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RAMON LLÀTZER DE DOU I BASSOLS
(Barcelona, 1742 – Cervera, 1832)
Biografia a càrrec del Dr. Maurici Pérez Simeón
1. Ressenya biogràfica
Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols és possiblement el principal jurista
català de finals del segle XVIII i principis del XIX. Dou personalitza la transició
del dret erudit propi de l’humanisme jurídic del XVIII cap al dret més pragmàtic i
reformador característic del segle XIX.
Dou va néixer a Barcelona el dia 11 de febrer de 1742 en una família de
la petita noblesa de la ciutat. La seva infantesa va estar marcada pels seus
estudis al Col·legi de Nobles que els jesuïtes tenien a dalt de tot de la Rambla
de Barcelona, conegut popularment com de Cordelles. Aquí va assolir un
notable domini del llatí i una formació humanística d’alt nivell. L’any 1760 Josep
Finestres, un dels juristes més importants de la seva època - que aleshores era
ja un catedràtic jubilat - el va acollir a casa seva a la Universitat de Cervera, el
va guiar en el seu aprenentatge i el va tutelar en la seva carrera acadèmica.
Dou i Finestres i van arribar a desenvolupar una relació personal gairebé
familiar que va durar fins la mort del mestre l’any 1777.
Dou va seguir a Cervera els dos estudis jurídics que s’hi oferien, el civil
(anomenat Lleis), basant en l’aprenentatge del dret romà-justinianeu i el
canònic (el dret de l’Església Catòlica), tot i que el seu interès personal pels
cànons era molt limitat. Primer es va llicenciar i doctorar en Lleis (1765) després
en dret canònic (1767). En acabar els seus estudis es va presentar a diverses
oposicions i va obtenir càtedres temporals a la Facultat de Cànons fins a 1771.
Després d’exercir un temps l’advocacia a Barcelona, al despatx del seu germà
Ignasi, finalment, el 1776, va aconseguir guanyar una càtedra en propietat a la
Facultat de Cànons de Cervera. Com que la seva vocació era més de legista
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que no pas de canonista, tan bon punt van quedar vacants càtedres a la
Facultat de Lleis s’hi va presentar i les va guanyar.
La Universitat de Cervera tenia dret a presentar un canonge per a cada
seu de Catalunya i l’any 1794 Dou va decidir postular-se per la de Barcelona i
va ser acceptat el novembre de 1794 (es va ordenar sacerdot just després,
l’any 1795). El 1794 Dou va demanar també la jubilació a Cervera (amb els sou
complet) i es va poder jubilar el 8 de juny de 1796. La jubilació no va implicar,
però, la seva desvinculació de la Universitat de Cervera ja que en va ser
Canceller (l’equivalent a Rector) des del 17 de desembre de 1804 fins a la seva
mort, el 1832. Durant aquesta darrera etapa de la seva vida va tenir un paper
polític important com a primer President de les Corts de Cadis i va ser un dels
principals defensors del manteniment i recuperació del dret propi de Catalunya
front a les tendències uniformitzadores de la il·lustració i el liberalisme.

2. Obres
L’obra de Dou es pot dividir en dues fases molt clares: fins l’inici de la
Revolució francesa, Dou publica essencialment obres jurídiques de caire
humanístic, en llatí, molt en la línia del que agradava al seu mestre Josep
Finestres. A partir de 1789 Dou surt de la tutela intel·lectual del seu preceptor i
dedica els seus esforços a l’estudi del dret i de l’economia públics amb el clar
objectiu de crear opinió i impulsar la reforma institucional a Espanya. En
aquesta segona etapa Dou publicarà fonamentalment en llengua castellana i
amb una metodologia semblant a la d’altres reformistes contemporanis.
La primera etapa acadèmica de Dou és la que es podria esperar d’un
estudiós del segle XVIII interessat en accedir a una plaça com a catedràtic a la
Universitat de Cervera. Dou no sap si es dedicarà al dret civil (és a dir, romà) o
bé al dret canònic, de manera que es prepara en les dues disciplines.
La seva tesi doctoral de dret civil (publicada el 1765)1 que té com a tema
el domini dels mars, és a dir, la possibilitat que les nacions s’apropiïn en
1
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exclusiva una part del mar de la mateixa manera que adquireixen per ocupació
parts de la terra. La mà de Finestres en l’elecció del tema és indubtable:
Finestres havia treballat aquesta qüestió en el marc del seu comentari al
Epitomae Iuris d’Hermogenià i s’havia declarat seguidor de la tesi romana –
acollida per Hug Groci2 - favorable a què el mar fos inapropiable. Aquest tema
de tesi ja posa de manifest l’interès personal de Dou en temes de dret públic
que marcarà tota la seva carrera.
La tesi de llicenciatura en dret canònic (publicada el 1767)3 es dedica a
l’estudi del culte a les relíquies dels màrtirs i, en especial, a l’anàlisi de l’heretgia
de Vigilantius (finals segle IV d.C.) que, en una coneguda polèmica amb Sant
Jeroni, s’havia declarat contrari a permetre’n la veneració. El text, tot i ser
correcte, no és gaire més que un treball obligatori per obtenir un títol acadèmic i
el punt més innovador és la defensa de la tesi que Vigilantius no era hispà, una
idea de Finestres que Dou va acabar defensant més per pressió del mestre que
per convenciment propi.4
Mentre Dou preparava les proves per accedir a alguna càtedra a
Cervera, Finestres li va demanar que fes algunes classes explicant diverses
inscripcions romanes trobades a Catalunya que el propi Finestres havia publicat
el 1762 en una obra titulada Sylloge inscriptionum Romanarum. Dou va donar a
impremta aquestes classes l’any 1769 a la pròpia impremta de la Universitat de

Academicis [Impremta acadèmica dela Universitat], 1765. Consultable on-line a Google
Books.
2 Com que Groci era protestant, Finestres va haver de guiar Dou en la forma de citar aquests
autors per evitar problemes amb la censura de la Inquisició a l’hora de publicar. Díaz i Sicart,
Jacinto Biografía… cit. p.14.
3 D. Raymundi Lazari de Dou et Bassols ... De tribuendo cultu SS. Martyrum reliquiis in
Vigilantium et recentiores haereticos oratio : habita ad Cervarienses academicos in petitione
canonici iuris licentiae prid. id. Iun. ann. MDCCLXVII : accesit praevia de Vigilantii patria, vita
& haeresibus dissertatio. Cervariae Lacetanorum [Cervera] Typis Academicis, [Impremta
acadèmica de la Universitat], 1767. Aquesta obra no és consultable on-line.
4 Ho diu el propi Finestres en una carta de 10 de juny de 1770 transcrita a les dues pàgines finals
(sense numerar) del pròleg a Finestresius vindicatus.
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Cervera amb el títol Inscriptiones Romanae in Catalauniae repertae.5 Es tracta
d’uns exercicis d’erudició que tenen com a finalitat vincular la figura del jove
Dou a la del consagrat Finestres i donar-li mèrits per accedir a una càtedra.
L’any 1772 Finestres va demanar el seu deixeble Dou que rebatés la
crítica demolidora que l’agustí Enrique Flórez havia fet contra la Sylloge
finestresiana al volum 24 de la España Sagrada. Aquesta obra es publicarà a
Barcelona el 1771 amb el títol Finestresius vindicatus.6 Dou es troba en la
tessitura d’haver d’atacar frontalment un reconegut – i polèmic - epigrafista
precisament en un moment en què esta començant la seva carrera acadèmica.
A més la defensa acaba sent, indirectament, una reivindicació de la pròpia obra
epigràfica de Dou a què s’ha fet referència a l’anterior paràgraf. És un treball
formalment brillant, però la impressió final que treu el lector és que, en
epigrafia, Flórez tenia una experiència i uns coneixements netament superiors
als de Finestres i Dou plegats, de manera que la defensa de la Sylloge acaba
sent més un recull d’excuses pels errors que no pas un atac contra la validesa
de les crítiques de Flórez. Aquesta seria la darrera vegada que Dou intentaria
fer una incursió en el món de l’epigrafia.
Quan va morir Finestres l’any 1777, Dou en va elaborar un elogi funeral7
que es compta entre les seves obres més emotives i personals. L’obra va
aparèixer publicada en llatí el 1778 i és la única obra de Dou traduïda al català.8
En els anys que van seguir a la mort del mestre i fins la seva jubilació Dou
només va publicar escrits menors que es poden trobar recollits en un volum de
1826 titulat Gratulationes oratoriae in petitionibus docturae que conté, a més a
5

Inscriptiones Romanae in Catalaunia repertae post vulgatam syllogen D.D. Iosephi Finestres et
de Monsalvo ..., Cervariae Lacetanorum [Cervera], Typis Academicis [Impremta acadèmica
dela Universitat], 1769 . Consultable on-line a Google Books.
6 Finestresius vindicatus / a don Raymundo Lazaro de Dou et de Bassóls ... adversus clarissimum
virum Henricum Florezium... . Barcinone [Barcelona], typis Francisci Suriá et Burgada
[Impremta de Francesc Surià i Burgada], 1772. Consultable on-line a Google Books.
7 In funebre D. Iosephi de Finestres et de Monsalvo ... oratio habita ad senatum academicum XVII
Kal. Ian. An. MDCCLXXVIII. Cervariae Lacetanorum [Cervera], typis Academicis [Impremta
acadèmica dela Universitat], 1778. Obra no disponible on-line però sí que es pot consultar a
Google Books la reimpressió a les pàgines 27 i ss. de les Gratulationes publicades el 1826.
8 La traducció es pot trobar a Casanovas, Ignasi Josep Finestres. Estudis biogràfics, vol.1,
Barcelona, 1932.
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més, discursos de felicitació pronunciats arrel de l’obtenció del doctorat per part
d’alguns dels seus deixebles.9 En tot aquest temps Dou no va estar ociós, sinó
que va preparar el que seria el seu treball de referència: les Instituciones de
derecho público general de España.10
Les Instituciones van consagrar Dou com un dels grans referents del
dret administratiu i de l’economia política del país. Aquesta és, amb diferència,
l’obra més citada de Dou. A la biblioteca de Catalunya es conserven uns
materials manuscrits preparatoris (ms. 9351/1-5) que resulten molt útils per
l’estudi de la gènesi del text.
En els darrers anys de la seva vida, Dou va publicar alguns estudis
menors, tots ells relacionats amb el dret públic i l’economia política. Destaca el
seu comentari La Riquesa de les Nacions,11 d’Adam Smith, acabat el 1816 i
publicat el 1817.12 Com que Dou no llegia anglès, va agafar com a referència la
traducció de José Alonso Ortiz publicada 1805. Aquest treball és interessant
perquè Dou hi fa palès que el creixement econòmic no ha d’anar
necessàriament de la mà del liberalisme polític, sinó que pot perfectament
impulsar-se des de l’absolutisme reformista. Una lectura molt particular d’Adam
Smith que resumeix de fora bastant gràfica el pensament de Dou. Després de
citar el que havia dit al Derecho Público l’any 1793 (mantenim ortografia i
puntuació originals):

9

Gratulationes oratoriae in petitionibus docturae : habitae ad Academiam Cervariensem ab
eiusdem gymnasiarcha Raimundo Lázaro de Dou quum professoris munere fungeretur,
Barcinone [Barcelona], Typographia Viduae D. Agustini Roca [Impremta de la vídua d’Agustí
Roca], 1826. Consultable on-line a Google Books.
10 Instituciones del derecho público general de España, con noticia del particular de Cataluña y de
las principales reglas de gobierno en cualquier estado. Madrid, en la oficina de don Benito
García y compañía, 1800-1803.
11 El seu títol original és An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations I es va
publicar el 1776.
12 La Riqueza de las naciones : nuevamente explicada con la doctrina de su mismo investigador...
Cervera, en la imprenta de la Pontificia y Real Universidad, 1817. Consultable on-line a
Google Books, tant la primera part com la segona.
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“¿Qué cosa mas á proposito para la quietud, y obediencia de los vasallos, que
el que todos tengan ocupacion, medio de subsistir con ella, familia y bienes que
perder? Estas son las mejores prendas de seguridad, que no se tienen de
haraganes, y ociosos.”
Ara, el 1816, afegeix:
“¿Quanto mejor puedo decir ahora esto mismo: ¿qué nuevo orden de cosas se
nos presenta de resultas de nuestar gloriosa lucha, y de la grande revolución,
que ha habido en el mundo, ya sea con referencia á extrangeros, ya a las dos
Américas, y Asia, y ya á las provincias de la península de Europa entre si:
¿quanto mas, que en otros tiempos, se necesita en el presente de frugalidad y
precaucion?: en el fomento de las artes, del fondo y de la agricultura, la viva
solicitud en no favorecer mas á una cosa, perdiendose facilmente el equilibrio,
que siempre ha de haber entre la industria urbana, rustica y mercantíl, la
libertad de circulacion interior con sujecion de aduanas en frontera, el tnio de
aranceles en registros de extraccion ó introduccion, y el arreglo de tributos, con
todo lo que prescribe la economia pública, son cosas delicadísimas per su
naturaleza, y por razon del tiempo: por otra parte son de infinita transcendencia,
pudiendo de este modo sernos útil la ocupacion en el estudio de una ciencia de
nuestros tiempos, de un autor, que se reconoce maestro en ella, y de una
materia, acaso la mas interesante en lo temporal, por lo que ella vale por si, y
por lo que proporciona en quanto á todo.”
Aquest text és molt significatiu en la esperança posada en Ferran VII
coma reformador durant el seu captiveri que es veuria decebuda completament
un cop reposat al tron.
3. Acció política
A diferència del seu mestre Josep Finestres, Dou va saber conjugar la
vida acadèmica amb una intervenció directa en la política del seu temps, sobre
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tot a partir de 1794. La principal fita de Dou va ser el seu nomenament com a
primer President de les Corts de Cadis el 24 de setembre de 1810.13
El seu posicionament durant les sessions de les Corts va ser d’un
reformisme moderat que, si bé en un primer moment va obrir-se a la possibilitat
d’acceptar una monarquia constitucional, progressivament va anar virant cap a
postures més conservadores, en veure que la desaparició de l’absolutisme
posava en qüestió el paper de l’Església i dels terratinents dins la societat.
De tota manera, el que va caracteritzar Dou va ser la defensa de les
particularitats locals – especialment de les catalanes – front a l’intent
uniformitzador de certs diputats castellans. Dou va oposar-se forma enèrgica a
la redacció d’un únic text legislatiu que regulés l’administració pública a tot
Espanya, defensant, en canvi, la necessitat de mantenir les particularitats de
cada territori i fins i tot aprofitant la reforma per reviure antigues institucions
tradicionals. En paraules del propi Dou (mantenim l’ortografia i puntuació
originals).14
“Ninguna cosa más grande ni más digna de desearse que un Código
perfecto de legislacion; mas en el dia no parece pueda emprenderse,
comprendiéndose en él todas las partes de la administracion pública. O se trata
de hacer esto teniendo presentes todos los Códigos de nuestra legislacion, ó
sin contar con ellos. Esto segundo, de ningun modo puede hacerse por un
millon de inconvenientes, y por lo mismo que se ha dicho en cuanto á lo mucho
bueno que hay en ellos. Si se ha de contar con la legislacion actual, ni aquí ni
en Cádiz tenemos los cuerpos de nuestra legislacion. ¿En dónde están las
Constituciones de Cataluña? ¿En dónde los fueros de Aragon? ¿En dónde las
leyes de las Provincias Vascongadas?
[...]

13
14
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DSC, n.º 132, 5 de febrer de 1811, p. 502.

MEDALLES ACADÈMIQUES
RAMON LLÀTZER DE DOU I BASSOLS
Por todo esto, me parece por ahora no puede pensarse en una reforma
de ley con la generalidad y extension con que se ha propuesto. Pero me parece
que podria hacerse una cosa útil, proponiéndose una reforma de leyes en otro
modo, y que esta obra sería tanto más grande, cuanto fuese más pequeña,
siguiéndose el dictamen del autor del del Periódico intitulado El Español, y el
ejemplo que nos dió el Sr. D. Felipe V en Cataluña, y en algunes otras
provincias. El autor del Periódico dice que en estas Córtes solo deberian
determinarse cosas que fuesen gratas y aceptas á todas las provincias. Cuando
se terminó la guerra de sucesion, se dudó mucho en Cataluña sobre variar del
todo el sistema de legislacion: prevaleció la opinion contraria, derogándose
solamente algunas leyes, estableciéndose otras, y renovándose la observancia
de las mas útiles. Así se hizo una obra grande, esto es, la nueva planta de
Gobierno, que consiste en uno ó dos pliegos, y forma uno de los autos
acordados.”
En aquests dos paràgrafs Dou usa Felip V i el Decret de Nova Planta
per frenar l’intent uniformitzador de les normes administratives a tot el Regne
d’Espanya. Molt en la línia de Finestres, Dou reinterpreta la reforma de Felip V
sota una llum favorable al manteniment de les institucions jurídiques pròpies de
Catalunya. Aquest exercici de cert funambulisme polític és el que marcarà el
llegat de Dou en les generacions posteriors.
4. La posteritat
La posteritat ha tractat la figura de Dou de dues formes bastant diferents
i extremes. El liberalisme – i després el pensament d’esquerres – ha tendit a
veure Dou com un reaccionari d’influència jesuítica, partidari de la Inquisició i
defensor fervent de la monarquia absoluta de Ferran VII. Aquest retrat de Dou
tan poc afalagador contrasta amb la visió positiva de la seva figura que trobem
a la literatura jurídica catalana de finals del segle XIX i principis del XX on Dou
és presentat pel catalanisme conservador de la Renaixença com un gran
intel·lectual defensor de la tradició catalana en un moment en què es trobava
en perill a conseqüència dels atacs provinents de tot l’espectre polític, tant de
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de la monarquia absoluta centralista com del liberalisme. Dues anècdotes
permetran il·lustrar aquesta dicotomia.
4.1 Dou presentat com a paradigma del pensament reaccionari. La carta a
Ferran VII d’11 d’abril de 1827.
La crítica més demolidora a Dou consisteix en atribuir-li una frase que –
juntament amb el “vivan las cadenas” - es va convertir en l’epítome del
pensament reaccionari espanyol: “lejos de nosotros la funesta manía de
pensar”. Aquesta frase ha pesat sobre la posteritat de Dou com una llosa i s’ha
repetit desenes de vegades acríticament en conferències, articles d’opinió i
debats de tota classe. Per donar dos exemples només, la cita José Luís
González Quirós al seu article “¡Vivan las Cadenas!” de 28 de gener de 2010 a
El Confidencial15

o l’article d’opinió de Julio González Puente “1812, el

principio” publicat al diari digital

ElCorreoGallego.es.16 Dou no va dir mai

aquestes paraules però, paradoxalment, és el més conegut popularment de tota
la seva trajectòria vital. Atesa la importància de l’anècdota convé examinar
breument com s’ha arribat a aquesta situació.
L’any 1823 tropes franceses cridades Rei Ferran VII i dirigides pel Duc
d’Angulema havien envaït Espanya i havien posat fi per la força a l’anomenat
trienni liberal (1821-1823), la primera experiència d’un sistema polític
constitucional al país després de les guerres napoleòniques. La restauració de
l’absolutisme va obrir una dura repressió en que totes les persones que havien
ocupat un càrrec de rellevància durant els tres anys de la monarquia
constitucional.
A l’inici del trienni Dou era el Canceller de la Universitat de Cervera però
va quedar cessant quan l’any 1821 els constitucionals van decidir el seu trasllat
a Barcelona. Al principi Dou, ja octogenari, es va quedar a Cervera, col·laborant
15https://blogs.elconfidencial.com/espana/dramatis-personae/2010-01-28/vivan-las-

caenas_470742/
16https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/1812-principio/idEdicion-2017-12-

08/idNoticia-1088662/
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amb els constitucionalistes però mantenint un perfil baix però, a finals de 1822,
quan ja es veia venir que es produiria un enfrontament civil, va haver de fugir de
Cervera per la por a patir la ira dels constitucionalistes més radicals. Un cop
restaurat l’absolutisme, Dou va passar amb èxit el procediment de depuració i
fins i tot va acabar sent membre de la junta de depuració de la pròpia
Universitat, on va intentar fer el possible per evitar excessos contra els
professors que s’havien significat més durant el trienni.
La restauració de l’absolutisme va tenir un impacte molt gran a la
Universitat. L’any 1824 es va aprovar el Plan literario de estudios y arreglo
general de las Universidades del Reino (conegut com Plan Calomarde) en què
s’establia un currículum universitari molt tradicional i es sotmetia la comunitat
universitària a un estricte control ideològic. El Plan Calomarde establia que la
Universitat de Cervera seria una de les que podrien seguir funcionant. Sembla
que el nou pla va resultar molt poc atractiu els estudiants i que l’absentisme va
ser especialment elevat el curs 1826-27.
La restauració de l’absolutisme a Espanya es va veure qüestionada
quan el 29 d’abril de 1826 el rei Pere IV de Portugal va concedir una Carta
Constitucional que establia un règim liberal moderat al país. Ferran VII va
intentar posar fi a aquesta reforma envaint Portugal però el gener de 1827 es va
haver d’admetre que l’aventura havia estat un fracàs.
Per altra banda el bàndol absolutista s’anava dividint en aquesta època
progressivament en dues tendències, una més moderada, més en sintonia amb
Ferran VII, i una més radical que seria l’embrió del carlisme i que ja des de
1826 propugnava en alguns documents la substitució de Ferran VII pel seu
germà Carles. La tendència moderada s’imposaria durant els darrers anys del
regnat de Ferran VII que van veure importants innovacions en l’economia – dins
el marc de l’absolutisme – com ara l’aprovació dels primers pressupostos
públics, la promulgació de la Llei de Borsa, la redacció del primer Codi de
Comerç, la creació del Banco Español de San Fernando, etc.
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El mes de març de 1827 es va iniciar en diversos territoris (però amb
especial intensitat a la Catalunya central) una revolta armada d’absolutistes
exaltats coneguts com els agraviats o malcontents. Durant tota aquesta època
la Gaceta de Madrid és plena de notícies relatives a la situació a Catalunya,
amb un especial èmfasi en les mostres d’adhesió a la persona de Ferran VII,
posada en qüestió tant pels liberals com pels absolutistes radicals.
En aquest context tan complicat, el dia 3 de maig de 1827 es va publicar
a la pàgina número 53 de la Gaceta de Madrid (consultable en línia a
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1827/053/A00211-00212.pdf) una carta datada el dia 11 d’abril anterior - que la Universitat de Cervera havia remès al
Rei Ferran VII. En aquells temps a la Gaceta de Madrid no només s’hi
publicaven disposicions oficials sinó articles de temes variats. En l’epístola en
qüestió la Universitat de Cervera mostrava una adhesió total a l’absolutisme i
s’expressava un rebuig exprés a les doctrines innovadores (és a dir, liberals)
que alguns “malos españoles” exiliats intentaven difondre des de l’estranger, tot
assegurant al monarca que els ensenyaments de Cervera – i la disciplina
d’estudiants i professors - estaven en total sintonia amb la ideologia absolutista.
A la Gaceta de Madrid no es publiquen les firmes de la carta però no hi ha
dubte que el seu principal signatari és el Canceller Dou, el màxim càrrec de la
Universitat de Cervera.
En un moment donat a la carta es diu una frase que passarà a la història
como l’epítome del pensament reaccionari espanyol: “lejos de nosotros la
peligrosa novedad de discurrir, que ha minado por largo tiempo, reventando al
fin con los efectos que nadie puede negar, de viciar las costumbres, con total
trastorno de imperios y religión en todas las partes del mundo.” Aquesta frase,
sovint transmutada en una versió apòcrifa més impactant (“lejos de nosotros la
peligrosa costumbre de pensar”), va fer passar Dou a la història com el prototip
d’un jurista obscurantista, servil i contrari a que a la universitat es desenvolupés
el pensament crític. Aquesta caricatura de Dou es totalment injusta.

11

MEDALLES ACADÈMIQUES
RAMON LLÀTZER DE DOU I BASSOLS
La carta no és altra cosa que un manifest polític d’adhesió a Ferran VII
en un context en què l’autoritat del monarca es veu atacada tant pels
constitucionalistes a l’exili com per l’absolutisme exaltat. A més la frase no diu
que el seus autors estiguin en contra de pensar i creguin en la ignorància com a
la millor aliada dels estudis universitaris. El que es diu és que, en opinió del
signants, les noves idees polítiques liberals són divagacions perilloses que van
provocar el caos social durant el trienni liberal. “Discurrir”, en castellà acadèmic
del segle XIX, vol dir divagar, no significa pensar en general. De fet la frase més
rellevant per entendre el text és la que ve immediatament després de la cita
famosa i diu: “lejos todo odio contra quien hubiere sido en algun tiempo
enemigo;” La Universitat de Cervera recolza la versió moderada de
l’absolutisme de Ferran VII i s’oposa a la repressió personal dels
constitucionalistes.
La carta va provocar que el Rei cités Dou a la Cort l’octubre de 1827 per
escoltar les seves idees reformistes.17 Calomarde i el Rei estaven pensant més
en reformes de caire econòmic – dins l’absolutisme polític - en la línia del que
propugna al seu Derecho Público o al comentari a La riquesa de les nacions,
d’Adam Smith, de 1817.
Dou és, certament, un reformista de tarannà moderat, partidari del canvi
econòmic i social gradual que respecti les institucions tradicionals, en especial
l’Església i les elits propietàries. Per ell l’absolutisme reformista és un mal
menor front al caos amb què identifica les revolucions liberals. Aquesta forma
de pensar queda palesa en les paraules pronunciades a les Corts de Cadis
quan es discutia la supressió dels senyorius. Dou va dir (mantenim l’ortografia i
la puntuació originals):
“Muchísimas veces he oido alabar en este Congreso, y con mucha
razon los principios liberales de la economía inglesa; pero algunas veces, como
ahora, se proponen cosas totalmente contrarias á los mismos principios. Hemos
sentado que el ciudadano ha de ser libre con seguridad en su persona y bienes;
17

Díaz i Sicart, Jacinto Biografia cit. p.44 ss.
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que nadie puede ser condenado sin ser oído; que á toda costa debe sostenerse
la fe pública; que el Estado debe ser sumamente religioso en el cumplimiento
de los pactos; y á renglon seguido proponemos, que á treinta mil ciudadanos, ó
acaso más, contra lo pactado, contra lo establecido en las leyes de la nacion,
contra el parecer de los fiscales más ilustrados, conta todo órden judicial y
extrajudicial, se les despoje sin oirlos, y sin reintegrarles su contingente, de las
propiedades y derechos de que han gozado pacíficamente por espacho de
ocho ó nueve siglos. ¿es esto espíritu inglés?”18
Aquestes paraules sí són paradigmàtiques del pensament de Dou. El
seu referent no és l’absolutisme del Tsar de Rússia, sinó el sistema polític
anglès del XVIII basat en la col·laboració del Rei i del Parlament en un marc
d’equilibri basat en unes regles tradicionals. Dou creu que aquest sistema
permet aconseguir els consensos necessaris per a dur a terme reformes socials
i econòmiques graduals i pacífiques. Si Dou es decantarà per postures
absolutistes en la dècada de 1820 és perquè la polarització política el va forçar
a escollir i, en aquest context, va optar pel que ell va considerar el mal menor.
4.2 Dou presentat com a paladí de la tradició jurídica catalana
El dia 24 de maig de 1916 es va celebrar al Saló del Consell de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona l’acte solemne de col·locar un retrat de Dou a la
Galeria de Catalans Il·lustres. En aquest acte Guillem Maria de Brocà va llegir
l’encomi del retratat, un text que el propi Ajuntament va publicar posteriorment.
En aquest acte els juristes de la Renaixença convertien Dou en un dels patrons
de la tradició jurídica catalana en el segle XVIII.
El que feia Dou especialment atractiu per al catalanisme conservador
era, precisament, el seu tradicionalisme. La tendència uniformitzadora de dret –
especialment del dret civil - que es va propugnar des de Madrid durant el segle
XIX i gran part del XX tenia les seves arrels en el liberalisme i en la idea que és
possible crear un dret ideal sobre la base de la raó, prescindint – o deixant en
18
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segon pla - de les institucions tradicionals. Aquest enfocament veu la tradició
jurídica pròpia de determinats territoris com un obstacle per la lliure circulació
de béns i com una via de perpetuar els privilegis de les elits locals. Els juristes
de la Reinaixença, en canvi, molt influïts per l’escola històrica alemanya,
defensen que el dret tradicional forma part de l’esperit d’un poble i que
substituir-lo per una creació artificiosa imposada només pels seus mèrits
racionals empobreix la cultura d’un poble i en mina la identitat. El catalanisme
de finals els segle XIX i principis de XX no ens presentarà a Dou el reaccionari
sinó a Dou el paladí de la conservació del dret civil a Catalunya.
Dou – seguint en això el posicionament del seu mestre Finestres – va
ser sempre partidari de la defensa de les institucions jurídiques pròpies de
Catalunya i, en especial, es va pronunciar en contra d’elevar el dret castellà a
dret comú del Regne que operés de forma supletòria a manca de normes de
dret propi català. Dou va defensar que el Dret civil de Catalunya tal com
quedava definit després del Decret de Nova Planta era complet i autònom
respecte del castellà, en poder aplicar supletòriament el dret romà-justinianeu i
el canònic allà on no hi hagués una norma catalana. L’escrit on Dou es
pronuncia de forma més clara sobre aquest extrem és un memorial19 remès al
Rei el 1827 on l’aplicació supletòria a Catalunya del dret comú (romàjustinianeu i canònic) s’argumenta sobre la base del propi tenor literal del
Decret de Nova Planta i de diverses disposicions posteriors de Carles III sobre
punts concrets del dret en què, indirectament, reconeix aquest sistema de fonts.
Dou, per tant, és un tradicionalista orgullós del dret històric de Catalunya i
aquest tret serà subratllat pel catalanisme jurídic del segle XIX per a justificar la
continuïtat històrica ininterrompuda del dret propi de Catalunya des de l’edat
mitjana.
En definitiva, després de decennis relegat a un segon pla, a finals de
segle XIX la figura de Dou va ser reivindicada pel catalanisme incipient - de

19

Els fragments essencials consten transcrits literalment a Oliver, Bienvenido Estudios históricos
sobre el derecho civil en Cataluña, Madrid (Librería española)/Barcelona (Librería de el Plus
Ultra), 1867, p.100. No he pogut localitzar un exemplar de l’original de Dou.
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caire conservador - com a un baluard de la tradició jurídica catalana. Dos dels
treballs més rellevants en aquest procés van ser el llibre Estudios históricos
sobre el derecho civil en Cataluña de Bienvenido Oliver i la biografia (o
panegíric) de Jacinto Díaz i Sicart20 escrita el 1870 i publicada el 1885.
Ambdues persones estaven vinculades a la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres, una de les principals institucions culturals de la Renaixença.
El principal risc per la pervivència del dret català en el vuit-cents va venir
del liberalisme més radical, que pretenia uniformitzar la normativa a tot el
territori espanyol per eliminar el que es consideraven barreres al lliure comerç.
No pot estranyar, per tant, que la defensa del dret català vingui en aquesta
època de juristes de tendència conservadora i tradicionalista i que aquests
estudiosos trobin en Dou un referent amb el qual connecten fàcilment. L’obra de
Dou, a més, escrita fonamentalment en castellà, resulta d’accés més senzill que
la d’autors anteriors (com Josep Finestres) que s’expressaven en llatí i que
seguien una metodologia humanista, més difícil de seguir per la mentalitat i el
gust de la Bèlle Époque. Dou es convertirà, per tant, en l’autor que farà de pont
entre la tradició jurídica catalana de humanista pròpia de l’escola de Cervera al
segle XVIII i el dret català del dinou.
Aquestes presentacions hagiogràfiques van ser necessàries, sens
dubte, per a reivindicar la figura d’un intel·lectual d’alt nivell que havia estat
injustament maltractat per la literatura liberal de mitjans del dinou però no han
de fer perdre de vista que Dou és, al cap i a la fi, un home del seu temps a qui
no hauríem de jutjar a la lleugera i amb severitat, de forma anacrònica, des dels
nostres valors actuals. Dou és un reformador moderat que s’oposa tant a
l’absolutisme violent i radical – molt present a la Catalunya de principis del
dinou – com al liberalisme de caire més revolucionari. En definitiva, Dou
segueix el curs de molts dels intel·lectuals reformistes de la seva generació a
20
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tot Europa: durant la seva joventut, en els anys seixanta, setanta i vuitanta del
segle XVIII, aquests estudiosos, tots de classe alta i formació clàssica, confien
que una il·lustració moderada podrà millorar la societat de forma pacífica i
sense alterar-ne les estructures polítiques i religioses essencials; però els
esdeveniments de la revolució francesa i de les guerres napoleòniques posen
de manifest que els canvis socials i polítics sovint es produeixen de forma
violenta i que les elits tradicionals – de les quals formen part

aquests

pensadors – fàcilment perden el control sobre el ritme i l’evolució dels
esdeveniments. Llavors molts d’aquests intel·lectuals passen a veure el
reformisme com una aventura arriscada i fan un gir cap posicions netament
conservadores, que inclouen, a partir de 1815, l’assumpció del programa
reaccionari que sorgirà del Congrés de Viena, amb la defensa de la monarquia
absoluta i el paper tradicional de l’Església. L’evolució d’aquests intel·lectuals
emmiralla un canvi d’actitud general de gran part de les elits europees de la
mateixa generació, inclosos molts dels monarques. En aquest sentit, la
biografia de Dou és paradigmàtica d’un fenomen que es repeteix en altres
moments de la història: una generació d’intel·lectuals de classe acomodada que
en la seva joventut estan plens d’idealisme reformista i a que, poc a poc, a mida
que entren en l’edat madura, veuen que el canvi imparable posa en perill els
seus privilegis personals i es van atrinxerant en posicions més conservadores.

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia sobre la vida i l’obra de Dou és bastant nombrosa i aquí
només podem fer referència a les obres més generals i que tenen especial
rellevància, encara que impliqui deixar sense menció treballs especialitzats
d’altíssima qualitat acadèmica.
Per l’estudi de la vida de Dou són imprescindibles les monografies
biogràfiques de Jacinto

Díaz i Sicart (Biografía o panegírico de D. Ramón

Lázaro de Dou y de Bassols, último cancelario que fue de la Universidad de
Cervera, leído en la Academia de Buenas Letras de Barcelona en los días 11 y
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25 de febrero de 1870, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1885), de Guillem
Maria de Brocà i Amell (Biografia de D. Ramón Llàtzer de Dou i de Bassols
escrita i llegida per Guillem Maria de Brocà en el solemnial acte, celebrat en el
Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona el 24 de maig de 1916, de
col·locar el retrat del biografiat a la Galería de Catalans il·lustres, Barcelona,
sense data [1916?]) de (Dou, jurisconsult : discurs llegit en l'acte literari
organitzat pels P.P. Claretians i celebrat en l'edifici que fou de la Universitat de
Cervera en commemoració del primer centenari de la mort del canciller doctor
Ramon Llàtzer de Dou el dia 14 de desembre de 1932, Cervera, Arts Gràfiques
Salat, 1933). Els tres treballs són molt encomiàstics i molt poc crítics, però són
una bona font de dades, especialment el treball de Díaz que va conèixer Dou
personalment durant la difícil dècada de 1820. Totes les dades biogràfiques del
present treball provenen, principalment, de la informació que proporciona
Jacinto Díaz i Sicart.
Hi ha nombroses ressenyes biogràfiques a diccionaris i enciclopèdies,
entre les que destaca - Ferrán Toledano, Lluís “Dou i Bassols, Ramón Lázaro
de” a Urquijo Goitia, Mikel (Coord.) Diccionario biográfico de parlamentarios
españoles : Cortes de Cádiz, 1810-1814, Madrid, 2010.
També és una font excepcional d’informació l’epistolari que es conserva
a la Biblioteca de Catalunya (ms. 9349/5). La correspondència amb Finestres
va ser editada per Ignasi Casanovas amb el títol Documents per a la història
cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. Epistolari (vol. 1,
Barcelona, Biblioteca Balmes, 1933; vol. 2, ibidem 1934). L’any 1969, Miquel
Batllori va editar un tercer volum (suplement).
Sobre el paper de Dou a les Corts de Cadis resulta essencial:
- CASALS BERGÉS, Quintí “Los diputados catalanes en las Cortes de
Cádiz (1810-1813): proceso electoral y prosopografia” Manuscrits. Revista
d’Història Moderna 31 (2013) pp.205-237.
- JARDÍ, E. Els catalans de les Corts de Cadis
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- SÁNCHEZ CARCELÉN, Antoni “Reivindicar el pasado para transformar el
presente y legitimar la revolución constitucional: historicismo y diputados
catalanes en las Cortes de Cádiz” Historia Contemporánea 51, pp. 543-5757.
Sobre l’obra jurídica de Dou destaquen:
-

BAENA DEL ALCÁZAR,

Mariano “Una teoria del empleo público en el

siglo XVIII” Revista de Administración Pública 56 (mayo-agosto
1968) pp. 417-433
-

SÁNCHEZ GONZÁLEZ,

María Dolores del Mar “El derecho penal en la

obra de Ramón Lázaro de Dou y Bassols” Ius Fugit 13-14 (20041005) pp.109-126.
-

MORÁN MARTÍN,

Remedios “Ramón Lázaro de Dou y de Bassols. Una

aproximación historiogràfica a sus Instituciones de derecho público
general de España, con noticia del particular de Cataluña” en Pérez
Collados José María / Montagut Estragués, Tomàs de (Dirs.) Los
juristas catalanes y el Estado español, Madrid/Barcelona/Buenos
Aires/São Paulo, Marcial Pons, 2017, p. 165 ss.
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