
CIENCIA I LLIBRE AL SEGLE XVIII*

per

E. MOREU-REY

Presidit pels signes de la ciencia - i del Ilibre- amb d'altres valors que
mes endavant evocare, l'acte d'avui atorga la paraula a un investigador que,
be que obert, es presenta davant de vostes valent-se simplement de les armes,
un xic insolites aqui, de la Historia i de la Llengua. No es tracta d'una confu-
sio: m'esforcare de demostrar breument que, si no del tot el qui 1'exposa,
almenys el tema escollit s'adiu amb 1'efemeride i els qui la solemnitzen.

LQue pensariem, o que diriem avui, si Fun dels nostres millors especialistes
en Medicina, creador d'una catedra medica sobre tematica ino'fda, al corrent
(i polemitzant oralment i per escrit) sobre els avencos mes revolucionaris mun-
dials en Epidemiologia; si aquest eximi professor fos tambe especialista preclar
en Quimica, i en Fisica, en Mecanica i en Electricitat, inventor dels aparells
mes inedits; i ensems meteoroleg, i mestre de periodistes? Acabo de descriure,
resumint-les, les activitats de Francesc Salva i Campillo (1751-1828), oprincep
de metges, i metge de princeps», inventor d'un telegraf electric, interessat per
la navegacio aeria i la submarina, i els transports de terra encarrilats, i la tele-
grafia sense fils, i I'Economia, sense deixar de ser un dels primer metges de la
seva epoca.

LI que diriem d'un altre metge, simultaniament especialista en Mecanica,
Estatica, Hidrostatica, Meteorologia, Magnetisme, Agricultura, Economia po-
litica, pero metge malgrat tot, autor de tractats d'Epidemiologia i de Veterina-
ria? He sintetitzat el full de serveis de Francesc Sanponts i Roca (1756-1821).
LQue diriem d'un altre metge encara, doctor en Filosofia i Ilicenciat en Farma-

Conferencia pronunciada a la Facultat de Ciencies, de la Universitat Autonoma de Barcelo-
na, el dia 14 de novembre de 1985, vigilia de Sant Albert el Gran, amb motiu de la inauguracio
de I'Hemeroteca de ]a Facultat.
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cia, catedratic de Quimica i de Mineralogia, naturalista, especialista tambe en

Mecanica aplicada? He esmentat una part nomes del curriculum de Francesc

Carbonell i Bravo (1768-1837). LI d'un terratinent tarragoni, que ha instal-]at

no solament un laboratori perfeccionat a la seva casa pairal, sing tambe un

observatori, especialista doncs en Astronomia, i en Fisica, en Mineralogia, en

Botanica, que preveu els futurs camins d'una ciencia que sera la Biologia, que

corregeix i es tuteja amb els millors erudits mundials? Es tracta, quasi no cal-

dria aclarir-ho, d'Antoni Marti i Franques (1750-1832), que havia millorat i es-

tablert definitivament la formula de la composicio de faire proposada per La-

voisier, Priestley i Cavendish; havia vindicat Linne contra Spallanzani; era

precursor de Mendel, i fou traduit a tot Europa. LI d'un astronom, que fou

professor de Nautica, de Geodesia, d'Optica, catedratic de Matematiques, el

trinitari Agusti Canellas (1765-1817), teoleg, cosmograf, inventor d'instru-

ments geodesics? LI d'un Benet Bails (1730-1797), matematic, filosof, arquitec-

te, musicoleg, periodista? LI del jesuita Tomas Cerda, mestre de l'anterior, ma-

tematic, astronom, i filosof (1715-1791), els alumnes del qual constituiren aqui

(en 1764) un cenacle amb el titol significatiu de Conferencia Fisico-matematica

experimental? LI d'un Antoni Civat (1750?-1812), metge, quimic, especialista

en Pneumatica i en Navegacio aeria? LI els primers Bolos, farmaceutics certa-

ment, pero tambe geolegs, naturalistes, meteorolegs, historiadors?

LI d'un bisbe de Barcelona, valencia, que arribava aqui (el 1755) posseint

una biblioteca de 1.500 obres, en Bur majoria d'Historia, de Literatura, de

Ciencia, d'Economia, de Geografia, de Matematiques: mes de la meitat estran-

geres (franceses, italianes, alemanyes) contra un nombre menor de titols de

Religio? Era el bisbe A. Sales (1699-1766); en la seva biblioteca, de les obres

de les quals es indicat el peu d'impremta, 730 provenien de fora (230 de Fran-

ca, 208 d'Italia) contra nomes 720 impreses a la Peninsula iberica. LI d'un altre

bisbe de Barcelona, que posseia mes de 2.000 obres: de Quimica, de Fisica,

d'Historia natural, de Medicina, d'Agricultura; que rebia i llegia (les aprofita-

va en les seves publicacions) revistes especialitzades estrangeres: 19 volums de

les «Annales de Chimie>> (dirigides per Lavoisier i Fourcroy), 161 toms dels

«Memoires de 1'Academie des Sciences>> de Paris...? En el seu cas ja amb mes

titols impresos a Espanya que no pas a 1'estranger, pero la majoria traduccions

d'autors de fora (quasi tots francesos): metges, botanics, fisics, quimics, filo-

sofs (sense comptar que el mateix prelat arrenglerava als prestatges de la seva

llibreria obres de Condillac, de Condorcet, l'oEsprit des Lois>> de Montesquieu,

les obres de Pascal, de L. S. Mercier, i d'altres autors inclosos a 1'« Index Libro-

rum prohibitorum>>). Es tracta del bisbe P. Diaz de Valdes, nascut certament

a Asturies (1740-1807), pero ben adaptat i proclamant-se catala de cor (havia

estat, abans d'ocupar el soli barceloni, rector d'Aramunt i canonge a la Seu

d'Urgell).
Se'm dira que Leonardo da Vinci, de mes de pintor i dibuixant, era engi-

nyer, arquitecte, music, filosof, inventor; que Leibniz s'havia distingit no sola-

ment en Filosofia, sing tambe en Matematiques, Fisica, Historia, Lingiiistica,
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etc.; que Pascal havia estat tant o mes matematic i fisic que filosof i teoleg:
es veritat. Pero Pascal, Leibniz, Da Vinci, -i Albert el Magne-, eren uns es-
perits genials, situats com uns illots excepcionals en llurs epoques, mentre que
els investigadors que enumerava abans -en Ilista que podria haver allargat-
repercutien una situacio general, un estat d'esperit col•lectiu.

Mentalitat piiblica difosa en estaments variats (-noblesa, clericat, profes-
sions liberals, gremis i menestrals); aflorant en totes les activitats cultes, en un
periode autobatejat oil•lustrat»-, o sia il•luminat per la claror de la Rao que,
guiada per l'Experiencia, servia de palanca per a alliberar-se de tota imposicio
dogmatica i tot conformisme en Religio, Moral, Politica i Ciencia: en resum,
contra tot a116 -rutina, privilegis- que no fos admes per l'esperit critic de
raciocini. Convencuts tots ells de pertanyer a una hora dolca del progres hu-
ma, i exaltant-se per la Ciencia i la Cultura en general, i pel millorament de
les tecniques aplicades a tota activitat.

Generacions <il•lustrades» ben delimitades en el temps: els personatges
nostres que he esmentat abans havien nascut gairebe tots entre el 1730 i el
1770. Fills i nets espirituals -car no existeix miracle, ni solucions de continuf-
tat, ni influx arribat unicament de mes enlla del Pirineu-, fills i nets dels pre-
il.lustrats de l'alba del segle i del crepuscle del XVII; i, aquests, entrocant-se
amb la tradicio valenciana que podriem encapcalar amb la projeccio benefica
de Joan Ll. Vives.

Fou aleshores quan es fundaren aqui les Academies, la de Bones Lletres,
la de Ciencies, la de Medicina practica, la de Jurisprudencia; sense comptar
Societats i Grups que eren Academies sense portar-ne el nom oficial: Acade-
mies que no eren, al segle XViIT, pantanosos panteons, com algunes ho esde-
vingueren despres, sing clubs d'assaig i d'avantguarda; que trencaven ferules
i grillons. Mai potser com aleshores no s'havia produa;t tant de moviment so-
bre tot i per tot -amb l'excepcio potser de la Literatura-. Antinomiques, en
efecte, la Literatura s'acontentava d'imitar, i la Ciencia, al contrari, innovava,
creava: mes encara, revolucionava, transcendint-se amb entusiasme i, quasi
diria, amb gaudi o joia -com amb els ulls oberts de l'infant fascinat quan
encarat amb un mon nou de joguines, o els de l'astronom amb estels
insospitats-. Totes les classes socials queden eniluernades, i mitifiquen la
Ciencia i el saber. Recordare -encara que traient-la un xic de context-,
aquella significativa recomanacio d'una prostituta de Venecia al jove Jean-
Jacques Rousseau (Confessions, II, 7; 1743): <<Lascia le donne e studia la mate-
matica!»...

I com a simbol major del temps, naturalment -almenys contemplat des
d'ara- hi ha la gran Enciclopedia de Diderot (d'un Diderot literat, certament,
pero que, comen(;ant amb D'Alembert, cerca col•laboradors en tots els rams
de la Ciencia, tant teorica com aplicada). I ja sabem que una de les primeres
decisions de la Junta de Comers de Barcelona, el 1769, fou de fer adquirir, a
un llibreter de Perpinya, aquella Enciclopedia mitica.

I, despres, encarrega a Antoni de Campmany aquelles <Memorias» sobre
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la Marina, el Comers i la Industria medievals de Barcelona, en les quals col.la-
boraren els erudits nostres, i que figuraren, despres del 1779, a les llibreries

dels principals negociants i comerciants de Catalunya.
Car, al llarg de la meva exposici6 fins ara, han anat revelant-se dos aspec-

tes fonamentals de 1'esperit enciclopedista. D'una banda la polimatia o multi-

plicitat de coneixements, de la qual he aportat exemples preclars (i sobre la

qual em reservo un comentari final); i d'altra banda la popularitzaci6 o divul-

gaci6 de la Ciencia i de la Cultura. L'Enciclopedia -sense rebaixar-se- feia

baixar els saviassos de massa pedants pedestals. El llibre arribava a tothom,

i els cientifics, o molts d'ells, abandonaven «gergues» criptiques per a fer-se

entendre de la majoria (seguint el model dels Fontenelle, Nollet, Pluche, que

a Franca havien posat la Filosofia, la Fisica, la Quimica, o l'Astronomia, a

1'abast del m6n mitjanament culte; -o com Feijoo ho feu a la Peninsula). I,

ho comentava jocosament no fa gaire un contemporani nostre, cap metge

d'aleshores, temer6s de ser assimilat als ridiculs galens de Moliere, no s'hauria

atrevit a parlar del ograu insuficient d'hidrataci6 del vostre hipotalem» per a

significar «teniu set>>.
Que el llibre arribava, sin6 a totes, a moltes liars, he intentat de

comprovar-ho, escorcollant arxius notarials barcelonins (i algun de comar-

ques), i retenint mes de 160 inventaris, la majoria opost-mortem», d'entre 1743

i 1800; amb una major densitat de fonts estudiades cercada dins el decenni

1785-1795 (o sia llibres llegits al voltant de 1770-1780, en un moment de ma-

duresa de la Il.lustraci6, a la vora de la crisi, per6 quan la Revoluci6 francesa

encara no havia produit impacte contrari en molts esperits).

L'aspecte mateix dels llibres reflecteix un esperit diferent en el pas d'una

centuria a l'altra: les bastes llibreries del XVII, fosques, carregades de proto-

cols en foli, relligats amb pergami -erudits, llatins i elitistes-, havien estat

desbancats, al segle segiient, per prestatges o estants envernissats, pintats de

blau o de color de perla, on s'exhibien llibrets en vuite o en dotze (ja llibres

de butxaca) que facilitaven la lectura o el trasllat; i bellament relligats en pas-

ta. (I el canvi d'esperit es nota fins en la lletra dels manuscrits: a una escriptu-

ra cantelluda i angoixada, i exaltada ensems, succeiren les lletres del XVIII, ar-

rodonides, amansides, mes Glares, com si responguessin a la serenitat i a l'opti-

misme fruits d'una confianca en el progres -segons el (<sentit de la

Hist6ria»-, cap a una felicitat individual i col-lectiva, en un m6n pacific i

sense fronteres; on l'home, perfectible, conqueriria els seus drets naturals i les

llibertats politiques i religioses).

I aquests llibres, repeteixo, es retroben a tots els estaments, en quantitats

molt variables, es clar, pero que contradiuen, en final de balanc, la idea pejo-

rativa, i falsa, que certs historiadors han aplicat al segle XVIII. Tenim noticies

de biblioteques excepcionals, de quatre a cinc mil volums (la del pre-il•lustrat

i patriota Pau Ignasi de Dalmases, per exemple; o la del canonge tarragoni Ra-

mon Foguet (1725-1794), historiador i arque6leg). No manquen altres bibliote-

ques aleshores que s'aproximen a aquests totals, pero es tracta generalment de
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col•leccions de llibres professionals, de «llibres-eina>> com les «biblioteques
d'advocat>> que passaven de bufet en bufet, llegades de generacio a generacio.
La d'Ignasi de Dou i Bassols, germa del catedratic, assolia mes de 1.200 titols
sense comptar 900 volums de resums de processos. Tenint en compte mes de
vint inventaris, he calculat que la mitjana de llibres posseits per un advocat
barceloni oscil•lava entre 350 i 400 titols (probablement mes a prop de 400),
i sense considerar corn a excepcionals els casos superant el miler de volums.
Ws interes ofereixen altres col•leccions, constituides per llibres no professio-
nals (que anomeno ((llibres-lleure>>; pero molt sovint cientifics, sense comptar
les nombroses obres prohibides que arribaven de contraban). Llibres no pro-
fessionals, per exemple, tots els dels nobles. L'examen d'una quinzena d'inven-
taris revela que el patriciat barceloni llegia; i posseia unes biblioteques sa-
tisfactoriament fornides (calculo una mitjana de mes de 215 obres -no
volums- per casa noble, amb eventualitats extremes, corn la dels Rocaberti
amb prop de 800 obres, contra d'altres de molt migrades). 0 les dels comer-
ciants i negotiants, amb totals no gaire alts (una mitjana d'unes 70 obres per
biblioteca), pero amb titols escollits, i generalment valuosos. (Ja he esmentat
la presencia frequent de les ((Memorias Historicas)> de Campany, llibre de molt
preu).

En el clericat, els resultats son naturalment variats: capellans pobres amb
poquissims llibres; i bisbes, corn els que he citat en comencar, veritables bi-
bliomans. I, evidentment tambe, d'altres il•lustrats -metges, cirurgians,
funcionaris- aplegaven belles col•leccions de llibres. Salva, quan nomes tenia
32 anys, feia inventari dels llibres comprats per ell mateix, pel seu pare (tambe
metge distingit) i el seu oncle, Antoni Campillo, i arribava ja a un total de
prop de 500 obres. Quan mori, la seva biblioteca assolia molts milers de vo-
lums.

He parlat de ((tots>> els estaments. Tambe la documentacio notarial propor-
ciona claricies sobre les lectures de les classes populars. No abundants, certa-
ment; pero els textos que he pogut compulsar detecten la presencia de Ilibres
a les cases de grups socials d'un nivell mitja o modest, una vegada de cada
3 0 4: esparters, cafeters, blanquers, patrons de barca, deixaven en morir lli-
bres (pocs) que consten als inventaris (i que per consegiient tenien preu): que-
daven exclosos d'inventari per llur poc valor els llibrets de la oliteratura de
cordill>>, corn aventures, vides de sants, o auques, etc. -que podien ser pre-
sents, malgrat tot, a moltes mes liars.

Abans d'arribar a unes consideracions generals que em portaran a la con-

clusio, em permetre un parentesi sobre un punt que mereix ser subratllat. Els
erudits il•lustrats, especialment els historiadors pero tambe d'altres, passaren

de l'erudicio a l'amor del pals: Catalunya. El P. Mateu Aymerich, filosof, lite-
rat, historiador, impulsor dels estudis matematics (1715-1799), reclarr.akTi. el
1754, «que siguin conegudes les gestes dels nostres avantpassats>> . La rei-

vindicacio es represa amb forca per l'arxiver i poligraf Antoni Campillo
(1698-1779), oncle de Salva, el 1766; i l'amor al llibre catala i a la patria cata-
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lana era proclarnat amb passio per Ignasi Torres Amat (1768-1811; germa del

bisbe) el 1799.

Per acabar, potser caldria una rudimentaria avaluacio de 1'esperit enciclo-

pedic del segle XVIII: defecte o virtut, model o exemple a no seguir? Sobretot

tenint en compte que aquest esperit fou posteriorment anatematitzat amb viru-

lencia. No fa pas tants anys encara, aqui, i des de les mes altes instancies. L'a-

ny 1951, vaig celebrar publicament, a l'Institut Frances de Barcelona, el segon

centenari de la publicacio del primer volum de 1'Enciclopedia que coincidia

amb el mateix aniversari del naixement de Salva i Campillo i 1'aniversari apro-

ximat de Marti i Franques, amb unes conferencies en les quals els vaig donar

el titol, ben merescut, d'enciclopedistes. Quasi simultaniament, el cap de 1'Es-

tat espanyol, en discurs oficial, maleia la infernal influencia de l'Enciclopedia.

Aquells atacs eren politics. La mentalitat utopica i enciclop6dica del will

tambe podria ser vituperada amb raons mes valides: no solament filosofiques

(la reaccio produida en les ments del XVIII no anava mes enlla del pas d'un

providencialisme religios -el de l'Edat mitjana fins al XVII- a un providen-

cialisme laic, puix que creien en el osentit de la Historia», amb una fe cega

en la virtut i la irreversibilitat del progres), sing condemnada tambe amb argu-

ments cientifics.

L'extensio de la cultura -especialment cientifica- al mes gran nombre de

participants possible; el posar el saber a l'abast de la gent, son principis accep-

tats avui per tothom -encara que podien desembocar facilment en una «eru-

dicio a la violeta>>-. Ara: per als mes cultes, el voler saber de tot pot menar

a no saber prou de res. Contra la dispersio sempre s'alcaran veus dels partida-

ris de l'especialitzacio. I, aixo no obstant, Salva i Campillo, Carbonell i Bra-

vo, Marti i Franques, i tots els altres, no eren pas ni uns genis ni uns monstres;

i llur vida i actes porten testimoniatge de la possibilitat, i de la bondat, de la

investigacio pluridisciplinaria: llencant viaductes audacos d'una riba a I'altra

de les arees del saber. I podrien servir-nos de model -totes les proporcions

guardades-.

Avui, ara, no podem admetre que un socioleg, o un historiador, o fins i

tot un linguista, no coneguin les Matematiques, o, com a minim, les bases de

l'Estadistica i el Calcul de probabilitats; no admetrem que un psicoleg ignori

la Biologia, o un geograf la Trigonometria. Si Lavoisier no era un professional

de la Quimica, tampoc Pasteur no era metge, ni en Ricard Bofill no to el titol

d'arquitecte. La nostra generacio ha exagerat, aixo es obvi, el recurs a l'estruc-

tura lingiiistica com a model de tota recerca; pero aquesta estructura no deixa

de servir d'eina molt util, com a bastida per a la construccio, i encara com

a embragament i impuls de mecanismes mentals (associacio, analogia, antitesi,

etc.); contribuint aixi al desenvolupament cientific total. Quasi m'atreviria a

proposar que la mateixa Literatura, segons quina i segons com, pot esdevenir

motor d'obertures: amb el xoc de les idees -vestides de paraules- que, com

els atoms d'Epicur i de Lucreci, arriben combinant-se a fonamentar nous raons

de recerca. I aixi es veu desconsiderada, doncs, una excessiva especialitzacio
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que faria dels investigadors uns muls de sinia, o cavalls portant aquelles con-
traulleres laterals que nomes deixen albirar un unic cami, recte davant, sense
distreure's mirant els perills, pero tambe els atractius, dels costats. En totes les
arees calen els contactes, els ponts: les mirades laterals. Per la informatica ara;
pel llibre ara i abans.

No crec que les negres prediccions de Mac Luhan arribin mai a realitzar-se.
Sempre el Ilibre romandra instrument necessari de treball i de comunicacib,
i el mes obert a tot esforc interdisciplinari. Certament posse-fm ara altres ins-
truments admirables tambe -els he tastats i no els nego-; pero cap corn el
llibre. Remarcable coincidencia: la paraula nostra mes veina de llibre es « lliu-
reu. Els llibres ens poden fer lliures. Evidentment no sera lliure l'home d'un
sol llibre; pero si que llibreria, biblioteca, han estat sinonims, a molts paisos
i epoques, de llibertat. Som lluny de l'optimisme utopic del segle Xvlll; pero
amb un optimisme realista (si m'es permesa la juxtaposicio) deixeu-me creure
que -corn per als il•lustrats- per a nosaltres, mes fonamental i complex i va-
riat que les banques de dades o les videoteques, el llibre restara, per a nosal-
tres tambe, garantia de ciencia associada a llibertat.
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