatolicisme cultural de Marcelino Menéndez Pelayo. Evidencia 

les successives divisions i connivències entre el tradicionalisme més abrandat i la 

sinuosa consolidació d’un pensament neocatòlic, que lluita per la preponderància 

sociopolítica de l’Església i pel seu paper internacionalista, però que, alhora, acabarà 

per acceptar les regles del joc constitucional per encarnar el baluard dels valors 

tradicionals i el fre conservador a les forces modernitzadores. 

 

Paradoxalment, en l’apartat que dedica al naixement de les identitats que rivalitzarien 

amb l’espanyola fa una anàlisi superficial dels processos que van portar a l’aparició del 

nacionalisme català i basc, destacant-ne solament les arrels del tradicionalisme catòlic 

que els van inspirar, ignorant el component democràtic, procedent del republicanisme 

federal del cas català, i arribant a afirmar que “las élites periféricas no fueron las 

inventoras ni adalides del Estado liberal modernizador, ni éste se embarcó en aventuras 

internacionales que acabaran en éxito”. Sembla voler menystenir les aportacions dels 

publicistes, polítics i empresaris catalans per contrastar amb una visió diferent el 

jacobinisme imperant entre els liberals espanyols, més centrats en la creació d’una 

administració eficient i piramidal, que a la llarga no tindrà altre remei que 

descentralitzar-se. Tampoc té en compte Álvarez Junco la defensa que des de Catalunya 

es farà de l’adopció de mesures que permetin el desenvolupament del capitalisme 

industrial i de la integració del mercat nacional, així com de la política expansionista, en 
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sintonia amb el que s’estava produint en les primeres potències europees. Em refereixo 

a la Guerra d’Àfrica, que ell estudia abastament en la seva obra, però que descuida citar 

la repercusió que tingué a la capital del Principat: 

 

“Dada cuenta del oficio de esta fecha del Excmo. Sr. Capitan General transcribiendo la 

Real órden de 1º del corriente, en que S. M. se digna da las gracias al Casino por el 

donativo hecho en favor de los heridos en la guerra de África” 

 

“Els Sr. Presidente anunció haber sido nombrado por la Exma. Diputacion de esta 

Provincia individuo de la Comisión para preparar el recuerdo de la guerra de África y 

premiar al Ejército que ha tomado en ella parte; y en su vista se acordó abrir una 

suscripción al dicho objeto en este Casino” 

 

“colocándose por una comision una corona de laurel en la bandera del primer batallon 

que desfile y entregándose otra al Gefe de los voluntarios catalanes”
412

. 

 

En quinze dies es van recollir 4.361 rals. En fi, que l’autor castellà obvia també l’esforç 

d’aquestes elits catalanes per plantejar vies de connexió entre el liberalisme emergent i 

la tradició catòlica –autèntic focus d’inestabilitatl durant el segle XIX- que permetessin 

consolidar una idea d’Espanya integradora, reforçada davant l’embranzida del 

democratisme i de l’internacionalisme socialista que planava sobre el futur immediat del 

país. Solament si es pren la idea de modernització en el sentit de total centralització, a 

l’estil jacobí, es poden entendre les paraules d’Álvarez Junco. Però si entenem com a 

modernització l’adopció d’estructures polítiques que facilitin el creixement econòmic, 

preservin l’ordre social amb la mínima repressió i garantitzin l’estabilitat del sistema, 

llavors podem afirmar que tant les opcions moderades com progressistes del liberalisme 

espanyol, i també el republicanisme democràtic, es van nodrir des dels seus inicis, amb 

les aportacions de diferents intel·lectuals i activistes procedents del Principat, i solament 

la frustració causada per les contínues crisis, per l’ineficaç funcionament de 

l’administració i pel fracàs del procés “nacionalitzador” espanyol van esperonar 

l’aparició del catalanisme polític. I el nacionalisme espanyol pseudofeixista que 

mostrava clarament el fracàs del procés liberal ibèric. Tanmateix, el neonacionalisme 
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espanyol del XX no va saber o voler apreciar les aportacions del paniberisme que des de 

Catalunya es va teoritzar en més d’una ocasió per formar un zollverein amb Portugal
413

, 

és a dir, seguir la via econòmica per aconseguir més endavant una hipotètica unió 

política, civil o monàrquica, i culminar així la lògica unionista iniciada des de Catalunya 

al segle XII, quan s’uní confederalment amb Aragó. 

 

L’aportació més important de Llorens dins d’aquest moviment de reorientació dels 

principis politicoculturals del catolicisme va ser la introducció de les teories 

nacionalistes de Herder i dels romàntics alemanys que cercaven un pensament filosòfic 

propi com a producte de l’esperit nacional
414

. Aquesta formulació va quedar registrada 

en l’única obra que Llorens va publicar en vida: l’Oració inaugural del curs 1854 a 

1855, ja analitzada. En ella s’afirma que les condicions històriques de cada poble 

imprimeixen una fesomia inconfusible a les seves diverses manifestacions culturals, 

també en el cas del pensament filosòfic, basat en la massa d’idees elaborades per cada 

comunitat. 

 

Tanmateix, no podem deduir que Llorens pensava en termes catalans a l’hora de referir-

se a la nació que s’havia de posar mans a l’obra per recuperar el seu esperit i la seva 

cultura. De la correspondència que ens ha arribat, aclaparadorament en castellà, es 

desprèn en algunes ocasions un cert menyspreu per la seva llengua materna, relegada a 

l’ús popular i a una lenta desaparició –com havia vaticinat Antoni de Capmany- per 

falta de reconeixement oficial. D’altra banda, la llengua “llemosina” –com alguns 

coetanis denominaven el català en els primers anys de la Renaixença
415

- trobava ja 

alguns defensors entre les elits culturals catalana i mallorquina
416

. Malgrat que els seus 
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 Ateneu Barcelonès: Inaugurales en el Ateneo Catalán y Barcelonés, “Junta General del día 15 de 

diciembre de 1861”, Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez, Barcelona, 1862, p. 18 
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 “¿Cómo no admitir la existencia de un espíritu nacional, debido a las condiciones históricas de cada 

pueblo, que viviendo al través de los tiempos y recogiendo la flor de la actividad de cada una de las 

generaciones, apartados los efímeros productos de pasiones pasajeras, concentra las ideas, cobija los 

grandes sentimientos nacionales, y determina y mantiene los rasgos de su fisonomía moral?”. Oració 

inaugural 1854-1855. 
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 “Aribau, Puigblanch, Rubió i Ors, àdhuc Milà i Fontanals, Piferrer, Víctor Balaguer, Bofarull, 

Constantí Llombart, tots surten amb l’estirabot del llemosí, referit al català (...) La causa principal 

d’aquesta equivocació la podem trobar en llur dèria arcaïtzant que els deslligava del català que parlava el 

poble i els portava als trobadors medievals”. Rudolf Llorens i Jordana: Josep Robreño. El nou concepte 

de Renaixença, Editorial Ariel, Barcelona, 1981, p. 22. 
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 “(...) no es tiempo de andar en lays y virolays, sino de frasear limpiamente en castellano, aprovechar 

las disposiciones que tengais para engatusar a esa gente y volver con un nombramiento en el bolsillo”: 

carta de Llorens a M. Aguiló del 29 d’octubre de 1852. I en la seva estada a Mallorca el juny de 1857 li 

torna a escriure: “No hablo lemosín sino con tu apreciable familia, lo demás del gasto se hace en 
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postulats van ser recollits i desenvolupats pels homes de la Renaixença, que iniciaren 

així l’opció regionalista en matèria cultural,  ell no es degué sentir plenament identificat 

amb el moviment en els seus inicis
417

, i declinà durant molt de temps a formar part del 

jurat dels Jocs Florals. Tot i això, podem comprovar una certa evolució en aquesta 

posició incial, tant en el que es refereix a l’actitud envers la llegua autòctona (ho 

demostra l’epistolari conservat) com a la seva implicació amb els Jocs: 

 

“Fue elegido Mantenedor de los Juegos Florales para el año 1871; y a pesar de ser una 

regla de la escuela Escocesa el respeto a todas las lenguas populares, a pesar de su 

cariño al idioma catalán y de su abundante preparación literaria, resistíase a tomar el 

cargo, alegando (y lo decía de buena fe) que no sabía bastante para ello. Logróse 

finalmente que aceptara, y llegó a juzgar las poesías presentadas; pero al acercarse el día 

de la fiesta, tuvo que dejar el Consistorio porque había muerto su madre.”
418

 

 

Malgrat que no pogué ser present en l’acte de lliurament de premis el dia 7 de maig, 

certament Llorens formà part del grup de mantenidors d’aquells Jocs
419

 juntament amb 

Estanislau Reynals i Rabassa, que actuà com a president, Miquel Victorià Amer i Omar, 

Josep d’Argullol i Serra, el valencià Rafael Ferrer i Bigné, Josep de Palau i d’Huguet, i 

Joam Montserrat i Archs, que féu de secretari
420

. 

 

Hi ha, però, qui sí el considera plenament vinculat al principal corrent cultural de la 

Catalunya de l’època i afirma que “si en Llorens complerta’l renaixement de Catalunya, 

podríem dir també que’l renaixement de Catalunya es la rahó d’esser den Llorens”
421

. 

Vista la seva trajectòria, i amb els testimonis epistolars a l’abast, ens sembla aquesta 

una afirmació exagerada, producte de la voluntat del catalanisme d’inicis del segle XX 

d’atreure cap al seu camp un referent intel·lectual tan qualificat i reconegut com ho fou 

el catedràtic vilafranquí. D’altra banda, no es pot negar la seva relació íntima amb altres 

                                                                                                                                               
castellano. Hasta un atlotazo descomunal que se paró ayer ante nosotros y que en su vida ha doblado el 

Calafiguera, no tuvo más remedio que hablar en el idioma oficial viendo mi continente de empleado.” No 

serà fins l’any 1867 que Llorens escriurà en català regularment les cartes a Aguiló 
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 D’igual forma podem considerar la influència d’un altre catedràtic, Joan Cortada, en la gènesi del 

catalanisme cultural i polític, que sense ser ell mateix catalanista, “engendró quien los pariera” (Juan 
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 Celestí Barallat: op. cit., p. 34. 
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figures destacades de la Renaixença, participant en alguns dels cercles socials que van 

promoure, com veurem més endavant. Per a Mañé  “se le puede considerar como uno de 

los primeros y mas sesudos regionalistas” a causa de la seva actitud sempre atenta i 

apassionada per l’estudi antropològic de “las cosas de nuestra tierra”
422

 i si bé no ens 

queden proves contundents d’una actutud militant quant a la lluita contra la 

centralització
423

 o per la configuració decidida d’uns instruments culturals catalans 

diferenciats, sí que podem afirmat que el seu mestratge va engendarar qui les 

impulsaren. 

 

Ideològicament estava proper al cercle conservador de Milà, Piferrer, Rubió i Mañé. La 

falta de fonaments estables on bastir una cultura conservadora moderna els feia 

desconfiar de qualsevol alteració dels principis doctrinaris, i cercaven en la religió i la 

tradició els elements de cohesió social. Llorens, en l’Oració inaugural, apel·lava a la 

reactivació cultural d’Espanya per evitar una dependència excessiva dels sistemes 

filosòfics europeus (krausisme). Aquestes projeccions van ser recollides per Marcelino 

Menéndez Pelayo, el qual va dedicar la seva vida a la revalorització de la cultura 

espanyola i a la reivindicació del catolicisme com a principal nexe entre els diferents 

pobles peninsulars, fornint les bases historicistes del nacionalisme espanyol 

contemporani. Els esforços combinats, i sovint contrapuntats, d’aquesta activitat 

paral·lela entre neocatòlics i krausistes, van tenir la seva millor expressió en la 

generació literària, filosòfica i científica del 98.  

 

La reivindicació de Llorens i Barba per a la recuperació d’una filosofia pròpia i d’uns 

sistemes de pensament autòctons, que ell mateix connectava amb Vives i fins i tot amb 

Llull, es troba en la base tant del nacionalisme cultural espanyol modern com en la del 

catalanisme romàntic. En tots dos casos les branques més moderades són les que 

posaren en acció els seus objectius programàtics. La tradició catalana de Torres i Bages 

i l’impuls del catalanisme conservador de finals del segle XIX van estimular, sovint 
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 Joan Mañé i Flaquer: Apuntes históricos. XVII, Diario de Barcelona, 17-II-1893. 
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 El seu caràcter ponderat, gens arrauxat, no estava exemept d’una certa tendència irònica. Quant a la 
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sense proposar-s’ho, la formació de nuclis favorables a la recuperació de l’antiga 

estructura federal com l’autèntica ànima de la nació espanyola. El nacionalisme 

secessionista quedaria fora d’aquest programa, però certament també es nodrí sovint, 

per a les seves reivindicacions polítiques, de la idea d’un esperit nacional català 

diferenciat.  

 

El que sí és característic, tant en Llorens com en els altres homes de la Renaixença, és la 

doble adscripció cultural. Aquesta doble identitat, espanyola i catalana, es resoldria més 

endavant amb els projectes regionalistes nascuts a redós del relatiu fracàs 

nacionalitzador del liberalisme espanyol i a la recuperació cultural catalana, però en els 

anys centrals la postura defensada per moltes veus era la de contribuir al reforç de la 

idea “nacional” d’Espanya, sense abandonar el legítim amor i conreu de la “pàtria” 

catalana. La doble adscripció dotava, necessàriament, d’una perspectiva diferent sobre 

el projecte “nacionalitzador” espanyol als intel·lectuals catalans, més en la línia 

articuladora que respectés certes bases autòctones que no pas en la via centralitzadora, 

novaplantista, aplicada per un liberalisme d’inspiració francesa. Podem entendre alguns 

fragments de l’Oració inaugural com l’expressió teòrica d’aquestes idees contràries a 

adoptar principis, ja siguin culturals com polítics, procedents d’altres pobles, sense 

sotmetre’ls a una revisió basada en els mètodes recollits de la pròpia tradició.  

 

Josep Maria Fradera va més enllà i entén que la necessitat de marcar-se uns límits per al 

desenvolupament cultural “portà a una regionalització imparable de la literatura, les 

humanitats i les Ciències socials a Catalunya, apartatant-les inexorablement de la 

cultura liberal espanyola que es consolidava per altres camins i responent a altres 

impulsos. El famós discurs de Llorens i Barba s’ha d’entendre com la constatació lúcida 

de l’allunyament tendencial entre ambdues cultures, un allunyament i una incomprensió 

que es constaten perfectament, per exemple, en les correspondències de Milà o de 

Piferrer en ocasió dels seus viatges a Madrid.”
424

 Això, és clar, no significava la 

renúncia a formar part de la “nació” en construcció, però sí constitueix l’origen de les 

divergències que més endavant, augmentades per una dinàmica socioeconòmica també 

diacrònica, generarà el moviment polític catalanista que arribarà a concretar un 

pensament nacionalista propi. 
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La coneixença de Herder per part de Llorens es degué, ben segur, al seu mestre Martí, 

que fou el primer professor a fer una exposició de la doctrina del Volksgeist a 

l’Acadèmia de Bones Lletres el dia 9 de maig de 1837, any caracteritzat per les pugnes 

entre liberals moderats –encara amb les consignes teòriques poc clares- i els 

progressistes d’Espartero. El nacionalisme cultural defineix el concepte de nació en 

relació amb les seves característiques ètniques, tot i que no deixa de banda la societat 

política que la sustenta. Tant Herder com Llorens consideren la cultura popular arrelada 

en els costums i en la llengua i la veuen sovint enfrontada al procés homogeneïtzador de 

la societat industrial contemporània. Així, la nació amplia les perspectives de la vida 

local i familiar, permet la commemoració de les formes de vida nacional i estableix en 

la cohesió nacional la finalitat del coneixement històric. Ambdós promouen un 

coneixement filosòfic a la recerca de la vida, l’existència i l’esdevenir, defugint del 

caràcter abstractiu de l’idealisme que no es fonamenta en el concret, en el tocar de peus 

a terra i que pot perdre de vista la vida real.  

 

La ciència, doncs, s’ha de trobar en relació amb les arrels que aporten les necessitats de 

la comunitat i, sovint, la saviesa oculta en el passat d’un poble que conserva qualitats 

humanes i virtuts genuïnes marcades sovint per tot el món de creences religioses 

característiques de cada indret. D’aquests trets propis s’en deduirà la idea de progrés del 

gènere humà des d’una visió historicista, que aplega el sentit comú de tots els pobles a 

través de la bondat i de la virtut religiosa. Aquí Llorens força el raonament herderià i 

troba el nexe d’unió entre les diferents comunitats nacionals, proporcionant un bon 

instrument teòric de cohesió tant a la política conservadora com a la progressista, que 

podia obviar la darrera part de l’argumentació. 

 

Un element cabdal en aquesta definició de la nació apareix en les planes inicials dels 

apunts inèdits que es conserven en el Museu de Vilafranca, i no apareix en cap de les 

edicions publicades de les lliçons de Llorens. Es refereix a la llengua com a primer 

element cultural que pot permetre l’existència d’un pensament comú en l’àmbit 

geogràfic d’un grup humà concret, i que defineix pren com a prova de l’existència d’una 

nació: 
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“Nº 9.- La unidad de un pueblo no se ha de tomar de la circunscripción geográfica; 

tampoco podemos determinarla por las semejanzas físicas (razas). 

 

La unidad de un pueblo es interna y se pone de manifiesto por el uso de una lengua 

común. Como el lenguaje radica en lo más íntimo de nuestro ser, bien podemos tomar la 

diferencia de lenguas como distintivo de los pueblos. 

 

La comunidad de lenguaje supone comunidad de pensamiento. En cada pueblo existe 

una manera de pensar y de sentir que es común a todos sus miembros y se transmite de 

una generación a otra. Así podemos considerar a los individuos de una Nación 

animados de un mismo espíritu, o sea, el espíritu nacional.”
425

.  

 

Llorens es referia sempre a Espanya quan havia d’explicitar la referència a la pròpia 

nació i establir paral·lelismes amb la resta de pobles-nació europeus, com palesa 

l’Oració inaugural, d’una altra forma hagués resultat escandalós i perillós per a la seva 

carrera. Recordem que el seu pare havia lluitat a la Guerra del Francès i que a Catalunya 

aquest enfrontament havia reforçat en molts casos els rengles dels favorables a 

l’adscripció política i cultural al regne d’Espanya i, per tant, a entendre aquella guerra 

com un element de germanor entre els pobles hispànics de la península. 

 

Però les paraules de Llorens citades, que reproduien les teories herderianes sobre el 

tema, tan vigent a l’Europa del moment, podien ser –i foren- interpretades amb doble 

sentit. En el punt 10 definia l’existència d’un esperit nacional en els costums, 

institucions civils i polítiques, monuments artístics de cada poble, etc. L’identificava 

com format per un pensament específic: “en todo el decurso de su existencia histórica, 
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 Francesc Xavier Llorens i Barba: Apuntes de historia de la filosofía. Curso de 1855 a 1856 copiats per 

l’alumne Lluís Álvarez. Manuscrit inèdit mecanografiat. Arxiu Bibliogràfic Pere Regull del Museu de 

Vilafranca, p. 4. A Catalunya el poema d’Aribau La pàtria (“El Vapor”, 24-VIII-1824) situa el català en 

el centre de l’expressió íntima dels sentiments, però també de les raons. És considerat el primer manifest 

del moviment romàntic català jocfloralesc:  

 

“[... En llemosi soná lo meu primer vagit, 

Quant del mugró matern la dolça llet bebia; 

En llemosi al Senyor al Senyor pregaba cada dia, 

E cántichs llemosins somiaba cada dia. 

 

Si quan me trobo sol, parl ab mon esperit, 

En llemosi li parl, que llengua altra no sent, 

E ma boca llavors no sap mentir, ni ment, 

Puix surten mas rahons del centre de mon pit.”  
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aun cuando una generación lo repudie, todavía puede cobrar nuevo brío si aparece un 

individuo que lo vivifique y aliente”. Aquesta darrera frase pot ser considerada, sense 

cap dubte, com una pedra llençada a l’aigua amb la intenció expressa de remoure’n la 

superfície encalmada. El seu auditori juvenil podia relacionar perfectament el model 

abstracte amb el cas concret de la “nació” espanyola de què parlaven els diaris liberals i 

les constitucions del país, fins el moment. Una nació espanyola i una llengua concreta, 

la castellana, la llengua oficial. Però la relativa ambigüitat dels postulats teròrics de 

Llorens obria el pas a les especulacions d’aquells qui volguessin prendre la sentència en 

el sentit més adient a les seves preconcepcions polítiques. No calia un gran esforç de 

reflexió per intentar traspassar el model al cas de Catalunya. Si no es cometia l’error 

bàsic –tan general- de confondre nació amb estat, les paraules, en castellà, del professor, 

podien servir per afirmar l’existència d’una nació catalana, i no estrictament limitada als 

territoris del Principat.  

 

Considerava la tradició com element indispensable per nodrir l’esperit nacional, i estava 

en contra de la concepció hegeliana de la història que justifiqués qualsevol mena de 

canvi dins d’una visió optimista, que atribuís crèdit a tota novetat pel fet d’aparèixer 

com a fruit de la modernitat i del progrés
426

. L’estudi de la història i de llengua 

catalanes s’estava desvetllant gràcies als treballs de Milà, dels Bofarull i d’altres. La 

falta d’una continuitat en la recuperació de la història catalana, ocasionada per la 

decadència posterior al segle XV i per la castellanització de les elits culturals durant el 

XVIII, degué pesar en l’ànim dels estudiosos vuitcentistes, acostumats a seguir la 

inèrcia centralitzadora marcada per l’Espanya borbònica. El descobriment de les edats 

d’or dins la història catalana medieval abundaven en la visió cíclica de la història 

divulgada per Llorens, i constituïen un important revulsiu per aquells que volien aportat 

llurs esforços al deixondiment del volksgeist autòcton. 
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En el punt 11 tractava dels estats i deixava de nou oberta la porta a reflexions crítiques 

sobre el moment que es vivia:   

 

“Nº 11.- Para que un pueblo se nos presente completamente determinado y entre a 

formar parte del movimiento histórico es menester que le veamos en forma de Estado. 

El Estado no es una invención del hombre, sino que es una forma latente que existe en 

todo pueblo. Así la base del Estado es siempre su pueblo. No es el Estado una forma 

abstracta que indistintamente pueda imponer[sele a cualquier pueblo sino la forma 

concreta de la vida de cada pueblo. 

 

La formación del Estado en virtud de un contrato es una imposición contraria a los datos 

históricos. Ni tampoco sería posible la formación de un Estado a manera de una 

sociedad convencional tomando a hombres de diferentes pueblos, pues siempre la 

unidad nacional ha de ser su base.  

 

La existencia de un Estado que abrace diferentes pueblos no contradice nuestro aserto. 

En tal caso acontece que uno de los pueblos que forma el Estado absorve a los demás, o 

bien que los diferentes pueblos que forman el Estado tienen mucha afinidad entre sí y se 

funden en una sociedad unida, en una nueva unidad. Fuera de estos dos casos existe una 

reunión de elementos discordantes y la unidad del Estado es meramente nominal. 

 

La palabra civilización cuadra perfectamente en los pueblos en quienes se presenta 

distintamente la forma del Estado. La Filosofía sólo se nos presenta en pueblos que han 

alcanzado cierto grado de civilización.”
427

 

 

Si situem aquestes paraules en context en què es degueren pronunciar –tardor de 1855 

amb la vaga general obrera
428

 i els aixecaments carlins-, podem interpretar el tercer 

paràgraf com un qüestionament teòric del propi Estat espanyol: “Fuera de estos dos 
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 El resultat del conflicte obrer a Barcelona i rodalies fou de 462 morts reconeguts oficialment entre 
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1843Albert Balcells (coord.): Història dels Països Catalans. De 1714 a 1975, vol III, p. 275. Sobre 

l’anàlisi històric de la qüestió catalana a finals del segle XVIII i la necessitat de prevenir les revoltes, 

Pedro de Lucuce: Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en la Plaza de Barcelona (2002). 
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casos [absorció o fusió d’elements molt afins existe una reunión de elementos 

discordantes y la unidad del Estado es meramente nominal”. L’evident discordància 

entre els pobles del regne espanyol en aquells temps, on el poble absorbent no havia 

acabat de “pair” els absorbits es podia interpretar com el problema essencial de la falta 

de cohesió interna d’un poder afeblit per la inversió de la dinàmica econòmica i social 

que significava el final del colonialisme i l’inici de la industrialització.  

 

El fracàs relatiu durant la Dècada moderada per integrar la nova elit econòmica 

dominant a Catalunya feia que l’estat liberal pogués ser percebut com “merament 

nominal”. Quan des de Madrid el diagnòstic que s’emetia a les Corts sobre la situació a 

Catalunya detectava com a principal mal el separatisme, la resposta de Llorens des de 

les aules, segons com s’escoltés, convidava al qüestionament de la legitimitat  dels 

estats constitucionals (“La formación del Estado en virtud de un contrato es una 

imposición contraria a los datos históricos”), i també la d’aquells formats per diferents 

grups amb característiques nacionals (lingüístiques) diverses (“ Ni tampoco sería 

posible la formación de un Estado a manera de una sociedad convencional tomando a 

hombres de diferentes pueblos, pues siempre la unidad nacional ha de ser su base”), 

com era el cas de l’Estat espanyol. Explícitament identificava les nacions i els pobles 

amb l’existència d’una llengua comuna. 

 

Des des de la càtedra, en el breu parèntesi de llibertat que suposà a tots nivells el Bienni, 

Llorens se sumava implícitament a la crítica del model centralista d’estat i alimentava 

amb l’exposició d’aquelles teories les alternatives descentralitzadores que tingueren el 

seu moment culminant en el fracassat projecte federal de 1873 liderat per Pi i Margall, 

company d’estudis seu. Com sabem, el seu propi germà Manuel es definia com a 

federalista. Amb 35 anys, Llorens ja gaudia de prou presitigi intel·lectual entre els seus 

companys i l’elit cultural del moment: les seves expressions des de la càtedra no devien 

passar desapercebudes. Els “Preliminares” a les lliçons d’Història de la filosofia 

d’aquell any, potser repetits en cursos anteriors, dels quals no ens ha arribat cap còpia, i 

el discurs inaugural de l’any anterior degueren de causar un fort impacte entre els seus 

contemporanis, no tant pel que es deia explícitament, sinó pel que es podia interpretar 

d’una lectura aplicada. No queda constància que repetís en cursos posteriors al de 1855-

1856 la primera lliçó de l’assignatura que incloïa els punts citats.  
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Jordi Martí-Henneberg apuntava l’any 1988 que el plantejament dels “Preliminars” de 

les lliçons de Llorens no havia estat prou valorat com a precedent del catalanisme polític 

“ya que de lo afirmado por Llorens se puede deducir fácilmente que el pueblo catalán –

unidad lingüística- constituye una nación” i va més enllà proposant uns interrogants, la 

resposta dels quals podria suggerir la creació d’un àmbit polític pancatalà: “¿sería ello 

extensible a todo el dominio ibérico del catalán?, ¿tendría por finalidad la constitución 

de un Estado?”
429

 

 

I continuava amb els arguments de Llorens que es podien prendre en un ambigu doble 

sentit, en funció del sentiment o de la voluntat de projecció prèvia:  

 

“(...) comprueba la existencia del espíritu nacional, el carácter especial que presentan los 

usos y costumbres, las instituciones civiles y políticas y los monumentos artísticos de 

cada pueblo. El espíritu nacional del fundamento de la individualidad de cada pueblo es 

la prenda más importante de su existencia.”
430

  

 

L’activitat dels impulsors de la Renaixença va acabar per produir l’efecte de crear o de 

reforçar el sentiment de comunitat, proper o corresponent a la denominació -mai 

emprada per ells per referir-se al cas català en aquells temps- d’”esperit nacional”. La 

recuperació del català com a llengua de cultura propiciava un cert acostament entre les 

elits intel·lectuals i els sectors populars quant a la utilització de la meteixa llengua. El 

procés de la Renaixença inclogué, des dels seus inicis, com podem comprovar, elements 

de discussió que havien de propiciar, a aquells que ho desitgessin, el camí cap a la 

formulació d’una nacionalitat pròpia del Principat, i també del vell àmbit 

catalanoaragonès en el sentit polític. L’estudi del passat històric no faria més que 

aportar llum crítica sobre el procés de creació de l’Estat espanyol, reforçant els 

arguments federalistes o, al menys, descentralitzadors d’aquells que s’oposavan a la 

continuitat del model centralitzat de coherció autoritària.  

 

D’altra banda, des de les càtedres no es podia promoure obertament l’enfrontament 

dialèctic amb uns governs, moderats o progressistes, que demostraven igual afició 

                                                 
429

 Jordi Martí-Henneberg: “La enseñanza de la geografía en la Universidad de Barcelona durante el siglo 

XIX”. Història de la Universitat de Barcelona. I Simposium 1988. p. 130. 
430

 Ibid., p. 130. 
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jacobina. Calia mantenir la relació fluida i còmplice amb el poder central, del qual 

procedien les nòmines dels professors universitaris, i també les forces armades quan les 

habituals bullangues desemòniques les feien necessàries per a mantenir l’ordre establert.  

 

“No es el estado una forma abstracta que indistintamente pueda imponer[sele a 

cualquier pueblo sino la forma concreta de la vida de cada pueblo”. Aquest argument 

herderià, on ressona la voluntat de contribuir a una futura unificació alemanya a través 

del desvetllament de l’ésser orgànic de la civilització germànica, podia ser interpretat, a 

través de Llorens, com favorable a l’articulació política d’un poble espanyol acostumat 

a viure sota la mateixa corona des de feia més de tres segles. Però també es podia 

col·legir la constatació del fracàs de la política absorcionista i centralitzadora duta a 

terme per les monarquies hegemòniques europees -entre elles, l’espanyola respecte a 

Catalunya en el segle XVIII- que en molts casos no van aconseguir anorrear els trets 

característics dels pobles sotmesos militarment.  

 

Els trets diferencials que conservaven ben vius les diferents comunitats espanyoles eren 

apreciats en el discurs de Llorens com les mostres de la riquesa i diversitat d’una cultura 

hispana, formada per parts, però unificada. Hem vist al llarg d’aquest treball com la 

seva postura davant l’ús social del català no era massa compromesa, i el marginà de l’ús 

literari privat fins a la dècada dels seixanta, arribant al punt que sembla menystenir-lo, si 

no fos que per altres fonts ens arriben notícies de com corregia els seus interlocutors 

quan no s’expressaven bé en la llengua nadiua. D’altra banda, no trobem cap mena de 

referència ni curiositat suscitada per la llengua basca, tot i haver viatjat per aquelles 

terres al menys en dues ocasions. Es percep, però una evolució de Llorens en l’àmbit 

lingüístic; segueix ell també el ritme creixent d’apreciació i utilització literària del català 

imposat per les primeres figures de la Renaixença. De fet, aquestes no feien més que 

aplicar a la pràctica algunes de les teories de la filosofia del volksgeist divulgada per 

Llorens en el terreny de la cultura catalana. 

 

El principal adaptador d’aquest pensament al camp polític fou Valentí Almirall, primer, 

defensor d’una república democràtica federal i després configurador del catalanisme 

polític de caire democràtic. 
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Quant a la filosofia que es desenvolupa en un àmbit cultural nacional, no ha de 

significar en Llorens un tancament a la interrelació exterior, i el conreu exclusiu dels 

vells corrents de pensament heretats del passat. La defensa i activació de les pròpies 

forces culturals no tenen perquè privar els estudis filosòfics autòctons d’una vocació 

cosmopolita i d’una curiositat per les produccions alienes, com la seva propia tasca 

d’adaptador i de divulgador va demostrar durant tota la vida:  

 

“(...) la existencia, pues, de una doctrina filosófica en un pueblo sirve para promover la 

investigación en los demás, y su transmisión en manera alguna será estorbo a que 

ostente su carácter propio el pueblo que la recibe. De manera, que si no debemos 

arrimar por vetusto el precioso depósito que nos han legado los siglos anteriores, 

tampoco hemos de rechazar por exóticos los frutos coetáneos de la especulación de las 

diversas naciones cultas.”
431

 

 

Malgrat que Llorens no va teoritzar mai obertament sobre economia, tanmateix defensà 

les posicions polítiques del liberalisme conservador català, que es referien a la 

unificació del dret civil i al proteccionisme econòmic. El sentiment nacionalista d’amor 

a allò propi, però sobretot el sentit comú que implica la recerca de l’estabilitat social, 

impulsava a molts catalans a reclamar les mesures polítiques de defensa de la pròpia 

economia com a factor de benestar, però també de pau social. Al conflicte entre 

lliurecanvistes i procteccionistes s’uní la discussió sobre la unificació del Dret civil, i la 

consegüent desaparició de les formes de jurisprudència locals, d’origen medieval, cosa 

que incrementà el clima de tensió entre l’estat i les elits catalanes. Proteccionisme i 

foralisme van ser els principals objectius de l’escola jurídica i històrica de Catalunya, la 

qual s’havia impregnat de la filosofia del sentit comú. Aquesta escola jurídica, a més, 

era afí als postulats de Savigny, que propugnava la defensa dels caràcters de cada poble. 

“La classe jurídica catalana, com la política, necessitava un recolçament teòric per 

portar a terme diverses reformes administratives, i a redós de l’escola històrica va lluitar 

pel proteccionisme econòmic, i molts advocats i notaris van iniciar la compilació d’usos 

i costums propis.”
432
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 Oració inaugural 1854-1855. 
432

 Joan Cuscó i Clarasó: op. cit., p. 150, nota. 
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Patriotisme i nacionalisme entre els coetanis de Llorens 

 

Estudis com el de Pere Anguera
433

 ens serveixen per situar el pensament d’alguns 

personatges contemporanis de Llorens en els anys centrals del segle XIX, moments en 

què es tractava de definir la personalitat “nacional” espanyola i, alhora, el paper que 

devia jugar la fidelitat a la cultura original de la “pàtria” catalana. En general, els 

mitjans intel·lectuals tenien assolida aquesta doble adscripció, tot i que la tendència 

obertament centralitzadora del liberalisme espanyol començava a aixecar veus 

favorables al respecte a la diversitat original dels pobles ibèrics, i a la descentralització 

com a millor forma d’abaratir i optimitzar l’acció de govern. El concepte “nació” 

començava a ser utilitzat indistintament per referir-se a l’Estat i al Principat en alguns 

medis catalans, evitant així la jerarquització del terme, que el liberalisme espanyol volia 

fixar en exclusiva per reforçar el caire unitarista del seu projecte estatal. El “Diario 

Mercantil de Tarragona” durant els anys del Bienni Progressista posava de manifest la 

dificultat de construir un Estat-nació a Espanya des de la uniformitat, a causa de diversa 

naturalesa de les parts: 

 

“[... la expresión lógica exterior de la diversidad de elementos constitutivos de la 

nacionalidad española es la expresión lógica de la diversidad de razas, lenguajes, climas 

o historias, que forman el grupo de provincias o mejor dicho naciones llamado hoy 

España”
434

 

 

En la mateixa direcció apuntaven les idees de Víctor Balaguer expressades a través de 

“La Corona de Aragón”, entre 1854 i 1857 portaveu del liberalisme progressista català 

de caire autonomista. Fent servir els arguments rescatats per la historiografia romàntica 

de l’època
435

, reivindicava, juntament amb Lluís Cutchet
436

, la pressumpta tradició de 

llibertat i tendència democràtica de les institucions catalanoaragoneses del passat 

medieval per a confrontar-les amb la ineficàcia de les que estava forjant l’Estat liberal 

centralista. Tomàs Bertran i Soler, per la seva banda, proposà el restabliment de la 
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 “Diario Merecantil de Avisos y Notícias de Tarragona” 15-X-1854. 
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 Víctor Balaguer i Cirera: Historia de Cataluña y de la corona de Aragón. 
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General com el desvetllament polític de la nació catalana: “Este fue el mayor acto de soberanía que puede 

ejercer una nación”, avançat als aixecaments nacionals de Luter o dels revolucionaris anglesos i francesos 

dels segles XVII i XVIII respectivament (p. 72). 



 

 

255 

Diputació del General com a punt de confluència entre el liberalisme romàntic i el 

tradicionalisme carlí: el model federal contra l’arbitrarietat del centralisme dels 

moderats. El rebrostament del catalanisme, aleshores, provocà les primeres acusacions 

de seccessionisme des de les instàncies polítiques i periodístiques de la capital del 

regne. L’estat de setge en què viví Catalunya durant el govern de Narváez i la repressió 

contra els mitjans escrits sospitosos d’incitar a l’oposició, no havia ajudat gens a 

vincular aquests sectors progressites catalans a la consolidació del nou Estat.  

 

Del sector moderat català sorgeix l’apologia de la reivindicació cultural dels antics 

regnes hispànics com la millor contribució a la completa glòria nacional espanyola
437

. 

Aquesta opció hispanocatalana fou promoguda per Antoni de Bofarull, Manuel Angelón 

i Joan Cortada, entre altres, però no despertava a la capital del regne menys rezels que 

qualsevol altra proposta de caire “particularista”. Després del Bienni Progressista, les 

opinions del liberalisme catòlic s’anirien matissant per no entrar en confrontació directa 

amb els moderats reinstal·lats al poder de la mà d’O’Donnell. Els principals publicistes 

d’aquest corrent s’anirien aplegant a l’entorn de la revista “La Discusión” o el “Diario 

de Barcelona”. Illas i Vidal, Mañé
438

 i Flaquer, Reynals i Rabassa o Duran i Bas van ser 

els principals valedors d’un anticentralisme que aniria canviant les fórmules de la 

tradició històrica per objectius concrets a conservar, i volia evitar que el 

“provincialisme” derivés en actituds obertament seccessionistes, ja presents a nivell 

popular com ho denunciava el mateix Mañé
439

 i Jaume Balmes. Per a ells, la monarquia 

i la religió havien de ser les bases del sentiment nacional espanyol que calia conrear; 

com a objectius pràctics caldria fixar la defensa del Dret Civil català i la reivindicació 

d’algun grau d’autonomia administrativa. Aquesta fou la tasca de Manuel Duran i 

Bas
440

 (1823-1907), desenvolupada des de les Corts i des de les diferents institucions 
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Text considerat per Jaume Vicens i Vives com el primer de caire regionalista. 
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que dirigí (Ateneu Català i Barcelonès, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, 

Acadèmia de Bones Lletres i Col·legi d’Advocats). El també diputat Francesc 

Permanyer intentava convèncer el 1860, des del seu escó, sobre la necessitat de 

conservar el que de bò poguessin tenir els “drets especials” diferents del general, 

considerant que la pervivència del “particularisme” no era incompatible amb l’acció 

conjunta de la “nació” quan calia, com per exemple durant la Guerra del Francés o la 

recent campanya d’Àfrica. 

 

Coll i Vehí (1823-1876) veia en l’actitud de molts dels diputats catalans una garantia a 

l’acció centralitzadora dels governs liberals; posa de manifest la fascinació que el poder 

exerceix sobre aquells que trionfen a Madrid, que lluiten per desempallegar-se de 

l’accent català, mal vist entre els cercles de la capital
441

. Tot un altre era el tarannà del 

mateix Llorens, com hem vist abans en la carta escrita a Marià Aguiló des de Madrid: 

“ya estoy transformado en todas mis partes, si se exceptúa la lengua, que peor hablo el 

castellano aquí que no lo hablaba en Cataluña”, on no sembla amagar ni avergonyir-se 

gens de l’accent català com a signe d’identitat i de procedència. 

 

Amb la intenció de preservar el camp de la cultura pròpia de l’anorreament uniformista, 

i alarmat per l’anticatalanisme desfermat des dels mitjans polítics i periodístics 

madrilenys, Josep Leopold Feu criticava l’any 1862 la centralització operada en l’àmbit 

universitari a través de les lleis i reglaments, alhora que remarcava la ignorància que a 

nivell espanyol es tenia de les cultures “provincials”. Comparava la situació entre 

Espanya i França, on el moviement felibre havia estat perfectament acceptat i integrat 

com a expressió de la cultura francesa: “¡Qué diferencia entre aquellos publicistas que, 

al aparecimiento de Mireio, suspendían sus laboriosas tareas para tejer una corona 

literaria con que ornar las sienes del poeta Mistral, y nuestras lumbreras administrativas 

rindiendo tributo a deplorables preocupaciones y declamando en pleno Parlamento 

                                                                                                                                               
comunmente se sostiene, pues ha de llevar su influencia hasta la misma organización administrativa”. 
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contra los Juegos Florales de Cataluña!”
442

. L’any 1863 Feu es dolia del “catalanismo 

estrecho y pretencioso” que percebia com a dominant en la literatura catalana del 

moment, tot propugnant la rehabilitació del sentiment nacional espanyol, però alhora 

carregava contra el centralisme, que considerava contrari a l’esperit conservador, catòlic 

i original d’Espanya, i procedent de la còpia literal de còdis estrangers
443

. L’any següent 

l’escriptor i farmacèutic Josep Subirana i Vila (?-1870) s’exclamava que “¡No está 

resolt lo problema de si s’pot formar una gran nació, formada de diferents pobles y de 

distint origen, en una sola familia, volent imposar un de ells tot lo que li es propi, als 

demés, si no’ls plau per força!
444

 

 

El projecte de descentralització administrativa parcial fou impulsat a partir de la 

“Proposición de ley reformando las leyes administrativas vigentes” de març de 1866. La 

signaren els diputats unionistes catalans Duran i Bas, Joaquim M. de Par, Felip Bertran, 

Ramon de Siscar, Josep M. de Fivaller, Josep Ferrer i Vidal i Laureà Ballester. La 

proposició fou desestimada el 12 de maig per 88 vots en contra i 44 a favor. 

La idea d’organitzar l’Estat a partir de la federació de províncies “que ayer fueron 

naciones”
445

 fou impulsada pel republicà Pi i Margall, que seguia els principis 

proudhonians i l’exemple d’organització dels Estats Units d’Amèrica i de Suïssa. La 
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proposta, de qui mai no es va definir com a catalanista, sintonitzà bé amb sectors 

democràtics de la població catalana que poc a poc s’anaven amarant de sentiment 

patriòtic gràcies a l’acció cultural de la Renaixença. Foren homes del republicanisme 

federal com Valentí Almirall els primers a establir fórmules teòriques catalanistes, 

considerant Catalunya com una entitat politicosocial diferenciada.   

 

En el procés de recuperació de la identitat cultural i política del Principat les posicions 

dels principals intel·lectuals catalans no sempre es van mantenir fixes. La crítica 

comuna al centralisme es feia des de posicions historicistes, econòmiques, de lògica 

administrativa o pel sentiment d’ésser administrats com a colònia. La consciència de la 

pròpia llengua i cultura com a principal element diferenciador no es va donar a tots 

nivells d’igual forma, ni amb la mateixa intensitat, ni en els mateixos moments (hem 

vist que el propi Llorens no farà servir el català en una carta sencera fins 1865, segons 

ens consta). El mateix Manuel Milà va anar variant la seva valoració negativa de la 

llengua catalana
446

 com a possible vehicle de ciència moderna al llarg de la seva vida a 

mesura que creixia el volum i qualitat dels treballs dels homes més compromesos amb 

la Renaixença. L’element lingüístic de vegades ha estat près per alguns historiadors 

actuals com el principal element per establir la categoria de “catalanista” o 

“espanyolista” entre els homes d’aquest període. Seguint aquest raonament, malgrat les 

seves contribucions a la recuperació del prestigi de la cultura catalana, molts dels 

intel·lectuals professionals del moment (professors, catedràtics, escriptors, periodistes) 

haurien de ser considerats com a elements “espanyolistes” per defensar  i utilitzar la 

llengua castellana com a principal element vertebrador d’una cultura estatal comuna. 

Així, Pere Anguera
447

 ha menystingut el paper de Joan Cortada i Sala (1805-1868) en el 

procés de formació del catalanisme cultural, discutint-li el qualificatiu de “patriota 

català inqüestionable” que Albert Ghanime
448

 havia utilitzat en la seva biografia del 

personatge. Cal situar l’acció d’aquests intel·lectuals romàntics en les seves 

coordenades històriques i no atribuir o denegar medalles de precatalanisme en funció 
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dels nostres prejudicis actuals: en aquelles circumstàncies en què l’alta cultura catalana 

partia de zero, la dedicació a l’estudi de temes locals ja constituia un avenç. La creació 

de les bases culturals catalanes, que serien el punt d’arrencada del futur catalanisme 

polític (regionalista o nacionalista), es bastien, amb penes i treballs, paral·lelament a la 

configuració de les eines nacionalitzadores del liberalisme espanyol.  

 

La ineficàcia i nul·la sensibilitat pluricultural d’aquest liberalisme d’arrel jacobina i 

regust postabsolutista van provocar l’evolució d’aquest patriotisme cultural inicial dels 

homes de la Renaixença cap a posicions polítiques diferenciades de la dinàmica 

centralista. Seran els homes de la següent generació els encarregats de fer cristalitzar la 

configuració del projecte nacionalista amb Enric Prat de la Riba (1870-1917), sempre, 

però, mantenint la idea de la doble adscripció nacional. No té sentit l’intent d’establir 

graus de “catalanitat” entre uns personatges, vinculats molts d’ells professionalment a 

les institucions culturals de l’administració estatal o sotmesos al control dels mitjans 

periodístics, que com a representants culturals de les classes benestants havien vist amb 

gran preocupació els esclats revolucionaris de 1835, 1842-43 i 1854-55. En aquelles 

circumstàncies l’afebliment del poder central a base de reivindicacions radicals des de 

postulats de caire nacionalista hagués estat contraproduent als interessos econòmics de 

l’emergent burgesia industrial, i hauria provocat més marginació i malfiança vers a tot 

allò català en els àmbits del poder central. I no cal predre de vista que va ser la força de 

l’economia del Principat allò que hauria de permetre una certa professionalització dels 

personatges i el creixement dels instruments culturals que van afermar i expandir les 

bases del catalanisme. 

 

En aquest sentit, el nacionalisme català no segueix les pautes cronològiques que Víctor 

Alba
449

 marca en l’evolució ideològica de les societats burgeses europees. A Catalunya 

els “dogmes nacionals” seran paral·lels o posteriors als problemes socials, de manera 

que els intel·lectuals els hauran d’afrontar alhora i no podran donar plena solució a cap 

dels dos. La pervivència de les qüestions nacionals durant el segle XX, que en alguns 

casos no seran resoltes per la via del liberalisme democràtic, tendiran a crear 

alternatives autoritàries (cas dels estats) o de lluita armada (cas de les nacions sense 

estat). En qualsevol cas el paper de la intel·lectualitat és imprescindible per tal de cobrir 
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amb el mantell de la raó les intencions dels grups dirigents que s’erigeix en 

representants d’un poble, en intèrprets de l’opinió pública i en executors de la seva 

voluntat sobirana. 
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III 

L’ENTORN SOCIAL DE LLORENS I BARBA. EL SEU 

MESTRATGE 

 

 

 

 

A.- Cercles personals i socials 

 

 

Els viatges de Llorens a través de la correspondència 

 

A través de l’epistolari de Marià Aguiló, Josep Maria Quadrado i la carta des d’Ateca a 

Manuel Milà es poden reconstruir alguns dels viatges de Francesc Xavier Llorens i que 

constitueixen uns dels documents que més ens permeten apropar-nos a la seva 

personalitat humana, fora de la formalitat acadèmica, i moral per la qual ha arribat fins a 

nosaltres. El contacte amb altres terres i altres cultures desperta en el professor 

universitari –que s’havia inciat com a docent de Geografia- la seva part sensible; un 

Llorens més real i relaxat que, tot i això, no deixa de mostrar-se com un bon observador 

que s’enriqueix amb tot allò que passa pels seus ulls i desperta la seva curiositat tant a 

nivell emotiu com intel·lectual. És, sobretot, en les cartes que adreça a Aguiló on 

utilitza un llenguatge més cordial, més obertament romàntic, amb la confiança que dóna 

l’íntima amistat que els unia, en un grau més alt que amb la resta de corresponsals 

epistolars de què hem pogut tenir notícia. 

 

Llorens va viatjar força durant els períodes vacacionals, un cop assolida la seva posició 

com a catedràtic. No podem saber amb exactitud les dates de tots els seus periples per la 

falta de punts de referència. Solament les cartes enviades als amics són la prova 

d’aquests viatges, o les referències fetes als mateixos amb posterioritat. Per exemple, en 

carta del 25 d’agost de 1852 a Aguiló diu: “Es casi seguro que iré a Calatayud y desde 

allí a esa [Mallorca. Tengo ánimo de volver a ver Toledo y visitar Ávila y Segovia, tal 

vez os sea posible procuraros con tiempo algunas recomendaciones, si es que os place 
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ser compañero mío de viaje.”
450

 Dos mesos més tard recomana al seu amic, amb un 

fervor inhabitual en les seves comunicacions, de forma gairebé poètica, que estengui la 

seva estada al centre de la península fins a terres granadines:  

 

“concluyo pidiéndoos ardientemente que antes de volver vayáis a mi Granada; el viaje, 

es casi de balde; tiempo no necesitais mucho y todavía podéis gozar de lo que no habéis 

visto ni gozado. No podéis figuraos el placer que tendré si escuchais mi consejo. No me 

olvidéis al recostaos en el mirador del jardín de Lindaraja, al penetrar en el encantador 

verjel del Generalife; y cuando subiéreis al Cerro de San Miguel, recordad que allí 

teniendo Granada a mis pies, perdiéndose la vega entre los vapores de una tarde que 

fenecía y luciendo sobre su peana la Alhambra como una ascua de oro, yo os buscaba 

para que compartiérais conmigo tan inefable gozo. Nadie mejor que vos puede traerme 

nuevas de mi amada. Por Dios id a Granada.”
451

 

 

És aquesta la primera prova que tenim de la passió que van despertar en ell les 

reminiscències de la cultura araboislàmiques encara molt presents en algunes zones de 

la península. Aquest gust per l’exotisme oriental tan a l’abast de la mà no era ni de bon 

tros una excentricitat d’erudit, car entroncava perfectament amb l’interès que sentien les 

elits culturals i polítiques de l’Europa occidental envers tot allò que procedia o que es 

referia als pobles anomenats “orientals”, de del proper món islàmic fins a l’Índia, la 

Xina o el Japó. El palestí Edward W. Said
452

 va estudiat a fons aquesta onada 

d’”orientalisme” que fascinà els europeus del segle XIX, sobretot arran de la conquesta 

d’Egipte per part de Napoleó a finals de la centúria anterior. L’aproximació parcial, 

romàntica, folkloritzadora, de què tantes mostres va donar la cultura europea, tingué 

com a principal objectiu “alteritzar” i reduir aquells pobles. L’estudi de les 

civilitzacions d’aquell Orient mític cercava popularitzar entre la ciutadania occidental la 

coneixença dels seus elements més simbòlics i crear una consciència cultural que 

afavorís l’apropiació del llegat d’aquells pobles i facilités l’expansió imperial amb 

finalitats pràctiques, és a dir, polítiques i econòmiques, com va succeir amb motiu de la 

construcció del canal de Suez projectat per Ferdinand de Lesseps -cònsol de França a 
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Barcelona durant els fets de la Jamància-, inaugurat el 1869, que va significar 

l’increment de la penetració europea en el món “oriental” i que va ser celebrat arreu 

amb l’estrena en els principals teatres d’òpera de la cèlebre Aida de Verdi.  

 

Durant 1853, potser amb motiu de la inauguració del mousoleu erigit a Balmes en la 

seva vila natal feta el 31 d’octubre d’aquell any, Llorens i Milà degueren viatjar junts a 

Vic, segons dedueix Manuel Jorba d’una anotació en el Libro de Notas de Milà que 

conserva la Biblioteca Menéndez Pelayo
453

. 

 

El mes de juny de 1855 Llorens va fer un viatge per terrres llenguadocianes que no va 

arribar a impressionar-lo prou. A més, féu a Aguiló una apreciació sobre la llengua on 

s’evidenciava el nivell de degradació a què l’occità es veia sotmès a causa de la 

diglòssia provocada per la llengua francesa en procés de definitiva imposició. En canvi, 

el viatger retenia en la seva memòria l’impacte que li havia causat el descobriment de 

l’Espanya “morisca”: 

 

“El paso de los Pirineos me hizo un efecto soberbio. No obstante, no me hizo olvidar la 

bajada de Despeñaperros. Este rincón de Arles es deliciosísimo: tiene montañas de una 

estructuta para mí del todo nueva; pero mejor vejetación he hallado en Coui y en 

Lanjaron. Ala Akbar! Las bellezas del Languedoc no pueden mantener su brillo junto al 

vivo resplandor de los tesoros del Handalos. Me ha hecho una impresión dolorosa ver la 

corrupción de la lengua de este país: es un cuerpo en putrefacción”.
454

 

Durant el març de 1856 va viatjar cap a Madrid a través de València, com era usual fer 

en aquells temps. La irregularitat d’aquest desplaçament, en ple curs acadèmic, degué 

quedar coberta per un permís per malaltia que li concedí la Direcció General 

d’Instrucció Pública, una còpia del qual es troba en el seu expedient acadèmic
455

. 

Romangué uns dies per terres valencianes i escriví des d’Alzira fent les següents 

apreciacions a Aguiló: 

 

“Como puedo dejar de escribirte desde Algezirah al Xucar [Alzira, Mariano, si estoy 

entre palmeras y bosques de naranjos, rodeado de caras africanas y gozando de la 
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primera impresión de viaje que ha borrado los surcos de mi mohina frente! Pero los 

ojos, por Dios, los ojos de esas morenas que hoy que es día de mercado salen a 

achicharrar a quien se atreva a cruzar con ellas una mirada curiosa y calurosa. Envuelto 

en un jaique argelino que me prestó Perico voy discurriendo por entre esta gente que 

juega al toro llevando navajas por astas.”
456

 

 

I seguint amb el clima exòtic que dóna a la carta, aquesta és signada amb el nom d’Aben 

Llorens, cosa que sembla una dedicatòria indirecta a Joan Cortada, que amb el 

pseudònim “Aben Abulema” signà alguns articles periodístics anys abans. Un cop 

arribat a Madrid, segueix mantenint la forta impressió que el paisatge arabesc del País 

Valencià ha deixat en el seu estat d’ànim, i ho descriu amb humor: 

 

“[... ya senté el pié en Alcalá y en la Montera y me he pavoneado por el Prado fumando 

los excelentes puros que me diste; ya estoy transformado en todas mis partes, si se 

exceptúa la lengua, que peor hablo el castellano aquí que no lo hablaba en Cataluña. He 

traído la vista perdida del mucho mirar en Algezirah Xucar [Alzira y en Medina 

Schateba [Xàtiva. Compare, yo me hago moro sin remedio.”
457

 

 

Aquí Llorens acusa la comparació de la seva parla castellana, d’orígen català, amb 

l’accent i lèxic castís de la capital estatal, cosa que, com veurem més endavant, no li 

ocasionava el més mínim complexe, a diferència de molts altres catalans que es 

mimetitzaven tant com podien entre els cercles elegants i de poder de la cort. Al 

contrari, el que atreu a Llorens és l’espontaneïtat, la barreja de sensualitat i lleugeresa 

que sembla animar la gent i el païsatge, i que contrasta amb el rigor transcendent, 

feréstec, de les terres del nord peninsular. El viatger, animat per l’especial estat anímic 

que produeix l’abandonament eventual del propi medi, sembla disposat a lliurar-se del 

tot a gaudir en directe dels arquetips fixats en la seva ment a través de les lectures i de 

les referències dels qui el precediren.  

 

També és present el plaer de confirmar com resten encara vius els exemples del passat 

històric propi d’unes societats que no han sofert encara grans variacions externes, car les 

formes arquitectòniques, les característiques ètniques i els altres elements que apel·len 

                                                 
456

 F.X. Llorens i Barba: op.cit., p. 53-54. 
457

 Ibid., p. 54. 



 

 

265 

al passat musulmà d’aquelles zones peninsulars, Andalusia i el País Valencià 

especialment, constitueixen un dels principals factors de l’herència històrica dels pobles 

hispans. Aquesta particularitat col·lectiva, tot i que irregularment repartida, era 

percebuda per Llorens com quelcom característic de la cultura hispana que la distingia 

de la resta de pobles cristians.  

 

A Madrid el retingueren diversos afers burocràtics, entre ells aconseguir mitjançant 

l’amistat amb Figuerola la promoció de Marià Aguiló dins del cos de bibliotecaris. La 

seva intenció era passar després a Andalusia: “A primeros de mayo tomo el tolle; a la 

feria de Mairena (si llego a tiempo) a la de Córdoba; al Corpus de Granada y aquí se 

acaba el sainete”. Finalment va fer estada solament a Granada. “Esta mañana te estaba 

deseando para que compartieras conmigo el inefable goce del Generalife y Valle del 

Darro”, escriu a Aguiló. En aquesta ciutat va poder gaudir del tipisme popular aportat 

per la població gitana: “He visto un baile de gitanas que me ha llevado el alma: la vera 

efigie de la Gitanilla de Cervantes. El gitano que guiaba a las mozas, la vieja garduña, 

una de aquellas que se llama Ana; en fin no puede darse mejor exhibición plástica-

musical de la entrada de preciosa en Madrid.” I acaba la carta confessant que s’està 

reconciliant amb la sarsuela «desde que oí en este teatro de formas semi-árabes el bolero 

“niñas que a buscar flores vais a Granada / no paséis por la Sierra del Alpujarra”»
458

 

 

Aquests paràgrafs constitueixen la prova més evident que Llorens es trobava 

profundament lligat a aquest corrent “orientalista” que a Catalunya, com a la resta 

d’Europa, reviscolà amb el Romanticisme. No degué ser poca la influència que Llorens 

(no oblidem que va actuar destacadament com a professor de Geografia a la Universitat) 

i la resta de la societat catalana i espanyola vinculada a la producció cultural reberen 

d’obres com la iniciada a partir de 1839 per Pau Piferrer
459

 i el dibuixant Francesc 
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Xavier Parcerisa (1803-1876), Recuerdos y bellezas de España. L’any 1850 apareixia el 

volum dedicat a Granada
460

, a càrrec de Pi i Margall, el darrer que féu en col·laboració 

amb Parcerisa a causa de les desavinences sorgides entre ambdós per la condemna 

eclesiàstica qui li valgué a Pi la seva participació en la Historia de la pintura en España. 

Finalment fou Pedro Madrazo, amic personal de Llorens, l’encarregat de continuar els 

volums dedicats a les altres províncies andaluses
461

.  

 

L’interès que despertà entre el públic aquesta mena d’obres, situades entre l’erudició 

historicista i el pintoresquisme, es mantingué durant tot el segle, de forma que l’any 

1885 l’editor Daniel Cortezo tornà a publicar l’obra de Pi sobre Granada, Màlaga, Jaén i 

Almeria, revisada, amb fotografies i noves il·lustracions de diferents autors. El gust per 

l’exotisme oriental també quedà palès entre el grup de pintors “natzarens” com Claudi 

Lorenzale o Pau Milà, amb els quals Llorens tenia relació directa, però tingué la seva 

màxima expressió en el reusenc Marià Fortuny (1838-1874). “L’odalisca”, “El 

cameller”, “Marroquí a cavall”, “Dinar a l’Alhambra”, “Ajuntament vell de Granada” i, 

sobre tot, la monumental “Batalla de Tetuan” il·lustren aquest interès intel·lectual i 

geopolític que despertà el món àrab, pròxim físicament i històrica, en una societat que 

volcà a finals dels anys cinquanta del segle XIX els seus impulsos vers la recomposició 

del seu perdut imperi per aconseguir la cohesió i la restauració del seu prestigi 

internacional, procurant desviar l’atenció dels conflictes interns no resolts, els quals 

aviat tornarien a rebrostar en l’esclat revolucionari de 1868.  

 

En carta del mes de juny d’aquell 1856 adverteix a Aguiló: “Prepárate para el viaje de 

Valladolid, Salamanca y León, busca relaciones para esos puntos de manera que no 

haga yo más que llegar, matar las lombrices en honra y gloria de tu restauración y 

montar en diligencia para la tierra de los sesudos homes”. El viatge programat té relació 

amb la promoció professional de Marià Aguiló, que finalment l’any 1858 va ser 
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nomenat bibliotecari de la Universitat de València. No n’ha quedat cap constància 

epistolar d’aquest periple per terres castellanes. Segons la carta del 2 de maig d’aquell 

any, Llorens, molt amic dels seus amics, acusà en el seu ànim perdre el contacte 

periòdic amb el mallorquí: “A pesar del propósito que tengo formado de evitar 

turbaciones de ánimo, me dió tales coces la cólera, que el tranquilo D. Joaquín [Roca i 

Cornet hubo de asustarse de mi mal genio”
 462

. En la postdata de la metixa especula que 

Joan Agell, degà de la facultat de Ciències aleshores, influí en el nomenament d’Aguiló 

per al nou destí. Aguiló retornà a Barcelona tres anys més tard com a primer oficial, i 

posteriorment director, de la biblioteca universitària. 

 
 

L’any 1857, durant el mes de juny, trobem Llorens a Palma i de les seves cartes 

extraiem un parell de consideracions sobre la llengua: “Mañana voy a Felanitx, con un 

compañero de viaje excelente con quien congeniamos mucho y es castellano. No creas 

que eso me dañe para saborear la lengua mallorquina que acepto y de la cual gusto en 

labios femeninos.” Un altre dia escriu sobre la seva qüotidianitat a l’illa i ens desvetlla 

el poc ús que fa del català en aquelles terres: “¡Yo sono ancora cui!, Mariano mío, 

navegando viento en popa, teniendo buena comida y buena sopa, sin faltar algunas otras 

diversiones en que tal vez se zambullera el alma, a no ser por el Angel (Quadrado) de la 

Guarda, que la providencia puso a mi espalda. No hablo lemosín sino con tu apreciable 

familia, lo más del gasto se hace en castellano. Hasta un atlotazo descomunal que se 

paró ayer con nosotros y que en su vida ha doblado Calafiguera, no tuvo más remedio 

que hablar en el idioma oficial viendo mi continente de empleado.” 

 

Així, Llorens es mostrava en aquell any molt poc sensible a la realitat de la cultura 

popular del seu àmbit lingüístic. Es presenta perfectament integrat en la maquinària 

espanyolitzadora de l’estructura funcionarial i conscient de la seva autoritat i càrrec 

davant de la resta de ciutadans. A Josep Maria Quadrado li comunica el contrast entre la 

vida a la ciutat i la que ha dut durant la seva estada a l’illa: “Si la compañía de mi 

familia y la vida de campo que voy a llevar no me quitan la mala impresión que me ha 

dejado Barcelona, hará preciso que vuelva a la Vall de’n March a templar de nuevo los 
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resortes del alma. No crea V. que exagero: tengo añoransa y no de la que se pasa 

pronto.”
463

 

 

Uns mesos més tard torna a escriure a Quadrado: “Si se aclara un poco la turbia 

atmósfera en que estoy viviendo desde que salté en tierra de regreso de estas Fortunatas 

[les Balears, entonces daremos un paseo por Establiments y le haré a V. una fiel 

relación de la borrasca que estoy corriendo”, diu, en record de la seva estada del mes de 

juny anterior i de les complicacions de la seva vida professional i anímica. 

L’any 1860 Llorens torna a Mallorca en viatge d’inspecció acadèmica i pot tornar a 

visitar el seu estimat amic Quadrado, tot i que aquesta estada oficial no els va permetre 

gaudir tant com haguessin volgut de la respectiva companyia. En carta del mateix mes 

de juny fa la següent descripció del seu comiat com a alt funcionari d’ensenyament, que 

havia anat a prendre exàmens de Geografia als alumnes del col·legi jesuïta Montision: 

“Pocas veces se habrán visto congregadas en el muelle baleárico tantas personas y 

tantas ilustraciones, sólo para despedir a un hombre que lleva un reglamento en el 

bolsillo. Todas las clases, todos los estados, todos los matices estaban allí representados; 

como si Mallorca entera hubiese querido asegurarse de que partía en efecto el terror de 

los Cabos y la pesadilla de los Valcanos.”
464

 

 

El 25 de juliol de 1861 es troba de viatge per alguns balnearis del País Basc i Aragó per 

prendre aigües, com era costum entre l’alta societat de l’època. Escriu des de Saragossa 

al seu íntim Aguiló: 

 

“Querido Mariano, ya me tienes en la capital aragonesa con un calor que se arrima a los 

treinta y con un humor viajatorio que no desfallece tanto como yo temía. Mañana o 

pasado voy a Tudela y de allí pasaré a Fitero o a Pamplona. 

Ayer pude contemplar el despliegue de la cadena pirenaica de una manera tan 

sorprendente, que doy por bien empleado el incómodo viaje que trajimos. No te 

empolvarán en tu vida como lo estuve yo ayer tarde.” 

 

El viatge continua i la següent és datada el 5 d’agost des d’Irun. Llorens gaudeix de la 

geografia, però la gent li mereix una consideració purament anecdòtica: 
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“Mi querido Mariano, te escribo desde este confín de España después de haber hecho un 

paseo a Behovia y llegado a la mitad del puente que nos separa de los franchutes. He 

tomado una insolación regular, que ha desaparecido con unas friegas de Cognac y ya me 

siento en disposición de ir esta tarde a Fuenterrabía y emprender mañana la expedición 

al Baztan para cuyo alcalde tengo muy buena recomendación. [... Ahora ya puedes 

suponer que las vistas de la naturaleza se me comen el tiempo, aprovechando algún 

hueco para mostrar mi admiración a los buenos tipos euscaldunes que afortunadamente 

apenas entienden el castellano y se queda todo en una escena mímica. 

 

Me he hecho gran bebedor de sagardua o sea vino de manzana y eso me ha valido las 

simpatías de los gañanes de estos valles. Solo me falta saber la lengua para pasar por lo 

que ellos llaman un hombre sabio, que no significa lo mismo que en nuestra tierra.” 

 

Des d’Irun novament envia carta a Aguiló demanant un gir de diners per completar el 

viatge i segueix descrivint: 

 

“He recorrido estos alrededores que son muy bonitos. Sobretodo Fuenterrabía vale la 

pena el viaje. Sólo falta recibir la impresión en compañía de un amigo. Hoy he ido a 

Oyarzun a pié, está a dos leguas largas de aquí y a penas he encontrado a nadie en el 

camino. 

 

Ayer me encontré con un empleado que seguía el mismo camino que yo, trabamos 

conversación, fuimos a beber juntos y tuve que oir una gran disertación sobre el modo 

de cazar muchachas guipuzcoanas. [... Dile a Sirvent que si voy a Baztán, será porque 

estoy recordando las alabanzas que me contó que hacía Foronda del tal valle.”
465

 

 

En el camí de retorn sojorna uns quants dies a Tarazona, s’acosta al Moncayo i fa 

reflexions sobre la catedral que “me ha robado el alma, no sólo por la arquitectura que 

ofrece el mejor contraste que he visto de las naves laterales con la central, sino por el 

gran número de cuadros y preciosos retablos que contiene”; i compara els paisatges que 

te a la vista amb les seves estimades contrades granadines “dicen que esta tierra se 
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parece a Granada; pero amigo, no he encontrado rival para mi tierra predilecta como no 

sean las colinas de las provincias que tienen la ventaja de dar al espíritu una suavidad 

que solo se acompaña de tranquilos y agradables pensamientos”.  

 

Escriu també sobre els tipus populars que es troba: “Respecto a la amabilidad 

vascongada, te diré que para mí le hace ventaja la bonhomie de los labradores 

mallorquines. También aquí encuentro en una parte del pueblo un carácter que me 

agrada sin que sea cosa de robarle a uno el alma. En lo que se goza con toda plenitud es 

en los trajes; así en estas provincias como en esta parte de Aragón.”
466

  

 

Escriu a Quadrado i reconeix que ha estat utilitzant els seus textos de Recuerdos y 

Bellezas de España com a guia de viatge: “¿qué poco pensará V. que en este viaje sea V 

mi compañero constante y esté conversando con V. más tiempo del que he podido 

emplear en nuestras demasiado cortas entrevistas? Pero ya no le extrañe a V. al ver 

fechada la carta en la ciudad que V. hubiera elegido por patria a no haberle dado Dios 

otra. [... He pasado muchos ratos leyendo el tomo de Aragón que, confieso, había 

hojeado con sobrada ligereza. No he de dejar de decirle que la historia de Zaragoza me 

parece un capo lavoro.”
467

 

 

I torna a fer per a Quadrado una valoració del seu periple basc i del caràcter dels nadius:  

 

“Después de los días que he pasado en Tarazona, poco puedo decirle a V. de mi 

excursión a Navarra y Guipúzcoa. Esta vega, estos monumentos, Verada y Moncayo 

son un final demasiado espléndido para que recuerde con mucha viveza la primera parte 

de mi viaje. Con todo los valles del Oria y del Urola han sorprendido mi imaginación de 

suerte que no se pueden parar en silencio, aún después de haber visto la Vall de’n 

March. Pero consuélese V. que la hospitalidad de los escualdunes (sic.) me ha hecho 

regretter la de los baleares. Esté V. seguro de que Mallorca ha sido la tierra donde he 

gozado con más pureza los placeres del viaje.”
468
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Des del balneari d’Ágreda, a la província de Sòria, on havia arribat procedent de 

Tarazona, descriu les peripècies d’un trajecte que, segons el seu relat, no devia 

trancórrer per paratges gaire segurs per al viatger:  

 

“Ha sido una expedición algo aventurada pues la he hecho sin más compañía que un 

esquilador borjano que toma carga de contrabando cuando se le ofrece y hemos 

atravesado un camino tan abonado, que hubo que mandar la demolición de una venta 

que servía de nido a la gente de uña.” 

 

En les cartes del mes de juliol de 1862 a Aguiló es manifesta interessat en desplaçar-se a 

València per visitar el seu amic, però de moment no es concreta cap data i no ens queda 

constància que aquest viatge s’arribés a realitzar. 

 

Durant el mes de febrer de 1863, aprofitant un permís de trenta dies de la Direcció 

General “para restablecer su salud”
469

, Llorens va viatjar a París acompanyant el seu 

amic i col·lega Víctor Arnau
470

, casualment director general d’Instrucció Pública en 

aquells temps, que devia estar passant per un mal moment ja que en la carta a Quadrado 

Llorens es refereix a “la catástrofe que nos ha tenido tantos días sin pensar ni hacer nada 

más que consolar al pobre Arnau y a su esposa que han perdido por completo la 

felicidad terrena”
471

.  

 

Es lamenta no haver pogut coincidir amb Jaume Pujol, amic i protector de Quadrado, 

amb qui s’havia d’haver trobat a Amélie. Escriu a Marià Aguiló des de Nimes, on va 

anar per recomanació d’aquest: “ahora he admirado los monumentos romanos, el sin par 
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S. Trófimo y la elegante iglesia que se está construyendo”. La carta següent, conservada 

entre les d’Aguiló, és de l’oncle de Llorens, Fèlix Barba, que demana als seus amics i al 

vicerector de la Universitat notícies del seu nebot, del qual no sap res des de la seva 

arribada a Lyon. 

 

El 31 de maig de 1864 és datada a Palma una carta a Quadrado, el qual no es devia 

trobar a l’illa. Llorens tornava a estar en visita d’inspecció i examinador: “Amigo 

Quadrado, sentado en su poltrona y con la pluma del autor de los Recuerdos, le pongo a 

V. dos líneas para desquitarme un poco del trato oficial que estoy recibiendo hace diez 

días, que tal es la fecha de mi desembarco a esta afortunada isla.”
472

 En la carta següent 

demana consell al seu amic per completar l’informe que ha de lliurar sobre la seva visita 

i que pot tenir conseqüències per un subaltern poc complidor: “Dígame V. qué he de 

poner en el informe de visita acerca del oficial Arias o como se llame. Estuve dos veces 

en el Archivo y lo encontré cerrado.” 

 

Camí de Madrid, el 10 de setembre de 1864 escriu des d’Ateca: “Querido Mariano, hace 

cuatro días que me encuentro en esta en donde tengo aún bastante que hacer. De todos 

modos me llegaré a Madrid, según te dije, pero será solo para estar allí tres o cuatro 

días.” El seu germà Manuel residia a Ateca, poble aragonès, on es troba durant el 

setembre de 1865, però no dóna cap dada de visites culturals al seu amic Aguiló, 

solament tracta en els seves cartes de qüestions menors i de caire personal. 

Des del municipi saragossà de Moros, proper a Ateca, Llorens envia a Aguiló el 

setembre de 1866 la carta més descriptiva del viatge que ha fet acompanyat de Mañé i 

Flaquer a terres basques novament: 

 

“Querido Mariano, sería una vergüenza que terminase mi expedición sin haberte escrito: 

¡Oh et presidium et dulce decus meum! Por las cartas públicas de Mañé sabrás la mejor 

parte de nuestro corto viage (sic). Particularmente te diré que yo que había visitado ya a 

Guipúzcoa no me he debido sorprender de Vizcaya. Sin embargo tuvimos una vista de 

valle com niebla que podía entusiasmar al primer paisista del mundo. Otros cebos ha 

habido para los ojos como la vista de la Ria cuando entra en el Océano, algunos valles 

que nada tienen que envidiar a los de Suiza y finalmente un monumento del siglo XV 
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capaz de inspirar una balada a los cultivadores de este género tan delicado. Es una torre 

de bando o sea una fortaleza de uno de los caudillos del bando gamboino, que se 

llamaba Salazar. Tuvo ciento y pico de hijos, era un gigante y dejó la medida de su 

estatura en la puerta de ingreso de la torre principal. Consérvase ésta erguida aún, pero 

fuertemente agrietada. Está rodeada de doble recinto; el exterior está aun defendido por 

sólidas troneras; y la yedra hace resaltar el fuerte muro de manera que se puede gozar 

perfectamente de la triple defensa que ofrece el edificio. Domina un valle que muere en 

el mar formando una ría lindísima que tiene en su orilla el pueblecillo de Murguiz, todo 

apaisado de una manera embelesadora. También he podido echar una ojeada en la vida 

feudal del país, gracias a tu paisano nuestro excapitán general que se constituyó el 

cicerone de Mañé y por consiguiente me alcanzó a mí también como me alcanzaron en 

Ciutadella los obsequios tributados a Quadrado. El general nos llevó a Guernica en 

donde pudimos ver la vida de palacio señorial en casa de su cuñado el conde 

Montefuerte, heredero de la casa del famoso autor de la Araucana. Este descendiente del 

épico español está casado con una granadina. [... 

 

Mañé hablará de lo que es Vitoria y excuso decirte una palabra de la capital alavesa. 

Sólo diré que conservan la boina. Pasado este ensueño de viaje he venido al prosaísmo 

de la vida de labriego aragonés y he pagado con suma los buenos ratos que me 

distrajeron en mi corta excursión.” 

 

El retorn a Vilafranca va haver de retardar-se uns dies a causa del “fuerte temporal de 

agua que ha causado desperfectos en el ferrocarril.” 

 

L’any següent, el 1867, tornem a trobar Llorens a Ateca, però ja reconeix que aquestes 

visites al seu germà tenen més de feina que de plaer: “Jo he pasat uns quants dies ben 

poch divertits pus lo viatge per assumptos no es viatge”, diu en una de les poques cartes 

totalment en català escrites a Aguiló. En la del 7 de setembre diu: “A Zaragoza vaig 

veure al Mañé y lo vaig acompanyar fins á Pamplona. Vaig sentir molt deixarlo, mes no 

m’era posible acompanyarlo mes enllá”; i després: “Penso anar tres o cuatre dies a 

Madrit y després me detindré a Zaragoza un parell de dias y ajudant Deu arribarem á 

eixa á posar el burro a la sínia que costará molt de ferlo rodá.” L’estiu de 1869 torna a 

passar-lo a Ateca, a casa del seu germà com ho testimonien dues cartes, una de l’agost i 

una altra del setembre. 
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A part d’aquests viatges fora del Principat, Llorens es desplaça, sobretot en períodes 

vacacionals, a Sitges i Vilanova. En carta de juliol de 1868 diu a Aguiló: “He passat 

molts dies entre Sitges i Vilanova, ficat entre notaris y procuradors; y arreglant cosas 

ben poch agradables, per estari barrejada la memoria del meu cunyat Joaquin 

(Q.D.T.e.G.).” En altres ocasions refereix que ha estat prenent banys de mar. L’agost de 

1870 reclama des d’Arbúcies la presència del seu amic Marià; el setembre del mateix 

any es troba al balneari de la Puda, al peu de Montserrat, “para que mi madre tome los 

vahos”, en companyia de l’arquitecte Elies Rogent, de 
473

 i del pintor Claudi Lorenzale. 

Un any després és datada la darrera carta a Aguiló des de l’Espluga de Francolí on ha 

acudit amb el seu nebot a prendre les aigües, com acostumava a fer cada any
474

. 

 

L’activitat viatgera de Llorens el va permetre, com veiem, tenir una visió més clara de 

la diversitat de formes i caràcters de què estava feta la realitat social espanyola de 

l’època. Aquesta possibilitat de conèixer de primera mà un país tan heterogeni no era a 

l’abast de qualsevol, ja que el passatge de llarga distància en les diligències, els vaixells 

i els primers ferrocarrils solament estava a l’abast d’una minoria. Si bé és cert que 

alguns dels viatges obeïen a motius acadèmics (realització d’oposicions),  administratius 

(inspeccions, exàmens, contactes burocràtics), familiars (viatges a Ateca) i terapèutics 

(balnearis), la majoria es devien al gaudi d’uns dies d’oci en companyia d’amics 

(desplaçaments a Mallorca amb Quadrado o a Euskal Herria amb Mañé) on el catedràtic 

es restablia de les fatigues que li ocasionava la feina i la vida urbana –no oblidem que 
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ell s’havia criat en la tranquil·litat dels camps penedesencs-. De qualsevol manera, no 

importa quin fos el motiu que el posés en ruta, Llorens sempre aprofitava l’avinentesa 

per realitzar excursions a llocs d’interès històric o paisajístic -turisme cultural, en diem 

avui dia-, els resultats de les quals no deixava de comunicar i recomanar als seus 

corresponsals epistolars posant de manifest, a través de les seves frases més sentides, el 

plaer estètic que li produien aquells descobriments. Molts d’aquests viatges eren 

projectats prèviament a partir de cartes de recomanació facilitades pels amics per 

disposar d’allotjament particular i per comptar amb els serveis de guies qualificats que 

l’adreçaven directament als indrets que més interés poguessin tenir per al viatger 

il·lustrat. 

 

Com veurem més endavant, quan analitzarem l’única obra seva que ens ha arribat 

impresa, l’Oració inaugural del curs 1854-1855, donava molta importància a la recerca 

dins la pròpia història de les fonts que poguessin configurar el caràcter del pensament 

indígena, l’esperit nacional, seguint les doctrines herderianes, i que posaria de manifest 

l’existència de realitats diverses procedents de les diferents comunitats que 

conformaven el territori polític espanyol. En Llorens és més apreciable aquesta 

tendència a acostar-se a allò propi i desconegut, a experimentar les impressions internes 

que li evoquen les terres i les gents pertanyents, gairebé, a una civilització diferent de la 

pròpia, tot i trobar-se en el mateix àmbit polític, que no pas l’observació de l’”altre”, 

amb voluntat d’apropiació i reducció que critica Said. Posteriorment alguns d’aquests 

elements de l’Espanya més “arabitzada” han estat incorporats, potenciats i explotats 

com a símbols d’una hipotèticament genuïna nacionalitat espanyola.  

 

Tot i que no coneixem de Llorens cap crítica explícita al centralisme –però sí al 

burocratisme que implica- implantat pel liberalisme espanyol desemònic, sí podem 

afirmar que, dels seus contactes amb els diversos pobles ibèrics, Llorens va obtenir una 

marcada sensibilitat per les característiques locals que els diferenciaven, però que alhora 

afermaven en ell la demostració d’un sentit existencial comú a totes les comunitats i 

individus, tot i que interpretat amb paraules i formes d’adaptació diverses. Seria allò que 

després s’ha definit com la “pluralitat dins la unitat”, o el que altres han qualificat més 

taxativament com “la plurinacionalitat” dels pobles hispànics.  
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Malgrat no defugir la idea que aquests pobles constituissin una nació conjunta, a partir 

de les lluites que havien dut a la seva unificació, Llorens era conscient dels forts 

contrastos existents entre les diverses zones del territori, però mai en deduí la necessitat 

d’establir sistemes d’organització administrativa separats o autònoms. Ans al contrari, 

sempre l’hem vist actuant disciplinadament com a alt funcionari –amb les queixes 

admisibles que pot produir tota activitat jerarquitzada-, seguint les consignes 

“nacionalitzadores” que l’estratègia del liberalisme moderat imposava, però alhora 

respectuós amb totes les diversitats típiques i arquetípiques –fossin o no del seu gust- 

que eren pròpies de les diferents comunitats peninsulars, ja que era en aquestes 

característiques, detectades sovint en converses amb la gent més modesta,  producte de 

la història i de l’adaptació d’aquells pobles al llarg del temps, el substrat on calia trobar 

les arrels de la idiosincràsia hispana i el seu l’esperit nacional.  

 

Però Llorens, més enllà de la recerca dels testimonis sobre el mosaïc de tipus, formes, 

llengües i caràcters que llavors –més que no pas avui- constituien la realitat dels pobles 

hispànics, allò que devia percebre, sobretot en les seves visites a les terres del sud, era 

l’existència d’un factor espiritual molt diferent del que existia aleshores entre la 

població urbana, tant pel que feia als valors morals i ètics de la burgesia comercial i 

industrial com als del sector obrer en procés de proletarització. La pervivència en el sud 

de les formes de vida creades pel feudalisme, la poca penetració del sistema econòmic 

liberal, malgrat els canvis polítics, mantenien arrelats els costums i la cosmovisió d’un 

món de senyors, clergues i camperols, una economia basada en l’agricultura i una 

resistència als canvis que donaven al foraster la impressió d’una quietud milenària.  

 

És aquest context, proper a l’ideal medieval del romanticisme conservador, on s’entén 

l’atracció que els intel·lectuals desenganyats del liberalisme, defensors de les essències 

de la tradició catòlica –real o fabricada-, sentien per aquests testimonis vivents d’un 

passat que se’ls figurava més gloriós, en relació directa amb el que es considerava 

l’antic ordre i que contrastava amb el segle convuls que vivien. La transpersonalització, 

un tant snob, que hem vist assajar a Llorens en alguns moments, i la més evident de 

Joan Cortada-Aben Abulema d’aguns articles periodístics, té a veure amb aquesta 

identificació del món araboislàmic amb el manteniment d’un ordre social, d’una 

estructura política i d’una cohesió espiritual que presuposaven servada de les 
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convulsions del món modern, i l’essència del qual havia perviscut en les antigues terres 

del Califat cordovès malgrat l’expansió dels pobles cristians del nord peninsular.  

 

La identificació de Llorens amb aquesta idea de l’espiritualitat musulmana sembla 

seguir les passes del seu company, Cortada, que criticava algunes de les actituds de la 

nova societat cristiana, aferrada als valors materials burgesos i proletaris, des de la talaia 

figurada d’un espiritualisme orientalitzant adquirit més de les lectures d’autors 

romàntics com Walter Scott
475

 i d’articles en revistes europees especialitzades, que no 

pas d’un coneixement directe. 

 

 

Les cartes de Llorens a Quadrado: més enllà de l’afinitat ideològica 

 

Els fons de la Fundación Menéndez Pelayo de Santander conserven la correspondència 

de Francesc Xavier Llorens i Barba (1820-1872) a Josep Maria Quadrado i Nieto (1819-

1896) entre els anys 1857 i 1871. Formen un total de cinquanta escrits de diversa 

extensió que es troben entre els catalogats dins els “Papeles de Quadrado”, aquells que 

l’intel·lectual menorquí llegà, en morir, al seu amic Menéndez. La relació personal de 

Llorens i Quadrado pot ésser resseguida durant aquests catorze anys tant en les 

qüestions més íntimes com en altres que van des de la preocupació pels amics comuns 

fins a la valoració d’alguns afers públics. Totes les cartes referides aquí es troben 

transcrites en el DOCUMENT 57 de l’Apèndix Documental del present treball. 

 

Tot això, però, fet des de la immediatesa de la lletra escrita, sovint amb la ploma 

apressada i inquieta, característica dels textos de Llorens, que es pot atribuir a les 

afeccions oculars que patia, i que perjudicaven greument la seva cal·ligrafia (“Mis ojos 

están como se lo dice a V. la letra.”)
476

; durant 1862 els problemes als ulls (“Mi 

estimado amigo, aunque estoy resentido de la vista no quiero dejar de escribirle a V. 

unos renglones”
477

) podien haver estat el motiu que limità a una sola carta la relació 

amb el seu corresponsal. Uns mesos més tard, el febrer de 1863, Llorens va haver de 

demanar un permís per restablir la seva salut; dos anys més tard,  Quadrado solament 
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 Antoni Puig i Blanch traduí al castellà El Talismán, de Scott, durant el seu exili anglès l’any 1926. 
476

 Cartes de Francesc Xavier Llorens i Barba a Josep Maria Quadrado. Inèdites. Carta de març de 1871. 
477

 Ibid. Carta de març de 1862. 
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rebé un breu escrit de Llorens durant el mes de novembre on tornava a queixar-se de la 

seva salut ocular (“El estado de mi vista y la esperanza de verle pronto me hacen 

concluir esta carta”). 

 

Josep Maria Quadrado havia nascut a Ciutadella (Menorca). Orfe de pare als pocs 

mesos de néixer, va fer els primers estudis amb els jesuïtes del col·legi Montission on 

de seguida destacaren els seus dots literaris. L’ambient familiar, influït per Rafael i 

Miquel Oleo i Quadrado
478

, així com pel secretari de la Diputació Jaume Pujol, va 

contribuir a la formació de Quadrado, en qui s’havia despertat la vocació sacerdotal. 

Amb Tomàs Aguiló i Antoni Montis emprengué la publicació de la revista “La Palma” 

el 1840. El mateix any la Diputació el nomenava director de l’Arxiu del Regne de 

Mallorca, però perd el càrrec durant el govern d’Espartero. L’any 1842 viatja a Madrid 

per estudiar Teologia, ja que uns anys abans s’havia clausurat el seminari mallorquí, i 

comença la seva carrera d’escriptor a la redacció de “El Católico”. També col·laborà a 

“El Heraldo”, “Revista de Madrid” i “Semanario Pintoresco Español”; en aquest darrer 

publica la primera anàlisi moderna de l’obra d’Ausiàs March. Conegué Balmes, que 

l’arribaria a nomenar director de “El Conciliador” i amb qui compartiren les planes de 

“El Pensamiento de la Nación”, i als germans Pedro i Federico de Madrazo.  

 

Quadrado deixà els estudis teològics el 1844 influït per la interdicció papal als escrits 

dels neocatòlics francesos (De Maistre, Bonald, Montalembert, Lacordaire, Lamennais) 

que ell admirava
479

. Era favorable a trobar un punt d’equilibri entre la tradició catòlica i 

el liberalisme –preocupació comuna amb Llorens i amb Balmes-, però deixa Madrid per 

la incomprensió que troba entre les figures encimbellades del liberalisme moderat i 

retorna a les Illes per reprendre la seva feina –recuperada amb la caiguda d’Espartero- a 

                                                 
478

 Els Oleo van ser una familia il·lustrada amb alguns personatges destacats entre els intel·lectuals 

balears del segle XIX. Rafael Oleo i Quadrado (Ciutadella 1806-1878) era botànic i farmacèutic amb 

aficions literàries, escrigué la Historia gerenal de la isla de Menorca (1874-1876), es llicencià al Col·legi 

de Sant Victorià, Barcelona, i fou distingit per algunes institucions tant científiques com literàries. 

L’oncle, Francesc Oleo i Carrió (Ciutadella 1779, Palma 1838), va ser el metge que introduí a Mallorca la 

vacuna antivarola i mesures contra la febre groga. El cosí germà de Rafael, Miquel Oleo i Estradé (+1853 

a Palma), deixà escrita una història de les patologies de la ciutat de Palma. 
479

 Durant aquesta etapa Quadrado seguia una linia similar a la dels catòlics francesos citats, que tenien en 

el diari “L’Avenir” el seu portaveu, defensors d’una democràcia arrelada en els principis de la religió, 

però acceptant la llibertat de cultes i la separació entre Església i Estat. A “El fruto de la prensa periódica” 

(1839-1840) recull articles relacionats amb les obres de Lamennais, tot lamentant que hagués quedat 

exclòs del sacerdoci per haver publicat el 1834 Paroles d’un croyant (traduït al castellà a Marsella pel 

metge mallorquí Joan Bauçà) i no haver-se retractat de les seves opinions com sí havia fet Lacordaire. La 

radicalitat del pensament demòcrata-cristià francès serà abandonada per Quadrado a partir de les revoltes 

europees de 1848. 
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l’Arxiu del Regne de Mallorca. En carta a Tomàs Aguiló reconeix que les dures 

crítiques rebudes el feien sentir “una covardia i una esterilitat literària insuportables”; 

amb ell fundaria la revista mensual “La Fe” el 1844. Amb el cercle apologètic barceloní, 

participà amb escrits a “La Religión”, editada per Roca i Cornet. Més tard fou habitual 

de la revista “El Áncora” i del “Diario de Palma”, des dels quals féu campanya contra la 

llibertat de cultes que anunciaven les eleccions de 1855. En defensa dels mateixos 

principis d’unitat religiosa entre apologètics i integristes, fundà a inicis del Sexenni 

“Unidad Católica”, que mantenia la influència del neocatolicisme francès. Del seu 

treball literari destaquen la Historia de la conquista de Mallorca, Forenses y 

ciudadanos, Recuerdos y bellezas de España
480

, Mes de Mayo, consagrado a María
481

 

(1848) i Continuación del Discurso sobre la Historia Universal de Bossuet
482

, que 

constitueix la perllongació de l’obra de l’historiador catòlic francès des de l’any 800 

fins al Concili Vaticà I. La seva producció periodística fou aplegada a Ensayos 

religiosos, políticos y literarios en quatre volums i publicada un any després de la seva 

mort amb una introducció de Menéndez Pelayo. 

 

José Maria Alsina Roca, en el seu estudi sobre el tradicionalisme filosòfic espanyol, va 

fer una comparació entre el pensament de Quadrado i el de Joaquín Donoso Cortés en 

què destaquen algunes influències mútues: “las ideas fundamentales del memorable 

Ensayo de Donoso Cortés se pueden encontrar, ocho años antes en los artículos que 

escribió Quadrado en la revista mallorquina La Fe. Por otro lado el propio Quadrado 

afirma que Donoso Cortés había sido casi desde la niñez su escritor favorito.”
483

  

Malgrat les afinitats temàtiques, Alsina remarca algunes diferències de pensament, ja 

que Quadrado adreçava els seus escrits a la vessant literària i històrica, mentre que 

Donoso tenia una vocació més política: 
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 Obra iniciada per Pau Piferrer el 1839, Quadrado fou l’encarregat d’elaborar els volums sobre Aragó 

(1848), Castella la Nova (1850), Astúries i Lleó (1859); el de Valladolid, Palència i Zamora i el de 

Salamanca, Àvila i Segovia van veure la llum el 1872. Aquests treballs anaven més enllà de la lloança 
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Mitjana que poc tenia a veure amb la visió obscurantista que divulgava la crítica progressista. 
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 Obra religiosa de caire divulgatiu per alimentar l’ascetisme popular. Tingué nou edicions durant el 

segle XIX. 
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 Ressenyat per Francesc Miquel i Badia a la “Revista de Ciencias Históricas”, Barcelona 1880, volum 

I, ps 78-80. 
483
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“El tradicionalismo filosófico tan explícitamente afirmado por Quadrado, nace de 

considerar esta escuela filosófica con mayores posibilidades apologéticas que la 

filosofía escolástica tradicional, a la que contempla en España ligada políticamente con 

los defensores del antiguo régimen. Para luchar contra el racionalismo y el escepticismo 

del momento presente encuentra en esta corriente filosófica signos de modernidad y 

aparente moderación que constituyen la motivación subjetiva para inspirar en ella su 

pensamiento filosófico-político. (...) Donoso Cortés muestra cierta independencia de 

criterio y una actitud escéptica ante las nuevas corrientes filosóficas (...) Como ha 

afirmado uno de los últimos estudios sobre Donoso Cortés, el ansia de restaurar el orden 

cristiano destruido por la revolución, es común en todos los tradicionalistas franceses, 

pero el influjo concreto en la modalidad de su pensamiento es pequeño. Mientras 

Bonald parte de lo social para probar lo teológico, Donoso Cortés, en una perspectiva 

totalmente diferente explica las tendencias de la Humanidad y la situación en que se 

encuentra el mundo partiendo de lo teológico.”
484

 

 

La voluntat conciliadora, més enllà de la política, dels diferents elements catòlics 

dispersos pels esdeveniments del segle, queda palesa en el següent paràgraf de 

Quadrado immediatament posterior a la revolució de 1868: 

 

“A los hombres de opinión, no a los de partido, nos dirigimos, no importa enseguida se 

proclamen progresistas, moderados, absolutistas; no pedimos que renuncien a sus 

opiniones, sino que la dirijan, ordenen y purifiquen según las invariables leyes de la 

moral divina. Abjuren de sus intolerantes odios y sus apasionadas aficiones; rompan 

esos fatales vínculos, esa humillante disciplina de partido a que deben acaso más de un 

error y más de un remordimiento; renuncien a esos dictados o más bien a todos, todos 

exclusivos, todos desvirtuales, patrones de discordia todos, que con tanta mella y 

abatimiento de la nación han venido a sustituir y a desgarrar al del glorioso y único de 

españoles... si creen que la religión, que la sociedad, que la nación, que la patria, que el 

orden, que la seguridad personal, vale algo más que tal o cual teoría sobre el orígen del 

poder, y tal o cual mecanismo de distribución de sus facultades, únanse en defensa de 

aquellos sagrados objetos en los cuales vivimos, nos movemos y existimos; y una vez 

definitivamente aseguradas, vuelvan a empezar si quieren la suspendida contienda. 

                                                 
484

 Ibid. p. 224-225. 
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Unión sin partido, extraña a todo partido y contraria a todo espíritu de partido: he aquí 

nuestra bandera.”
485

 

 

L’escassa documentació directa en referència a la vida de Llorens fa encara més 

important qualsevol troballa que contribueixi a donar més llum sobre el mestre 

vilafranquí. De la correspondència mantinguda entre els dos personatges solament ens 

queden les cartes adreçades de Llorens a Quadrado. No s’ha pogut trobar cap testimoni 

de l’epistolari que pogués conservar Llorens. De fet, aquestes cinquanta cartes fins fa 

poc desconegudes i encara inèdites, complementen les altres cent divuit que havien estat 

publicades per Àngel Aguiló en diferents números de la “Revista de Catalunya” l’any 

1926, que pertanyen a la correspondència mantinguda durant vint-i-sis anys entre 

Llorens i Marià Aguiló. Podem conjecturar que l’amistat del catedràtic i l’intel·lectual 

menorquí es degué a la mediació d’Aguiló, que coneixia Llorens quan aquest encara no 

havia acabat els seus estudis. 

 

És constant al llarg dels anys de relació epistolar l’admiració de Llorens per les terres 

mallorquines i la seva proverbial calma, cosa que manifesta sobre tot en els períodes en 

què anava més enfeinat o especialment tribolat. És a través d’aquestes cartes que sabem 

dels viatges que Llorens va fer diverses vegades en qualitat d’inspector d’ensenyament 

secundari a les Illes Balears; de vegades calgué amonestar algun dels funcionaris per 

falta de zel en la seva ocupació, com quan demana a Quadrado consell sobre què ha de 

dir el seu informe al respecte d’un oficial “absentista”
486

.  

 

Així mateix podem resseguir algunes de les relacions personals com la que mantingué 

amb el seu company Pere Codina i Vilà de qui dóna a Quadrado notícia de la seva 

defunció
487

. També li informà de la mort del seu company de claustre Ramon Anglasell: 

“He pasado unos diez días asistiendo a la terminación de una vida que tenía para mí 

todo el misterio de la amistad. La de D. Ramón Anglasell que ha sucumbido en la flor 

de la edad y cuando acababa de ser nombrado diputado, que era el blanco de todos sus 

deseos”
488

. En la mateixa, trobem referència a la correspondència oficial que mantenia 
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Llorens amb Francesc Manuel de los Herreros Schwager
489

, director de l’Institut Balear 

de Palma i membre actiu de la intel·lectualitat mallorquina del moment. Altres amics 

comuns sovint recordats en les cartes són el sacerdot Mateu Jaume, que fou nomenat 

prelat de la seu de Ciutadella el 1858, el preceptor de Quadrado, Jaume Pujol (Jayme, en 

les cartes), Pere Jaume Segarra, fiscal de la cúria eclesiàstica, i les famílies Aguiló, Oleo 

i Morell. 

Seguint els costums, el catedràtic sovint era requerit per fer de mitjancer en la concessió 

de càrrecs públics i altres favors oficials “No puedo darle a V. notícias del 

nombramiento de Rullán, aunque lo supongo hecho (...) Sírvase V. decir a Massanet que 

a su tiempo hice la recomendación pero que tampoco he sabido el resultado”
490

. Durant 

1863 i 1864 mantingueren correspondència sobre un alumne mallorquí, Vidal Oleo, de 

qui no apareixien les actes aprovades de les assignatures per al títol de mestre i que 

finalment, a contracor, va haver d’examinar-se de nou. Quadrado s’interessava per 

alguns dels alumnes illencs que feien els seus estudis a Barcelona i així ho reflecteixen 

algunes informacions de Llorens “A Baumá le permití ausentarse antes de tiempo 

mediante certificación del médico”
491

. Més endavant dóna fe d’una altra intercessió: 

“Haré cuanto pueda por D. Bartolomé Constant, pero dando que se nos pase su 

expediente. De todos modos veré de corresponder como debo a la recomendación que 

V. me hace”
492

.  

 

Tanmateix, algunes vegades fallava la mediació “(...) tomo la pluma un momento para 

decirle que no es posible conseguir lo que desea el cirujano por quien V. se interesa”
493

. 

Seguint el procés de separació de les funcions estatals respecte a aquelles 

específicament religioses, l’any 1866 Llorens demana a Quadrado, per encàrrec del 

rector de la Universitat, la designació d’alguna persona de l’administració per exercir de 

visitadora dels establiment d’instrucció primària a les Illes, però li especifica “que no ha 

de ser el vocal eclesiástico”
494

. Malgrat això, el catedràtic també mirava pels interessos 
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de les col·lectivitats religioses quan era sol·licitada la seva ajuda “Ya ha llegado el 

expediente a las Hijas de la Misericordia y se hará lo que se pueda en su favor”
495

. 

 

Quadrado tenia interès a fer una col·lecció de retrats dels seus amics, ja que en un afegit 

escrit per Aguiló a una de les cartes de Llorens a Quadrado, aquell li deia “Mando a 

casa unos retratos para que V. escoja y me mande el suyo. No sabe el sacrificio que esto 

me cuesta, me tengo una grande antipatía”
496

. Amb Llorens no va tenir tanta sort, el 

mestre de Vilafranca va mantenir tota la vida la seva oposició a deixar en vida testimoni 

del seu rostre i de la seva figura “Veo que va V. haciendo V. colección de retratos de 

amigos y estoy seguro de que es V. la persona que más de corazón me ha pedido el mío, 

pero espero que respetará V. la aversión que tengo a mi propia sombra que (sea dicho al 

oído) vale tan poco como el alma del cuerpo que la proyecta”
497

. Com ja hem comentat, 

l’únic retrat seu va ser fet de memòria pel pintor Martí i Alsina. 

 

Els afers de l’actualitat política mai no van ser, en les cartes de Llorens, exercicis 

d’anàlisi profunda ni apuntava cap opinió llargament meditada, si no era la de deplorar 

qualsevol mena de pertorbació de l’ordre cívic i els efectes negatius que els canvis 

poguessin tenir en la influència de l’Església catòlica. Sobre la falta de sensibilitat 

d’algunes corporacions per mantenir el patrimoni cultural escrivia: “(...) me estoy dando 

tormento, no se asombre V., por el ‘blanqueo’ que ha sufrido la ciudad de Oviedo y 

especialmente los vetutos ábsides de las iglesias y las almenas que levantó Alonso el 

Magno”, i més endavant demanava la implicació de Quadrado en l’oposició a aquestes 

restauracions maldestres i en la destrucció d’edificis antics: “No puede V. figurarse 

cómo me ha roído las entrañas esta profanación. ¿Y a quién acudir en semejante caso? 

Un artículo de V. puesto en cualquier periódico de Madrid sería para mí un lenitivo y 

para el arte un beneficio muy grande puesto que tal vez pondría remedio a tales 

desmanes”
 498

. El mateix patiment li produeixen les notícies internacionals de les 

negociacions entre Napoleó III i Cavour de 1860 que obrien la porta a la unificació 

italiana a costa dels Estats pontificis: “Ayer pasé un día de rabieta con la noticia de la 

entrada de los piamonteses en los estados del Papa. Supongo que no le habrá sabido a 
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V. a gloria”
499

; “otro motivo que aviva en mí el deseo de verle es comunicarle a V. los 

varios movimientos que ha excitado en mi espíritu la sacudida que ha recibido el poder 

del Papa”
500

. No estalvia el comentari de les inestables relacions entre el poder central i 

les institucions culturals dependents, com era el cas de Marià Aguiló, oficial primer de 

la biblioteca universitària de Barcelona “Ya sabrá V. que Mariano está en Madrid. Está 

bastante fastidiado de los que gobiernan el ramo. Lo que antes eran flores hoy se han 

trocado en espinas. Ojalá que su ida a Madrid haya renovado en los corazones 

cortesanos aquellas simpatías que en otro tiempo le prodigaron”
501

.  

 

Els esdeveniments del Sexenni també queden apuntats, superficialment, en les lletres. El 

setembre de 1868 coincideix el casament de Quadrado amb la tensió que viu Llorens per 

la falta de notícies dels seus: “De mi Madre y tio no he tenido contestación, lo cual no 

es extraño, no sólo por el poco tiempo que han tenido, sino porque estamos en completa 

revolución como sabrá V. ya”
502

. El juny de l’any següent estableix un paral·lelisme 

entre la seva postura de defensor de les instutucions tradicionals davant el procés 

democratitzador i la que mantingué Quadrado en la seva joventut contra les aspiracions 

desamortitzadores del liberalisme progressista en el bàndol isabelí “¡Qué vivo le tengo 

recordando a V. cuando me hablaba de su posición en Palma en el año 35! ¡Y quién me 

habría de decir que a mí podría pasarme otro tanto!”
503

.  

 

Més endavant, en plena revolta federalista, felicita el seu corresponsal per la implicació 

en la “Santa causa que V. tan valerosamente defiende”
504

 i la publicació d’un article on 

blasmava contra els revolucionaris, defensors d’un grau més ampli de democràcia, 

d’autogovern i de la completa llibertat de cultes i de consciència, i aporta el testimoni 

dels transtorns viscuts durant aquells dies “(...) iba a escribirle a V. con motivo de su 

artículo sobre los “Envenenadores públicos”, artículo que ha gustado aquí mucho y que 

por mi parte considero como un capo laboro, cuando vinieron los acontecimientos a 

concentrar nuestra atención al peligro que han corrido nuestras familias y nuestros 

amigos. He pasado un día de angustia no sabiendo de mi familia que la tenía en 
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Vilafranca, estando el país acaparado por los sublevados. Por fin los tengo ya aquí 

habiendo tenido que venir por mar desde Tarragona”
505

.  

 

L’any 1871 la realitat política i social del país era per Llorens motiu de decepció “No 

me acostumbro aún al nuevo aire que se respira en España, así es que vivo como un 

asmático en aire espeso”
506

 i deplorava que en les mateixes files catòliques s’estaven 

produint divisions “¡Qué lástima que en toda asociación humana haya de mostrarse la 

división entre exaltados y moderados! Dios haya que no falten estos entre los católicos 

fervientes de nuestra patria; pues sólo estos atraen a los que se hallan más o menos 

apartados de la vida práctica católica”
507

, com a filòsof, defensava sempre el diàleg i la 

raó per arribar al sentit comú de les coses, i en últim terme la submissió a les veritats 

divines. En la penúltima carta a Quadrado saluda el seu amic desitjant-li un bon dia del 

seu sant “aún cuando los tiempos que corren no son buenos”
508

, en referència clara al 

malestar que entre l’elit catòlica produien les noves llibertats emparades per la 

Constitució de 1869 i l’inestable sistema polític encapçalat per Amadeu I.  

 

A través de les cartes tenim notícia no solament de les visites oficials del Llorens 

inspector als centres relacionats amb l’ensenyament de le Illes, sinó també d’altres 

viatges que emprengué habitualment en períodes vacionals, als quals ja hem fet 

referència en l’apartat corresponent. En arribar l’estiu, els dos funcionaris es felicitaven 

per poder gaudir del període vacacional “Mucho celebro que haya V. vivido vida feliz y 

sin cuidados durante esta temporadita en que, soltada la cadena oficial, ha podido V. 

gozar de aquella libertad tan codiciada por todos los que somos esclavos de los 

Reglamentos”
509

.  

 

L’any 1867 Llorens estimula Quadrado a participar en la comitiva d’una delegació de 

representants de l’Església espanyola a Roma: “Me ha parecido que para V. ha de ser un 

goce supremo la visita del cuerpo episcopal con su Cabeza visible y deseo que no pierda 

la ocasión de avivar más y más el entusiasmo que a V. le alienta”
510

; ens consta que 

finalment Quadrado formà part d’aquest grup gràcies a una carta adreçada a Marià 

                                                 
505

 Ibid. Carta d’octubre de 1869. 
506

 Ibid. Carta de gener de 1871. 
507

 Ibid. Carta de gener de 1871. 
508

 Ibid. Carta de març de 1871. 
509

 Ibid. Carta de juliol de 1866. 
510

 Ibid. Carta de juny de 1867. 



 

 

286 

Aguiló: “Amich Mariano, desitjo rebrer noticias teuas, sébrer com ha arribat Plácido y 

l’entusiasme que en Pep [Josep Maria Quadrado á portat de Roma”
511

. 

 

Entre aquestes cartes no trobem cap totalment escrita en llengua catalana, a diferència 

del que passa amb les adreçades a Marià Aguiló, que les darreres sí són escrites en la 

llengua materna dels dos amics; tanmateix incloïa algunes expressions vernacles (“bons 

dias”; “qui no sega espigola”; “rio tort no s’adressa”), i una frase sencera en la postdata 

de la carta d’octubre de 1869: “Coll [i Vehí y la seva dona estan ja aposentats a casa 

seva. Mariano com sempre voltat de libros, goigs i romansos. Tant l’un com l’altre 

recordant a V.”, i en la mateixa carta, el desig de poder establir bones converses amb el 

seu interlocutor “No doy suelta a la pluma porque sólo con mi seni de charradas (sic) 

puedo desembuchar lo mucho que tengo recogido”. 

 

Podem constatar per les de maig i juny de 1863 la proposició que es féu des de 

Barcelona a Quadrado per a prologar una edició de les obres completes de Balmes i com 

aquest decidí declinar-la. Llorens havia servit de pont entre Mañé, impulsor a través de 

la casa Brusi de l’edició, i l’escriptor balear “Siento que no quiera V. poner una 

cabecera a unas obras destinadas a difundirse por toda España y por muchos años; y que 

necesitan un ornamento. Ya veo que va V. abandonando los negocios del 

Continente”
512

, escriu Llorens amb un cert deix d’ironia. Llorens era l’encarregat 

d’establir alguns dels contactes entre Quadrado i l’elit intel·lectual barcelonina, a través 

del “Diario de Barcelona”: l’any 1859 fa imprimir al Brusi un opuscle del seu amic 

“Con gran gusto he leído el ingenioso folleto (...) lo he dado a unos de los redactores del 

Brusi sin revelar el nombre del autor. Tengo la vanidad de creer que lo habrán 

adivinado. Después que me lo devuelva el Brusi lo leeremos en corro”
513

.  

 

Deu anys més tard, en els hiperactius temps del Sexenni, Llorens s’acomiada 

“esperando el artículo que V. me prometió”
514

. En alguns moments es refereix a les 

obres publicades per Quadrado, primer quan li comenta que la seva mare és una fervent 

admiradora del seu Mes consagrado a María, “así es que se le figura que ha de estar V. 
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siempre con los brazos en cruz y los ojos vueltos al cielo”
515

, i després que utilitza com 

a guia de viatge per Aragó l’agost de 1861 els Recuerdos y bellezas de España. 

 

Una de les constants en la relació epistolar d’aquests dos personatges és la preocupació 

per l’estat anímic i espiritual d’ambdós, resultat de les respectives experiències vitals i 

de les meditacions religioses que mitigaven els moments d’atonia “De mí, sólo puedo 

decirle que tengo un poco más de calma que cuando V. me dejó. Y no ha contribuido 

poco a ello la solución que dio V. para una de las cuestiones que más pesan sobre mi 

alma. Pero no son estas cosas para escritas”
516

. Davant la mort d’algun ésser estimat, 

sempre els quedava el recurs a la fe, a l’aconsolament que proporciona la creença en una 

vida superior “Son golpes estos que si no fuéramos cristianos no tendrían consuelo (...) 

Sólo la consideración de que vivimos real y positivamente un mundo de prueba puede 

hacernos soportar tan duros trances. Por Dios que surgen en V. fuerzas de su alma que 

bien sé yo que las tiene”
517

.  

 

Durant els anys de relació epistolar Llorens i Quadrado es van anar comunicant la mort 

dels amics comuns i dels respectius parents, l’any 1868 el primer feia recompte de les 

baixes que havia tingut al seu voltant en els darrers temps “No hace aún tres años que 

murió mi hermana; a principios de curso perdí la única tia carnal que me quedaba; más 

de un amigo he perdido este invierno y como coronamiento, mi cuñado”
518

. Molt 

sentidament Llorens lamenta la mort de la germana de Quadrado, a qui havia tractat en 

els seus viatges a les Illes, i es complau, al menys que “ahora experimentará V. quizás 

más que nunca el beneficio que le hizo el Señor deparándole una compañera”
519

 

referint-se al matrimoni que havia contret Quadrado dos anys abans. Però la notícia més 

dura del reguitzell de defuncions que s’anuncien en les cartes de Llorens és en el darrer 

contacte epistolar que es conserva: el que es referia a la mort de la seva mare “(...) acaba 

de descargar sobre mí la tormenta que tanto temí. Diez días hace ya que no tengo madre. 

(...) Dios me ha dado fuerzas para no desfallecer en estos momentos, veremos si me las 

conserva para seguir andando con pie firme hasta que suene mi última hora”
520

. El cop 
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anímic que va patir Llorens va anar minant en pocs mesos la seva resistència física i, un 

any més tard, moria. 

 

Josep Maria Quadrado va seguir el seu treball dins l’Arxiu Històric del Regne de 

Mallorca i continuà col·laborant en la premsa conservadora amb crítiques a llibres 

catalans i recollint cançons populars que després trametria a Marià Aguilò. Mantingué 

sempre la línia de defensa del neocatolicisme d’arrel francesa com a estratègia per 

aconseguir una comprensió recíproca entre el pensament de la nova societat i el de 

l’antiga religió. El 1896, any de la seva mort, aparegué el seu estudi Informacions 

judicials sobre els adictes a la Germania; abans havia disposat que els seus papers 

personals, que incloien la correspondència, anessin a parar a mans de Menéndez Pelayo, 

deixant “consignado que sea V. el heredero y quedo consolado y tranquilo”
521

. 

 

 

Referències epistolars d’amistats i relacions de Llorens 

 

A part de les relacions més intenses que Llorens va mantenir durant la seva vida, de les 

quals acabem de donar notícia, ens queda el testimoni del contacte amb altres 

personatges de la vida cultural catalana, alguns, figures de la Renaixença, a través de la 

correspondència de Manuel Milà i Fontanals
522

. De cartes de Llorens a Milà solament 

se’n conserva una
523

, per cert, escrita en català, igual que va fer sistemàticament a partir 

de 1867 amb les adreçades a Marià Aguiló. El tracte continuat dels dos catedràtics, 

gairebé diari, tant a la Universitat, a l’Ateneu, a l’Acadèmia, o a Vilafranca, en època de 

vacances, fa pensar que no devien precisar la relació epistolar. Tot indica que el 

contacte en la seva vida privada devia ser intens i que Milà, malgrat ser dos anys més 
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gran, acceptava el guiatge de Llorens tant per la seva categoria personal i intel·lectual 

com per l’alta consideració que en l’època mereixia la filosofia, situada prioritàriament 

per sobre de les altres manifestacions culturals
524

. En la carta citada anteriorment 

trobem esmentats, a part de Mañé i d’Aguiló, l’advocat, escriptor i periodista Francesc 

Miquel i Badia (1840-1899), qui aleshores col·laborava com a crític d’art i literatura a 

les pàgines del “Diario de Barcelona”; era proper a apologistes catòlics Com Quadrado i 

Roca i Cornet i defensà l’art cristià i moral de Pau Milà i Claudi Lorenzale. 

 

Hi ha altres referències a Llorens en  algunes de les cartes rebudes per Manuel Milà al 

llarg del seu espistolari publicat. En una del 3 d’abril de 1862 el jurisconsult, catedràtic i 

diputat Corts en aquells moments, Francesc Permanyer i Tuyet (1817-1864), encarrega 

a Milà felicitar Llorens per la recent concessió de la “categoria d’ascens” i afegeix a la 

postdata: “Hágame el obsequio de suplicar al amigo Llorens que me perdone no haber 

contestado a la que me escribió días pasados”; d’aquesta relació  no tenim cap altra 

constància documental. Julià García de los Santos, catedràtic de Filosofia a l’Institut i 

destacat biògraf de Balmes, en carta del 16 de gener de 1864 des de Jaén, escriu a Milà: 

“Al Sr. Llorens, que tenga ésta por suya; y V. como él, no duden en valerse de mí para 

todo aquello que pueda serles útil”; d’aquesta mateixa persona Llorens donava novetats 

a Quadrado uns anys abans
525

. Des de Mallorca el poeta, mestre en gai saber, Josep 

Lluís Pons i Gallarza (1823-1894) encarregava saludar “a D. Javier, si está con V.” el 6 

d’agost de 1867 en la carta que comunicava la recepció de la Cançó del Pros Bernat. A 

través d’una altra carta amb datació aproximada de l’hivern de 1867-68 des de Vic 

trobem la prova d’un altre contacte: un jove Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902) 

encarrega a Milà que “Fassa lo favor de ennovar al Sr. Llorens de mon nou estat”
526

; es 

referia a la seva ordenació com a subdiaca en la seva carrera eclesiàctica. 
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Aquestes són les cartes, amb referència a Llorens, que es conserven de les que Milà rebé 

en vida del primer, com veiem, totes suggereixen algun grau de relació entre ell i el 

remitent. Les altres dues, posteriors a la mort del catedràtic de Filosofia, fan referència a 

la iniciativa presa per alguns companys de claustre de donar a la impremta les lliçons 

procedents dels apunts de Letamendi, cosa que expliquem en l’apartat corresponent.  

 

Un altre company asidu i amic proper de Llorens fou l’empordanès Josep Coll i Vehí, 

catedràtic de l’Institut, dins l’epistolari del qual no es conserva cap carta remesa per 

Llorens, però sí algunes referències a ell inserides en les lletres d’altres corresponsals. 

Així, una de Marià Aguiló, l’agost de 1864
527

, s’inicia amb la frase “Querido Pepe: El 

filósofo se fué a Vilafranca poco después que tu marchaste: mi soledad es completa”, 

donant idea del grau d’intimitat que tenia amb Aguiló, cosa que prova l’abundant 

correspondència que van creuar durant la seva vida, però també el fet que Coll era un 

dels membres d’aquest cercle íntim, catalanobalear, dins del qual quedava inclòs 

Quadrado.  

 

En una carta d’aquest darrer a Coll el juny de 1869
528

, mentre les corts constituents 

aprovaven la nova constitució i prenia cos la revolta federal, que més tard serà 

contrapuntada per la carlina, amb el suport d’alguns sectors de la burgesia catòlica, 

Quadrado manifesta la seva voluntat d’estendre el moviment d’Unitat Catòlica. Aquesta 

associació es pretenia situar per damunt dels partits i així facilitar la unitat d’acció 

contra els avenços de la llibertat de culte i la laicitat de l’Estat imposades en el nou 

ordre: “Quiera Dios que por nuestro medio y en cuanto está de nuestra parte se 

propague el catolicismo á ver si por fin se deciden á seguirnos nuestros amigos Llorens 

y Aguiló. (...) Aquí la asociación marcha y consta ya de unos dos mil individuos 

[Mallorca; hemos alquilado un magnífico local por 500 duros al año y por seis años. 

Tenemos conferencias dominicales y una academia naciente de música, y tratamos de 

establecer escuelas diarias de adultos Impaciencias y aspiraciones políticas no faltan, 

pero se enfrenan y se encauzan gracias a Dios, y eso que estoy aislado para el objeto. Lo 

peor es que la de Madrid no nos manda el reglamento que se necesita no para centralizar 

sino para unificar”. Aquesta carta no és solament interessant pel fet que prova la 
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dificultat d’engrescar en el projecte alguns personatges importants com Llorens i 

Aguiló, que no devien entendre l’activisme ideològic sinó dins dels canals habituals de 

la seva activitat diària: la universitat, els cercles d’amistat i de reunió, i la família. Pocs 

dies més tard (11 de juny) Quadrado rebé la carta de Llorens on aquest li manifesta que 

viu uns temps de “parálisis intelectual y por consiguiente imposibilitadoa coger la 

pluma”, negant-se a participar en la revista de l’associació, “La Unidad Católica”, amb 

la críptica expressió de no considerar-se entre els “imperdibles”, és a dir, entre els 

disposats a manifestar-se obertament en favor dels dogmes del catolicisme i en contra 

dels canvis polítics que afectaven els privilegis conservats per l’Església. El fogós 

Quadrado, casat de feia poc, rebé tanmateix tota mena d’ànims, per les seves públiques 

apologies, de part del seu amic.  

 

Amb Joaquim Roca i Cornet (1804-1873), director de la biblioteca universitària i 

provincial des de 1849, membre de l’Acadèmia de Bones Lletres i un dels principals 

“apologistes” catalans, mantingué una relació estreta en el pla professional i també 

ideològic com ho demostra la carta –ja citada abans- que hem trobat en el fons 

documental de Roca conservat a l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona. En 

ella, Llorens mira de prevenir al seu interlocutor sobre les maniobres d’un personatge 

que no identifica, el qual intenta obtenir un lloc a la biblioteca de la Universitat, cosa 

que podria anar en contra dels interessos d’un altre candidat, Marià Aguiló, amic 

d’ambdós, i més afí a la mentalitat i conveniència dels companys que miren d’estendre 

la seva influència nepòtica dins del centre docent: 

 

“He sabido que el sugeto que quería alzarse con la plaza de Piferrer cuando este fue 

nombrado catedrático, intenta otra vez colocarse en la Biblioteca. No dudo que estará V. 

á la mira pues sobre no convenirle a V. un segundo y ser innecesario para la marcha del 

establecimiento se perjudicaria al amigo Aguiló que tantos servicios tiene hechos y 

cuyo caracter como V. muy bien sabe no tiene igual. Creo inutil recomendarlo á V. este 

asunto; así yo como los demas amigos lo hariamos hasta donde nuestra amistad para 

con V. alcanzara pero lo juzgamos por demas. Sin embargo bueno es que V. lo sepa 

para estar en guardia.”
529
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Llorens es refereix a un conflicte que havia hagut quan Piferrer era ajudant de Roca i 

Cornet  a la Biblioteca, abans d’aconseguir la plaça de catedràtic de Retòrica i Poètica 

l’any 1847. El “sugeto” en qüestió era l’antic porter de la Biblioteca, Jaume Vall. En 

una carta de Piferrer
530

 al seu amic Benet de Llança i Esquivel (1822-1867), duc de 

Solferino per matrimoni i oficial del Ministeri d’Instrucció Pública
531

, expressa la 

desconfiança vers aquest personatge i la conducta erràtica de Roca i Cornet respecte a la 

decisió d’apartar-lo definitivament de les feines a la Universitat. La mort de Piferrer, el 

seu principal enemic, l’animà a provar de fer-se de nou amb la seva antiga plaça, de la 

qual potser va ser apartat arran de la desaparició d’uns llibres. 

 

L’any 1952, en carta a Marià Aguiló, Llorens inclou una altra de Milà a Juan Eugenio 

de Hartzenbush (1806-1880), dramaturg, crític, editor i traductor de Voltaire i Molière, 

que aleshores era director de l’Escuela Normal i posteriorment ho fou de la Biblioteca 

Nacional (1862-1875). A través de l’epistolari d’Aguiló es pot resseguir tot l’àmbit de 

de relacions professionals, i bona part de les personals, de Llorens. Mañé, Coll, Milà, 

Reynals, Codina, Roca i Cornet, Arnau, Aribau, Agell, els Bofarull (Manuel i Antoni). 

 

 

Participació en la vida social de l’època 

 

La creació de cercles socials de les classes benestants durant els anys centrals del segle 

XIX a Barcelona es va veure potenciada per diverses necessitats de la conjuntura del 

moment. D’una banda, calia aplegar esforços en la defensa dels interessos econòmics de 

la burgesia industrial creixent davant les centralitzades institucions del poder polític 

(Junta de Fàbriques, Institut Industrial de Catalunya), i de l’altra s’aspirava al 

reforçament dels llaços de l’heterogènia classe emergent per la via de la creació de 

centres de reunió i divulgació cultural com els casinos, els ateneus i els cercles artístics 

                                                 
530

 “(...) Creo haberle indicado alguna vez que cuando entré con Roca y Cornet en la Biblioteca, por 

compasión y para que nos iniciara, hicimos reponer al portero Jaime Vall, factótum de Castanys; que este 

hombre faltó a nuestra confianza en tales términos que hubo que desemplearle a los nueve meses; y que 

Roca, como es una nulidad en punto a carácter, después les vendió protección y cargó sobre mí toda la 

culpa. Este fulano, hombre mañero y diligente cual pocos, está ahora revolviendo todo para ocupar la 

vacante que ha dejado el difunto portero D. José Colom. Yo me hago cargo del muerto deseando que la 

cosa madure y ocasione ante el Sr. Rector una explicación categórica con Roca; pero como el diablo sabe 

si Vall quizás acudirá a V. para que en tal caso, que por ahora no espero, yo pueda suministrar los 

informes necesarios”. Citat per Ramón Carnicer Blanco: Vida y obra de Pablo Piferrer, ps. 128-129. 
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 Ramón Carnicer Blanco: op. cit., p. 121 (nota). 
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(Casino Barcelonès, Societat Filharmònica i Literària de Barcelona, Gran Teatre del 

Liceu, Centre Mercantil Barcelonès, Ateneu Català) . Malgrat que molts integrants 

d’aquesta classe burgesa provenien dels estaments populars, la diferenciació 

d’interessos entre uns i altres era creixent, alhora que augmentava el progressiu clima 

d’enfrontament, per la qual cosa era imprescindible la consolidació dels nuclis, dels 

portaveus i de les teories adients que defensessin els models polítics, econòmics i 

socials dels grups dirigents. Sobre això, Jordi Casassas ha escrit: 

 

“En l’ordre associatiu, el provincianisme es combinava a la perfecció amb l’herència de 

les institucions gestades al segle XVIII a l’ombra de la Junta de Comerç i amb l’impuls 

romàntic de generar tribunes de discussió entre acadèmica i “social”, que sovint es van 

concretar en l’aparició de clubs i ateneus de tota mena. Però la perillositat que 

comportava el discutir de temes “doctrinaris” en una ciutat i país convulsionats per una 

gran inestabilitat política i social, va retardar molt l’aparició d’unes institucions que 

reflexaven el nou modus de vida urbà i burgès (...). Al període conservador que segueix 

al Bienni Progressista, està clar que els sectors intel·lectuals professionals barcelonins 

adscrits majoritàriament a les postures moderades (que en moments de gran tensió 

social esdevenien fins i tot contrarrevolucionàries) busquen l’estructuració d’un 

programa filosòfic i polític, emmarcat en la “calma social” que els assegura el poder 

central, i en el que es combini la defensa d’un ordre social, polític, jurídic i institucional 

tradicional-corporatiu, amb la impulsió ordenada de les activitats econòmiques urbanes i 

modernes.”
532

 

 

Passats els temps convulsos del Bienni, es pren com objectiu l’estructuració social en 

grups diferenciats a través de l’art literari i musical, diferenciats socialment, però que 

puguin ésser els representants d’una certa afinitat pacífica en la nova societat davant del 

freqüent recurs a la dinàmica confrontació-repressió on el poble sempre tenia les de 

perdre en enfrontar-se amb les superiors forces militars i policials: 

 

“Dos instituciones artísticas han nacido como por ensalmo en esta ciudad, y la 

popularidad de que ya están rodeadas, preconiza cuál es y puede  ser su influencia, 

cuánto pueden contribuir á despertar el sentimiento de lo bello y á propagarlo entre la 
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 Jordi Casassas i Ymbert: Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-

1920). Estudi sobre les bases culturals i estratègiques del catalanisme, p. 22. 
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muchedumbre, convirtiendo el honesto recreo en poderoso elemento de educación. La 

una tiende á conservar y á pulir el idioma en que expresamos nuestras afecciones más 

íntimas, en que oramos y soñamos, a restaurar el desdeñado y olvidado lenguaje 

literario de nuestros padres, depósito de glorias, que ua son glorias nacionales, de sabias 

leyes, de pensamientos altísimos, sangre que mezclada con otra sangre corrre hoy dia, y 

es razón que corra, por las venas de la civilización española. La otra lleva el contento y 

la paz á los talleres y á los campos, aplaca en los más rudos pechos las pasiones 

tumultuosas y rebeldes, proporcionando al sentimiento un desahogo, trazándole un 

cauce para que fertilice y no inunde. Hablo de los Juegos Florales y de las Sociedades 

Corales”
533

. 

 

Llorens va formar part d’algunes tertúlies
534

 en els seus primers anys barcelonins abans 

de participar com a soci en les principals institucions acadèmiques i socials de la ciutat 

com l’Acadèmia de Bones Lletres, l’Acadèmia de Belles Arts, l’Ateneu Català i 

l’Institut Agrícola de Sant Isidre
535

. A l’Acadèmia de Bones Lletres va ser admès com a 

soci resident l’any 1852 (concretament el 4 de novembre), juntament amb el seu amic 

Marià Aguiló, però no serà fins 1856 que apareixerà el seu nom com a assistent a les 

sessions de la Junta de govern
536

. En la llista de l’acta de la Junta del 10 de juny de 1864 

apareix com un dels 44 socis numeraris. Durant els anys anteriors l’Acadèmia havia 

obert cinc càtedres (Història d’Espanya i Catalunya, Llengua castellana, Literatura 

castellana, Oratòria i Llengua grega), era el fòrum més escaient, juntament amb 

l’Ateneu Català, per al debat i el treball científic més enllà de la pròpia Universitat, però 
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 Ateneu Barcelonès: Sesiones inaugurales del Ateneo Catalán y Barcelonés, 1860 a 1878, “Acta 

pública de la sesión pública celebrada por el Ateneo catalán el dia 30 de diciembre de 1862”, ps. 9-10. 
534

 Ramón Carnicer recull, en la biografia de Pau Piferrer, alguns dels cercles informals de reunió dels 

intel·lectuals barcelonins durant la dècada dels anys quaranta del segle XIX, i situa Llorens com a 

membre habitual de la tertúlia que es formava en la rebotiga del farmacèutic Fèlix Giró, al carrer Nou de 

la Rambla: “Rubió y Lluch cita muchos de los asistentes a la tertulia de Giró: Milá, Laureano Figuerola, 

Francisco Permanyer, Pedro López Clarós, Joaquín Sánchez de Fuentes, Illas y Vidal, Rubió y Ors, 

Llausás, Francisco Xavier Llorens, Mañé y Flaquer (presentado por Piferrer hacia 1847), los pintores 

Claudio Lorenzale y Pelegrín Clavé, el notario Falguera, Carbó, Semís, el crítico musical Antonio Fargas, 

el músico José Piquer, Ignacio Figuerola y Ruperto de Nola.” Ramón Carnicer Blanco: Vida y obra de 

Pablo Piferrer, p.65. 
535

 Les proves documentals de la pertinença de Llorens a l’Institut Català de Sant Isidre i a l’Acadèmia de 

Belles Arts de Barcelona es troben en el seu expedient de l’Arxiu històric de la Universitat. En el primer 

cas es tracta d’un diploma, signat pel marquès d’Alfarràs (president) i Andreu de Ferran (secretari) el dia 

25 de febrer de 1858, on se’l reconeix com a soci honorari. El document que acredita la seva relació amb 

la segona institució és del 4 de juny de 1860, el nomena “individu” de la mateixa i és signat pel marquès 

d’Alfarràs i Andreu de Ferran, que exercien també de president i secretari de l’Acadèmia de Belles Arts. 
536

 Sessions on consta en acta l’assistència de Llorens: 6-XII-1856; 31-I-1857; 4-III-1857; 17-III-1857; 

30-IV-1857; 17-V-1857; 8-XI-1857; 20-XI-1857; 11-XII-1857; 8-I-1858; 10-I-1858; 12-III-1858. En la 

sessió del 10-IV-1864 apareix com un dels quaranta-quatre socis numeraris de la institució. 
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sembla ser que la seva activitat era escassa i aquest baix ritme seria un motiu de queixa 

per Llorens: 

 

“Si Florencio [Florenci Janer, fill de Fèlix Janer
537

 os habla de sus diplomas, decidle 

que la Academia está paralítica y que sólo de tanto en tanto se menea un poco; que 

desde el verano acá no se ha reunido todavía; que el secretario tiene su propuesta y que 

en la primera sesión se dará cuenta de ella.”
538

 

 

Ens consta el seu interès per l’arqueologia i per la conservació del patrimoni 

arquitectònic medieval tan present i rellevant com a representant de la catalanitat 

tradicional, la que fornia materialment la Ranaixença cultural autòctonal, ja hem vist 

com es queixava a Quadrado
539

 davant la notícia que a Oviedo s’havia decidit 

blanquejar alguns edificis monumentals. A Catalunya, i més concretament a Barcelona, 

la destrucció de monuments en aquells temps era causada, principalment, per les 

desamortitzacions i per la necessitat d’obrir a la ciutat nous espais d’activitat ciutadana i 

nous terrenys per a la construcció. El progrés tècnic i econòmic significava una amenaça 

als ulls d’aquells esperits romàntics: 

 

“Si veis a Carderera
540

 como supongo, y a algún otro de los que andan en cosas de 

Arqueología, enteraos de qué planes llevan y decidles si han de acabar de destruirse 

nuestros monumentos y si ha llegado la hora de dar punto a los embadurnamientos: que 

todo esto está sucediendo en nuestra Cataluña.”
541

 “Te escribo hoy para decirte que he 

visto que iba a demolerse ¡El castillo de Sagunto! ¿No procurarás que se alce el grito al 

cielo contra ese nuevo atentado contra los recuerdos históricos? Me ha dado esta noticia 

un malísimo rato y eso que no me faltan motivos de mal humor. A ver si hacéis algo.”
542
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 Fèlix Janer apareix com a “censor” de l’Acadèmia en l’acta de la sessió del 3 d’octubre de 1838. 
538

 Aplec de lletres íntimes adreçades a Marian Aguiló per Llorens i Barba, Coll i Vehí i Quadrado, carta 

d’octubre de 1852, p. 49. 
539

 Cartes de Francesc Xavier Llorens i Barba a Josep Maria Quadrado, carta del 6-VIII-1858. 
540

 Valentín Carderera Solano (Osca 1796-Madrid 1880), pintor, escriptor i arqueòleg. Deixeble de Maella 

i de José Madrazo. Visqué a Itàlia entre 1822 i 1831. La seva obra, neoclassicista, conté elements de 

sensibilitat romàntica. S’el pot considerar proper als natzarens catalans. Fou membre de l’Academia de 

San Fernando i de l’Academia de la Historia. 
541

 Aplec de lletres íntimes adreçades a Marian Aguiló per Llorens i Barba, Coll i Vehí i Quadrado, p. 49. 
542

 Ibid., carta d’abril de 1859, p. 165. 
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En relació amb aquest interès pel pratrimoni arquitectònic, hem pogut rescatar una dada 

inèdita de l’activitat de Llorens. La sessió de la Junta de govern de l’Acadèmia de 

Bones Lletres del dia 18 d’octubre de 1871, formada únicament pel president Rubió i 

pel secretari Bofarull, acordà nomenar-lo representant de l’entitat en la junta formada a 

iniciativa de l’associació pro celebració del vint-i-cinquè aniversari del pontificat de 

Pius IX. Aquesta junta tenia per objectiu promoure la restauració i finalització de les 

obres de la catedral barcelonina, finalment dirigides per Josep Oriol Mestres i Esplugas 

i Agustí Font, que seguiren el projecte gòtic del Mestre Carlí datat del 1408. 

 

 

L’acta de l’Acadèmia corresponent a la sessió citada diu el següent: 

  

“Abierta a las 8 y ½ se manifestó por el Sr. Presidente que por la Asociación para 

celebrar el vigésimo quinto aniversario del Pontificado de Pio IX se había remitido a la 

Academia una comunicación (se leyó) invitándole a que nombrara un individuo de su 

seno para que formara parte de la Junta que ha de constituirse para representar la 

Institución que se propone restaurar y terminar la fábrica de la Sta. Iglesia catedral, y 

que conviniendo el pronto despacho de este asunto consideraba que había de resolverse 

antes de que la Academia reanudara sus sesiones ordinarias, para que no pendiese de la 

demanda de la misma, la constitución de dicha Junta; y habiendo sido los presentes del 

propio parecer, se designó la persona del socio honorario D. Francisco Javier Llorens, a 

quien se pasó el oportuno nombramiento.”
543

 

 

Joaquim Carreras i Artau cita una conferència
544

 que Llorens va llegir a l’Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona el dia vint de maig de 1859 titulada Memoria acerca de la 

filosofía del malogrado Dr. D. Ramón Martí d’Eixalà, però el text mai no va ser 

publicat i actualment el manuscrit es troba desaparegut; ni tan sols en queda constància 

a l’Acadèmia, ja que les actes de sessions corrresponents al període que va de març de 

1858 a 1864 s’han perdut. La que sí es conserva, i encara pot ser adquirida a 

l’Acadèmia, és la Memòria sobre Martí d’Eixalà i els seves lliçons morals (en castellà) 

que llegí Duran i Bas en 1902 i l’Acadèmia publicà en 1905. 
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 DOCUMENT 51. Actes de la Reial Academia de les Bones Lletres de Barcelona. 
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 Joaquim Carreras i Artau:  “Notes preparatòries de la conferència Milà i Fontanals i Llorens i Barba, 

donada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el 14 de gener de 1961”. D.162. Biblioteca de 

Catalunya. També a Misericòrdia Anglès i Cervelló: op. cit., p. 334. 
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És plausible pensar que Llorens no degué mantenir gaire contacte amb la sotsdita Junta, 

si tenim en compte que només el separaven cinc mesos del moment de la seva mort. 

Va ser també membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, la qual el nomena 

“individu”, segons consta en un dels documents del seu expedient acadèmic que 

custodia l’Arxiu de la Universitat de Barcelona, signat pel llavors president de 

l’Acadèmia,  el marquès d’Alfarràs, i pel secretari Andreu de Ferran. La preocupació 

pel manteniment dels monuments arquitectònics queda palesa en un altre document: es 

tracta d’un escrit d’agraïment que la Comisión Central de Monumentos históricos y 

artísticos envià a la Universitat amb motiu de l’informe sobre l’església de Sant Joan de 

Vilafranca del Penedès redactat, amb tota probabilitat, per Llorens (es troba al seu 

expedient)
545

. 

 

Llorens fou membre de l’Ateneu Català des de la seva fundació l’any 1860
546

, Apareix 

amb el número 143 en una primera llista de socis d’un total que arribava als 321 

elaborada durant els primers mesos d’activitat de l’entitat
547

. En una segona llista consta 

entre els presentats o agrupats pels seus companys Pau Milà i Joan Agell, juntament 

amb les principals figures intel·lectuals i de la burgesia barcelonina. Els altres captadors 

de socis eren Permanyer, Ferrer i Vidal, Coma, Barrau, Anglasell, Reynals, Barnola, 

Llobet, Duran i Bas, Martorell i Vilaregut, n’hi havia que eren presents fora de les 

llistes com els Girona, Joan Güell, Illas i Vidal o Antoni Brusi, que no devien precisar 

cap avalador pel prestigi social que tenien. Les llistes més plenes, amb diferència, eren 

les dels universitaris Anglasell, Milà, Agell o Duran, que ben segur devien orientar 

alumnes avantatjats cap a la nova institució  

 

                                                 
545

 El DOCUMENT 11 recull l’escrit d’agraïment de la C.C.M.H.A del 20 de novembre de 1856 i el 

nomenament com individu de l’A.B.A.B del 4 de juny de 1860. 
546

 Llorens consta en el taló nº 170 dels socis que havien realitzat l’aportació de 160 rals (pagats l’11 de 

març de 1860) per a la fundació de l’Ateneu Català d’un total de 306 socis inicials aplegats en la primera 

reunió del 9 de febrer. També figura a la llista de la secció de literatura, història i antiguitats com a soci 

fundador (abril de 1860), juntament amb Milà, Permanyer, Rubió, Llausàs, Bergnes, Mañé, M. Bofarull i 

Coroleu, entre d’altres. Balaguer apareix com admès el 8 d’agost i Francesc Romaní el 4 de desembre 

(Romaní havia estat avalat per Llorens, Milà i l’advocat Felip Bertran i Amat). No figura en cap càrrec ni 

reunió de la secció, segons el llibre d’actes de la secció (1860-1872). En el llibre d’actes de la Junta 

Directiva de 1860 apareix Llorens com a membre del tribunal que havia de decidir els guanyadors d’un 

concurs de poesia i prosa convocat per a commemorar la batalla del Bruc de 1808; els altres membres 

eren Milà , Permanyer, Llausàs i Mañé 
547

 Veure la llista completa dels socis fundadors i primeres adhesions a l’Ateneu Català a DOCUMENT 

52. 
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Llorens mai no va ocupar cap càrrec directiu, a diferència d’altres membres del claustre 

universitari, ni se li coneix cap intervenció pública, a part de les habituals tertúlies en les 

que era més habitual veure’l escoltar que no pas parlar. Aquesta institució pretenia 

esdevenir el nucli relligant de la vida cultural barcelonina, amb la voluntat d’establir 

programes conjunts d’actuació pública. Malgrat que sempre semblava abstret en les 

seves meditacions filosòfiques, era deferent amb el seu interlocutor ocasional fins al 

punt de no imposar-li mai el tema de conversa. Respecte a això, s’afirma que es resistia 

constantment a entaular conversa amb dos o més persones alhora perquè temia el 

desordre intel·lectual que se’n deriva i quan li arribava notícia de proposicions 

il·lògiques o que ell considerava obertament errònies exclamava: “a aquests que diuen 

això se’ls nega el sentit comú!” o bé “Vaja, segur que aquest no va a Missa!”
548

.  

 

Celestí Barallat, en el recull biogràfic que llegí a l’Ateneu Barcelonès el 24 de gener de 

1880, aporta el seu record d’una conversa en què Llorens explicava algunes 

experiències d’un viatge a Andalusia i destaca la precisió i qualitat de les descripcions, 

cosa que hom pot considerar normal si tenim en compte els seus coneixements sobre 

geografia física i humana, i que la correcta expressió oral era la principal eina de treball 

del catedràtic: 

 

“Y era tanta la vivacidad de su estilo descriptivo, debida casi exclusivamente a la 

exactitud de los datos, que más bien que un pensador metafísico hubiérase atribuido a 

un poeta. Yo recuerdo, Señores, en este mismo Ateneo, haber escuchado atentamente de 

sus labios, en conversación particular, la relación de su viaje a las comarcas andaluzas, 

y ciertamente el cielo azul del Mediodía y la bella vegetación de los cármenes de 

Granada no se me han presentado nunca en imágenes con tanta verdad ni con tanto 

atractivo.”
549

 

 

Tanmateix, Llorens influí els cervells més actius de la seva època. Veiem com ho 

descriu Casassas en el seu comentari al discurs escrit per Ramon Anglasell a l’acte de 

constitució de l’Ateneu Català el 1860: 
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 Celestí Barallat: op. cit., p. 23-24. 
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 Ibid., p. 6. 
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“L’altre vessant fa referència a una posició intel·lectual més elaborada. Anglasell és 

company i alhora deixeble de Llorens i Barba, sobretot en allò que ateny la formulació 

in extenso de la teoria del sentit comú. I com tots els seus companys, Anglasell va llegir 

l’opuscle de Llorens, Del desarrollo del pensamiento filosófico (1854), que va tenir un 

gran ressò dins el món conservador barceloní. Llorens hi parlava de com, la religió 

primer, i la poesia després (per la seva càrrega intimista i psicològica), impulsaven, 

reflectien i concretaven la primera fase del procés de formació de l’esperit nacional. 

Després venia l’especulació nacional del filòsof i del científic, nacional perquè es 

lligava als despertars més asistemàtics , i a través d’aquest caràcter nacional, amb 

possibilitats d’esdevenir cosmopolita. D’una manera quasi inconscient, Anglasell i els 

seus companys estan iniciant el corrent que a principis del segle XX es va conèixer com 

‘catalanisme constructiu’, el qual deixava en segon pla el doctrinarisme i fonamentava 

la pràctica nacionalista en la praxis pública i dirigent dels intel·lectuals i dels 

professionals”
550

. 

 

En el comentari del discurs de Letamendi de desembre de 1869 Casassas recull de 

l’orador com declarava ser Francesc Xavier Llorens “mi maestro, profundo conocedor 

de la filosofía del alma”
551

 

 

Llorens recomanà a l’Ateneu l’adquisició d’obres de Sant Severí, de Prisco i de 

Trendelemburg, aquest últim deixeble de Hegel però molt crític amb el seu mestre, 

seguidor de la línia científica aristotèlica i amb una visió orgànica del món i de la 

societat. 

 

Sobre la seva afició a la música, Barallat ens va deixar un breu comentari del grup al 

qual es va unir per gaudir de la música de Beethoven interpretada pel pianista Joan Gil 

Miralles
552

. El compositor alemany havia arribat a ser conegut a Barcelona gràcies a 

l’acció cultural de la Sociedad Filarmónica y Literaria i de la seva revista trimensual 

“La Violeta de Oro” publicada des de 1851. Més tard, des dels cercles de l’Ateneu 

Català va continuar la divulgació d’aquest músic. El propi Llorens coneixia la música de 
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 Casassas i Ymbert, Jordi: L’Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres díes, ps. 163-164. 
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 Ibid., p. 173. 
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 Joan Gil Miralles (Reus 1823-1896) fou pianista i compositor. A Madrid actuà formant duo amb L.M. 

Gottschalk i com a solista va tocar a Saragossa, Tarragona, Reus i a l’estranger. Fou director de 

l’orquestra del monestir d’El Escorial entre 1886 i 1889, on hi estrenà la Missa de Rèquiem de Josep de 

Letamendi. Escriví algunes obres per a piano. 
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primera mà ja que de jove havia après a tocar el piano, i sembla ser que ho va fer amb 

certa regularitat fins que va morir la seva germana l’any 1864: 

 

“Cuando el pianista Miralles, en el Ateneo y en otros sitios de Barcelona, reunió una 

Sociedad distinguida para escuchar principalmente a Beethoven, Llorens aficionadísimo 

a la música, Llorens que tenía para ella el oido más exquisito y el sentimiento estético 

más educado, hacía comentarios confidenciales sobre las construcciones de acústica, 

que llamaban tanto la atención como las mismas sonatas.”
553

 

 

Però a l’Ateneu, com era habitual en la seva vida qüotidiana, Llorens s’estimava més 

passar desapercebut, revestit en la probervial modèstia que marcà la seva existència, 

segons aquells que el van conèixer en el tracte continu. Se’n guardà prou d’utilitzar 

aquell centre de reunió social per traduir en consignes pràctiques aquelles teories 

filosòfiques que al matí divulgava entre els seus alumnes: 

 

“[... nunca se avino a tomar cierta clase de iniciativas ni a señalar direcciones de 

conjunto. Concretábase a escuchar benévolamente a sus propios discípulos, y deseaba 

para éstos cieto grado de notoriedad que a sí mismo se negaba por completo”
554

 

 

Alguns dels deixebles habituals a les tertúlies i actes celebrats a l’Ateneu eren Josep de 

Letamendi i Josep Leopold Feu, els quals sí van tenir una vida més activa dins la 

institució cultural: 

 

“[... aún recuerda con placer a un socio que hoy se halla ausente, el Doctor Letamendi, 

cuando evidenciaba con grande aplauso los procederes de la psicología experimental; 

aún recuerda con igual satisfacción a otro socio, también ausente, Don José Leopoldo 

Feu, cuando entraba en brillante palestra sosteniendo que la verdad penetra los ánimos 

presentándose como un resultado científico, y halla por el contrario obstáculos quizás 

insuperables, empeñándose en ser exclusivamente precepto exterior árido y seco. De 

aquel movimento rigurosamente serio y conservador, al par que tolerante, era el alma el 
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ilustrado Catedrático cuyo amor a la ciencia no se desmintió ni un solo instante en el 

decurso de su vida.”
555

 

 

A més, tal com reconeix Mañé i Flaquer, Llorens va influir decisivament en la 

configuració dels principis doctrinaris del grup liberal catòlic format pels Duran i Bas, 

Coll i Vehí, Reynals i Rabassa, etc., els quals cercaven el consell i la censura del filòsof 

abans de publicar els seus articles al “Diario de Barcelona” o en altres mitjans com la 

revista “La Discusión” dirigida per Pau Piferrer: 

 

“(...) sin haber formado jamás parte de la redaccion, sin haber colaborado nunca 

directamente en el periódico, nos servia de censor y consejero, nos alentaba en nuestros 

aciertos, nos advertia nuestras faltas y purificaba constantemente nuestra manera de 

pensar y sentir aquilatando nuestros trabajos con su juicio claro, luminoso, de luz 

cenital, pues siempre venia de lo Alto la luz con que él alumbraba nuestros inciertos 

pasos. La diferencia que habia entre nuestra conducta y su conducta era que nosotros 

censurábamos á los partidos con una autoridad que no teníamos y él nos advertia á 

nosotros con una modestia que convertia la advertencia en consulta. (...) 

Fué maestro de los primeros redactores políticos del Diario por medio de sus 

conversaciones familiares siempre instructivas siempre y conducentes al mismo fin, y lo 

fué de los que vinieron a reforzar nuestras filas desde su cátedra de la Universidad.”
556

 

 

 

El retrat pintat per Martí i Alsina 

 

L’única imatge que ens ha arribat de Llorens és el retrat penjat a la biblioteca de 

l’Ateneu Barcelonès, obra de Ramon Martí i Alsina i datada en 1880. La història 

d’aquesta pintura s’inicia el 21 de juliol de 1877 en una reunió de la junta de l’Ateneu, 

presidida per Ignasi Maria de Ferran en què es debaté el projecte de formar una galeria 

de retrats amb els presidents de l’entitat. Es tractava de promoure els actes per honorar 

la memòria de Ramon Anglasell i de Joan Illas i Vidal, acordat per la junta anterior 

(presidida per Duran i Bas). Manuel Angelón indicà que “podia presentar ciertas 

dificultades la designacion de las personas á quienes el Ateneo tributase aquel último 
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recuerdo, puesto que eran tantas las que por sus relevantes cualidades eran dignas de 

ello”, posant de manifest l’opinió d’alguns socis favorables a incloure entre els 

homenatjats altres personatges significatius que no s’havien implicat amb la gestió de 

l’entitat. En aquella sessió la junta decidí formar una comissió que estudiés els mitjans 

de portar a terme el projecte i posà, de moment, com a única condició per decidir la 

identitat d’aquells que haurien de formar part de la galeria de retratats que es tractés de 

persones difuntes
557

. La llista definitiva quedà establerta en la reunió de la junta del 4 

d’agost de 1877, decidida a partir de la proposta del president. Els vuit primers retrats 

que havien de formar la geleria, ara demominada de socis il·lustres, serien els dos 

acordats per la junta anterior, Anglasell i Illas, i els de Joan Agell, Frances X. Llorens, 

Ramon Ferrer, Francesc Permanyer, Ildefons Cerdà i Joan Güell. 

 

Durant un acte celebrat el 3 de desembre es va fer pública referència a la projectada 

galeria de retrats. El president va llegir una petita nota biogràfica de sis d’ells 

(Anglasell, Agell, Güell, Permanyer, Cerdà i Llorens) destacant els seus respectius 

mèrits. Per a la redacció d’uns treballs necrològics més exhaustius s’hi van oferir 

Manuel Angelon (Cerdà), José Ramón de Luanco (Agell), Josep Maria Rius i Badia 

(Permanyer), Celestí Barallat (Llorens) i Josep d’Argullol (Güell). Llevat del primer, 

tots els autors van complir amb el compromís, que va ser acceptat per la junta “sin 

perjuicio de aceptar los de otros Sres socios”
558

.  

 

De les paraules promunciades per Ignasi Maria de Ferran en aquella ocasió destaquem 

les que tenen ralació amb el propòsit d’aconseguir la imatge pintada del catedràtic: 

“Llorens llevaba su modestia hasta el punto de no permitir que los rasgos de su 

semblante fueran asunto del pincel ó de la lente fotográfica; y solía decir, á este 

propósito, que nada debía a los indiferentes, y que á los deudos y amigos bastaríales con 

el recuerdo de su fisonomía moral, único que podía aspirar á sobrevivir á las facciones 

del rostro. –Por más que hemos anhelado dar con alguna huella gráfica del suyo, severo 

como sus pensamientos, pero agraciado, al propio tiempo, como su corazón, todo lo 
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hace temer, por ahora, que nuestra diligencia y nuestros esfuerzos resulten infructuosos. 

No será esto obstáculo para que discurramos forma de conmemorarle”
 559

. 

 

Inicialment es volgué situar la galeria al Saló de càtedres, però en no reunir unes 

condicions dignes, en opinió dels membres de la junta, es destinà el Saló de Juntes a tal 

efecte. Finalment s’inaugurà la galeria el dia 16 de juny de 1878 en acte presidit per 

Joaquim Cadafalch (Ferran havia dimitit poc abans) i que comptà amb la presència de 

familiars de l’homenatjat. Es col·locà el retrat d’Anglasell i es llegí una semblança 

biogràfica dedicada a la seva memòria. Mentrestant es desistia d’encarregar el retrat de 

Llorens, de qui no es conservava cap imatge, “en vistas de las dificultades, casi 

insuperables, que ofrecía el hacer el retrato”
560

.   

 

Les negociacions amb els artistes que havien de realitzar els retrats dels altres membres 

de la llista de socis il·lustres va donar peu a una perllongada discussió en el sí de la 

junta directiva, dirigida ara per Narcís Carbó. Reunits en sessió el 9 de juliol, es debaté 

si la recompensa als pintors havia de ser en metàl·lic o bé de caire honorífic. Per 

majoria es decidí per dedicar-los un obsequi. Angelon mantingué, durant les dues 

votacions sostingudes per prendre la decisió, l’opció de pagar 2.000 rals. Els pintors 

eren d’aquesta mateixa opinió: s’estimaven més rebre una quantitat en metàl·lic
561

; per 

això la junta reconsiderà la primera opció del regal i votà per majoria destinar 1.000 rals 

al pagament dels retrats. Solament el vicepresident Ramon Coll i Pujol es decantà per 

una oferta més generosa, 3.000 rals. El dia 26 de novembre es tractà de nou el tema; es 

donà lectura a les cartes dels pintors Benet Mercadé, Joan Vicens i Josep Mirabent, que 

ja havien enllestit els retrats que la comissió havia encarregat, en les quals devien 

protestar per la migradesa de la gratificació designada. En una nova reunió de la junta el 

19 de desembre –per cert, la que acceptava el jove Gaudí com a soci resident-, Maurici 

Serrahima, tresorer, reté comptes de la seva gestió davant dels artistes, que no volien 

acceptar menys de 3.000 rals. Aquests havien près com a referència els 4.000 rals que 

l’Acadèmia de Belles Arts assenyalà com a preu per als retrats que havia encarregat poc 

abans l’Ajuntament de la ciutat. Serrahima proposà la quantitat indicada pels pintors 
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“para evitar cuestiones de esta índole, siempre enojosas” i la junta l’acceptà per 

unanimitat, amb les protestes, però, de E. Roig i F. Pujals, que ho consideraven una 

imposició dels pintors
562

. 

 

No fou fins un any més tard que es considerà la possibilitat de tornar a incloure el retrat 

de Llorens a la galeria. La proposta incloïa també el del músic Josep Anselm Clavé i el 

de l’arqueòleg i naturalista Francesc Martorell. No faltà el debat entre els membres de la 

junta: el responsable de la biblioteca, Salvador Sampere i Miquel, “no existiendo ningun 

retraro de Llorens, se oponía á que dicho retrato se hiciese de memoria porque era 

imposible saliese exacto; en canvi el president, Domènec Valls i Castillo “manifestó que 

el Sr. Martí [i Alsina tenia un boceto del mencionado retrato sumamente parecido, 

segun aseguraban algunas personas que lo habian visto, y que el trato se haria con la 

condicion de no admitirlo si no resultaba así”. Semprere s’hi oposava i volia que fos la 

secció de Belles Arts l’encarregada de designar els pintors per als tres retrats. Martí i 

Alsina en tenia un de Clavé, que regalà a l’Ateneu; en la mateixa sessió es decidí que 

pintés els de Martorell i el de Llorens, seguint l’esbós realitzat, per una quantitat global 

de 225 duros (4.900 rals). Per poder fer-hi front al primer pagament de 60 duros la junta 

decidí vendre alguns mobles de l’entitat. La resta es pagaria als sis mesos, una meitat, i 

a l’any, l’altra
563

.  

 

Martí i Alsina degué reproduir el rostre del catedràtic seguint les formes guardades en la 

seva memòria  i a través dels suggeriments d’aquells qui més l’havien tractat com Pau 

Milà i Fontanals, mestre, per cert, de Martí. Quedava així vençuda la resistència que 

sempre mostrà Llorens a deixar cap reproducció de la seva imatge, explícitament 

reflectida en la seva correspondència amb Quadrado
564

 . El quadre degué pintar-lo poc 

després de retornar del viatge a París que el mantingué allunyat de la seva ciutat durant 

més d’un any. 

 

La sessió necrològica dedicada a Llorens tingué lloc el vespre del dia 24 de gener de 

1880 sota la presidència de Joan Sol i Ortega. L’acte va estar tenyit de polèmica. Ja en 

la reunió de la junta del dia 10 anterior s’havia discutit si calia seguir endavant amb la 
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realització de les sessions necrològiques acordades per la junta anterior, i si les persones 

designades per redactar les biografies de Permanyer, Agell, Llorens i Cerdà havien de 

mantenir l’encàrrec. Novament Salvador Sampere, en una intervenció bel·ligerant 

contra la direcció conservadora que havia precedit l’actual, portà la veu crítica 

“manifestó que no debian encargarse los trabajos á los mismos señores á quienes los 

confió la Junta del 1877 á 1878, pues por mas que reconocia en ellos capacidad, no 

obstante sus ideas y su criterio científico era del todo opuesto al criterio é ideas de la 

Junta actual, por cuya razon no creia del caso que por parte de esta se nombrasen 

personas que al fin y al cabo, emitirian opiniones completamente contrarias á las suyas”.  

 

Vicenç de Romero defensà que es respectessin els compromisos de les juntes anteriors 

perquè “la costumbre lo habia sancionado con una práctica constante”, a més, deixar de 

fer-ho en aquest cas significaria “un desaire a las personas elegidas, contra las cuales no 

existian los mas leves motivos para suponer que se separaran de la mision que se les 

confiara”, i respecte a les idees que poguessin emetre en llurs treballs “deben ser 

respetadas por todos pues en el Ateneo debe haber libertad, no pudiendose tolerar que se 

imponga este ó aquel criterio cientifico á las personas que quieran hacer trabajos”. 

Sampere acceptava els compromisos solidaris de les juntes quant a afers administratius 

o econòmics, però no amb els de tipus moral. La votació final decidí que es 

mantinguessin els projectes de sessions necrològiques amb els ponents que havien estat 

designats per la junta d’Ignasi Maria de Ferran
565

. 

 

Així, Celestí Barallat i Falguera, advocat i membre de l’Ateneu des de 1864, i del partit 

conservador, llegí la biografia de Llorens en un acte que no va comptar amb la presència 

de Fèlix Barba ni de companys seus com Manuel Milà. En una carta del primer al segon 

quatre dies després de l’acte, l’oncle justificava la seva absència: 

 

“Recibí ayer su grata, y crea el que no extrañé no tuviera V. parte en la sesión celebrada 

en el Ateneo, el sábado último, para honrar la memoria de mi sobrino Javier, pues me 

figuraba que quedaría limitada su biografía a la que leyera el Sr. Barallat. El jueves 

anterior recibí una esquela del presidente del Ateneo, D. José Sol, convidándome a la 

asistencia a dicha sesión. En su vista encargué a D. Plácido Aguiló que él u otro 
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conocido mío dijesen al expresado señor que le agradecía su atención, pero que no 

podía asistir a aquella reunión”
566

. 

 

Vista la trejectòria filocatalanista de l’oncle Fèlix Barba i la presència de republicans 

federals en l’entorn de Llorens, no es inversemblant que l’incident es degués a motius 

polítics. 

 

 Vuit anys després de la seva mort, el prestigiós catedràtic de Filosofia esdevingué 

motiu de disputa entre els sectors polítics catalans representats a l’Ateneu. L’oposició 

tàcita d’aquells que l’havien tractat més íntimament en vida sembla motivada per la 

poca consideració que els podia merèixer l’autor del retrat biogràfic, havent persones 

més autoritzades per traçar-lo. Per a la Barcelona conservadora Llorens era el referent 

filosòfic del seu moviment intel·lectual i polític. D’altra banda, els sectors més liberals 

volien servar l’esperit obert del seu pensament, no compromès amb cap dogmatització 

ideològica. 

 

El retrat de l’Ateneu, “de cuyo parecido no podemos juzgar, pero que, de todos modos, 

revela una dulzura de espíritu que por sí sola ya es una superioridad muy grande”, 

segons Joan Maragall
567

, va servir per elaborar la còpia que encarregà l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès l’any 1901 al pintor i poeta local Ricard Clausells, per tal que 

formés part de la galeria de vilafranquins il·lustres. En aquella ocasió fou Frederic 

Clascar i Sanou, sacerdot, redactor a “La Veu de Catalunya” i traductor de la Bíblia 

catòlica al català, l’encarregat de fer resum biogràfic de la figura de Llorens
568

.  
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B.- El llegat intel·lectual de Llorens 

 

 

 

 

Influència de Llorens des de la càtedra: deixebles i companys 

 

Hem constatat prou el respecte que mereixia als seu companys de claustre l’opinió de 

Llorens en els anys de consolidació de la Universitat, com algunes de les lliçons 

inaugurals recollien les idees bàsiques de la de Llorens del curs 1854-1855 en què 

destacava la necessitat de l’estudi de la pròpia cultura i filosofia per aconseguir un nivell 

de maduresa que permetés consolidar una literatura i un pensament de l’esperit nacional 

espanyol (i implícitament català?) en el conjunt de la civilització europea. Tenim notícia 

de la seva ascendència sobre Manuel Milà, dos anys més gran que ell, en els anys en 

què aquest passà per una crisi intel·lectual i moral causada per l’estudi de les obres de la 

literatura popular medieval i moderna, com la dels trovadors provençals i catalans, que 

eren lluny de tenir aquella moralitat que, al seu entendre, havia de tenir l’obra artística. 

Pogué vèncer l’abatiment que això li produí gràcies als exemples i consells de Llorens i 

del seu germà Pau
569

; de les meditacions a l’entorn d’aquestes qüestions sorgiren, a 

partir de 1853, els seus escrits sobre poesia popular catalana i els Principios de Estética 

(1857). 

 

A falta d’una obra literària que fixés la seva memòria dins la comunitat cultural 

catalana, alguns dels seus alumnes van ser els encarregats de difondre i conservar el 

prestigi de Llorens i Barba com a mestre de pensament durant la seva generació i les 

posteriors. Tanmateix, no es pot considerar que ell mateix deixés un continuador de la 

seva línia de pensament o una escola específicament llorensiana. El que sí va quedar, 

entre alguns dels seus alumnes i sucessors, és l’estela de les seves aportacions en el 

terreny filosòfic, cercant la confluència del pensament contemporani amb la tradició 

teísta. Entre altres destaquen alguns detallats per Serra Hunter
570

 com el gran erudit 

Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), el pedagog Francisco Giner de los Ríos 
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(1839-1915), el catedràtic de literatura Antoni Rubió i Lluch (1856-1937), el bisbe 

Josep Torras i Bages (1846-1916), que havien assitit a la seva càtedra. També foren 

alumnes seus el prevere Pere Garriga i Marill (1842-1890), el professor de filosofia 

Francesc d’Asís Masferrer i Arquimbau (1847-1901)
571

, el sacerdot i escriptor Josep 

Maria Barberà i Canturri (1833-1900), el catedràtic d’hebreu i filosofia Delfí Donadiu i 

Puignau
572

(1845-1904), l’advocat, sociòleg, economista, filòsof i historiador de la 

literatura Josep Leopold Feu (1836-1916), el filòleg, historiador i taquígraf Josep Balari 

i Juvany (1844-1904) i el catedràtic de dret, sociòleg i filòsof Ignasi Manuel de Ferran 

(1839-1880).  

 

Del tracte amb els alumnes s’ha dit que es feia amic de certs deixebles, amb els quals 

passejant a vegades pels afores, conversava sobre assumptes filosòfics. Amb alguns 

d’aquests alumnes fins i tot es visitava, i n’hi havia que conservaven d’ell algun record: 

com, per exemple, alguna obra de filosofia, que no sols els recomanava, sinó que moltes 

vegades els regalava.”
573

 

 

Francesc d’Asís Masferrer i Arquimbau (1847-1901) fou un dels seus deixebles més 

fidels quant a la divulgació de les seves lliçons, basades en la filosofia escocesa, que va 

seguir fidelment durant tota la seva trajectòria professional. Era llicenciat en Dret i 

doctor en Filosofia, va exercir com a professor universitari a Oviedo i és citat 

indirectament per Clarín a la seva novel·la La Regenta
574

. Arran de la mort de Llorens 

va publicar a La Renaixença un article titulat “En Xavier Llorens i Barba i la filosofia 

catalana”
575

 que començava fent una lloança del mestre i planyent la seva desaparició en 
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una edat en què encara podia haver aportat més intensitat al pensament que 

desevolupava des de la càtedra:  

 

“La mort d’en Xavier Llorens y Barba, vilafranquí il·lustre y catedràtich digníssim de 

Metafísica de nostra Universitat, de qui ja tants fruyts de sabiesa desde sos tendres anys 

havien rebut la ciencia y la patria, y de qui tants mes encara n’esperaven rebre en sa edat 

madura, a la que tot just entrava; mort vivament sentida y plorada en estes hores pe’ls 

lletrats tots, pe’l claustre y escolars de Barcelona, esserho deu també ab rahó (y ho será 

tantost sabuda) per quants serven en son cor una guspira d’amor a la terra, que ab ell 

acaba de perdre un dels mantenedors mes ferms de ses honestes y honrades costums y’l 

conreador potser mes necesari en el camp de ses lletres.”  

A continuació feia una reconstrucció dels darrers instants de vida de Llorens palesant la 

seva remarcada voluntat de senzillesa: 

 

“Defugintne tota pompa, rebutjant qualsevulla honor, lliure d’ambició y vanagloria se 

contentà senzillament en vestir la toga y’l barretó de doctor en Filosofia i Lletres, en 

professarles ab escalfada fe en lo sagrat de son cor y en ensenyarles ab un zel y 

paciencia ja may vists en la sempre atenta y concorreguda escola. Y axis ab la 

rigorositat de principis propia d’un filosoph grech y ab l’austeresa de costums d’un de 

crestià, tal com havia viscut, humil, obscur y santament volgué morir als braços de 

nostra mare l’Esglesia, que ministrantli sos Sagraments, en la pau del Senyor va 

adormirlo; y voltat de sos amichs, a qui per tot comiat diu, que encomanen a Deu la 

seua ánima, que soterren modestament son cors y que ja mes en res ni per res d’ell al 

mon fessen memoria, privantlos axis del consol de poder honrar son nom com caldria, y 

no desantnos á sos dexebles mes recordança que les notes preses en cátedra de ses 

lliçons que no volgué may dar á l’estampa y’l bon eczemple de ses virtuts per imitarlo.” 

 

Masferrer continua l’article fent una exposició de la filosofia explicada per Llorens i 

aporta algun comentari sobre el seu tarannà a l’hora de cercar, no solament en les 

doctrines dels grans pensadors, sinó a un nivell més planer, els principis naturals de la 

filosofia del sentit comú:  

 

“Per ço no s’envergonyia de tancar de tant en tant los llibres, dexar l’estudi, surtir a 

respirar els ayres purs del camp entaular y conversa ab la gent llega, de sos rustechs 
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llabis recullintne delicatissims conceptes morals y estetichs, produyts naturals de les 

animes vergens; en ses grosseres testes vehent compassat marcarse el ritme de les lleys 

formals de l’enteniment, no funcionant ab manco regularitat, ab tot l’esser á mes humils 

objectes aplicades y dels fets y dits dels pagesos y vilatjans trayent sovint arguments, 

per rebatre les sentencies de nomenats metafisichs, qui ab sos parers singulars contrestar 

volgueren la certenitat del humanal linatge.”  

 

A continuació fa una concatenació entre empirisme, sensualisme i materialisme d’on, li 

sembla, procedeixen tots els mals morals; així com de l’idealisme i del racionalisme, 

separats dels dogmes cristians i de la fe, s’esdevenen els mals del segle. En aquest 

sentit, Masferrer és més explícit que el seu mestre en la crítica oberta al materialisme i a 

les conseqüències que l’aplicació d’alguns dels seus principis van tenir durant els anys 

precedents, en lluita contra les concepcions de l’ordre social, polític i econòmic 

tradicionals a Europa:  

 

“En els asserts afirmatius o negatius dels metafisichs se funden les mes, ja que no totes, 

de les confessions y contradiccions polítiques, artístiques y religioses y sens necessitat 

de fullejar molt l’historia del pensament y de la civilisació, sap tot-hom, qu’ab 

l’empirisme sen’vé el sensualisme y ab eix lo materialisme y de prop ó de lluny 

segueixse la degradació de l’individuo, la corrupció de la comunitat, les bacanals dels 

teatres, la divinisació de les passions, y la servitut dels pobles; com ningú ignora 

tampoch, que l’idealisme preceheix al racionalisme y ab ses visions y desvaris venen los 

plans d’organisació social, la proclamació de les lleys de l’ideal de l’humanitat, les 

utopies de la llengua, de la moral y de la fraternitat universals, l’esborrament de les 

fronteres, les guerres dels tyrans y l’avassallament de les nacionalitats y axis sempre 

s’ha vist que sols ab la filosophía racional y empírica á un temps, ab la de la conciencia, 

ab la de la limitació, ab la del sentit comú no mes, poden salvarse incólumes del 

naufragi de sistemes é institucions humanes en la corrent tormentosa del temps les llars 

de la familia les glories de la patria y el Deu dels temples.”
576

 

 

Francesc Masferrer escriví dos llibres de filosofia adreçats a la seva feina pedagògica, 

en el primer, de 1881 i titulat Programa razonado de un curso de filosofía elemental, la 

                                                 
576

 Ibidem. 



 

 

311 

dedicatòria demostra la devoció vers el seu mestre: “A la memoria del malogrado 

catedrático de la Universidad de Barcelona, D. Francisco Javier Llorens i Barba, sabio y 

ferviente cultivador de la psicología escocesa y conocedor profundo dedica este 

modesto ensayo de conciliación de las dos escuelas el último de sus discípulos, que 

reconociéndose inepto para glosador, aspira tan sólo a ser fiel copista de las lecciones de 

su maestro.” L’any 1891 veié la llum el segon llibre, Resumen de las lecciones puestas 

en el curso de filosofía elemental. Així, doncs, aquests llibres de Masferrer es poden 

considerar el primer instrument de divulgació –indirecta- de l’obra de Llorens, de la que 

es reconeixia directe deutor. Autors i lliçons aplegades per Masferrer coincideixen amb 

la lectura de les lliçons de Llorens publicades posteriorment. El deixeble, però, fa un 

esforç per demostrar que la filosofia del sentit comú és compatible amb la tradició 

escolàstica iniciada per Sant Tomàs. Volia, com Torras i Bages i altres deixebles de 

Llorens, que la memòria del seu mestre aparegués ben conciliada amb les cosignes 

vaticanes de l’encíclica Æeterni Patris de 1879. 

 

Masferrer aspirava a ocupar la càtedra de Filosofia a la Universitat de Barcelona, vacant 

des de la mort de Llorens, i per això va moure totes les relacions possibles. Una carta de 

Manuel Milà demostra les gestions, que finalment no van tenir èxit: 

 

“Estimado amigo:  

 

Escribo al Sr. Riaño (que es lo mismo que escribir al Sr. Director) diciéndole que, 

supuesto que no se signe el nombramiento señalado en las ternas, sería de desear que 

V., discípulo de Llorens, y continuador en cierta manera de sus tradiciones, fuese el 

catedrático de Barcelona. 

 

No sé lo que podrá valer esta recomendación, habiéndole ya hecho tantas. En cuanto al 

Ministro, no le trato.”
577

 

 

Pere Garriga i Marill (1842-1890) fou deixeble de Llorens, però no va seguir la seva 

doctrina fil per randa, sinó que va mantenir una ortodoxia cristiana menys influida pel 
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pensament modern. Es doctorà en Dret i en Filosofia i Lletres i escriví diferents tractats 

aplegats sota el títol La sabiduría y el lenguaje: Lógica (1884), Ontología (1884) i Ética 

(1888), de nivell filosòfic considerat inferior al del seu mestre. També escrigué un 

mètode de taquigrafia (La taquigrafía sistemática) que fou molt ben acceptat. Fou 

professor de batxillerat a Maó, Guadalajara i Lleida. Com a sacerdor va actuar a 

Barcelona, Madrid i Santiago de Cuba. 

 

Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), malagueny, estudià Dret a Barcelona i 

Granada. Rebé inicialment la influència de Llorens en els primers anys d’estudi, però a 

Granada va ser el professor Fernández y González que el marcà decisivament posant-lo 

en contacte amb el krausisme. A Madrid, on es doctorà, s’identificà amb l’ideari de 

Julián Sanz del Río, Fernando de Castro i Nicolás Salmerón. Renuncià a la seva càtedra 

de Dret internacional quan aquests foren destituïts dels seus càrrecs per raons polítiques. 

Tornà al seu lloc després de la Revolució de 1868, però la Restauració el va deportar a 

Cadis. Finalment, l’any 1883 va poder recuperar la seva càtedra madrilenya. Giner 

sempre va guardar un gran record del mestre català i va ser present en els primers 

intents de publicar les lliçons de Llorens. Tomàs Carreras i Artau aporta el testimoni de 

Giner respecte a la consideració que li mereixia Llorens: “En una altra ocasió, a Madrid, 

vaig sentir dels llavis de don Francisco Giner de los Ríos un fervorós elogi dels dos 

mestres vilafranquins, als quals havia tractat personalment. D’en Milà em digué que era 

un poco brusco; però respecte en Llorens exclamà, aixecant el to de veu: ¡Qué hombre! 

¡Qué hombre tan completo!”
578

 Serra i Hunter també aporta proves de la valoració que 

Giner feia del seu mestre de Filosofia a Barcelona: “ Tots els qui tractaren el gran 

pedagog espanyol pogueren comprovar la veneració que sentia pel nostre Llorens. 

Sovint Cossio retreia paraules de Giner que indicaven la profunda impressió que havia 

deixat dintre de la seva ànima el contacte amb el professor català”
579

. 

 

Josep Balari i Juvany (1844-1904), fill d’un petit fabricant barceloní, va ingressar a la 

Universitat de Barcelona el 1862 i finalitzà els seus estudis de Dret i Filosofia i Lletres 

el 1868. Es considerà un dels deixebles de Llorens i Barba, un d’aquells que aplegava 

un alt nivell cienticotècnic, una gran vocació vers al magisteri, juntament amb el 

compromís polític nacional-conservador i el treball actiu en corporacions 
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extrauniversitàries. Fou professor de grec al Colegio Peninsular i, després de la 

Revolució Gloriosa, es dedicà a les lleis fent de relator substitut de l’Audiència. Sembla 

ser que l’any 1870 ja era professor auxiliar de la càtedra d’Història d’Espanya a la 

Universitat, i que ja tenia la de Llengua Hebrea. Destacà també per la seva dedicació a 

la taquigrafia, juntament amb el seu amic i company de classes Pere Garriga. Formà part 

del cos de mantenidors dels Jocs Florals entre 1875 i 1878, també de la Reial Acadèmia 

de les Bones Lletres, de la qual fou secretari i president (1893-1901). En abmdúes 

institucions intervingué en els treballs de normalització ortogràfica. Sempre defensà 

l’estudi de la llengua i de la història catalanes participant de l’impuls regeneracionista 

de la Renaixença, però sense mantenir cap mena d’adscripció amb el catalanisme polític 

“doctrinari”; com altres intel·lectuals professionals de l’època de la Restauració, Balari 

cercava en la intervenció en les corporacions catalanes una possibilitat d’acció que no es 

podia trobar en l’estructura dels partits dinàstics. S’especialitzà en els estudis 

etimològics i lingüístics posats al servei de la reflexió històrica catalana; impulsà 

l’excursionisme científic juntament amb altres companys seus (Vidal i de Valenciano, 

els germans Aulèstia i Pijoan, Serra i Campdelacreu, etc.) i estudià els cognoms i 

toponímics catalans, recerca que culminà en la seva obra cabdal Orígenes históricos de 

Cataluña (1899). El 1897 s’havia publicat dins l’Anuario de la Universitat la Historia 

de la Universidad de Barcelona por el Dr. José Balari y Juvany on per primera vegada 

es feia un estudi en clau positivista, a través dels documents dels arxius municipals i de 

la Corona d’Aragó per resseguir la trajectòria dels Estudis Generals i les diferents 

institucions d’ensenyament superior a la ciutat des de l’Edat Mitjana.
580

 

 

Antoni Rubió i Lluch (1856-1937), nascut a Valladolid, on el seu pare Joaquim Rubió i 

Ors era en aquells moments catedràtic, tingué per mestre a Llorens, juntament amb els 

altres catedràtics de la Universitat de Barcelona com Manuel Milà i Fontanals, i fou 

condeixeble i amic de Menéndez Pelayo. Es doctorà l’any 1878 a Madrid i dos anys 

més tard era nomenat auxiliar de la Facultat de Lletres. El 1885 obtingué la càtedra de 

Literatura general a Oviedo i el mateix any passà a Barcelona a cobrir la vacant 

produïda per la mort de Milà i Fontanals. Els seus estudis van anar adreçats a la 
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recuperació del passat literari i històric de la Catalunya medieval, entroncant amb la 

intenció historicista del seu mestre Llorens expressada en l’Oració inaugural del curs 

1854-1855 i amb la vocació de posar al descobert una part fonamental de la cultura 

catalana. Posà èmfasi, des de la Facultat i des de l’Institut d’Estudis Catalans, en 

l’estudi documental i la recerca arxivística que a Catalunya tenien unes perspectives 

més amples que en cap altre lloc d’Europa. Els estudis de Rubió i Lluch van contribuir 

molt a prestigiar culturalment el catalanisme i van marcar un punt àlgid en el procés de 

la Renaixença. 

 

Josep Maria Barberà i Canturri (1833-1900), nascut a Reus, estudià a Barcelona 

Filosofia i Lletres i es féu capellà. Exercí de professor d’Humanitats al Seminari de 

Tarragona i ensenyà Psicologia a l’Institut de la mateixa ciutat. Va escriure sermons, 

treballs històrics i alguns assaigs de psicologia. Autor de poemes en llatí, català i 

castellà, i de traduccions de llibres bíblics i d’autors clàssics. Va compondre un extens 

poema humorístic titulat Lo prodigi del segle i deixà també un Sumario de las lecciones 

de Psicología, Lógica y Ética que va conèixer diverses reedicions.  

 

D’altres reconegueren en Llorens un dels seus mestres intel·lectuals, com l’historiador i 

catedràtic de Psicologia Cosme Parpal i Marquès (1878-1923), el pedagog Manuel 

Bartolomé Cossío (1858-1935), deixeble de Giner de los Ríos, el metge, i humanista 

(filòsof, pintor, músic i poeta) Josep de Letamendi i de Manjarrés (1828-1897), el 

filòsof Francesc de Paula Mirabent i Vilaplana (1888-1952), el filòsof i historiador de la 

filosofia Joaquim Carreras i Artau (1894-1968), el seu germà, també filòsof, a més 

d’advocat i etnòleg Tomàs Carreras i Artau (1879-1954), l’advocat, escriptor i primer 

biògraf de Llorens, Celestí Barallat i Falguera (?-1905) i el filòsof, catedràtic d’Història 

de la filosofia, Jaume Serra i Hunter (1878-1943). 

 

A Llorens deu Tomàs Carreras la seva vocació per l’etnografia: “La doctrina de l’esperit 

nacional i de la gènesi dels pensament filosòfic, el qual ‘no és un nou element de la 

consciència humana, sinó una nova forma que el contingut de la consciència  va 

prenent’ i la pacient però engrescadora tasca de resseguir les petjades d’aquell 

pensament filosòfic en tot el procés dels seu desplegament –en les obres filosòfiques, en 

les produccions dels moralistes, en els monunemts literaris, en els costums, en els mites 

i creences (és a dir, el Floklore)-: heus ací un programa tan simple d’enunciat, com ric 
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de contingut i de possibilitats, que le mestre de la Universitat de Barcelona brindava a la 

joventut estudiosa de la seva època, sobretot en aquella lluminosa Oració inaugural del 

curs de 1854-1855. 

 

Recordo la impressió fortíssima, inesborrable, definitiva, que la lectura d’aquest curt 

document va produir en el meu esperit.”
581

 

 

També Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) va ser alumne de Llorens en els seus anys 

d’estudiant a la Universitat, tot i que degué acudir com oient, igual que feia amb les 

classes d’Estètica de Milà i Fontanals: “[Gaudí desde sus comienzos se había 

relacionado (...) con el célebre profesor Llorens i Barba, de quien había seguido sus 

cursos de Filosofía.”
582

 

 

La manera d’enfocar les seves classes davant dels alumnes és evocada per Torras i 

Bages: “En la lliçó primera del curs deia amb severa eloqüència als estudiants, que els 

qui pretenien brillar, que els qui volien a poca costa obtenir l’admiració i les lloances, ja 

es podien retirar, que allí no aprendrien la pompa del discurs, puix que la vera Filosofia 

preferia un sí o un no encertat, més que no pas una peroració entusiata”. 

En parlar de les ensenyances de Llorens, Joan Maragall digué: “Llorens, educando a sus 

discípulos en la observacions y hasta en la experimentación psicológica, fue un maestro 

genuinamente catalán: porque una vez mostrado el método, dejaba que cada cual 

investigara por su cuenta y llegara a conclusiones propias sin imponerle a priori 

principios generales”
583

 

 

Llorens fou més un formador de pensadors que no pas un transmissor de sistemes 

filosòfics o un sintetitzador de models originals. Donava molta més importància a la 

seva feina docent que a la realització d’un treball intel·lectual propi amb el qual passar a 

la posteritat. Era modest i sabia que l’estructuració de grans sistemes de pensament a 

través dels quals entendre millor la naturalesa externa i interna de l’home estava a 

l’abast de molt poques ments privilegiades, però era conscient també de la importància 

de la seva missió com a educador, encarregat de tranmetre a les generacions que 
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passaven per les seves aules les eines necessàries per acréixer el nivell intel·lectual 

general i, per tant, la capacitat d’influir en l’àmbit social local i estatal. 

 

S’ha dit de la metodologia didàctica de Llorens que fou socràtica, construida a través 

d’una introducció a la filosofia que plantejava les principals qüestions i establia una 

mena de metafisica racional per tal que l’alumne deduís les causes de l’existència del 

món i el sentit de l’existència humana, però sense imposar premises ni respostes 

sistemàtiques. Més aviat, el que buscava era el desenvolupament, en els seus alumnes, 

dels mecanismes racionals i lògics que els permetessin exercir la crítica sobre els temes 

susceptibles d’especulació filosòfica.  

 

Després del gran impuls que significaren per a la filosofia catalana les figures de Martí 

d’Eixalà i de Llorens i Barba, l’anomenada Escola de Barcelona entra en un cert declivi 

entre 1872 i 1912. Talment com si al corrent desenvolupat pel Sòcrates-Llorens li 

hagués faltat la continuació a través d’un Plató que consolidés, eixamplés i dotés d’una 

originalitat contrastada el camí del psicologisme escocès encetat per Martí d’Eixalà. 

Referència gairebé totèmica en els seu temps, pel que fa als afers relacionats amb el 

món de les idees, Joan Maragall reportà el ressò d’aquella època, i de la manca de 

continuitat profitosa en el pensament català, a partir de les converses amb Joan Mañé: 

 

“¡Oh! aquellas tardes de casa de don Juan Mañé, aquel anochecer de cada día, cuando la 

voz del maestro un poco apagada, evocadora, poblaba de fantasmas queridos las 

sombras invasoras de su cuarto de enfermo! Allí hemos visto, frecuentado, casi tocado 

aquella inolvidable generación romántica barcelonesa: Pablo Piferrer consumiendo su 

cuerpo delicado en las vibraciones de vehementes entusiamos estéticos; Manuel Milá, 

casi inocentón de puro sabio; Víctor Balaguer, aparatoso y petulante; Llausás, Coll y 

Vehí, Reynals, tantos... Pero Javier Llorens, con aparecernos más a menudo que 

cualquiera de ellos, nunca se nos mostró en visión clara y completa. Los demás habían 

dejado su personalidad más o menos completada por sus obras, por sus libros. Javier 

Llorens no había dejado escrita una obra capital. Sabíamos su carácter puro, su vocación 

filosófica, su vida práctica adaptándose a ella con admirable unidad; conocíamos hasta 

cierto punto la tendencia de su pensamiento, y teníamos alguna idea de la fuerza del 

mismo por la influencia que parecía haber ejercido a su alrededor... pero, nada más. 

Llorens se nos figuró siempre un Sócrates catalán a quien faltara su Platón. Y así 
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temíamos que, andando el tiempo, no quedara de él otro recurdo que aquel retrato suyo 

en la galería del Ateneo Barcelonés”
584

. 

 

 Llorens va ser substituït per Joaquim Sabater i Casals en les classes de Filosofia, el qual 

va continuar amb la mateixa línia explicativa, però sense afegir més contingut a les 

seves lliçons ni més profunditat a les interpretacions. Tal com ha quedat provat quan 

hem parlat de Masferrer, el joc d’influències no era pas cosa inusual quan es presentava 

l’oportunitat de cobrir una vacant, i les maniobres sovintejaven per tal d’afavorir al 

candidat preferit per a un cert grup dins del claustre. Tanmateix, malgrat les maniobres 

realitzades per Milà en favor de Francesc Masferrer, la plaça fou coberta pel trasllat de 

José de Somoza Llanos,  procedent de la Universitat de Granada, que prengué possessió 

el 13 de març de 1873. Aquells no eren moments òptims per demanar que la càtedra de 

Llorens fos coberta amb algun dels seus deixebles més destacats, ja que les dificultat per 

les quals passava l’erari públic provocarien l’aparició del controvertit decret d’Eduardo 

Chao el 2 de juny a partir del qual s’intentà deixar la de Madrid com única universitat 

espanyola.  

 

L’ensenyament de la Geografia va seguir en mans de Gaietà Vidal i de Valenciano, que 

des de 1865 havia substituït Llorens per què aquest es pogués dedicar de ple a la 

filosofia. Pere Codina i Vilà
585

 (1826-1858) va estar també en l’òrbita llorensiana; el va 

succeir com a professor de Filosofia a l’Institut de Barcelona el 1847 (recordem que 

Llorens no va arribar a prendre possessió del càrrec en aprovar la càtedra a la 

Universitat el mateix any) i, finalment, aconseguí en propietat la càtedra arran d’unes 

oposicions, l’any 1848, on Llorens actuà com a jutge censor del tribunal
586

. Codina, que 

rebé la influència de Martí d’Eixalà, va acabar adoptant la filosofia escocesa, però abans 

                                                 
584 Joan Maragall i Gorina: Una evocación trascendental, “Diario de Barcelona”, 17-X-1901. L’article 

sorgí per la lectura del de Clascar a “Penedès Nou” unes setmanes abans. (DOCUMENT 53) 
585

 A partir de l’expedient que de Pere Codina i Vilà guarda l’AHUB hem pogut deduir que el seu any de 

naixement fou a finals de 1826 (novembre o desembre), dada que no consta en els articles enciclopèdics. 

Obtingué el títol de batxillerat en Filosofia l’any 1849, la llicenciatura en Literatura el 1851 i la de 

Jurisprudència el 1858. En l’estudi d’aquesta darrera llicenciatura, durant el curs 1851-1852 preparà 

privadament amb Martí i Pradell la Geografia astronòmica, física i política i amb Llorens la Literatura 

grega (veure DOCUEMENT 22 i 54). Degué tenir, ja com estudiant, una relació molt propera amb el 

mestre vilafranquí: en la inscripció de la matrícula per a 7è de Jurisprudència Llorens és qui signa com a 

“presentador”. A més, Codina vivia a la casa número 1 de la Plaça de Sant Pere, davant l’església de Sant 

Pere de les Pueles, a uns cent metres del pis de Llorens. 
586

 Comunicació del rector Joaquim Rey del 4-II-1848. DOCUMENT 11. 
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havia estat el traductor de John Stuart Mill
587

, el qual publicaria l’obra més crítica amb 

Hamilton uns anys després de la mort de Codina. En canvi cap dels autors escocesos va 

ser mai traduït al castellà. Els seus alumnes van publicar a la seva mort les lliçons de 

psicologia i lògica impartides el curs 1856-1857, en elles la influència de l’escola 

escocesa no és tan clara com en Llorens. Llorens i Codina, que tenien una fluida relació 

personal com a mestre i alumne malgrat l’escassa diferència d’edat, van tenir, a més, la 

possibilitat d’incrementar el tracte quan Codina es convertí en company de claustre, ja 

que les càtedres de l’Institut depenien de la Facultat de Filosofia, i els ensenyaments que 

impartia Codina, Psicologia i Lògica, eren complementaris i preparatoris dels que 

després rebrien els alumnes que seguissin els estudis facultatius de Filosofia. Pere 

Codina morí prematurament, als trenta-un anys, l’estiu de 1858; el patiment de Llorens 

per la prematura mort del seu col·lega queda reflectit en les cartes que va escriure aquell 

mes d’agost de 1858 a Marià Aguiló
588

 i a Josep Maria Quadrado
589

. 

 

Durant les tres primeres dècades del segle XX torna a reviscolar l’interès per Llorens i 

Barba de la mà d’autors com Jaume Serra i Hunter, Francesc Mirabent i Tomàs Carreras 

i Artau, que acabaven de prendre possessió de llurs respectives càtedres de la 

Universitat i que se sentien parcialment hereus i seguidors d’una perspectiva filosòfica 

llorensiana que s’havia anat definint com a pròpia dels sectors liberalconservadors a 

Catalunya i que tenia en el “seny” o sentit comú el seu element més característic. Els 

tres poden adscriure’s a una certa forma d’entendre la filosofia oposada a la reducció 

abstracta del pensament.  

 

                                                 
587

 System of Logic: Ratiocinative and Inductive, de 1843, traduïda com Sistema de la lógica demostrativa 

e inductiva, o sea, exposición comparada de los principios de evidencia y los métodos de investigación 

científica. Traducción de la obra de John Stuart Mill, de la 3ª edición inglesa, Rivadeneyra, Madrid, 

1853. Solament s’arribà a publicar la primera part de l’obra en un volum de 361 pàgines.  
588

 “El pobre Codina después de una enfermedad de tres semanas, ha pasado a mejor vida. He tenido que 

presenciar casi todo el drama y bien puedes suponer que esto ha avivado en mí el deseo de que tu 

ausencia de Barcelona no sea larga.” Carta nº 43 del 7 d’agost de 1858. F.X. Llorens i Barba: Aplec de 

lletres íntimes adreçades a Marian Aguiló per Llorens i Barba, Coll i Vehí i Quadrado, editades per 

Àngel Aguiló, “Revista de Catalunya”, 1926, p. 162. 
589

 “Mi querido Quadrado, extrañará V. recibir carta mía fechada en la ciudad de la cual quisiera hallarme 

desterrado por mucho tiempo; mas la enfermedad del pobre Codina me trajo a esta, hace días, y he 

seguido aquí asistiendo al curso de la enfermedad de mi buen amigo que desgraciadamente ha terminado 

con la muerte. Ya puede V. suponer qué tal lo habré pasado y qué tal estaré ahora.” Carta nº 5 del 6 

d’agost de 1858.  
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La represa acadèmica des de la Universitat va ser complementada per alguns articles, 

aïllats, a la premsa
590

 -on s’advocava per una Catalunya que recuperés el lideratge 

intel·lectual d’Espanya- i per l’activitat d’Eugeni d’Ors des dels mitjans periodístics i 

editorials, com hem vist. Es van estudiar i publicar els textos de Llorens, la seva 

biografia va ser també objecte d’atenció i amb motiu del seu centenari es van editar 

finalment diverses versions dels apunts de classe dels seus deixebles i el contingut de 

les seves oposicions a càtedra. Coincidint amb l’efemèride, Serra i Hunter féu un curs 

monogràfic dedicat al pensament llorensià a la Universitat. 

 

El setembre de 1944 d’Ors -qui no es declarava seguidor però sí vindicador de la 

memòria de Llorens- publicava al diari falangista “Arriba” un article dedicat a 

Vilafranca del Penedès fent un paral·lelisme amb altres terres de vinyes que en aquells 

moments constituïen els camps de combat de l’Europa en guerra. En ell, servava la 

memòria d’alguns penedesencs il·lustres:   

 

“Tierras de pámpanos y libertad, Renania, Borgoña, Gironda, Penadés. Dionisos os vota 

a la orgía; pero vuestra riqueza trae consigo un amor al arte; y el amor al arte redime 

vuestra libertad en el orden. [... Y tu mi Villafranca del Penadés, no alumbres de la 

                                                 
590

 J. Pijoan a “La Veu de Catalunya” de dimarts 6 de febrer de 1906: “Mentre els uns, com en Milá, se 

moren deixant la obra colossal abandonada sense tenir apenes ningú que la continúi, altres, com en Xavier 

Llorens, desamparen els seus deixeples sense llegarlos el catecisme escrit ab que poguessin recordar 

fácilment les paraules del seu mestre. 

Era poch abans de que en Milá escribís (ab aquell rigor de métode y disciplina que encara avuy fa la 

nostra admiració) que en Xavier Llorens sembrava tota l’Espanya d’un grapat d’homes fortament avivats 

pel seu esperit extraordinari. 

Aquest era directament que intervenía en l’intimitat de cada home, treballant de viva veu en la seva 

formació interior. Tenía aquell altíssim bon seny, aquell cap clar, que és cosa tan catalana, y al mateix 

temps tan necessaria pera l’acció educadora. Els seus deixeples, després d’ell mort, li han guardat la 

gratitud per sempre més, com un culte fidel al seu recort. 

S’ha de sentir parlar a don Francisco Giner pera comprendre en qué consisteix la feina den Xavier 

Llorens. –Jo- deya un dia- me sento fill de Catalunya, no més per lo que li dech en aqull temps que vaig 

passar en la ensenyansa continuada den Llorens.- 

Nosaltres, d’altra banda, no’ns podém figurar lo que valia aquell home més que per haver deixat 

deixeples eminents, descuidant de publicar les seves notes, y les famosissimes llibretes que dictava y 

corretgía en els seus cursos. 

Y ara, ja que la cosa s’ho porta, faré veure la gloriosa significació que té pera Catalunya que dos esperits 

més elevats de l’Espanya actual, homes de tan diverses aplicacions y fins potser d’oposades idees, com 

don Francisco Giner y en Menéndez Pelayo, se sentin agraïts del esperit català, casi fills de Catalunya per 

les ensenyances que reberen den Milá y den Llorens. 

¿Qui vindria avuy d’allí, a estudiar a Catalunya? ¿Ahont haríem anat a parar si aquell alt esperit de 

ciencia y de doctrina s’hagués conservat entre nosaltres y, creixent en la proporció de tot lo nostre, hi 

hagués a Catalunya’l núcleu fonamental de la cultura hispánica? Quan la Universitat de Berlín, ab en 

Fichte y Schelling, va passar a ser la primera d’Alemanya, l’hegemonía de la Prussia va ser no més una 

qüestió de temps.” 
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turbulencia de tu entraña, un licencioso Carnaval como Basilea o Maguncia; sino una 

inmensa representación teatral, en la vuelta de la procesión al templo, cuando tu Fiesta 

Mayor. Donde lo delirante se vuelva rito; y el folklore, catolicidad. Así como, en tu San 

Raimundo, la caridad, canon; y en tu docto Milá, la épica, erudición; y, en tu meditativo 

Lloréns, la vida interior, sentido común; y en tu enigmática Matilde, la delicuescencia 

sentimental, el remordimiento tal vez, monumento funerario” 

 

I considerava l’anònim patró vilafranquí San Fèlix, “Santo desconocido”, de qui “en el 

siglo XVIII fueron enviadas las reliquias desde Roma” sense més dades que el nom i la 

condició de màrtir, “antecedente del ‘soldado desconocido’ de las impías glorificaciones 

medernas”
591

. 

 

Des de l’altre banda de la trinxera políticoideològica oberta a la Catalunya del segle 

XX, el periodista i crític musical Rafael Moragas i Maseras (1883-1966), llicenciat en 

Filosofia i Lletres i un dels fundadors de l’Associació Wagneriana de Concerts (1901), 

denotava l’arrel llorensiana del seu concepte filosòfic antisistemàtic i el valor ètic que 

s’en pot extreure de l’estudi del pensament. Moragas fou bibliotecari de la Universitat 

de Montpeller i membre actiu de la colònia de republicans catalans exiliats a França 

després de la Guerra Civil. No considerava, però, que existissin filosofies nacionals 

específiques. A diferència d’altres manifestacions de la cultura, la concepció de 

l’existència de l’home i la capacitat cognoscitiva són qüestions generals sotmeses a 

contínua revisió i recerca –de més en més científica que espiritual-, i poden atènyer 

d’igual manera els individus de totes les nacionalitats:  

 

“Durant un temps, a la Biblioteca Municipal, el senyor Moragas deixà de banda els 

feixucs volums de la història de l’art i es dedicà a la història de la filosofia. I com 

d’habitud, en prenia copioses notes. 

 

-És que ens prepara alguna sorpresa? –vaig preguntar-li, una d’aquelles tardes de tardor 

de 1940. 

 

                                                 
591

 Eugeni d’Ors i Rovira: Novísimo Glosario: Villafranca del Penadés, “Arriba”, Madrid, 10-IX-1944. 

(DOCUMENT 55) 
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-Cap sorpresa. Treballo per altri, simplement. Uns estudiants francesos que aprenen 

llengua i literatura castellanes i amb els quals em relaciono des del dia de la “juguesca 

artística”, m’han demanat uns apunts orientadors sobre el que ells anomenen “la pensée 

philosophique espagnole”, tasca difícil perquè em falten llibres i perquè jo no crec que 

existeixi tal pensament. Ni cap “nacionalisme filosòfic” (com diria Llorens i Barba). 

Abans del segle XIII, com és natural, no hi ha res. Després, entrant en el corrent 

escolàstic, trobo Ramon Llull i Alfons el Savi. (I Ramon Llull, en certs aspectes, tal 

com va veure, ja mort ell, l’inquisidor Eimerich, fa figura d’heterodox). Després, ja he 

de fer un salt fins al segle XV, on em surt un frare franciscà, Guevara, autor d’un “Reloj 

de príncipes o Marco Aurelio”, que va fer forrolla en aquell temps. Una mica més 

endavant, em surt al pas una monja, la famosa Teresa d’Àvila, i un altre frare insigne, 

fray Luís de León. Al costat d’aquests, la figura ingent de Lluís Vives, erasmista 

perseguit per la Inquisició (igual que l’altre, val a dir-ho), desentona tant que no sé si 

enquibir-lo al mateix sac. També tinc dubtes quant al pare Feijoo i Cadalso. Al segle 

XIX, hi ha més tela. Parlaré, és clar, de Donoso Cortés, alcaloide de la “carcunderia” 

tradicional, sobretot en el seu “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 

socialismo”, en el qual afirma rodonament que la teologia “és la ciència del tot”. Parlaré 

també de Balmes i de Menéndez Pelayo, els quals, barrejats amb Sanz del Río, Giner, 

Ganivet, Unamuno i Ortega formaran un bell galimaties. Amb tot, penso que valdran 

més els meus apunts que no res. En realitat, l’únic estudi complert (bé que tendenciós) 

del pensament espanyol no es refereix al corrent que podem considerar tradicional, sinó 

al dissident. Parlo de la “Historia de los heterodoxos” del gran polígraf, que he rellegit 

molt a gust. Quant a la resta... 

 

-Vós no hi combregueu, és clar... 

 

-No. Influenciat pel meu pare que, quan va saber que volia estudiar filosofia, em va dir: 

“Aprèn tots els sistemes, però no et casis amb cap”, mai no vaig esperar (ni espero) que 

la filosofia em revelaria cap veritat essencial (bé que sigui èticament aprofitable). Així 

que del meu escepticisme inicial a considerar la filosofia com un joc de la imaginació 

(poesia en definitiva) no hi havia més que un pas. Més tard, la idea, molt arrelada, que 

tots els sistemes eren fruit d’un cert estat de civilització o d’una determinada situació 

històrica o geogràfica, m’havien d’ancorar, i cada dia més, en el relativisme. En la 

filosofia m’ha interessat sobretot (i continua interessant-me) l’aventura del pensament. 
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El que la ciència no pot provar, és pura hipòtesi. Vol dir que el consell del meu pare era 

vàlid”
592

. 

 

 

 

Menéndez Pelayo, el primer gran apologista de Llorens
593

 

 

En la formació intel·lectual de Menéndez Pelayo van influir sobre tot quatre mestres 

entre els anys 1870 i 1875, corresponents als seu període entre els catorze anys i els 

dinou. El primer va ser aquell que el va posar en contacte amb la filosofia, Jaume 

Balmes, a través de la seva obra El Criterio llegida en el darrer curs de batxillerat a 

l’Institut de Santander. El seu mestre llavors era Agustín Gutiérrez, autor d’un manual 

de filosofia inspirat en l’espiritualisme eclèctic de Víctor Cousin. El tercer mestre, 

Nicolás Salmerón, catedràtic de Metafísica a Madrid el va desagradar profundament 

perquè la filosofia krausista es contradeia molt amb la que venia d’escoltar a Barcelona 

els dos primers cursos de la llicenciatura de Filosofia i Lletres. Menéndez es va 

traslladar a Valladolid i a la seva universitat per defugir les amenaces de Salmeron de 

suspendre en bloc tot el curs a causa de les protestes d’alguns alumnes. En aquesta va 

conèixer el quart dels seus mestres, Gumersindo Laverde Ruíz, qui va adreçar 

Menéndez cap a la seva vocació literària i a l’estudi dels filòsofs espanyols del 

Renaixement com Lluís Vives i Fox Morcillo. 

 

Però anem a centrar-nos en el segon mestre de Menéndez, aquell qui més el va influir en 

els seus anys de Barcelona que van ser els seus dos primers cursos universitaris, el de 

1871-1872 i el de 1872-1873. Antoni Rubió i Lluch, amic i biògraf de Menéndez 

Pelayo, explica que “de Llorens recibió, en edad muy primeriza y en muy contados días, 

una fuerte y casi inexplicable influencia filosófica, a la cual en el fondo permaneció fiel 

toda su vida”
594

.  
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 Artur Bladé i Desumvila: El senyor Moragas (“Moraguetes”),  Editorial Pòrtic, Barcelona, 1970, 

capítol XIII. 
593

 Una part de les dades d’aquest capítol procedeixen de Joaquin Carreras y Artau: La formación 

filosófica de Menéndez y Pelayo, conferència dins del cicle commemoratiu del naixement de Menéndez 

l’any 1956, i d’Antoni Rubió i Lluch: Algunas indicaciones sobre los educadores intelectuales y las ideas 

filosóficas de Menéndez y Pelayo, separata de “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1912. 
594

 Antoni Rubió i Lluch: Discurso en elogio del Dr. D. M. Menéndez y Pelayo, 48. 
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Malgrat el que pogués semblar, no hi ha base històrica per afirmar que Menéndez i 

Llorens haguessin tingut cap tracte personal, el santanderí tenia quinze anys quan va 

començar els seus estudis universitaris a Barcelona, va assistit a algunes lliçons per 

curiositat i ganes d’aprendre, però no era la Metafísica que ensenyava Llorens matèria 

del primer curs en què estava matriculat Menéndez aquell curs de 1871-1872, el darrer 

en la vida de Llorens. La influència del mestre català sobre Menéndez fou, doncs, 

indirecta i pòstuma, com va dir Rubió i Lluch, o assimilada de l’ambient intel·lectual 

que es respirava a Barcelona en paralules de Joaquim Carreras i Artau. El mateix 

Menéndez ho expressa en el següent paràgraf parlant de Llorens:  

 

“Del primero, a quien sólo alcancé en el penúltimo año de su profesorado, tengo escasos 

recuerdos personales. Su labor pedagógica quedó, como la de Sócrates, archivada, no en 

libros, sino en espíritus humanos. Ninguna obra impresa lleva su nombre; pero nadie 

influyó tanto como él en la educación filosófica de Cataluña”
595

  

 

En la mateixa obra autobiogràfica citada Menéndez insisteix a bastament en l’influx 

rebut a Barcelona entre 1871 i 1873 del que considera “antigua escuela de Barcelona” 

que des de la Universitat irradiava espiritualment cap a tots els àmbits intel·lectuals de 

la ciutat. Afirma Joaquim Carreras que “Resulta, pues, que Menéndez y Pelayo no 

recibió en Barcelona una formación filosófica específica, sino a lo sumo una formación 

espiritual genérica que gravitaba, desde luego, en torno a una filosofía.” Referint-se als 

anys d’estudi a Barcelona, concretament en el camp del pensament, Menéndez 

expressava així la influència rebuda: “Allí aprendí lo que vale el testimonio de la 

conciencia y conforme a qué leyes debe ser interpretado para que tenga los caracteres de 

parsimonia, integridad y armonía. Allí contemplé en ejercicio un modo de pensar 

histórico, relativo y condicionado, que me llevó, no al positivismo (tan temerario como 

el idealismo absoluto), sino a la prudente cautela del ars nascendi.”
596
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 Marcelino Menéndez Pelayo: “El Doctor D. Manuel Milá y Fontanals (Semblanza literaria)” a 

Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Madrid 1942, p. 135. També Rudolf Llorens, el 

filòsof vilafranquí del segle XX, establí el paral·lelisme socràtic de l’actitud de Llorens i Barba: “Des de 

Sòcrates –i ja fa segles- no crec que s’hagi produït un cas com el del meu homònim i convilatà, que sense 

deixar obra escrita, en una esenyança purament oral, hagi obtingut tanta fama i hagi exercit tanta 

influència.” Rudolf Llorens i Jordana: L’hegemonia vilafranquina en l’hegemonia catalana, p. 29. 
596

 Ibid., p. 133. 
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Menéndez sempre va guardar un bon record de Catalunya i així apareix en una obra 

d’edat madura:  

 

“Era Catalunya lo mejor y más ilustrado de España y la que más participaba del general 

movimiento europeo [... Destinada acaso en los designios de Dios a ser la cabeza y el 

corazón de la España regenerada.”
597

  

 

L’amor català vers a la pròpia cultura, la pròpia terra, costums, societat, valors 

religiosos, morals, etc. van accentuar en Menéndez l’amor i l’apreci cap a la seva pròpia 

terra, la Montaña càntabra. Era contrari a la centralització
598

 imposada pel seguiment del 

model de racionalització administrativa napoleònica, que considerava anorreadora de la 

vida local i comarcal. Pensava que el ressorgiment espiritual d’Espanya havia d’estar 

relacionat amb la potenciació de les províncies. En aquesta recerca de les essències 

tradicionals populars seguia la línia marcada per Llorens quant al nacionalisme cultural 

hispànic:  

 

“Practicando el método positivo de Llorens, Menéndez tomaba por base la realidad viva 

e histórica de España, una y varia en la sucesión de las culturas y en la diversidad de sus 

regiones”
599

.  

 

A Catalunya reverdia l’energia del país en el camp de l’arqueologia, en l’estètic, en el 

literari i, fins i tot, en l’estrictament filosòfic. Menéndez expressava així el seu 

entusiasme envers la feina col·lectiva en acció:  

 

“Una poesía lírica superior en cantidad y calidad a todo lo que el resto de la Península 

había producido después del romanticismo; grandiosas tentativas épicas que empiezan a 

tomar puesto en la literatura universal; un teatro verdaderamente popular en sus 
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 Ibid., p. 168. 
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 En la introducció del recull d’escrits periodístics de Quadrado, Ensayos religiosos, políticos y 

literarios, Menéndez criticava en aquest sentit els dos partits liberals: “Y así aconteció en efecto, 

convirtiéndose desde entonces en anarquistas y agitadores perpetuos los antiguos exaltados que 

comenzaron a llamarse progresistas; y agrupándose los restantes para formar un partido conservador y de 

orden, tuvo el pecado irreparable de no llegar a españolizarse jamás, de gobernar con absoluto 

desconocimiento de la historia, empeñándose en implantar una rígida centralización administrativa, en 

ninguna parte tan odiosa como en España.” (p. XXXVI)  
599

 Joaquim Carreras i Artau: La formación filosófica de Menéndez y Pelayo, conferència pronunciada a la 

Universitat de Barcelona, p. 18. 
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fundadores, y luego modernísimo en sus ideas y procedimientos, que por él 

principalmente han penetrado en España; un desarrollo de la novela de costumbres que 

compite dignamente con el de otras regiones afortunadas en este punto; una alborada de 

estudios lingüíticos que cuando lleguen a conquistar la disciplina del método levantarán 

sin duda el edificio gramatical y lexicográfico que todavía falta, y añadirán un capítulo 

nuevo a la filología romántica; un movimiento fecundísimo de investigaciones 

históricas, desorientadas al principio por la pasión, pero encerradas después en el cauce 

de la ciencia impersonal e incorruptible; una nueva eflorescencia artística, pródiga en 

frutos, prematuros a veces, pero de raro y penetrante sabor; un ideal estético, que 

empieza a transformar la vida urbana, que aprovecha del renacimiento arqueológico los 

motivos tradicionales y los combina en nuevas e ingeniosas formas, acompañando con 

soberbias contrucciones la pujante expansión con que, roto su viejo cinto de murallas, se 

dilata la gran metrópoli mediterránea, señora en otro tiempo del mar latino.”
600

  

 

Notem en aquestes paraules una certa prevenció sobre els estudis històrics que 

poguessin portar a l’exaltació patriòtica del passat independent del Principat i al seu 

paper central en la Corona d’Aragó, postura massa suggerent en un segle de grans 

agitacions i de tensions centrífugues que contrapunten la centralització creixent del 

projecte liberal. 

 

El pas de Menéndez Pelayo per la Universitat de Barcelona es degué a que el seu tutor, 

el catedràtic de Química José Ramón de Luanco, formà part del claustre d’aquesta 

universitat, després, en ser traslladat a la de Madrid, Menéndez va haver de seguir les 

seves passes. Els mestres que seguí a Barcelona foren Milà i Fontanals, Rubió i Ors, 

Bergnes de las Casas, G. Vidal i de Valenciano, Jacint Díaz i, eventualment, Llorens. 

Formaven part del seu cercle de condeixebles Antoni Rubió i Lluch, amic entranyable 

que ho fou tota la vida, Pau Bertran i Bros
601

, literat i folklorista i Jaume Gres
602

, que 
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 Ibid., ps. 167-168. 
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 Pau Bertran i Bros (1853-1891) autor del recull De flor a flor. Estudià el folklore català en un treball 

sobre rondalles iniciat a “La Il·lustració Catalana”, completat a Rondallística i en altres aplecs diversos.  
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 Jaume Gres i Comas (1855-1885), fill d’un paleta de Gràcia, obtingué el grau de batxiller el 1871 i 

posteriorment les llicenciarures de Filosofia i Lletres (1874) i de Dret (1881). Ingressà a l’Ateneu 

Barcelonès l’any 1876. Exercí de professor auxiliar d’Hebreu en substitució del catedràtic Delfí Donadiu 

el 1881. El 1883 obtingué el grau de doctor i la plaça de professor auxiliar gratuït per oposició el mateix 

any. El 1885 ascendí a professor auxliliar amb una gratificació de 1.750 pts. anuals. Extret del seu 

expedient conservat a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona i de les Actes de la Junta Directiva de 

l’Ateneu Barcelonès. 
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morí jove quan ja era professor de la Facultat de Lletres. Mantingué relació amb 

estudiants de Dret, de la qual es derivà la seva primera actuació pública a l’Ateneu 

Barcelonès durant una vetllada commemorativa de Cervantes on Menéndez llegí un 

treball de crítica literària titulat Cervantes considerado como poeta. L’acte era presidit 

per Manuel Duran i Bas. El treball es va publicar a la revista dels deixebles de Duran 

“Miscelánea Científica y Literaria”. 

 

Menéndez Pelayo no va seguir a Barcelona cap ensenyament regular de filosofia, però 

es va amarar de l’ambient i de les idees filosòfiques de l’època que el van acompanyar 

ja per sempre. El mètode positiu, la apel·lació a la consciència, el criticisme, la reserva 

metafísica, les anticipacions o principis de la facultat noètica, el realisme natural, la 

afirmació de les realitats transcendents, el sentiment religiós, l’apreci per Lluís Vives, el 

desviament del krausisme i de l’escolasticisme i altres tantes doctrines connexes amb 

les precedents que van ser asimilades en un ambient universitari  influït per Llorens. 

Tanmateix cal tenir en compte que Menéndez no va escriure mai una obra de filosofia 

sistemàtica, però sí que es referí a la filosofia en algunes de les seves obres principals
603

, 

de les quals dedueix Joaquim Carreras i Artau que les seves línies fonamentals 

segueixen les directrius de la filosofia escocesa del sentit comú apresa a Barcelona. Les 

idees filosòfiques de Menéndez Pelayo van ser resumides pel seu deixeble Adolfo 

Bonilla Sanmartín en l’article “La filosofía de Menéndez y Pelayo” inserit en la 

“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” l’any 1912, i encara millor ho va fer 

Rubió i Lluch en l’article “Algunas indicaciones sobre los educadores intelectuales y las 

ideas filosóficas de Menéndez y Pelayo” publicat com a separata de la mateixa revista 

durant el mateix any. 

 

Menéndez Pelayo va ser qui amb més energia es va posar mans a l’obra seguint les 

consignes de l’Oració inaugural de Llorens i Barba, dedicant-se a l’empresa de 

revitalitzar la tradició cultural espanyola, començant per la filosofia. En carta a Juan 

Valera anterior a 1880 ho palesa clarament:  
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 La Ciencia Española, la Historia de los Heterodoxos españoles, la Historia de las Ideas estéticas en 

España, i els discursos sobre Las vicisitudes de la filosofía platónica en España i De los orígenes del 

criticismo y del escepticismo, y especialmente de los precursores españoles de Kant.  
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“No pretendo (...) restaurar la variada trama de ideas y opiniones, a veces opuestas y 

aun contradictorias, que desde Séneca hasta Balmes, y aun más acá, constituyen lo que 

llamamos filosofía española. Quiero sólo que renazca el espíritu nacional a que Llorens 

se refería, ese espíritu que vive y palpita en el fondo de todos nuetros sistemas, y les da 

cierto aire de parentesco, y traba y enlaza hasta los más discordes y opuestos.”
604

  

 

I encara era capaç d’expressar més clarament, en sintonia directa amb Llorens, la seva 

intenció de posar de manifest l’existència d’una filosofia espanyola característica, per 

sobre de les individualitats, i caracteritzable al llarg dels temps:  

 

“(...) hay en el pensamiento ibérico tales caracteres y aptitudes, tales rasgos de identidad 

a través de los siglos y de las civilizaciones más distintas, que nos autorizan para 

concluir que existe un nexo interior y fortísimo entre las lucubraciones de nuestros 

pensadores, y que es cosa, no ya lícita, sino de rigurosa justicia (...) conceder a nuestra 

raza un lugar aparte en la historia de la filosofía, si no tan alto como el que ocupan las 

dos razas privilegiadas en este punto, la griega y la alemana, tan alto, por lo menos, 

como el que se concede hoy a los italianos y a los franceses. (...) se puede afirmar a 

priori, y sin recelo de equivocarse, que la historia de la filosofia española, considerada 

en su integridad, es algo que tiene existencia y vida propia peculiar, y que debe ser 

considerado y tratado a parte.”
605

  

 

Aquesta declaració de principis anava paral·lela i donava suport a la proposta del 

professor Gumersindo Laverde d’incorporar la Història de la Filosofia Espanyola
606

 als 

plans d’estudi superiors per tal de promoure la continuació dels estudis filosòfics 

indígenes i l’aparició de noves contribucions contemporànies en el que es voldria 

considerar com una escola filosòfica típicament espanyola. Es trobava, no obstant, amb 

un clima força contradictori entre el creat a Barcelona per les idees de Llorens, que 

cercaven una revitalització cultural autòctona, dins d’un procés més ampli de 

nacionalització hispana, i el que hi havia a Madrid a l’entorn de l’idealisme 
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 Marcelino Menéndez Pelayo: La Ciencia Española, Edición Nacional de las Obras Completas, 

Santander, 1953, tomo II, p. 355. 
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 Ibid., 368-369. 
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 Dins d’aquesta història de la filosofia espanyola ocuparia lloc destacat l’estudi dels principals 

pensadors cristians: Llull, Vives i Suárez. El senequisme, l’averroïsme i el maimonisme no serien 

considerats per Menéndez com integrants de la filosofia nacional perquè contenen elements precristians i 

musulmans. 
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transcendental alemany de Krause, importat per Julián Sanz del Río en el mateix any 

que Llorens dictà la seva famosa lliçó inaugural. Madrid semblava buscar 

l’europeïtzació mentre que des dels cercles acadèmics de Barcelona s’apostava per la 

nacionalització previa de l’Estat. 

 

Treballador infatigable, Menéndez Pelayo va establir els fonaments de l’estudi històric 

de la filosofia espanyola, malgrat que no aconseguí enllestir una obra capital recollint de 

forma crítica tota la història del pensament espanyol. Aquesta tasca, estimulada per 

Menéndez a partir dels materials recollits al llarg dels anys, va ser iniciada pel seu 

deixeble abans esmentat, Adolfo Bonilla, que publicà dos volums i va haver de ser 

represa posteriorment per altres estudiosos. Per aquesta inicativa i la multitud de treballs 

amb què contribuí a la recerca del passat cultural hispànic, a la seva mort van abundar 

les paraules elogioses, com les d’Antonio Gómez Restrepo que fregant l’hipèrbole 

afirmà:  

 

“En Menéndez fue encarnando cada día con mayor amplitud y pujanza el espíritu 

nacional, hasta llegar a ser el español más representativo de su estirpe; y gracias a él 

principalmente, y a la acción decisiva que puso sobre la generación contemporánea y 

posterior, España tuvo, quizá por primera vez, la revelación completa de su propio 

genio”
607

 

 

 

Torras i Bages, una iterpretació ortodoxa del mestre 

 

En comentar l’època docent de Llorens ja hem vist com des del curs d’ampliació de 

1865 mestre i alumne van establir una relació acadèmica més estreta a causa de l’alt 

grau de competència que demostrava Torras en les classes de filosofia. Fortià Solà i 

Moreta en la seva Biografia de Torras i Bages
608

 repassa alguns aspectes d’aquesta 

relació dels dos vilafranquins. 
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  Citat per Antoni Rubió i Lluch: Discurso en elogio del Dr. D. M. Menéndez y Pelayo, pronunciat a la 
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 Fortià Solà i Moreta: Biografia de J. Torras i Bages. 
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Es pot afirmar que Josep Torras i Bages (1846-1916) va jugar respecte a Catalunya el 

que Menéndez Pelayo significà per al projecte nacional de cultura espanyola. Tots dos 

van partir de la idea romàntica herderiana del Volksgeist, rebuda de Llorens, per 

desenvolupar en els seus treballs una visió conservadora i catòlica de la societat. Torras 

va dedicar la seva obra cabdal, La tradició catalana (1892), als germans Milà i a 

Llorens i Barba, no tant perquè tots ells fossin fills de Vilafranca del Penedès, sinó 

perquè l’essència conceptual de l’obra es devia als anys d’estudi passats a la Universitat 

de Barcelona i condicionat per la filosofia del sentit comú que conreava el seu mestre. 

En aquesta obra li reconeix el mestratge en la filosofia des del moment d’abandonar la 

infantesa i el denomina “quasi-parens en l’ordre intel·lectual”. 

 

Devem a mossen Joan Benet i Baltà l’estudi sobre el procés d’elaboració de la 

dedicatòria –aparegut en el treball introductori a la tercera edició de l’obra de Torras-, 

que finalment es convertí en una nota d’agraïment als seus mestres: 

 

«Un dels detalls més escatits ja a les darreries de la impressió de l’obra, fou la 

dedicatòria que havia de posar-s’hi. No ens expliquem massa la importància que hi 

donava Torras i Bages. Consulta sacerdots i seglars amics. A Collell, que és un dels 

consultats, li diu: “L’han vista lo Aguiló, lo Balari i el Matheu”. Es concretaren, com a 

publicables, aquestes dues dedicatòries, que foren molt treballades des del seu text 

inicial fins a la redacció dels manuscrits que es conserven: 

 

A Jesucrist Senyor Nostre, 

fundador, mestre, legislador 

dels pobles lliures d’Europa i Amèrica 

ofereix, consagra i dedica aquest llibre 

son indigne sacerdot. 

 

I l’altra, definitivament escollida per l’edició que diu:  

 

A la memòria 

dels tres insignes fills 

de Vilafranca del Panadés, 

los dos germans Milá y Fontanal 
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y en Xavier Llorens y Barba, 

dedica aquesta obra 

en ses doctes lliçons inspirada 

son deixeble y coterrani 

l’Autor. 

 

La raó d’haver estat triada aquesta última dedicatòria i no la primera que semblava més 

sacerdotal i, al gust del seu temps, més triomfalista, és molt difícil de trobar. No obstant, 

no hem d’oblidar les relacions intimíssimes, personalment i familiarment, que tant a 

Vilafranca, d’on tots els esmentats personatges eren fills, com després a Barcelona, 

mantingueren durant molts anys. Ja bisbe de Vic, Torras i Bages, l’any 1912, quan 

davant el cardenal Casañas i Marcelino Menéndez Pelayo inaugurà el monument aixecat 

a Vilafranca a la memòria de de Manuel Milà i Fontanals, digué aquestes paraules que 

justifiquen a bastament la dedicatòria: “En la nostra formació, en el que es referia a les 

disciplines humanes, Manuel Milà i Xavier Llorens foren nostres mestres vertaders, més 

encara, en la vida íntima que no pas en la càtedra universitària.” Per altra part, podem 

dir que Torras i Bages en escollir la dedicatòria, era fidel a la divisa sagrada que, treta 

d’Isaïas havia col·locat com a capçalera de La tradició catalana: “Penseu en la pedrera 

don haveu estat tallats”.»
609

 

 

No seria correcte enquadrar l’obra de Torras, sense un estudi més acurat, en el calaix del 

conservadurisme polític de la Catalunya del segle XIX, com afirma amb vehemència 

Cuscó i Clarasó: “Si volem analitzar el pensament de Torras i Bages, el que no podem 

fer és situar-lo, historiogràficament, com una mera resposta al debat, a la segona meitat 

del segle XIX, que se suscità en l’Església catòlica catalana entre l’integrisme i el 

conservadorisme. Fer-ho només pot ser fruit d’una ingenuïtat històrica que des del futur 

reescriu una metahistòria on tot ha anat encaixant dins de la corba del progrés.”
610

 

L’anàlisi del pensament de Torras revela aportacions molt diverses i seria un error 

intentar interpretar la seva personalitat intel·lectual a partir de coordenades lògiques que 

redueixin el seu pensament a les seves funcions estrictes. En un moment en què la 
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 Josep Torras i Bages: La tradició catalana, pròleg de Joan Benet i Baltà, 3ª edició, ps. 10-11. Veure 

còpia de la portadella i dedicatòria de l’edició original a DOCUMENT 56. 
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 Joan Cuscó i Clarasó: op. cit., p. 146. 
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revolució liberal s’ha demostrat fracassada, va a la recerca de solucions vàlides des de la 

perspectiva catòlica i arriba a qualificar la seva proposta de democràcia catòlica. 

Torras, a redós de Llorens, és el primer que intentarà recuperar una consciència nacional 

catalana, i és aquí on rau la seva originalitat i no en la defensa del conservadurisme.  

 

A La tradició catalana s’intenta convèncer de la capacitat de rebrostament del poble 

català per afirmar i mantenir la seva personalitat pròpia. El model polític que proposa no 

seria dirigit pels principis liberals, però tampoc pels de l’Antic Règim; seria més aviat 

un regionalisme centrat en l’Església que lluitaria contra l’afany homogeneïtzador dels 

estats moderns. D’aquesta manera se situaria en l’òrbita del regionalisme defensat per 

Lleó XIII i la llibertat civil de què parla la religió cristiana. Torras, a més, considera que 

els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat no són exclusius ni originals de la Revolució 

francesa, sinó que formen part del fonament de la doctrina catòlica, cosa que permetria a 

l’Església instaurar una societat inspirada en aquests principis. I encara més, el 

cristianisme –segons Torras- ha estat un punt d’inflexió i un salt qualitatiu que ha 

permès reprendre i perfeccionar la filosofia clàssica, perquè ha trencat i 

“internacionalitzat” l’antic exclusivisme de les velles societats. Torras segueix les 

mateixes idees de Llorens
611

 al respecte: la filosofia moderna deriva dels pares de 

l’Església i arriba fins al segle XIX. Cal, però, remarcar que ambdós, igual que va fer 

Menéndez Pelayo, marginen els corrents de pensament no procedents del cristianisme.  

Però no tot van ser coincidències entre mestre i alumne, malgrat que Torras sempre 

reconeixerà que Llorens fou qui li féu despertar l’interès definitiu pel pensament 

especulatiu. El capellà sempre es mantingué més còmode en l’escolàstica; el tomisme és 

més accessible que no pas el mètode introspectiu proposat per Llorens a partir de la 

filosofia escocesa que pretén analitzar i estudiar la pròpia consciència.  

 

Torras considerava elitista la filosofia del sentit comú perquè l’esforç que demana 

l’anàlisi interna no està a l’abast de tothom: és més senzill rebre els resultats ja elaborats 

del pensament d’un filòsof, tal i com Torras fa amb Sant Tomàs, però Llorens el que 

pretenia no era donar fórmules, sinó estimular el raciocini dels seus deixebles. Torras 

reconeix que Llorens li havia demanat llibres del filòsof d’Aquino, cosa que demostraria 
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Francesc Xavier Llorens i Barba: Apuntes de historia de la filosofía. Curso de 1855-1856 por D. Javier 
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el poc contacte que hi havia establert fins el moment i desargumentaria aquells que, com 

el futur bisbe de Vic, afirmaven, un cop mort Llorens, que el seu pensament s’adreçava 

en els darrers anys cap a l’escolàstica. Potser Torras tingué la pretensió d’haver influït 

sobre el seu mestre a través de les converses posteriors a les classes, i tot i que afirmava 

que la filosofia de Llorens el portà al tomisme, no es troba entre els escrits i dictats 

d’aquest prova evident que l’escolàstica marqués decididament el seu pensament.  

 

Torras, de qui la influència més poderosa provenia del Seminari, on els pares de 

l’Església eren la principal font del pensament, volgué sempre remarcar que Llorens, al 

final de la seva vida, es disposava a seguir l’impuls neoescolàstic que marcà la 

Universitat en les dècades finals del segle. D’altres, com veurem, destacaven del 

pensament llorensià una actitud consirosa que li permetia obrir les portes a la 

consideració crítica d’altres filosofies europees.  

 

Llorens no promogué la revitalització del pensament escolàstic (neoescolasticisme o 

neotomisme) malgrat els estímuls rebuts per alguns alumnes com Torras, cosa que no 

significa en absolut cap mena de distància amb els dogmes catòlics, sino més aviat que 

Llorens cercava en els nous corrents, i no tant en la llunyana Edat Mitjana, les doctrines 

més adients per a la modernització del pensament col·lectiu tradicional que permetessin 

establir ponts d’enteniment entre aquestes doctrines i les necessitats de la nova societat 

liberal en procés de constitució. Tractava de relativitzar la potència de la racionalitat 

materialista aprofitant els recursos d’una escola, com l’escocesa, habituada a bregar 

dialècticament amb l’empirisme, l’escepticisme i amb altres doctrines filosòfiques 

d’arrel protestant
612

. L’Església catòlica, en sintonia amb el que defensava Torras, va 

acabar per decretar un retorn a l’escolàstica quan Lleó XIII, en l’encíclica Æterni Patris 

(1879), exhortava a l’estudi de la filosofia del sant d’Aquino i la considerava com 

l’única vertadera. Llavors les principals universitats del món catòlic el van adoptar com 
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 No s’ha de menystenir el rerefons de lluita religiosa que es lliurava en la defensa o atac dels diferents  

sistemes filosòfics. Tota l’escola escocesa va ser promoguda per autors presbiterians (veure nota 360 i 

també 332, 352 i 541), que feia temps havien abandonat la rigidesa dogmàtica de la predestinació 
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introduida per Martí d’Eixalà i divulgada per Llorens degué ésser prejutjada pel sector més radical del 

catolicisme català en funció del bressol teològic, malgrat no expressar les seves prevencions obertament. 

Tanmateix, existia un l’interès, per part de la burgesia catalana, d’adquirir coneixements sobre la moral i 

els principis protestants, anglosaxons i germànics, d’ordre pràctic. Gaietà Vidal i Valenciano traduí el 

1868 l’obra de Benjamin Franklin El camí de la fortuna. Consells breus i senzills per a ser ric. 
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a principal eix filosòfic, d’aquí els esforços posteriors de Torras o Milà per interpretar 

Llorens sota aquests postulats i allunyar-lo de possibles interpretacions “errònies”
 613

. 

 

La relació entre els neotomistes i Llorens va ser objecte d’un debat inflamat entre 

Menéndez Pelayo i Torras i Bages. El primer negava el neoescolasticisme del mestre i 

criticava aquells que volien apropiar-se en exclusiva de la seva autoritat intel·lectual: 

“Con más celo que discreción, algunos discípulos suyos han querido concederle el 

honor póstumo de haberse inclinado en sus últimos tiempos al neoescolasticismo. Ni 

mis recuerdos personales, ni lo que he aprendido de quienes más íntimamente le trataron 

me permiten afirmar tal cosa (...) Confiaba demasiado en la espontaneidad racional, para 

que fuera a repetir el crimen del tirano Macencio, encadenando al muerto con el vivo. 

Vivió y murió en la escuela de Hamilton, libremente interpretada, y sin rechazar nunca 

el poderoso elemento de la analítica kantiana, que le sirve de indispensable 

preámbulo”
614

. 
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 Amb l’encíclica Æterni Patris (1879), el papat confirmava la via tomista per restaurar de la filosofia 

cristiana i conciliar-la amb les noves doctrines científiques que podien dur al materialisme i a l’ateïsme:  

“[... els suprems pastors de l’Església sempre jutjaren propi de llur missió promoure amb totes les forces 

les ciències que mereixen tal nom, i alhora proveir amb singular cura per què les ciències humanes 

s’ensenyin a tot arreu segons la regla de la fe catòlica. [... però ara, per la gravetat de la qüestió i la 

condició dels temps, ens veiem compel·lits per segona vegada a tractar amb vosaltres d’establir per als 

estudis filosòfics un mètode que no solament correspongui perfectament al bé de la fe, sinó que s’hi 

adigui amb la mateixa dignitat de les ciències humanes.[...” 

“Sabem molt bé que no falten aquells qui, enlairant més del que fóra just les facultats de la naturalesa 

humana, defensen que la intel·ligència de l’home, un cop sotmesa a l’autoritat divina, cau de llur natural 

dignitat [... però aquestes doctrines estan plenes d’error i de fal·làcia [... Al contrari, la fe cristiana, 

recolzada en l’autoritat de Déu, és mestressa infal·lible de la veritat [... Per la qual cosa, aquells que 

uneixen l’estudi de la filosofia amb l’obediència a la fe cristiana, raonen perfectament, perquè l’esplendor 

de les divines veritats, rebut per l’ànima, auxilia la intel·ligència, a qui no lleva gens llur dignitat, sinó 

que suma moltíssima noblesa, penetració i energia [...” 

“Cal afegir a això que el Doctor Angèlic [Sant Tomàs esbrinà les conclusions filosòfiques en les raons i 

principis de les coses, aquells que s’estengueren llargament, i que tanquen en el seu si les llavors de quasi 

infinites veritats, que obririen amb fuit abundantíssim mestres posteriors. [... Àduc, distingint molt bé la 

raó de la fe, com es just, i associant-les tanmateix amigablement, conservà els drets d’una i de l’altra, 

proveí a sa dignitat talment, que la raó remuntada a la més gran alçada en ales de Tomàs, gairebé no pot 

enlairar-se a regions més sublims, ni la fe pot quasi esperar de la raó més i més poderosos auxilis dels que 

fins ara ha assolit per Tomàs.” 

“Tot el relatiu a la genuïna noció de llibertat, que avui degenera en llicència, a l’origen diví de tota 

autoritat, a les lleis i a la seva força [... és ensenyat per Tomàs, té una robustesa grandíssima i invencible 

per aterrar els principis del nou dret que, com tothom sap, són perillosos per al tranquil ordre de les coses 

i per al públic benestar.”  
614

 Marcelino Menéndez Pelayo: “De los orígenes del criticismo y especialmente de los precursores de 

Kant” dins Ensayos de crítica filosófica, Santander, 1948, p. 213. 
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Però Torras sempre insistí que el pensament de Llorens anava encaminat a unir la 

filosofia escocesa amb l’escolàstica, construint ponts més que no pas superant el tronc 

doctrinal del catolicisme tradicional: 

 

“Diu en Menéndez y Pelayo que alguns deixebles de dit professor, amb més zel que 

discreció, han volgut concedir-li l’honor pòstuma d’haver-se inclinat en sos darrers 

temps al neoescolasticisme, fet que ell nega. Lo que nosaltres podem assegurar-li és que 

més d’un cop ens havia dit que tot son treball es dirigia a enllaçar sa doctrina amb la de 

l’Escola.”
615

 

 

Torras fa valer, davant l’opinió de Menéndez, paraules directes de Llorens i uns 

hipotètics apunts corregits de la mà de Llorens
616

, cosa que no podia aportar el 

santanderí, qui a penes conservava records personals del mestre, però a la influència del 

qual, afirmava, podia agrair no ser ni krausista ni escolàstic.   

 

El treball de Torras i Bages va obrir un important camp de reflexió política –en paral·lel 

a altres autors anteriors com Almirall
617

- que va ser seguit i contrastat per altres autors 

com Pere Muntañola i Carné (1870-1943?)
618

 i Enric Prat de la Riba i Sarrà (1870-

1917)
619

. Torras veia necessària una tasca d’investigació i de divulgació que facilités 

l’esclat de la personalitat pròpia de Catalunya; no fer-ho, rebutjar l’existència d’aquest 

esperit nacional, fóra condemnar el país a la desaparició com entitat social diferenciada. 

Desapareixeria, així, la literatura, la història i la filosofia de tot un poble. 

 

Seguint els eixos programàtics de Llorens, Torras centra el seu interès en desvetllar a 

grans trets el pensament d’una selecció de filòsofs autòctons: Sant Ramon de Penyafort, 
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618

 Pere Muntañola i Enric Prat de la Riba: Compendi de la doctrina catalanista. Premiat en lo Concurs 

Regionalista del Centre Català de Sabadell. Aprobat per la Junta Permanent de la Unió Catalanista, 

Impremta de Lo Catalanista, Sabadell, 1894. 
619
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Ramon Llull, Sant Vicenç Ferrer, Francesc Eiximenis i Joan Lluís Vives. Pretenia 

d’aquesta manera demostrar, com deia el seu mestre, que el pensament filosòfic d’un 

poble no és un element nou de la consciència humana, sinó quelcom especial que es va 

formant a través d’aquesta, i que es manifesta quan aquesta consciència-esperit 

nacional, madura. 

 

A través de l’Institut d’Estudis Universitaris Catalans, Torras va publicar l’any 1907 el 

darrer article referent a la personalitat i pensament de Llorens
620

, a instàncies de Ramón 

d’Abadal i de Vinyals (1888-1970), dins la revista de l’esmentada institució. Una carta 

adreçada a Josep Dachs fa referència al procés d’elaboració de l’escrit: 

 

“Me sembla que les observacions que fas ja queden satisfetes degudament amb petites 

afegidures. També he fet una petita afegidura que aclara l’escrúpol d’en Martí i d’en 

Lladó, nascut de la distinta interpretació de la paraula demostració, que en Llorenç i jo 

empleam en lo sentit amb què la usa S. Tomàs. 

 

De consegüent ja pots tirar avant, seguint la ordenació que m’indiques que em sembla 

molt conforme. De totes maneres abans de remetre l’escrit a l’Abadal hi donaràs una 

llegida, per si convé alguna altra correcció [...”.
621

 

 

En carta del 14 de setembre d’aquell mateix any, Joan Maragall, usual lector de tot allò 

que publicava Torras, li manifesta la grata impressió que li causà l’article: “Me fa 

l’efecte que ja en sabem tot lo substancial, ara, d’en Xavier Llorens: de l’home i de la 

doctrina”. 

 

 

Serra i Hunter, el primer estudi rigorós sobre Llorens 

 

Quan Serra i Hunter afrontà els seus treballs sobre Llorens, precedent seu a la càtedra 

d’Història de la Filosofia, ja s’havien editat diversos estudis en record del mestre 

vilafranquí (Barallat, Clascar, Masferrer, Torras). La diferència és que l’estudi de Serra 
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havia estat precedit d’una acurada recerca dels materials que hi feien referència. Corre 

el rumor encara, ja gairebé amb caire de llegenda, que els papers de Serra sobre Llorens 

ocupaven una maleta el destí de la qual desconeixem: marxà a l’exili mexicà Serra amb 

la maleta dels papers de Llorens? Es quedà a Barcelona i algú se’n va emparar d’ella, 

protegint-la fins a fer-la perdre? Està en algun pis de Barcelona on els hereus del 

possible custodi no coneixen el valor dels papers que hi conté? El que sí és clar és que 

la documentació més abundant sobre Llorens està en les dues carpetes del seu expedient 

de l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. La resta queda dispersa i no ha estat 

gens fàcil anar-la resseguim. Esperem que aquest treball nostre serveixi, al menys, per 

relligar la localització dels principals documents llorensians. Un altre indret per obtenir-

ne és el propi expedient de Serre i Hunter, que conté alguns papers referents a Llorens.  

 

Jaume Serra i Hunter (1878-1943) nasqué a Manresa i morí a Mèxic destacà des de la 

seva joventut pel seu catalanisme ferm, però no arrauxat, i exercí la política. Historiador 

de formació, fou catedràtic des de 1913 en uns anys de crisi dins la Universitat per la 

poca idoneitat de bona part del professorat. Bilbeny el considera de “tendència vers 

l’idealisme moderat, influïda per l’espiritualisme filosòfic de Ravaisson i de Boutroux i 

pels psicologisme escocès”
622

 Ja des de la seva tesi doctoral Serra apunta la preocupació 

pels temes esmentats. Malgrat els paral·lelismes amb Llorens, dissenteix d’aquests en el 

terreny de la Metafísica perquè no el considera prou agosarat com per acceptar algunes 

de les aportacions de l’idealisme, que Serra considera positivament quant a la ciència de 

l’esperit. Tanmateix reconeix, amb Llorens, la necessitat de basar les noves 

especulacions sobre la tradició filosòfica autòctona, el classicisme. La principal obra de 

Serra fou Filosofia i cultura (1930-1932) i pòstumament deixà El pensament i la vida 

que fou publicada a Mèxic (1945). 

 

Jaume Serra ja havia dedicat alguns treballs a l’anàlisi i divulgació del pensament 

català, entre altres un article a Ramon Turró (“Revista de Catalunya”, 1928). Respecte a 

Llorens, li dedicà la coordinació del tercer volum de les Lecciones de Filosofía que es 

publicaren l’any 1920, el mateix en què apareixia el seu estudi Alguns aspectes de la 

vida universitària del Dr. Llorens i Barba. En aquells anys li fou encarregat l’article 

corresponent a Llorens en l’Enciclopèdia Espasa-Calpe. Finalment, l’article Xavier 
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Llorens i Barba. Estudis i carrera professional. La seva actuació docent, publicat a 

“Arxius de l’Institut de Ciències” de l’IEC l’any 1937 es pot considerar el millor estudi 

sobe el tema que s’havia publicat fins llavors. Lluny del to encomiàstic dels seus 

precedents, i de la biografia feta d’anècdotes i records recollits, Serra es dedicà a la 

feina positiva d’aplegar, ordenar l’expedient de Llorens a la Universitat i a utilitzar el 

material de primera mà que s’en conservava llavors. Aquests treball, ja ho hem dit 

abans, no tingué gaire difusió perquè la majoria dels exemplars van ser destruïts durant 

la guerra, i després d’ella les condicions en què quedà el país impediren Serra i Hunter 

continuar els seus treballs sobre Llorens, que mai no va aplegar en un llibre. Aquest 

article ha estat per el nostre treball que ara finalitza un dels eixos que ens ha permès 

avançar en la recerca sobre Llorens i Barba i ens ha aportat elements molt útils sobre la 

seva activitat docent. Esperem haver reeixit tant en el valor de les noves troballes com 

en la confecció de la vida privada i professional del personatge dins del seu entorn 

social, polític i acadèmic. 
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IV 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

L’objecte pricipal d’aquesta tesi ha estat estructurar la biografia de Llorens i Barba –la 

seva trajectòria vital i acadèmica- a través del seu temps, del seu marc filosòfic i del 

desenvolupament de la Universitat de Barcelona a la qual estigué lligat durant més de 

vint-i-cinc anys de la seva vida.  

 

En primer lloc he traçat l’entorn familiar dins del qual va néixer i es va criar. Un entorn 

del tot procliu a l’estudi per la quantitat de parents propers que eren o havien estat 

professors d’universitat a Cervera. Destaca per damunt dels altres la influència que 

exercí sobre Llorens el seu oncle Fèlix Barba, jurista i polític, que defensà sempre a les 

Corts espanyoles la utilització del català en l’àmbit jurídic, ja que era la llengua de la 

immensa majoria dels catalans aleshores. L’oncle degué substituir en moltes ocasions la 

figura del pare de Llorens, militar, mobilitzat amb motiu de la Primera Guerra Carlina al 

final de la qual va morir, just quan Llorens havia iniciat els seus estudis universitaris. 

Fou molt important també la influència de la mare, Francesca Barba, segurament la 

persona per qui devia sentir més afecte, la mort de la qual s’especula que accelerà la 

mort del propi Llorens. Tant Francesca com Fèlix eren fills de Manuel Barba i Roca, 

prohom vilafranquí i terratinent que impulsà millores en l’agricultura del Penedès i 

insistí en que la inversió pública construís i arrangés les carreteres, úniques vies de 

comunicació de Vilafranca amb les poblacions veïnes i amb el port de Vilanova. 

 

Segons les dades que hem extret del registre de la propietat no podem dir que els 

Llorens i Barba fossin grans terratinents. L’explotació a parceria o arrendament (a 

rabassa no n’hem trobat) de les seves terres no devia donar grans beneficis a la família, 

per això els podem considerar mitjans propietaris, la qual cosa els devia impulsar a 

trobar altres fonts de rendes a través de l’estudi exercint el dret i la docència, a banda 

del comerç del producte de les seves terres. 
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En els seus estudis Francesc Xavier Llorens va destacar com un bon alumne en totes les 

matèries que va anar cursant al Seminari de Tarragona, on féu la secundària, i després 

un curs -per lliure a causa de la guerra- en la Universitat de Cervera. L’any 1836 es 

desplaçà a Barcelona on va cursar les carreres de Jurisprudència i de Filosofia al mateix 

temps que ho feien tota una sèrie de personatges que marcaran el devenir de la 

Catalunya del segle XIX: Manuel Milà i Fontanals, Narcís Monturiol, Estanislau 

Figueras, Víctor Balaguer, Manuel Duran i Bas, Antoni de Bofarull, Josep Coll i Vehí i 

Francesc Pi i Margall. A part dels estudis universitaris, Llorens es matriculà en altres 

matèries de les escoles de la Junta de Comerç per completar la seva formació. En el 

Col·legi Cordelles, seu de l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts va fer dos cursos de 

Filosofia amb Ramon Martí d’Eixalà i degué ser en aquelles aules que Llorens va 

començar a perfilar el seu futur professional de la mà del seu mestre 

 

Llorens va ingressar com a professor substitut de Geografia a la Universitat el 1846, 

quan comptava 26 anys. No podem considerar que la seva carrera docent fos gaire 

precoç, però sí molt ferma, ja que l’any següent obtenia per oposició, amb poques 

setmanes de diferència, la càtedra de Psicologia i Lògica de l’Institut (inserit en la 

Facultat de Filosofia) i la càtedra de Filosofia i la seva història de la Facultat. Renuncià, 

evidentment, a la primera en favor de la segona. 

 

L’ingrés definitiu de Llorens a la Universitat coincidí amb l’etapa d’estabilització del 

centre situat en l’antic convent del Carme, sobretot pel que fa a la seva plantilla de 

professors, on la majoria ho eren per nomenament del rector i recomanació dels 

catedràtics. Abans del Pla Pidal per a l’ensenyament de 1845 existia encara més 

precarietat per a la majoria de docents, que no veien clar el seu futur en la universitat, i 

aquells que podien de seguida buscaven la sortida professional fora de la docència. Tot 

depenia d’unes lleis d’ensenyament provisionals que, d’altra banda, tenien l’efecte de 

donar molta autonomia a les universitats, no així quant als pressupostos, cosa que 

provocava la ingrata situació de veure’s retardar-se molt el cobrament de les nòmines. 

Amb el Pla Pidal es va aconseguir un cert reordenament, però pel camí va quedar 

l’autonomia dels centres: qualsevol decisió, important o no, calia que rebés la 

confirmació de la Direcció General d’Instrucció Pública. 
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Sobre l’activitat docent de Llorens, pocs dels seus estudiosos n’han remarcat el paper 

com a professor de Geografia, explicant una Geografia física inspirada en Carl Ritter i 

Herder on l’home i les civilitzacions es veuen condicionats pel medi que ocupen o volen 

abastar. Aquesta doble funció de professor de Geografia i Filosofia també la va tenir E. 

Kant. Llorens degué guanyar-se molt bona fama com a professor de Geografia ja que 

Martí i Pradell no va tornar a exercir aquesta càtedra després que el substituí Llorens. 

L’any 1858 el Ministeri el nomenà oficialment per a l’assignatura i l’exercí fins a la 

seva mort.  

 

Com a catedràtic de Filosofia Llorens en 1849 Llorens ocupava el número 269 d’un 

total de 290 i no va obtenir la categoria d’ascens fins 1864 (la segona de les tres 

previstes). Sempre es va oposar a inciar per pròpia voluntat els tràmits per demanar 

mèrits i ascensos; eren els seus companys els que duien la iniciativa. Considerava que 

no calia premiar algú pel simple fet de complir amb llurs obligacions, i era crític amb la 

maquinària de l’administració central, plena de prepotència, corrupció i clientelisme. 

L’any 1868 era ascendit al número 90 de l’escalafó de catedràtics amb un sou anual de 

dos mil escuts (cinc-mil pessetes) 

 

Si la possessió d’una universitat literària havia estat un dels principals cavalls de batalla 

de l’elit econòmica i política de Barcelona, calia completar aquests estudis –bons per a 

la represa cultural del país, però poc útils econòmicament llevat dels de Dret- amb una 

escola d’oficis que proporcionés els especialistes bàsics i superiors que la creixent 

indústria demanava. Així s’arribà a la creació de l’Escola Industrial el 1851 instal·lada 

en l’antic convent de Sant Sebastià, que incorporava moltes de les escoles de l’antiga 

Junta de Comerç, llevat d’alguns estudis com la Nàutica que es quedava l’Institut. Si bé 

aquesta escola solament podia donar els nivells elemental i d’aplicació, des de 1867 fins 

1897 l’Escola Industrial de Barcelona serà la única d’Espanya, i formarà els enginyers 

que contribuiren al creixement industrial del país. La formació de tècnics especialitzats, 

i la seva projecció social i econòmica inicià una certa competència respecte als titulats 

superiors en carreres literàries, creant una divisió entre científics i literaris -

incrementada per la divisió de la Facultat de Filosofia en Filosofia i Lletres i Facultat de 

Ciències arran de la llei Moyano-, que no ha estat gens positiva per crear vies de 

comunicació i col·laboració entre ambdues especialitats. S’ha acabat per perdre, o 
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gairebé, una visió més humanista del món per part dels científics, i una actitud més 

rigurosa i metòdica per part de molts homes i dones de lletres. 

 

La llei Moyano, com hem vist, va significar un canvi molt important per a la Facultat de 

Filosofia de la qual formava part Llorens. D’una banda es van separar els estudis 

cientificotècnics i de l’altra es va donar entitat pròpia d’Institut als cursos inferiors de la 

carrera. Es tendia a una necessària especialització dels batxillers i llicenciats, seguint el 

model francès, perdent-se així la formació integral que es pretenia des dels temps de la 

Il·lustració i de la qual Llorens era fill: ja hem vist que cursà, a part de les oficials de la 

seva carrera, assignatures científiques i Matemàtiques. La llei Moyano significa un 

trencament amb aquesta forma un tant romàntica de concebre el saber i introdueix la 

practicitat en els estudis, pensant en formar quadres per a la nova administració i 

professionals que es desenvolupin en una societat cada cop més complexa. La llei copià 

el sistema centralista de les lleis franceses d’instrucció pública, instrument essencial de 

nacionalització estès per tot el territori, però no comptà amb els mitjans necessaris per 

fer sentir els seus efectes més enllà d’algunes capitals de província. 

 

La construcció del nou edifici de la Universitat a l’Eixample va significar una nova 

lluita política entre la burgesia barcelonina, agrupada en diverses corporacions i el seu 

Ajuntament, i els polítics de la Cort madrilenya. L’activitat dels diputats catalans com 

Anglasell, Agell i, sobre tot, Víctor Arnau, van incitar l’aprovació dels pressupostos 

destinats a la nova obra. Curiosament Llorens serà un dels primers professors a estrenar 

les noves aules, encara per acabar, a causa de la ruina imminent que amenaçava l’edifici 

del convent del Carme. 

 

Com a professor de Filosofia, Llorens va veure canviar el nom de la seva assignatura en 

diverses ocasions. El Pla Pidal la denominava Filosofia i la seva història, més tard, una 

de les reformes del ministre Orovio de 1866 va ser la de canviar l’estructura de 

l’assignatura, que quedà desglossada en Psicologia i Lògica, cursada en l’Institut, i 

Metafísica i Ètica com a matèria dels estudis superiors de segon grau. Pels estudis de 

doctorat quedava l’Estètica i la Història de la Filosofia, però aquests no podrien ser 

cursats a Barcelona fins el mes d’octubre de 1868. Poc després l’assignatura de Llorens 

passà a denominarse simplement Metafísica, nom que conservà fins a la mort del 

mestre. 
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Llorens sempre va conservar la fama de bon professor, d’aquells que han arribat a 

entendre perfectament el seu comès pedagògic per damunt de qualsevol altra 

consideració acadèmica. Certament deixà orfes d’escrits aquells que haguéssin volgut 

poder conservar el seu saber en les pàgines d’algun tractat, assaig o reflexió a l’entorn 

de la Filosofia. Es diu que havia començat a traduir del llatí una obra de Joan Lluís 

Vives (De anima et vita) però no hi ha cap prova que ho avali. També existeixen 

referències a un discurs fet com a sessió necrològica dedicada a Martí d’Eixalà a 

l’Acadèmia de Bones Lletres, però ningú sap on para i es pot donar per desaparegut. En 

canvi ens queden diverses versions dels seus apunts de classe i aquests demostren una 

gran claretat expositiva, posen de manifest les seves influències filosòfiques, entre elles 

Kant, malgrat la discussió encetada al respecte entre Torras i Bages i Menéndez Pelayo, 

i sobre tot, els apunts de Lluís Àlvarez, on assenyala la relació entre nació i llengua i 

entre aquella i l’estat que degué ser motiu de sorpresa i polèmica entre els alumnes més 

eixerits del seu moment (1855). Aquestes definicions no tingueren continuitat durant els 

cursos següents, si tenim en compte els apunts posteriors que hem consultat. Suposem 

que la facilitat amb què hom podia arribar a definir també, alshores, Catalunya i altres 

territoris com a nacions sotmeses, devien recomanar Llorens d’apaivagar el tema: 

Europa estava vivint la plena efervescència nacionalista de polonesos, alemanys, 

italians, hongaresos, i abans dels belgues, dels grecs, etc. Calia adoptar un discurs que 

no entrés en total contradicció amb el nacionalisme espanyol centralista, cal recordar 

que ell era funcionari i estava sotmès a uns reglaments i directives. O, com alternativa, 

podia optar per no tocar aquests temes tan sensibles malgrat que, d’altra banda 

acabarien esclatant a Espanya a través del federalisme i a Catalunya amb el catalanisme 

prenacionalista d’Almirall. 

 

L’entorn del pensament europeu romàntic era també el gresol on el pensament català 

reactivat fonia la tradició dels filòsofs autòctons amb les noves idees. Tant Martí 

d’Eixalà com Fèlix Janer i el propi oncle Fèlix Barba eren convençuts defensors dels 

valors indígenes, així influiren sobre Llorens per entrar en coneixement amb els autors 

clàssics catalans com Ramon Llull, Ramon Sibiuda i Joan Lluís Vives. Tanmateix, com 

a escola de pensament, la que va rebre dels seus mestres va ser l’Escola escocesa de 

Thomas Reid, Dugald Stewart i, sobre tot, William Hamilton. Aquesta escola havia 

considerat com a precedent del seu discurs algunes obres de Joan Lluís Vives, per la 
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qual cosa aquells catalans de la primera meitat del XIX podien sentir-la com a cosa 

pròpia, gairebé.  

 

La filosofia de Llorens i Barba, a través dels seus escrits, és plenament romàntica, 

historicista i espiritualista, tot i que concedia molta importància l’estudi de la Psicologia 

i de la Lògica. El vessant romàntic queda clar en la Oración inaugural de 1854-1855 

demana que siguin estudiats i considerats els fonaments que suporten l’edifici de la 

cultura d’un país, que no s’abandoni la tradició i es caigui en la obnubilació de tot el 

que ve de fora. Posa així en dubte la idea que el progrés en el pensament hagi de venir 

necessàriament, a un poble força retardat, dels seus veïns del nord. Però això no 

significava en absolut que Llorens defensés la tradició ultramontana dels carlins, ni que 

negués els canvis necessaris per recuperar un equilibri molt difícil de retrobar d’ençà la 

Guerra del Francès. Al contrari. El que Llorens buscava era un equilibri de forces, en el 

camp del pensament, que permetés la conciliació del món l’antic amb el modern: la 

conciliació de l’espiritualisme heretat d’escolàstics i humanistes amb el materialisme 

cientifista que podia esdevenir la porta a l’ateïsme. Llorens surt en defensa de la 

conservació de la capella de Sant Joan de Vilafranca quan la segona desamortització 

l’havia afectat i ja hi havia inversors disposats a comprar-la i enderrocar-la, en canvi no 

escriu ni una ratlla lamentant l’establiment del ferrocarril ni de cap altre invent modern, 

ans al contrari, utilitzà el tren i el seu oncle fou dels que negociaren el seu pas per la 

seva vila natal. 

 

A la conjunció entre el món físic i l’espiritual, que els francesos anomenaven 

eclecticisme, aquí es denominà filosofia del sentit comú per influència escocesa. 

Posteriorment es va voler identificar aquesta tendència del pensament amb la d’una 

hipotètica forma de ser específicament catalana: el seny. La moderació dels polítics 

catalans, molts d’ells vinculats a la Universitat, en els parlaments del segle XIX i de la 

primera part del segle XX retrataven una tipologia conservadora de l’home català, seriós 

i pragmàtic, que, en realitat, era una pintura parcial de la societat catalana. En períodes 

de crisi o canvi sovint la política espanyola ha apel·lat al seny català en aquesta primera 

acepció. Però hi ha una segona manera d’entendre el seny o sentit comú: solament cal 

recordar que en els períodes democràtics, quan l’oligarquia econòmica catalana no 

dominava totalment els comicis, altres polítics catalans també intel·lectuals 

professionals han donat prou mostres de radicalisme: Pi i Margall, Sunyer i Capdevila, 
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Almirall o més tard Macià i Companys. En aquests casos, la moderació en les formes 

precedia les idees més radicals que s’havien escoltat mai les Corts espanyoles. Així 

doncs, cal pensar que o bé el seny, el sentit comú, solament defineix una part de la 

personalitat catalana, conservadora i malfiada davant dels canvis, o bé que aquest seny 

es refereix a la manera d’exposar, ordenada i raonada, de les idees pròpies, que poden 

entrar en conflicte amb les d’altres persones o grups als quals s’incita a segir la mateixa 

metodologia. Segons la segona aquesta definició, doncs, el sentit comú no implica 

comunitat de sentits en un concepte o problema concret, es referiria més aviat a la forma 

de plantejar els problemes, enraonats i meditats, però que poden entrar en conflicte amb 

altres opinions basades en plantejaments diversos. Seria llavors quan es produiria una 

negociació per acostar les premises o s’aniria a un arbitratge per evitar la confrontació 

fora dels parlaments. 

 

Quan es va fer pública l’obra de Llorens, la publicació dels apunts dels seus deixebles 

l’any 1920, alguns intel·lectuals com Unamuno i el jove Josep Pla van criticar-la en 

bloc, carregant contra l’obra i contra el personatge. Cap dels dos comentava cap aspecte 

concret, les menystingueren i prou. No obstant això se’l seguí estudiant a Barcelona per 

part d’alguns professors universitaris. Un d’ells, Tomàs Carreras i Artau en feu una 

defensa molt ben argumentada en la seva obra Història del pensament filosòfic a 

Catalunya i l’historiador Antoni Sabater i Mill també dedicà unes planes a rescabalar la 

memòria del seu convilatà a Ensayo monográfico sobre Francisco Javier Llorens y 

Barba 

 

Quant a la religió Llorens era creient i catòlic. No podem afirmar que fos practicant 

regular als oficis. Sobre aquest particular les seves cartes no aporten informació 

definitiva, solament es troba alguna referència en Barallat, que no fou precisament un 

dels qui més el va conèixer, sinó que es dedicà a rescatar informació d’aquells que sí el 

tractaren (recordem que Fèlix Barba desautoritzà amb la seva absència la lectura del 

discurs d’homenatge a Llorens preparat per Barallat, advocat conservador). Per les 

seves relacions, i per la doctrina impartida en les seves classes, a Llorens el podem 

ubicar en l’entorn del neocatolicisme, és a dir, en el catolicisme de caire liberal que 

tingué la seva arrencada en els primers anys del pontificat de Pius IX i que a Espanya 

fou divulgat per les obres de Jaume Balmes. Aquesta tendència, però, va quedar 

minimitzada si no desautoritzada per la jerarquia religiosa després de les revolucions de 
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1848 a Europa i de la desamortització de Madoz. El món catòlic espanyol girava a 

l’entorn dels escriptors i polítics reaccionaris com Donoso Cortés, Ortí y Lara i 

Nocedal, de forma que es complicava molt trobar un punt d’equilibri entre el poder 

polític i el gran poder moral que seguia significant l’Església catòlica a Espanya. En un 

pla menys intransigent, des d’un liberalisme conservador, actuava el grup dels 

apologistes, defensors de la comunió entre Estat i Església, però amb unes estructures 

formalment liberals. Josep Maria Quadrado i Joaquim Roca i Cornet són exemples 

(mallorquí i català) d’aquesta opció antirevolucionària, conservadora, però també 

antiabsolutista i contrària als excessos dels catòlics més ultramontans. Homes del sector 

conservador, criticaven les agressions contra el poder de l’Església comesos pels 

progressistes quan tenien ocasió, però també, com Llorens, criticaran els excessos del 

centralisme emparat en les constitucions conservadores. Mentrestant ell, es dedueix de 

la lectura de les cartes, semblava més interessat a conservar els nombrosos vestigis de 

l’arquitectura religiosa i civil heretats del passat que no pas disposat a lluitar per un o 

altre bàndol en l’enfrontament entre tendències politicorreligioses. El problema per ell, 

a les seves classes, es donava entre la creença religiosa i l’ateïsme. El concepte de la 

seva fe no es rebaixava a una lluita entre sectes, sinó que era el resultat de la meditació 

metafísica. El problema per Llorens era el de compaginar els avenços de les ciències 

materials amb el manteniment d’una vida espiritual basada en la fe, i això davant dels 

seus alumnes, és a dir, d’un públic amb formació superior a la mitjana. 

 

Un dels punts claus d’aquest treball ha estat destriar, en funció de les proves i de les 

diverses opinions, si va existir des del segle XIX una escola filosòfica especificament i 

característicament catalana. El cas és, segons el meu parer, que sí es pot parlar d’una 

Escola Filosòfica catalana o barcelonina radicada tant en la Universitat de Barcelona 

com en altres centres literaris com l’Acadèmia de Bones Lletres i l’Ateneu Barcelonès. 

Aquesta Escola sorgí de les lliçons i influència acadèmica de Ramon Martí d’Eixalà i 

tingué en Balmes, Llorens i Torras i Bages els seus principals exponents, però també 

tingué altres figures com Codina, Sabater o Masferrer entre altres. Els trets principals en 

tots ells són el tronc comú de la Filosofia escocesa, el psicologisme per sobre de la 

Metafísica i una tendència des de la mort de Llorens fins al sorgiment de Serra i Hunter 

cap al neotomisme. Durant la primera meitat del XX, Serra, els germans Carreras i 

Artau i en menor mesura Mirabent i Rubió i Lluch van estudiar el llegat de Llorens, el 

van valorar, el van divulgar i se’n van sentir hereus en certa mesura. La falta de 
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pretensions d’originalitat, però la claretat de les explicacions en els apunts de classe i de 

les idees en el discurs inaugural van fer que, sobretot Serra i Hunter, li dediqués dos 

treballs de divulgació, un d’ells en contrast amb el krausista Sanz del Río. Aquests 

lligams entre els deixebles dels deixebles de Llorens i ell mateix, que era deutor en bona 

part del seu mestre Martí d’Eixalà i el filòsof vilafranquí Fèlix Janer, estudiós de Vives i 

de Sibiuda, ens porten a afirmar que, efectivament, existí una Escola Filosòfica catalana 

que arribà, si més no, fins al final de la guerra civil espanyola quan molts professors, 

entre ells Serra i Hunter, es van haver d’exiliar. La continuitat després de la guerra, si és 

que es pot considerar que existí, aniria de la mà dels dos germans Carreras, Tomàs i 

Joaquim, que no van ser represaliats pels vencedors. En tot cas, l’existència o no d’una 

Escola Catalana de Filosofia és un dels aspectes més discutibles d’aquest treball. 

 

Respecte a l’acostament de Llorens al criticisme kantià, tot i que va voler ser minimitzat 

per Torras i Bages, qui apunta un hipotètic retractament tardà del catedràtic, el que és 

cert és que es troba a les seves lliçons una explicació del sistema kantià, amb alguna 

nota crítica, però es mantigué present en les seves lliçons fins a la seva mort, per la qual 

cosa considerem Llorens no un seguidor del filòsof alemany, però sí un divulgador molt 

autoritzat del seu pensament. La disputa entre Torras i Menéndez Pelayo en aquests 

punt es deu al zel neotomista que procurava imprimir el bisbe de Vic al pensament 

català de la seva època, refusant teories, procedents del món protestant, que podien 

reduir la fe a un procés del pensament i no a una gràcia sobrenatural. 

 

Un altre punt important, sorgit ja abans d’iniciar la recerca, es la relació entre Llorens i 

Barba i el nacionalisme català. La seva lliçó inaugural de 1854 indicava clarament una 

preocupació de l’autor per aquest tema: es referia a una filosofia nacional, a un 

pensament autòcton que calia potenciar preservant l’herència del passat i incorporant les 

idees estrangeres que li fossin més adients. Però quan en aquesta lliçó explicitava una 

nació pròpia en referia a l’espanyola. Saben, però, que tot i això el seu oncle i ell mateix 

eren grans amants de la cultura pròpia, i de la llegua; i la cultura i la llegua que els eren 

pròpies eren les catalanes. Podia, no obstant, això compaginar-se amb la consideració 

d’Espanya com la seva nació gran. Aquesta qüestió esdevenia molt més dubtosa si 

tenim present que Llorens definia, com Herder, la nació en funció de la seva llengua en 

els apunts del curs 1855-1856. El que valia per als alemanys, no podia valer per als 

catalans? Llorens no ho afirmà mai, però, i els seus alumnes? Amb aquestes qüestions, 
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que no trobarem posteriorment en cap altre plec d’apunts, Llorens contribuí a sembrar 

les llavors del catalanisme polític posterior. El que sí que tenim plenament registrat és el 

refús irònic vers el centralisme i la burocràcia madrilenya, que deixà escrit en més d’una 

ocasió en cartes als seus amics. 

 

Una de les constants en la vida de Llorens, en la mesura en que el temps li ho permetia 

van ser els viatges per Espanya i en alguna ocasió també a França. Queda perfectament 

reflectit en les cartes als seus amics totes les impressions i sensacions que aquestes 

experiències li proporcionaven, i que podem entendre com un complement empíric als 

seus estudi sobre el país en forma plenament romàntica. Sovint viatja acompanyat 

d’algun volum de Recuerdos y bellezas de España que havia impulsat el seu amic 

Piferrer. Per Llorens, sobre tot els viatges per Andalusia i València, són petites 

incussions lluminoses, plenes d’atractiu, en un món oriental que recorda la història 

musulmana d’aquelles terres. De vegades aquests viatges eren per guarir alguna malaltia 

que no s’especifica. Molt diferents eren els realitzats pel nord de la península, de 

païsatges i tipologia humana més similar als catalans. De Madrid relata solament els 

afers oficials, la vida cortesana i burocràtica i el retrobament amb alguns pocs amics. 

 

Els principals epistolaris que ens han donat informació sobre Llorens són el de Marià 

Aguiló, l’amic a qui escriu amb més confiança, el de Manuel Milà i Fontanals, a qui 

unia la confiança del paisanatge i compartir claustre, i el de Josep Maria Quadrado, 

inèdit fins avui, amb qui tenia una extraordinària afinitat espiritual i del qual hem pogut 

analitzar diversos trets de la personalitat de Llorens, confirmant els extrems de la seva 

religiositat, però també la negativa a exercir activament un apostolat de tipus polític ni a 

les aules ni en altres cercles d’acció políticorreligiosa (Unitat Catòlica). La vida social 

de Llorens es desenvolupava a partir de trobades personals amb companys, deixebles, 

personalitats vilafranquines, però defugia la congregació de grups gaire grans perquè 

considerava que enraonar es feia difícil amb més de dues persones. Tanmateix era soci 

de l’Ateneu Català des de la seva fundació, intuïm que per insistència dels seus amics 

Milà i Fontanals i altres catedràtics. No trobem, però, que accedís a fer cap conferència 

sobre els temes que ell dominava per a aquest auditori. Les seves explicacions, que han 

estat qualificades com apassionades, didàctiques i brillants, quedaven exclusivament 

dedicades a les classes universitàries. 
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Llorens va gaudir en vida d’una fama d’home savi i de referent en matèria de Filosofia 

que a la seva mort es va anar esvaint fins que alguns estudiosos del segle XX van provar 

de situar-lo en el lloc que li corresponia entre els precedents de la filosofia catalana 

contemporània. La falta d’obra original que pogués fixar el seu pensament a través 

d’algun assaig n’ha dificultat el coneixement i la valoració àdhuc entre els cercles 

intel·lectuals del país. Al seu propi poble natal, Vilafranca del Penedès, contrasta la 

memòria dedicada a Manuel Milà en forma de monument al capdemunt de la Rambla de 

Sant Francesc, amb la dedicada a Llorens: una plaça desangelada que és més aviat un 

carreró secundari. En tot cas del que no hi ha dubte és que la Filosofia impartida per 

Llorens, filtrada i adaptada a la seva concepció psicològica de la consciència com a 

motor del pensament, va servir de guia moral i de lògica pràctica a la generació que va 

posar les bases del catalanisme, tant en la seva concepció republicana i laica (Almirall: 

Lo catalanisme) com en la versió conservadora i catòlica (Torras i Bages: La tradició 

catalana). 
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