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Presentació 

 

Introducció 

 

El conjunt de cartes que formen l’Epistolari de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols, va 

ingressar a l’Arxiu Històric de la Ciutat en un moment no determinat, possiblement a 

principis del segle XX.  

Aquest petit fons, que consta d’una sola unitat d’instal·lació, està composta per un conjunt de 

cartes redactades per quatre emissors i rebudes per Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols.  

La intervenció arxivística s’ha centrat en els següents objectius: condicionar, classificar, 

ordenar i descriure l’epistolari objecte de tractament. En primer lloc s’han agrupat les lletres 

de cadascun dels emissors; seguidament, s’han organitzat en quatre grups alfabèticament 

ordenats pel nom de l’autor, atorgant al primer l’1 i al darrer el 4. A continuació cada  grup de 

lletres s’ha ordenat cronològicament.  

Les cartes han estat identificades amb la cota singularitzada que pertoca a cadascuna: el codi 

de fons “5”, el de subfons “D”, el número de sèrie “26”, i el d’unitat d’instal·lació “1”, 

(5D.26-1). Seguidament una ratlla obliqua passa a donar informació del lloc que correspon a 

cada carta dins del conjunt: un dígit distingeix el corresponsal, seguit d’un punt i el número de 

lletra, (/1.1). La numeració de les cartes comença per l’1 en cada emissor. 

És un inventari constituït per quatre fitxes descriptives, una per cada autor i grup de lletres 

escrites per aquest.  

Hem de fer constar que en general la llengua emprada en els documents és la castellana, que 

el total de cartes que composen aquest epistolari és de 267 i la seva extensió cronològica va 

de l’any 1764 al 1832. 

Bibliografia 

 

Llaquet de Entrambasaguas, José Luís: Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera 

(s.XVIII-XIX). Tesis realizada en el programa dret i factor religiós a Occident. Barcelona, 

2001. 

Diccionari d’Història de Catalunya, Edicions 62. Barcelona, 2004. 
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Història de la cultura catalana, Edicions 62. Barcelona 1995. 

Enciclopèdia de Barcelona, vol. 2, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, 2005. 

 

Pinzellades biogràfiques de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols 

 

Jurista, polític i economista, nasqué el 1742 a Barcelona i morí a Cervera el 1832.  Va 

estudiar al col·legi de Cordelles, dels jesuïtes, de Barcelona i es traslladà el 1760 a la 

Universitat de Cervera per estudiar Dret, doctorant-se el 1765 en Lleis i en Cànons el 1767. 

Exercí substitucions a “Decretales” i a Sexto”, i fou professor ajudant de dret canònic. Al no 

convocar-se places el 1771 tornà a Barcelona per exercir i ajudar en el bufet del seu germà 

Ignasi, assessor jurídic de la Junta de Comerç. A Cervera fou deixeble de Josep Finestres, 

amb qui compartí una bona amistat i a qui escrigué un elogi el 1777. 

L’any 1776 obtingué un benefici a l’església de Santa Maria del Mar, de Barcelona, també 

guanyà per oposició una càtedra de decretals i de dret civil a la Universitat de Cervera, 

obtingué la càtedra d’ascens, la presidència de repàs públic de lleis, la de decrets i prima de 

lleis. El 1791 fou nomenat ardiaca del Vallès i el 1794, canonge a la Catedral de Barcelona en 

representació de la Universitat. Al llarg de la vida dedicada a la docència va haver de 

presentar-se a oposicions en catorze ocasions, doncs segons el pla de Cervera els títols de 

catedràtic no eren a perpetuïtat, sinó que calia superar noves oposicions en canviar de 

categoria, va dedicar més de trenta anys de la seva vida a cursar estudis superiors. De Dou 

havia rebut ordres menors, però no fou ordenat fins al 1795. 

El 1805 fou nomenat Canceller de la Universitat, “pare dels estudiants i mestre de la 

Universitat”, d’aquesta forma era definit el càrrec en els estatuts de la Universitat de Cervera. 

A l’actualitat aquest seria equivalent al de rector, càrrec que ostentà fins a la mort. Defensà la 

continuació d’aquest centre d’estudis en contra del seu trasllat a Barcelona, vinculant-lo amb 

aquesta actuació a les qualificacions que rebé de reaccionari.  

Durant la guerra del francès fou elegit diputat a Corts i ostentà la primera presidència de les 

Corts de Cadis, de tendència moderada, defensà que els diputats representants de Catalunya 

parlaven en nom d’aquesta i no a títol personal, per tant, calia consultar-los en els afers 

importants.  
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El 1811 a les reunions de Cadis va exposar com la contribució extraordinària gravava 

excessivament Catalunya, va fer palès que després del 1714 el Principat havia pagat molt més, 

en relació a la seva població, que la corona de Castella; afirmant Catalunya va ser tractada 

com una província conquistada. Va intervenir activament en totes les discussions sobre 

l’abolició del turment, la llibertat d’impremta, l’organització de les províncies, els plans 

d’hisenda, el reglament del Consell de Regència,... 

L’any 1813 fou diputat suplent, sent-ho alhora del clergat de la província de Tarragona a la 

cort, i va gaudir de la dignitat  de “maestrescuela” a la de Lleida. 

Autor prolífic, cal destacar la seva principal obra acabada el 1793 Instituciones del derecho 

público general de España, con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas 

de gobierno en cualquier estado, en nou volums, 1800-03. Malgrat el seu caràcter regalista 

aquesta no obtingué permís per ser publicada, ni ajut per la financiació fins que no accentuà 

aquest aspecte; diversos capítols estan dedicats a les relacions entre el rei, el Papa i 

l’episcopat. Dou defensa la monarquia hereditària i sosté que el poder suprem ve directament 

atorgat per Deu.  Aquesta obra ha estat considerada la millor síntesi del dret públic positiu de 

l’antic règim, especialment pel que fa a la policia i economia, i hi considera que els 

monarques no són obligats per la llei, a més hi fa un balanç sistemàtic dels furs catalans no 

suprimits per Felip V.  L’any 1810, intenta defensar el sanejament de les finances per mitjà de 

la monetarització dels vals reials, a la seva Memoria sobre los medios de hallar dinero para 

los gastos de la guerra.    

El 1817 havia publicat La riqueza de las naciones nuevamente explicada, divulgació de les 

idees d’Adam Smith matisada pel mercantilisme i àdhuc per l’escolàstica. 

Formà part l’any 1820 d’una Junta creada a Barcelona i per encàrrec d’aquesta elaborà un 

memorial per presentar-lo al rei, en el qual proposava tot un seguit de mesures que 

asseguressin la tranquil·litat al Principat, decantant-se per conservar el Dret canònic i el romà 

com supletoris del Dret municipal. 

Novament evidencia la seva creença sobre el mal tracte que Catalunya rep, publicant l’any 

1822 Equivalencia del catastro de Cataluña con las rentas provinciales de Castilla. 

Partidari de l’emfiteusi, acabà transformant-la en l’únic mitjà de canvi en Conciliación 

económica y legal de... laudemios y proyectos enfitèuticos el 1829 i en Proyecto sobre 

laudemios el 1831. 
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Breu descripció dels autors de les lletres que constitueixen el present 

inventari 

 

Miguel de Castells 

 

Fou magistrat de la Reial Audiència, i signà el text Los Señores Regentes, Gobernador, y 

Alcaldes del Crimen de la Real Audiencia del principado de Cataluña... [Barcelona: s.n. 

1816?], títol obtingut de les primeres línies del text. Aquest és una còpia dels acords presos el 

22 de juny per la Reial Audiència de Catalunya, sobre l’administració de justícia “en lo 

criminal” i datat a Barcelona, el 20 de novembre de 1816. 

Miquel Castells compartí amistat i complicitat en l’estudi i pràctica del Dret amb Ramon 

Llàtzer de Dou i de Bassols, amb qui, d’acord amb el fons d’aquest Arxiu, mantingué una 

relació epistolar des de l’any 1828 al 1832, època en la que de Dou ja residia a Cervera. 

 

Francesc Xavier Dorca i Parra 

 

Nascut a Girona el 1736, on morir el 1806. Escriptor, catedràtic i eclesiàstic, estudià a la 

Universitat de Cervera, deixeble de Josep Finestres i company de Ramon Llàtzer de Dou, on 

el 1772 obtingué una càtedra de retòrica. L’any 1778 obtingué una canongia de la catedral de 

Girona.  

Publicà assajos contraris a les tesis de Rousseau. També els seus escrits el distanciaven de 

nombrosos autors de l’època de tendència regalista, Dorca mostrà una actitud diplomàtica i 

plena de matisos.  

Autor prolífic, de qui podem citar algunes de les seves obres, com: Inter sollemnia parentalia 

Philippi V... [1773 o post.]; Ad ornatissimos auditores suos gratiarum actio, quod orationem 

ab eo recitatam in sollemni Phillippi V funere... sponte ac suis sumptibus typis mandari 

curaverunt: havita in Schola Humaniorum Litterarum Academiae Cervariensis... [1774?]; 

Orationes IV habitae in sollemnibus scholarum instaurationibus ad Academiam 

Cervariensem; ab eodemque in auditorum suorum gratiam typis editae  [1776 o post.]; 

Discurso sobre el primado pontificio, esto es, sobre el origen, naturaleza y objeto de este 

primado (1802); De la potestad de los obispos para mayor ilustración del Romano Pontífice 

(1803); De las ventajas del gobierno monárquico y de la importancia de mantener sin 
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novedad la forma de gobierno ya establecida en el Estado: para mayor ilustración de la 

verdadera idea de la sociedad civil, gobierno y soberanía temporal... (1803); Verdadera idea 

de la sociedad civil, gobierno y soberanía temporal, conforme a la razón y a las divinas 

Escrituras; Sujeción debida de los súbditos al soberano, y cargo principal de los soberanos 

en el gobierno (1803); Manual de reflexiones sobre la verdad de la religión católica o 

motivos de su credibilidad (1804); Ilustración que para mayor inteligencia del manual de 

reflexiones sobre la verdad de la religión católica... (1804); Discurso que se manifiesta que la 

potestad soberana la reciben los príncipes de Dios inmediatamente y del pueblo; esto es, que 

el jefe soberano es el sujeto en quien reside primitivamente la potestad, que nunca tuvo el 

pueblo en su muchedumbre anárquica,  que sólo empieza a existir cuando se establece un 

gobierno (1806). També féu estudis d’història eclesiàstica, com Colección de noticias para la 

historia de los santos mártires de Gerona... (1806) i un episcopologi de la seu gironina 

(inèdit). 

 

Josep Finestres i de Monsalvó 

 

Jurista, nascut a Barcelona l’any 1688 i mort a Montfalcó (la Segarra) el 1777. Inicià els 

estudis de dret el 1706 a Barcelona, on es graduà de batxiller. Estudià al col·legi de Cordelles, 

dels jesuïtes a Barcelona al igual que els seus germans Francesc i Pere Joan, professors de 

dret canònic a Cervera i erudits canonges de Girona i de Lleida, Marià i Jaume, monjos de 

Poblet; Ignasi, jerònim, arxiver i bibliotecari de la Vall d’Hebron, i Daniel, premostratès. És 

la figura més antiga del cercle erudit de Bellpuig de les Avellanes; malauradament la pèrdua 

de les notes que havia conjuminat sobre la història d’aquest monestir no permet d’apreciar el 

que li deuen Caresmar i Pasqual, els grans representants de l’escola. 

Els dos germans monjos de Poblet havien estat companys de Gregori Maians i Siscar i el 1727 

s’inicià una amistat epistolar entre Maians i Josep Finestres, que esdevingué una bella amistat 

entre el Principat i València. 

Josep Finestres es doctorà en dret civil el 1715 i es llicencià en cànons a la Universitat de 

Cervera, d’on en fou l’ànima i hi restà tota la vida. 

Regent de la càtedra de dret civil (1715-18), professor extraordinari d’Institucions (1718-22) 

regent de la primera càtedra de dret (1722-30) i de la de vespres (1730-31), catedràtic de 

prima fins a la jubilació (1751). Fou també canceller interí el 1743. En Josep Finestres fou 
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clergue tonsurat sense ordres sagrats que dedicà tota la vida a l’estudi de la cultura clàssica i 

l’ensenyament del dret. La seva llengua de cultura fou el llatí, que dominà com un humanista 

del cinc-cents, i el grec. Lligat de per vida a aquest centre de cultura, en fou la figura més 

prestigiosa. 

Gran entès en dret romà i anotador editor de textos jurídics clàssics, es mantingué en contacte 

amb els cercles internacionals d’aquesta especialitat. La conservació del seu epistolari ha 

afavorit la idea que ocupava un lloc central dins del panorama cultural català. 

La seva biblioteca estava formada principalment per llibres de dret i de filologia clàssica. 

Seguia amb interès els esdeveniments polítics, religiosos i culturals a través de publicacions 

com “Journal des Savants”, “Mémoires de Trévoux”, “Acta Eruditorum” publicacions 

jurídiques i erudites d’Alemanya i d’Holanda, que eren tema freqüent en la seva 

correspondència mantinguda amb Maians. 

Essent Cervera una ciutat comarcal, no podia tenir una cultura tan oberta com València als 

nous corrents socials i polítics; però del cenacle de Josep Finestres sortí Antoni Codorniu. 

Finestres va ser considerat per Maians el príncep del dret romà.  

Com escriptor i per a ús de la càtedra va començà anotant i editant texts jurídics fonamentals, 

-les Instituciones de Justinià (Cervera,1737), la Iurisprudentia vetus anteiustinianea (Cervera, 

1754), amb unes notes inèdites de Pierre Du Faure, reeditades per Meerman al  Novus 

thesaurus de la Haia- i comentaris de juristes moderns –B.Chigi (Cervera, 1737), J. 

Altamirano (Cervera, 1739), aquest reeditat també per Meerman-. Fruit de les seves lliçons 

foren un seguit de dissertacions, que reincorporà, completades en les Exercitationes 

academicae (Cervera, 1745) i Praelectiones cervarienses (Cervera, 1750-52). Per la seva 

utilitat didàctica, prengué sovint com a base de les seves explicacions de càtedra l’Epitome 

d’Hergemonià, a qui dedicà la seva obra cabdal, In Hermogeniani Iuris Epitomarum libros 

sex commentarius (Cervera, 1757), que Maians no aconseguí que Meerman inserís al Novus 

thesaurus, el qual tampoc inclogué cap escrit maiansià, ja que el jurista holandès era contrari 

a incloure-hi autors vius. El 1747 inicià un Iuriscatalauni elementa i també un De Historia 

iuris catalaunici, que Maians volia publicar a València amb una Historia iuris valentini seva; 

però ho deixà córrer, tement de “tropezar en algo que pudiese ofender la delicadeza del 

sistema presente”. Els seus discursos acadèmics són un exemple de casuística jurídica 

universitària. Les oracions solemnes en rebre els seus deixebles les borles de doctor 

constitueixen, ensems amb les epístoles a Maians, un bell espill del seu esperit, de la seva 
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impecable llatinitat i de la seva immensa erudició clàssica. A 74 anys publicà, revisada i 

completada amicalment per Maians, la Sylloge inscriptionum romanorum de Catalunya, que 

constitueix un clar exemple dels esquemes de treball de l’humanisme (Cervera 1762), en 

alguns punts impugnada per falta de criticisme documental, en plena expansió, per E. Florez i 

reivindicada, pel seu deixeble i successor a Cervera, Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols. 

 

Fèlix Torres i Amat de Palou 

 

Nasqué a Sallent de Llobregat, Bages, el 1772, i va morir a Madrid l’any 1847, on va demanar 

ser enterrat a l’església de Montserrat d’aquesta ciutat. Eclesiàstic i erudit, estudià llengües 

clàssiques i modernes al col·legi de San Ildefonso (Alcalà de Henares). 

Inicià a Tarragona la carrera eclesiàstica, doctorant-se, l’any 1794, en teologia. El 1796 fou 

ordenat a Cervera. A Tarragona ensenyà matemàtiques, teologia i Sagrada Escriptura. 

Fou nomenat, canonge de San Ildefonso (Segòvia), professor dels Reales Estudios de San 

Isidro de Madrid i membre de la junta de censors de la Bíblia, traduïda pel pare Petisco, per 

influència del seu oncle Fèlix Amat de Palou, arquebisbe i confessor de Carles III.   

Carles IV i Ferran VII li encomanaren oficialment la versió de la Bíblia en llengua castellana, 

obra en la que invertí quinze anys. 

En el moment de la invasió francesa li oferiren una canongia a Burgos, la qual va rebutjà. 

Però acabada la guerra, el 1815 acceptà a Barcelona l’oferta de la mateixa dignitat. 

Pertangué a l’Acadèmia de Bones lletres (1816). Durant el Trienni Liberal fou membre de la 

junta de govern de Barcelona. Roma s’oposà al seu nomenament de bisbe de Barcelona; 

durant tres anys trobà entrebancs a la cúria romana en aparèixer el primer volum de la seva 

versió de la Bíblia (1823), publicada amb el beneplàcit reial, perquè no s’adeia amb les 

normes tridentines pel seu regalisme jansenitzant, pels seus contactes amb el comitè bíblic 

protestant de Londres i per la falsa acusació que s’havia apropiat la traducció de “Petisco”. 

De la Bíblia de Torres Amat se’n poden comptar almenys trenta-sis edicions. Pot ser 

considerat un dels precursors de la Renaixença per la seva intervenció en la Biblioteca 

d’Escriptors Catalans, creada al seminari de Barcelona, i en obres de Jeroni Pujades i Pròsper 

de Bofarull. Però sobretot perquè acabà aprofitant el material del seu germà Ignasi, de qui 

heretà material recopilat amb informació sobre més de mil escriptors catalans per elaborar un 

diccionari. L’any 1836 Fèlix Torres acabà l’obra, Memorias para ayudar a formar un 
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diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna 

literatura de Cataluña. 

El 1833 fou nomenat bisbe d’Astorga, publicant pastorals de rellevància. Va publicar una 

biografia dels seu oncle, en dos volums, l’any 1835. 

De 1837 a 1840 va ser senador per Barcelona, també va formar part en les juntes centrals de la 

reforma de la clerecia i de les relacions polítiques amb Roma, que condemnà les obres de 

Fèlix Amat, a qui ell defensà el 1842 en una pastoral i el 1843 en una Apología. 

Enfrontat amb l’absolutisme de la cúria romana, amb ell desaparegué, de fet, la línia 

il·lustrada i jansenitzant d’una part de l’episcopat espanyol, de la qual era capdavanter. 
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Fitxes descriptives 

 

Fitxa descriptiva de la lletra rebuda per Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols del seu 

corresponsal Miquel de Castells 

 

1 AREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1  Codis de referència 

1.1.4  Número de document:1-13 

1.2  Fons 

 1.2.1  Codi de Fons:FCP 

 1.2.2  Nom del fons:Fons de Caràcter Privat 

1.4  Tipus de document 

  1.4.1  Tipus general de document:Textual 

  1.4.2  Tipus específic de document:Manuscrit 

  1.4.3  Tradició documental:Original 

1.5    Signatura topogràfica   

   1.5.1  Edifici:AHCB 

   1.5.2  Localització:0 -1H  

   1.5.4  Cota:5D.26-1/1 

 

2 ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

 2.1   Nivell de descripció:Grup documental 

  2.3   Contingut 

    2.3.1  Títol:Inventari de l’Epistolari de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols. (receptor) 

   2.3.2  Autor:Castells, Miguel. (emissor) 

   2.3.4  Nom del productor:Castells, Miguel. (emissor) 

  2.4  Dates 

 2.4.1  Data inicial:11-04-1828 

 2.4.2  Data final:29-10-1832 

   2.4.5  Lloc de datació:Barcelona 

 2.5  Resum 
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 2.5.1  Resum general: Grup de tretze lletres escrites per Miquel Castells, magistrat de 

la [Reial Audiència], adreçades a Ramon Llàtzer de Dou. En elles es fa evident, 

malgrat l’estil cerimoniós de l’època, una coneixença personal de tipus familiar, 

que es detecta en la referència sovintejada que es fa de membres de la família, la 

comunicació de fets quotidians o d’esdeveniments de l’àmbit privat. També 

comparteixen informacions de caràcter polític, jurídic, administratiu, econòmic... 

demandes puntuals de recomanacions o de tractes de favor. 

 2.6 Característiques físiques del document 

   2.6.2 Format:15 x 20,7 cm 

   2.6.4 Estat de conservació:Bo 

   2.6.5 Idioma:Castellà 

  2.7 Volum 

   2.7.2 Unitats:13 cartes 

 

3 ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 3.1 Modalitat d’ingrés 

   3.1.3  Procedència:Fons antic 

 3.3 Accés 

   3.3.1  Condicions d’accés:Lliure 

 

4  ÀREA DE NOTES 

La recepció d’aquestes cartes possiblement fou a Cervera, on en aquella època ja residia 

Ramon Llàtzer de Dou.  Cartes escrites per Miquel Castells: 

 

Lloc i Dates   Num. doc. Total doc. 

Barcelona, 11-04/ 29-08-1828 1-5 5 

Barcelona, 22-03/ 20-12-1831 6-8 3 

Barcelona, 22-05/ 29-10-1832 9-13 5 
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Fitxa descriptiva de la lletra rebuda per Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols del seu 

corresponsal: Francesc Xavier Dorca 

 

1 AREA D’IDENTIFICACIÓ 

 1.1 Codis de referència 

   1.1.1 Numero de document:1-67 

 1.2 Fons  

   1.2.1 Codi de fons:FCP 

   1.2.2 Nom del fons:Fons de Caràcter Privat 

 1.4 Tipus de document 

   1.4.1 Tipus general de document:Textual   

   1.4.2 Tipus específic de document:Manuscrit 

   1.4.3 Tradició documental:Original 

 1.5 Signatura topogràfica 

   1.5.1 Edifici:AHCB 

   1.5.2 Localització:0-1H 

   1.5.4 Cota:5D.26-1/2 

 

2 ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

 2.1 Nivell de descripció:Grup documental 

 2.3 Contingut 

    2.3.1 Títol:Inventari de l’Epistolari de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols. (receptor) 

  2.3.2 Autor: Xavier Dorca. (emissor) 

  2.3.4 Nom del productor: Xavier Dorca. (emissor) 

 2.4 Dates 

    2.4.1 Data inicial:17-06-1771 

    2.4.2 Data final:04-12-1786 

  2.4.5 Lloc de datació: Cervera, Girona 

 2.5 Resum 

2.5.1 Resum general: Francesc Xavier Dorca i Parra, escriptor, catedràtic i eclesiàstic. 

Estudià a la Universitat de Cervera, on obtingué una càtedra de retòrica al 1772. Es retirà 
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al 1778 en obtenir una canongia de la catedral de Girona. Entre els principals temes 

tractats en aquest epistolari, compost per les cartes que Xavier Dorca dirigí a Ramon 

Llàtzer de Dou, s’hi troben comentaris sobre obres literàries, crítiques positives o no, 

també sobre els treballs que cadascun d’ells realitza, les possibilitats d’elaborar-ne de 

conjunts. D’altra banda, sovint intercanvien informació relacionada amb la Universitat de 

Cervera, places vacants, relacions entre el professorat, oposicions a càtedres, etc. També 

ho fan sobre altres persones de les que en comparteixen la coneixença. Principalment els 

temes objecte del seu interès, són els relacionats  amb l’ensenyament, l’estudi del Dret, de 

la religió, de la filosofia, política... 

Hi ha alguna referència a Josep Finestres. Sovint remet informació sobre alguns 

eclesiàstics; fan comentaris de terceres persones de les que normalment no revela el nom, 

les cites es fan per la procedència i sembla ser que per separat, a les cartes s’adjuntaven 

altres notes. També hi ha consells de diversa índole, recomanacions per afavorir a altres 

persones, demanar intercessió per resoldre conflictes de tipus personal... Dorca en els 

seus escrits opina sobre la incomprensió dels barcelonins vers la Universitat de Cervera. 

El nivell d’amistat i confiança els permet intercanviar comentaris, fer-se encàrrecs, 

majoritàriament llibres, articles literaris, intercanvi de redactats, traduccions; però 

ocasionalment Dorca tramet encàrrecs d’altres tipus, un rellotge, xocolata, rajoles de fris, 

etc. o comentaris sobre productes alimentaris.  

En algunes lletres notifica un futur viatge a Barcelona, informa de visites que ha rebut. 

La localització de les lletres és a Cervera i a Girona. Gairebé  en totes elles envia 

salutacions pel germà del seu corresponsal, Ignasi de Dou i de Bassols (Barcelona 1730 – 

1802) jurista i advocat. També per a altres membres de la família, especialment per: Na 

“Cayetana”, per amics com per exemple per Dom Manuel per qui sempre demostra una 

especial consideració, en ocasions apareixen entre altres noms com el de Pere i Antoni 

Pons, Antonio Mayans, Josep Rialp i el tracte molt cerimoniós. Sovint s’excusa per 

diverses raons, no escriure més sovint, perquè el correu és a punt de marxar i acaba la lletra 

precipitadament... sempre es mostra humil i servicial. S’hi troben paraules i frases en llatí. 

 2.6 Característiques físiques i tècniques 

   2.6.2 Format: 15 x 20,7 cm 

   2.6.4 Estat de conservació: Bo 

   2.6.5 Idioma:Castellà 
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 2.7  Volum 

   2.7.2 Unitats: 67 cartes 

 

3 ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 3.1  Modalitat d’ingrés: Fons antic 

  3.1.2 Data d’ingrés: s.d. 

 3.3 Accés 

    3.3.1 Condicions d’accés: Lliure 

 

4 ÀREA DE NOTES 

  A la majoria de cartes no figura l’any d’emissió; la datació no sempre indica el dia i mes; en 

alguns casos data amb el sant del dia o vigília d’una festa assenyalada. La lletra núm. 28 està 

redactada en llatí. Cartes escrites per Xavier Dorca: 

 

Lloc i Dates  Num. doc.  Total docs.  

Cervera, 17-06-1771 1 1 

Cervera, 09-11-1772 2 1 

Cervera-Girona 19-04/ 18-10-1773 3-9 7 

Cervera-Girona 09-06/ 29-12-1774 10-19 10 

Cervera-Girona 09-01/ 11-12-1775 20-36 17 

Cervera,  25-01-1776 / 25-11-1776 37-42 6 

Cervera-Girona 25-06/ 04-09-1777 43-48 6 

Cervera-Girona 28-06/ 12-08-1778 49-50 2 

Girona,    16-09-1784 / 04-10-1784 51-56 6 

Girona,    28-08-1785 57 1 

Cervera-Girona 20-03-s.a/04-12-s.a. 58-67 10 

 [1786] 
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Fitxa descriptiva de la lletra rebuda per Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols del seu 

corresponsal: Josep Finestres  

 

1 AREA D’IDENTIFICACIÓ 

 1.1 Codis de referència 

   1.1.4 Núm. Document:1-175 

 1.2 Fons  

   1.2.1 Codi de Fons:FCP 

   1.2.2 Nom del fons:Fons de Caràcter Privat 

 1.4 Tipus de document 

   1.4.1 Tipus general de document:Textual 

    1.4.2 Tipus específic de document:Manuscrit 

   1.4.3 Tradició documental:Original 

 1.5 Signatura topogràfica 

   1.5.1 Edifici:AHCB 

   1.5.2 Localització:0 -1H 

   1.5.4 Cota:5D.26-1/3 

 

2 ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

 2.1 Nivell de descripció:Grup documental 

 2.3 Contingut 

   2.3.1 Títol:Inventari de l’Epistolari de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols. (receptor) 

  2.3.2  Autor:Finestres, Josep.  (emissor) 

   2.3.4 Nom del productor: Finestres, Josep.  (emissor) 

 2.4 Dates 

  2.4.1 Data inicial:28-06-1764 

   2.4.2 Data final:03-08-1777 

   2.4.5 Lloc de datació:Cervera 

2.5 Resum 

2.5.1 Resum general: Grup documental compost per cent setanta-cinc lletres escrites per 

Josep Finestres al seu exdeixeble, amic i col·lega, a qui professà gran estima.  Les 

cartes estan redactades en un estil planer; les salutacions palesen la gran estimació 
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que aquest sentí pel seu amic, sovint li diu amigo estimadísimo, amigo íntimo, 

amigo de mi mayor estimación, especial, singular... i el tracte és de tuteig, 

col·loquial i de gran respecte, sovint hi han frases, paraules o reflexions en llatí, 

de pròpia composició o citant als clàssics, també són en aquesta llengua el 

comiats. Els principals temes de conversa són:  

- Relacionats amb la Universitat de Cervera: professorat, places vacants, 

oposicions, nomenaments, ascensos, càtedres, jubilacions, la biblioteca, sobre 

els estudiants, els plans d’estudis, els principis i finals de curs, festes i 

celebracions... 

- Assumptes relacionats amb lectures, estudi, ensenyament, la pràctica del 

Dret i la redacció d’obres, matèria objecte dels seus estudis i en la que 

ambdós eren experts. Això es fa palès en múltiples ocasions en els seus 

comentaris, recomanacions o interpretacions d’obres jurídiques 

especialitzades en diversos camps d’aquesta ciència, dret Canònic, dret Civil, 

dret Romà...   

- La matèria objecte del seu interès en la que més abunden els comentaris és 

sobre llibres i publicacions en general, tant pel seu interès intrínsec com pel 

que fa a finançament, publicació, distribució, vendes, reimpressions... 

- Reflexions i comentaris sobre filosòfica, religió, història, gramàtica, 

literatura, inscripcions en grec i llatí, retòrica, política, docència,... 

- Pel que es desprèn dels seus escrits, sovint adjuntaven al correu quaderns dels 

treballs que compartien o dels de cadascú d’ells, els intercanviaven per 

conèixer l’opinió de l’altre, tot confiant en el consell de l’amic o bé la 

correcció d’aquelles parts en que fos necessari. Li tramet ànims davant 

possibles dubtes i l’encoratja front l’alternativa d’una publicació, malgrat els 

entrebancs que puguin sorgir. 

- També comenta sovint temes de la societat cerverina, alguns esdeveniments 

d’importància o d’interès general els comparteix amb el seu interlocutor, temes 

relacionats amb la justícia, passes de malalties com de grip, verola, etc., 

naixements, defuncions, desplaçaments i arribades d’amics i coneguts, 

incidències en el correu. Els temes de salut també són objecte d’interès tant pel 
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fa a la salut pública, com a la de familiars, amics i coneguts comuns, o la 

pròpia.   

- Sovint parla de la climatologia que afecta Cervera d’acord amb l’estació de 

l’any, fred, neu, pluja, calor, sequera, i de les repercussions que aquesta té en el 

medi, l’economia, la salut, etc.  

 - De tant en tant Finestres demana al seu amic l’informi de noticies de la Cort, 

de l’estranger, d’afers del món de la política... per exemple el 1773 li demana si 

és que té informació relacionada amb maniobres bèl·liques que es realitzin per 

la zona de Lleida, sobre un conflicte bèl·lic al 1775, sobre l’aliança el mateix 

any entre Espanya i Anglaterra, també arran del conflicte dels jesuïtes amb la 

corona i al sí de l’Església. Sovintegen els comentaris relacionats amb 

l’Església o càrrecs eclesiàstics.  

- Els encàrrecs es van repetint al llarg de tota la relació epistolar, principalment 

llibres i revistes que no troba fàcilment a través dels contactes habituals, de 

xocolata, de tabac, etc. 

-  La delicadesa de Finestres es fa patent  quant no ha pogut respondre a una 

lletra del seu amic, o quan s’ha retardat en contestar, no oblida les dates 

d’aniversaris, sant o altres festes assenyalades per felicitar-lo. Sempre li 

demana que trameti salutacions a la família i especialment el seu afecte al seu 

germà Ignasi. També salutacions per a amics que resideixen a Barcelona. 

 2.6  Característiques físiques i tècniques 

   2.6.2 Format: 14,5 x 20,5 cm. 

  2.6.4 Estat de conservació: Bo 

  2.6.5 Idioma: Castellà 

 2.7  Volum 

  2.7.2 Unitats: 175 cartes 

 

3 ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 3.1 Modalitat d’ingrés 

   3.1.2 Data d’ingrés: s.d. 

   3.1.3 Procedència: Fons antic 

 3.3 Accés 
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   3.3.1 Condicions d’accés: Lliure 

 

4 ÀREA DE NOTES 

Algunes cartes estan datades d’acord amb la festivitat del dia. Les notes en llatí sovintegen i 

els comiats són sempre en aquesta llengua. Cartes escrites per Josep Finestres: 

 

Lloc i Dates   Núm. doc. Total docs. 

Cervera, 28-06-1764 1 1 

 “ 22-11-1768  2 1 

 “ 03-12-1769  3 1 

  “ 10-06 / 24-12-1770 4-18 15 

  “ 03-01 / 14-10-1771 19-37 19 

  “ 06-07 / 30-12-1772 38-61 24 

  “ 07-01 / 23-12-1773 62-102 41 

  “ 13-01 / 22-12-1774 103-130 29 

  “ 02-01 / 18-12-1775 131-162 32 

  “ 01-01 / 00-11-1776 163-171 9 

  “ 06-07 / 03-08-1777 172-175  4 
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Fitxa descriptiva de la lletra rebuda per Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols del seu 

corresponsal: Fèlix Torres i Amat 

 

1 AREA D’IDENTIFICACIÓ 

 1.1 Codis de referència 

   1.1.4  Núm. Document:1-14 

 1.2 Fons  

   1.2.1 Codi de Fons:FCP 

   1.2.2 Nom del fons:Fons de Caràcter Privat 

  1.4  Tipus de document 

  1.4.1 Tipus general de document:Textual 

  1.4.2 Tipus específic de document:Manuscrit 

  1.4.3 Tradició documental:Original 

1.5  Signatura topogràfica 

  1.5.1 Edifici:AHCB 

  1.5.2 Localització:0 -1H  

  1.5.4 Cota:5D.26-1/4 

 

2 ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

 2.1 Nivell de descripció: Grup documental 

 2.3 Contingut 

     2.3.1 Títol:Inventari de l’epistolari de Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols (receptor) 

    2.3.2 Autor:Fèlix Torres i Amat de Palou 

    2.3.4 Nom del productor:Fèlix Torres i Amat de Palou 

 2.4 Dates 

    2.4.1 Data inicial:04-06-1828 

    2.4.2 Data final:31-07-1832 

    2.4.5 Lloc de datació: Barcelona, Madrid, Cervera  

 2.5 Resum 

  2.5.1 Resum general: Conjunt de cartes escrites per Fèlix Torres i Amat a Ramon 

Llàtzer de Dou, qui en el moment de la redacció d’aquestes ja era Canceller de la 

Universitat de Cervera.  
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D’aquesta correspondència destaca la profunda estimació i admiració que desprèn 

vers l’amic, en determinats moments el qualifica del Néstor dels literats, dels 

acadèmics, dels savis d’Espanya, elogia la seva comprensió, prudència, 

clarividència, saviesa, saber fer.... Al llarg de totes les lletres, en adreçar-se o en el 

comiat utilitza qualificatius com ara óptimo Sr. Carcelario, mi amado, sacristán, 

capellán, venerado, respetable dueño, respetabilísimo i amadísimo, inolvidable 

buen amigo... En una lletra, datada a Madrid el set de juliol de mil vuit-cents 

trenta, elogia l’autor i l’obra que ha vist en el despatx d’un ministre publicada per 

de Dou als  vuitanta-vuit anys d’edat. 

Els principals temes abordats són comentaris sobre algun ordre religiós, amics i 

coneguts comuns, qualsevol relacionat amb  lectures, crítiques, impressions, 

publicacions pròpies o d’amics, de coneguts, novetats literàries... Els nous 

projectes literaris d’un o de l’altre, trameses dels llibres que van elaborant. El 

felicita sovint en determinats moments, com per exemple amb motiu d’alguna 

enquadernació. També comenten diversos aspectes relacionats amb 

l’ensenyament, plans d’estudi, càrrecs a les universitats, la inclusió o no de 

determinats estudis de filosofia, com el curs de filosofia d’Amat i la Història 

Eclesiàstica que s’ha inclòs en algunes Universitats. També fa algun esment sobre 

costums de la Cort i que ha aconseguit eludir la reial llicència per residir-hi. 

Fa comentaris puntuals sobre altres persones. Alguns dels noms als que es refereix 

en els seus escrits són: Rodríguez, González, Martí, Jeroni Ujades, Pròsper de 

Bofarull, Remisa, Ràfols, Casals, Vega, Villel, Peralada, Torrebadella, Tesio 

Gave, Zabala, Magin Oller... 

Es congratula de ser sagristà a Barcelona, de viure a l’ermita de Jonqueres, dels 

beneficis de la conversa que pot gaudir en companyia de determinats amics; 

mentre que troba a faltar-ne d’altres, com el propi Ramon Llàtzer amb qui es 

lamenta de no poder compartir i discutir en directe temes de religió, política, 

filosofia... reiterant-li repetidament la invitació a fer estades a la ciutat. 

Encoratja l’amic a deixar la Universitat, tenir cura de la seva salut i no prendre’s 

els entrebancs massa a pit, li recorda la seva edat avançada i l’inadequat clima 

extrem de Cervera; en ocasions confessa sentir recel vers alguns dels càrrecs de la 

Universitat. En l’intercanvi d’impressions sobre obres filosòfiques fa comentaris 
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tant sobre filosofia antiga com de les aportacions de la moderna. Parla de lògica i 

de ciència en general, esmentant a St. Tomàs, Aristòril, St. Agustí, Copèrnic, 

Condillac, Destruc, Foureroi, o Cuvier...  

En els escrits sovintegen els records cap el seu oncle Fèlix Amat, amb cites 

literàries, notes en llatí, etc. 

En algunes lletres comenta o excusa les seves “humorades”... 

2.6 Característiques físiques i tècniques 

    2.6.2 Format:15 x 20,50 

    2.6.4 Estat de conservació: Bo 

    2.6.5 Idioma:Castellà 

 2.7 Volum 

   2.7.2 Unitats:14 

 

3 ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 3.1 Modalitat d’ingrés 

    3.1.2 Data d’ingrés:s.d. 

    3.1.3 Procedència:Fons antic 

 3.3  Accés 

  3.3.1 Condicions d’accés:Lliure 

 

4 ÀREA DE NOTES 

Dotze de les catorze lletres de l’agrupació documental estan escrites per Fèlix Torres Amat a 

Ramon Llàtzer de Dou. La número dotze no té data.  

La número tretze, és una còpia datada a Madrid el vint i set d’octubre de 1830, de dues 

lletres que Fèlix Torres i Amat va rebre. La primera és de José Gómez Hermosilla, en la que 

li assegura que els cursos de filosofia impartits al seminari seran reconeguts a les 

Universitats sempre que s’ajustin al pla d’estudis. L’altra còpia és d’una lletra de Fr. 

Clemente Barbagero, aquest  comenta dos articles del pla d’estudis els quals defineixen que 

els llibres d’estudi seran els mateixos als seminaris i a les universitats. 

  La carta numerada amb el número catorze està sense signar, però l’autoria sembla ser de 

Ramon Llàtzer de Dou,  datada a Cervera el vint i cinc de novembre de 1830: és una 

explicació exculpatòria de les acusacions de les que va ser víctima Miguel Martí, veí de 
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Barcelona cursant Lleis a Cervera, alguns anys entre el 1821 a 1825. - Cartes escrites per 

Fèlix Torres Amat: 

 

Lloc i Dates     Núm. docs.   Total docs. 

Barcelona,  04-06-1828 1 1 

Madrid-Barcelona, 07-07-1830/ 27-11-1830 2-6 5 

Barcelona, 07-091831/ 14-11-1831  7-9 3 

Barcelona,  16-071832/ 31-07-1832  10-11 2 

s.l.  s.d.  12 1 

Madrid-Cervera,    27-10-1830/ 25-11-1830 13-14 2 

 

 


