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.ta i el programa plantejat, amb una 
le les servituds a la tradició i a les 
ització sistemàtica de l'arqueologia, 
'esoldre la qüestió, aquest cul de sac 

Semblances 

Gregori Mayans i Sis car 
1699-1781 

Ferran Arasa i Gil 

Nascut a Oliva (València) en el si d'una família benestant i austracista,l'any 1706 es va traslladar 
a Barcelona¡ on va completar els seus estudis al coHegi dels jesuïtes de Cordelles, etapa de la 
qualli va quedar l'amistat amb Josep Finestres. Des de ben jove va mostrar una gran inquietud 
inteHectual i un viu interès per la llengua llatina. E11713} va tornar a València i va començar a 
estudiar filosofia i dret a la Univers itat, on va entrar en contacte amb els representants més des
tacats del moviment dels novadors valencians com Joan Baptista Coratjà i Tomàs V. Tosca, que 
van influir en el seu plantejament científic i reformista. L'any 1719 es va traslladar a Salamanca 
per completar la seua formació, on va establir una estreta relació amb el també valencià Josep 
Borrull. Prompte es va començar a relacionar amb destacats inteHectuals de l'època com Manuel 
Martí, aleshores degà d'Alacant. Obtinguts els títols de dret canònic i civil el 1722, va tornar a 
València} on va defensar el seu doctorat en dret civil aquell mateix any. El 1723¡ va guanyar la 
càtedra de Codi de Justinià a la Universitat de València} on va romandre fins al 1733. Després 
de perdre les oposicions a la pavordia de lleis d'aquesta universitat, va ser nomenat bibliotecari 
reial el 1733, càrrec que va exercir fins al 1739. Diversos enfrontaments i polèmiques a Madrid, 
com ara la publicació de l'obra Censura a la España primitiva, i la frustració per no haver estat 
promocionat a responsabilitats més preuades, van portar Mayans a tornar a Oliva. 

En aquesta nova etapa, Mayans va reprendre l'edició d'obres de crítica històrica, com ara 
la Censura de historias fabulosas de Nicohis Antonio, iniciativa que li va valdre una greu per
secució. Per iniciativa seua} l'any 1742 es va fundar, a València¡ l'Acadèmia Valenciana, amb 
activitat fins al 1751, que tenia per finalitat fomentar la recerca en els camps de les ciències i la 
literatura. En aquests anys va es tablir correspondència amb nombrosos inteHectuals espanyols 
i estrangers, i va començar a ser reconegut en països com Itàlia, Anglaterra¡ Holanda, Suïssa i} 
especialment} Alemanya, on va editar obres i va arribar a tenir un gran prestigi, fins al punt que 
s'hi van publicar dues biografies seues en vida ( 1746 i 1756). En aquest context de reconeixe
ment dels seus mèrits a Europa, l'any 1754 va ser nomenat membre de la prestigiosa Societat 
Llatina de Jena. Les relacions amb la Cort van millorar amb el regnat de Carles III, i el 1766, 
va veure reconeguda la seua trajectòria amb el nomenament d'un càrrec honorífic i la concessió 
d'una pensió vitalícia. Aleshores es va traslladar a València, on va continuar una intensa activitat 
en el camp de les humanitats que es va veure culminada amb l'edició de l'obra completa de 
Joan Lluís Vives. 

L'obra de Mayans suposa una aportació fonamental en la introducció del reformisme iliustrat 
a Espanya. La seua activitat es va desenvolupar tant en el camp de la jurisprudència} com en els 
de la crítica històrica i literària, sobre el quals va publicar un gran nombre d'obres. Com alguns 
intel:lectuals de l'època, va considerar la història com un instrument de reforma cultural. L'edició 
de treballs de crí tica històrica, la denúncia de la utilització de fonts espúries i l'interès pels 
documents originals marquen el treball de recerca de Mayans en aquest camp. Al mateix temps} 
és el primer iliustrat espanyol que va redactar un veritable programa de reformes amb les quals 
pretenia avançar en la modernització de la nació. En aquesta Unia, hi destaca l'encàrrec de redacció 
d'un pla de reforma dels estudis universitaris el 1767: Idea de un nuevo método que se puede practicar 
en la enseñanza de las universidades de España. 
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Mayans va emprar el llatí per a redactar la correspondència amb un gran nombre d 'estudiosos 
espanyols i europeus, i per a publicar bona part de les seues obres. Juntament amb M. Martí, és 
un dels autors espanyols de l'època més reconeguts pels inteUectuals europeus pel seu domini 
delllatíl del qual va arribar a preparar una extensa gramàtica. Les seues aproximacions al món 
anticse centren fonamentalment en el camp de l'epigrafial en el qual va mostrar la seua erudició 
a través de les epístoles amb què responia a la petició d'informació sobre l'estat d'aquesta discipli 
na a Espanya. Hi destaca la coHaboració amb Ludovico Muratori en el NOIILIS tl¡cscwrus vetcnml ¡ns
criptiol!fl/1l (1739-1742)j Johannes Alfred H ultmann, a qui va enviar una recapitulació de les 
inscripcions falses que va ser publicada íntegra en el seu llibre Miscellaneorwl1 epigraplúconmr 
liber sillgularis ( 1758); Peter Burmannl per a qui va reunir informació sobre les inscripcions 
mètriquesl que van aparéixer en el segon volum de la seua obra Al1thologia veterWJl /atil1onmr 
epigraml'llatulIl et poel'llCltw'll ( 1773) i i l sobretotl la Illtroductio ad veterum il1scriptiollWI1 historiam 
litteraril1l1l1 un informe redactat perJohann Ernst Immanuel Walch (1761-1764), sens dubte una 
de les fites bibliogràfiques de la història de l'epigrafia en el segle XVIII. Per a Mayansl les ins
cripcions constitueixen una font bàsica de la història, i s'han d'estudiar i editar segons un rigorós 
mètode científic i crític que nota a faltar en alguns dels estudiosos anteriors. També va aprofundir 
en el estudis toponímics en el llibre Tractatus de Hisp(mia progel'lie vocis Url on analitza els topò
nims hispànics amb aquesta arrel i mostra un ampli coneixement de les fonts clàssiques. 
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Va néixer a Sant Martí de Maldà 
Foguetl pagèsl i de Caterina For 
cionista, Ramon Foguet va mor 

Entrà molt aviat al Seminari 
de Cervera, en la qual es va grac 
va ensenyar a la càtedra correspc 
del Capítol de la catedral de Tan 
la dignitat d'ardiaca de Vila-seG 
moríl i exercí diversos càrrecs 4 

« Santa Cruzada», el d 'arxiver 
comissionat provincial a la Co 
d'atendre l'alienació dels béns d 

Bon coneixedor del llatí i de 
gona meitat del segle XVIII i l'erw 
peninsulars. Si llegim els elogis <; 
Finestresl Flórezl Pons (castella 
a la Gauta de Madrid (e12 de de 
cà el frare i historiador Josep Riu 
intel:lectual. 

Entre 1759 ¡1760, Foguet v 
eclesiàstic i coHaborador de Fil1€ 
que dissortadament no van arrib 
de guia i d'informador, per a d 
aquests els que van publicar els 
nenses. Fou, evidentment, un ef 
de Finestres i de l'Espai1a sagra e 
gestions, d'entre les quals podet 
autor d'uns quants dels magnífi, 
com demostren les vint-i-nou ca: 
i remeses el 1833 a la Real Acade 
que ha pubhcat el professor F. J. ( 
el jesuïta Joan Francesc de Masd 
(pubhcada a partir del 1784 ) un i 
materials tarraconenses (tom XI.: 

Foguet dictà testament el Ió 
després, uns documents aleshon 
l'Arxiu Històric de Tarragona. DI 
de la seva important biblioteca, ; 
(ceràmiques de vernís negre i tel 
mil monedes, diverses antigitats i 


