
AUSA · XXIV · 163 (2009) p. 127-149 · © Patronat d’Estudis Osonencs

UN MATEMÀTIC I ASTRÒNOM TORELLONENC:
ONOFRE JAUME NOVELLAS I ALAVAU (1787-1849)

Francesc X. Barca Salom
Universitat Politècnica de Catalunya

La represa econòmica de finals del segle 
xviii va impulsar la Junta de Comerç de Ca-
talunya a crear un seguit d’escoles, com la 
de Nàutica i la de Matemàtiques, per tal de 
formar tècnics preparats. Onofre Novelles 
i Alavau, nascut a Torelló, va ser el primer 
professor de l’Escola de Nàutica i catedrà-
tic de la de Matemàtiques i fou clau en la 
introducció del càlcul infinitesimal en els 
ensenyaments tècnics. Va formar tota una 
generació de professors de matemàtiques, 
però malgrat la seva implicació en la vida 
cultural de Barcelona no va perdre mai la 
seva relació amb Torelló.
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xix, Torelló.

The economic recovery at the late xviiith 
century prompted the Board of Commerce 
of Catalonia to set up a number of schools 
(of navigation, mathematics and others), to 
solve the lack of technicians. Onofre Jau
me Novellas i Alavau, born in Torelló, was 
the first teacher of the School of Navigati
on and professor of the School of Mathe
matics, and played a major role in the 
introduction of calculus in technical edu
cation. He spawned a whole generation of 
teachers of mathematics, but in spite of his 
involvement with cultural life in Barcelona 
he never lost his relationship with Torelló.
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A mathematician and astronomer from Torelló: Onofre Jaume Novellas i Alavau (17871849)

El 2 d’agost de 1849 moria a Barcelona d’una tisi pulmonar Onofre Jaume No-
vellas i Alavau. El Diari de Barcelona del dia 5 donava la notícia en aquests 
termes:

 «Ayer falleció en esta ciudad el distinguido y acreditado profesor de matemá
ticas en la casa Lonja, el Sr. D. Onofre Jaime Novellas. Su muerte es una 
pérdida irreparable para las ciencias, y no podrá dejar de ser muy sentida de 
sus numerosos alumnos, entre quienes deben contarse la mayor parte de los 
Profesores de Matemáticas que hacen honor á su maestro en las cátedras que 
desempeñan en la Universidad y demás establecimientos literarios.»1

Aquesta valoració que feia el diari no era exagerada ni fruit del moment. Onofre 
Novellas havia exercit la docència de les matemàtiques durant trenta anys i per les 
seves classes de la Junta de Comerç havien passat al voltant de tres mil alumnes. 
Si a això s’hi afegeix que l’Escola de Matemàtiques de la Junta de Comerç va ser, 
juntament amb les càtedres de matemàtiques de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts, un dels únics centres on es va ensenyar aquesta disciplina a Barcelona, resul-

1. Diario de Barcelona (5-08-1849), p. 3.643.
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ta força evident el paper rellevant que el nostre personatge va tenir en la formació 
de la generació de científics i tècnics de la segona meitat del segle xix. 

Els anys joves

Onofre Jaume, fill de Pere Novellas i Maria Alavau, havia nascut a Sant Feliu 
de Torelló el 15 d’abril de 1787 en el si d’una família de menestrals dedicats a la 
fabricació de pintes. La seva vila natal tenia aleshores una població que vorejava 
els 2.000 habitants, xifra gens menyspreable si es té en compte que Barcelona 
sols tenia uns 90.000 habitants i que el 50% de la població de Catalunya vivia en 
poblacions de més de 1.000 habitants. 

La família d’Onofre Jaume la componien dos germans més, Jacint, que era 
l’hereu, i Francesca. Així, doncs, la condició de fadristern del nostre biografiat i la 
seva pertinença a una família d’arrels catòliques van comportar que la seva infan-
tesa fos orientada cap a l’estudi amb la darrera intenció que fes carrera religiosa 
seguint l’exemple de tres oncles seus: Josep Novellas, franciscà, Jaume Novellas, 
mercedari, i Fortià Alavau, trinitari.

Així fou com a l’edat de sis anys va començar a aprendre les primeres lletres 
amb el mestre Agustí Recorda i també els seus primers coneixements d’aritmèti-
ca i de catecisme. Posteriorment, amb onze anys va estudiar llatí amb el prevere 
Fortià Bertrans. Tres anys després, en no poder continuar els estudis a Torelló, 
els seus pares decidiren enviar-lo als escolapis de Moià per estudiar retòrica. En 
aquell centre va rebre els ensenyaments del P. Tomàs Boixeras que era el catedrà-
tic d’aquesta disciplina.

El 1803, acabats els estudis que avui en diríem secundaris, Onofre Jaume, que 
aleshores tenia setze anys, va haver de seguir els estudis de filosofia que s’impar-
tien al Seminari Conciliar de Vic amb un nivell equiparable als de les facultats de 
Filosofia i Arts de la Universitat. Cal recordar que aquests estudis propis de les 
facultats menors donaven accés a les facultats de Medicina, Jurisprudència, Cà-
nons i Teologia, les úniques que existien a la Universitat. A Vic va estudiar molta 
filosofia i lògica però molt poques matemàtiques, com ens explica Josep Oriol 
Bernadet, deixeble i amic d’Onofre Novellas.

 «El estudio de la filosofía, tal como lo entendía el antiguo régimen, […] abra
zaba tan solo la lógica, la física especulativa, la ética y la metafísica; en 
cuanto a las matemáticas, tan necesarias para el cultivo de las ciencias natu
rales y para el ejercicio de las artes, apenas se conocía su nombre; y si alguna 
vez se daban explicaciones sobre la aritmética y la geometría, eran estas tan 
confusas o cuando menos tan incompletas y mal ordenadas, que su conjunto 
distaba mucho de formar un razonado cuerpo de doctrina.»2

   

2. Oriol Bernadet, Josep. Elogio de Don Onofre Jaime Novellas y Alavau leído en la sesión ordi
naria celebrada en la referida Academia el 13 de enero de 1850. Barcelona: Establecimiento Tipográfico 
El Sol, 1850. També pot consultar-se Elías de Molins, Antonio. Diccionario biográfico y bibliográfico 
de escritores y artistas catalanes del siglo xix. Barcelona: Imprenta Fidel Giró, 1889, p. 247-250.



Un matemàtic i astrònom torellonenc... AUSA · xxiv · 163 (2009) | 129 

És possible que el fet que alguns dels participants de la Revolució Francesa fos-
sin matemàtics —per exemple Monge, Carnot o Le Condorcet— convertís aques-
ta ciència en sinònim d’ateisme i de materialisme i la va apartar durant un temps 
de les aules vigatanes.3 

Tres anys després, Onofre Jaume superava aquests estudis del Seminari Con-
ciliar amb una qualificació d’excel·lent. Aleshores els seus pares decidiren que 
ingressés en el convent per esdevenir sacerdot tal com corresponia a la seva condi-
ció de germà de l’hereu. Tanmateix, el fet que un dels seus oncles capellans morís 
mentre anava a buscar-lo perquè ingressés en el convent va impressionar tant a 
Onofre que, com si d’un avís del cel es tractés, va decidir no fer-se capellà i, en 
canvi, va anar a estudiar jurisprudència a la Universitat de Cervera, la qual cosa 
va canviar el curs de la seva vida.

La Universitat de Cervera, l’única del Principat en virtut del Decret de Nova 
Planta, no va satisfer Onofre que, abans de concloure el primer curs, va abandonar 
els estudis i se’n va anar acompanyat d’un amic a Barcelona per estudiar nàutica. 
Però les pressions familiars, sobretot de la seva mare que ja el veia ofegat en alta 
mar, l’obligaren a abandonar la nàutica i tornar a Torelló. Aquí va romandre el 
1807, fent-se càrrec de diverses ocupacions familiars, en particular de tenir cura 
del rellotge de la vila, feina que tradicionalment els havia estat confiada. 

En esclatar la Guerra del Francès, el 1808, Onofre Jaume va incorporar-se a 
una companyia de reserva al mateix temps que feia tasques d’escrivent tant per a 
l’Ajuntament de Torelló com per a l’escrivà Josep Masmitjà. Durant aquest perío-
de bèl·lic va morir la seva mare i, en acabar la contesa, Onofre va decidir tornar a 
Barcelona per treballar d’amanuense amb l’escrivà Jaume Just. Fou aleshores, als 
28 anys, que la seva antiga vocació per la nàutica va renéixer i gràcies al seu oncle 
Fortià Alavau, que era trinitari, va aconseguir d’ésser admès a l’Escola de Nàutica 
que dirigia un altre trinitari i osonenc, Agustí Canellas. 

Onofre Novellas, professor de matemàtiques

A l’Escola de Nàutica Onofre Jaume va adquirir una formació matemàtica bà-
sica consistent en aritmètica, geometria i trigonometria i la seva aplicació a l’as-
tronomia nàutica. Deuria ser, doncs, un alumne excel·lent, ja que passats dos anys, 
després d’aconseguir el nivell de pilotí, Novellas fou cridat per substituir el seu 
mestre Agustí Canellas en les classes de matemàtiques de primer curs a causa de 
la malaltia d’aquest, i en esdevenir-se la seva mort, el 1818, va ser nomenat segon 
professor sense concloure tots els estudis de nàutica ni haver realitzat les pràcti-

3. Solament cal considerar el corrent de pensament recollit per Chateaubriand el 1802 amb la publi-
cació de la primera edició de: Chateaubriand, F.-R. de. Le Génie du Christianisme. París: Librairie de 
Firmin Didot Frères, Vol. I, p. 372, on aquest autor es fa ressò d’una opinió estesa entre alguns sectors 
catòlics. «En effet, plusieurs personnes ont pensé que la science entre les mains de l’homme dessèche le 
coeur, désenchante la nature, mène les esprits faibles à l’athéisme, et de l’athéisme au crime». Barca 
Salom, Francesc X. «Sobre la utilitat de les matemàtiques». A: Grapí Vilumara, P. et. al. (coord.). Ac
tes de la II Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament Antoni Quintana Marí. Barcelona: 
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2007, p. 15-28.
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ques de navegació. La direcció de l’Escola fou encomanada a Manuel Sans, que 
fins aleshores exercia com a segon professor. 

L’Escola de Nàutica havia estat creada per la Junta de Comerç, entitat hereva de 
l’antic Consolat del Mar i encarregada de defensar els interessos dels comerciants 
i navegants. El 1819 tenia al seu càrrec, a més de l’Escola de Nàutica, l’Escola de 
Nobles Arts i les càtedres de Química aplicada a les arts, de Taquigrafia, de Càl-
cul i escriptura doble, d’Estàtica i hidrostàtica, de Física experimental, d’Econo-
mia política, d’Arquitectura i d’Agricultura i botànica. Com es pot veure, la Junta 
de Comerç duia a terme una autèntica obra docent en un moment que la ciutat no 
disposava d’Universitat i el comerç requeria de persones preparades per gestionar 
les empreses.4

4. Per a més detalls sobre aquesta institució vegeu Ruiz i Pablo, Àngel. Historia de la Real Junta 
Particular de Comercio de Barcelona (17581847). Barcelona: Editorial Alta Fulla i Diputació de Barce-
lona, 1994. Iglésies, Josep. Síntesi de la Junta de Comerç de Barcelona, 17601847. Barcelona: Dalmau 
Editor, 1969 (Episodis de la Història; 119-120). Iglésies, Josep. L’obra cultural de la Junta de Comerç 
17601847. Barcelona: Dalmau Editor, 1969 (Episodis de la Història; 121). Monés Pujol-Busquets, Jor-
di. L’obra educativa de la Junta de Comerç 17691851. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç Indústria 
i Navegació, 1987.

El convent de Sant Sebastià on des de 1835 es van concentrar la majoria de les escoles de la Junta de Co-
merç (dibuix de Lluis Rigalt i Farriols (1814-1894).
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Aquell any la Junta va decidir crear una Càtedra de Matemàtiques amb l’objec-
tiu de completar la formació dels estudiants que s’incorporaven a algunes de les 
càtedres científiques. Però en lloc d’instaurar-ne una de nova creació, per raons 
de tipus econòmic va optar per aprofitar aquells cursos sobre matemàtiques que 
ja impartien algunes d’aquelles escoles, com era el cas de l’Escola de Nàutica i la 
Càtedra de Càlcul i escriptura doble. És per això que foren creades dues càtedres: 
la Càtedra de Matemàtiques i la d’Aritmètica i geometria pràctica. La primera 
fou encomanada a Onofre Jaume Novellas i la segona, al catedràtic de Càlcul i 
escriptura doble Antoni Alà.

La Càtedra de Matemàtiques havia de repartir els seus ensenyaments en dos 
cursos, el primer aprofitava els que s’impartien a primer curs de nàutica, mentre 

Portada del Compendio de Matemáticas de Jose Mariano Vallejo, 
text utilitzat a les classes que impartia Novellas a la Junta de Comerç.
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que el segon, que havia de servir per ampliar els coneixements cap al càlcul inte-
gral i cap a la matemàtica aplicada, s’havia de fer a part. 

Els problemes dels primers anys se centraren en compatibilitzar els horaris de 
nàutica i de matemàtiques i en compaginar els textos a utilitzar sense contravenir 
les ordenances de marina. A nàutica utilitzaren el Curso de estudios elementales 
de Marina de Gabriel Ciscar i a matemàtiques el llibre de Juan Justo García Ele
mentos de Aritmética, Álgebra y Geometría. No obstant això, des de 1821 Nove-
llas va escollir per a matemàtiques un altre text: el Compendio de Matemáticas 
de Joseph Mariano Vallejo. 

Quant als horaris només cal destacar que els primers anys els cursos de primer 
i segon tingueren lloc en anys alternatius, mentre que a partir de 1833 s’impar-
tiren tots dos cada any. Des d’aleshores el nombre d’alumnes va incrementar-se 
considerablement fins a superar el centenar a primer i al voltant de vint-i-cinc a 
segon. Fou llavors quan, al mateix temps que s’aconseguia que les classes de ma-
temàtiques es deslliguessin de les de nàutica, s’obtingué el reconeixement reial. 
Des d’aquell moment les classes de matemàtiques constituïren una Escola de Ma-
temàtiques amb el mateix rang que les altres escoles de la Junta de Comerç amb 
l’aprovació d’un reglament de règim intern específic.5 

5. Barca Salom, Francesc X. «L’Escola de Matemàtiques de la Junta de Comerç 1819-1850». Qua
derns d’Història de l’Enginyeria [Barcelona], vol. I (1996), p. 83-126.

Prospecte anunciador dels exàmens públics de matemàtiques celebrats el juny de 1847 (Arxiu Junta de 
Comerç. Biblioteca Catalunya).
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Per donar relleu i anomenada a les classes d’aquelles escoles se solien realit-
zar en acabar el curs uns exàmens públics. Aquesta era una tradició antiga que 
ja havia practicat l’antic Seminari de Nobles de Cordelles i l’Escola de Nàutica 
durant el segle xviii. Els exàmens públics de l’Escola de Matemàtiques tenien 
lloc durant dos dies i en el primer el professor iniciava l’acte amb una dissertació 
sobre un tema destacat i després cada alumne defensava en els dies successius 
dos temes escollits a l’atzar d’entre uns de prèviament triats pel professor i perta-
nyents al programa del curs. Un anunci al Diari de Barcelona donava a conèixer 
l’esdeveniment:

Diploma atorgat als alumnes que superaven les classes d’astronomia 
i d’altres disciplines impartides a la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona a partir de 1835 (Arxiu Reial Acadèmia de Cièn cies i 
Arts de Barcelona).
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 «En los días 27 y 28 del corriente a las 10 de la mañana se celebrarán en una 
de las salas de la casa Lonja, bajo la presidencia de una sección de la Junta 
de Comercio, exámenes públicos de matemáticas que desempeñaran los alum
nos de su escuela gratuita D. Francisco de Paula Sagristà y Coll, D. Antonio 
Rave y Bergnes, D. Antonio Rovira y Trias y D. Juan Ravella y Rafols siendo 
su catedrático D. Onofre Jaime Novellas.»6

Aquesta nota apareixia el 26 de juny de 1837 i feia referència a l’examen pú-
blic que havia de començar el dia següent amb un discurs de Novellas sobre el 
problema del zero i de l’infinit en el càlcul infinitesimal i que havia de prosseguir 
amb les intervencions dels altres alumnes implicats que avui coneixem per la seva 
empremta com a matemàtics, enginyers o arquitectes. 

El primer examen públic Novellas el va realitzar el 1824, hi participaren els 
alumnes que per primer cop acabaven els dos cursos de matemàtiques. Era el seu 
primer examen públic i, no obstant això, va constituir una fita de l’ensenyament 
del càlcul infinitesimal a Barcelona, ja que els alumnes van defensar únicament 
continguts relatius al càlcul diferencial i integral. Es trencava, doncs, una barre-
ra que des de feia seixanta anys aturava el progrés de les matemàtiques, ja que 
aquests continguts no s’havien tornat a explicar des de les classes que havia im-
partit el jesuïta Tomàs Cerdà al Col·legi de Cordelles en el segle anterior.

Es van celebrar exàmens públics els anys 1824, 1827, 1830, 1833, 1834, 1837, 
1839, 1841, 1845 i 1847. S’observa, doncs, que a partir de l’aprovació del reglament 
de l’Escola de Matemàtiques aquests tingueren lloc cada dos anys com ho pres-
crivia la normativa. Solament el bombardeig de Barcelona el 1843 va impedir que 
se celebrés l’examen corresponent, tot i estar anunciat, ja que tant Novellas com 
alguns dels seus alumnes van fugir de la ciutat. 

Analitzant els discursos i els manuscrits relatius a les classes de Novellas es 
pot veure la insòlita i sorprenent influència de la filosofia de les matemàtiques 
de Wronski. Aquest matemàtic polonès, de nom Józef Maria Hoené (1776-1830), 
residia des de 1800 a Marsella on s’havia casat amb la germana del també mate-
màtic Alexandre Montferrier. Les seves recerques en el camp de les matemàtiques 
van rebre poca atenció de membres de l’Institut de França com Lagrange i La-
croix. A partir de 1810 va treballar en la seva obra més coneguda, Introduction a 
la phylosophie des Mathématiques et technie de l’algorithmie, en la qual, agafant 
com a base els plantejaments filosòfics de Kant, va tractar de classificar totes les 
matemàtiques en un únic esquema. Dels treballs de Wronski en va donar notícia 
Vallejo en el Tratado Elemental de Matemáticas, en el pròleg de l’edició de 1821, 
i potser per això trobem ja algunes referències a aquesta filosofia en les classes 
que impartia Novellas. Primer, en la intervenció de l’alumne Joaquim Balcells en 
l’examen de 1830. Més tard, en el discurs que Novellas va pronunciar en l’examen 
de 1833; i, posteriorment, en el discurs de l’alumne Eusebi Soler a l’examen de 
1845 en el qual inclogué àmplies referències a aquell matemàtic polonès.7 

6. Diario de Barcelona (26-06-1837), p. 1.419.
7. Barca Salom, Francesc X. «Aspectes de l’obra manuscrita d’Onofre J. Novellas (1787-1849)». 

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques [Barcelona], vol. 11, núm. 1 (1996), p. 19-31.
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La publicació del Dictionnaire de Sciences mathématiques de Montferrier va 
permetre la difusió de l’obra de Wronski. En el nostre cas, podem afirmar amb 
certesa que Novellas va consultar aquesta obra, ja que en la seva biblioteca par-
ticular n’hi havia un exemplar, i que el fruit d’aquesta consulta va consistir a ela-
borar un apartat en una obra inèdita que preparava en els darrers anys de la seva 
vida: el compendi de matemàtiques. En aquesta obra manuscrita de Novellas hi 
ha un capítol dedicat a l’algorísmia, terme eminentment wronskià utilitzat per 
denominar el tractament conjunt de l’àlgebra i l’aritmètica, i en el qual Novellas 
va utilitzar conceptes clarament wronskians com la generació i la comparació o 
els noms dels algorismes elementals: juxtaposició, reproducció i graduació, que 

Portada del discurs pronunciat per Onofre Novellas en l’obertura dels exà-
mens públics de matemàtiques de 1841 (fons Esteve Terrades. Institut d’Estudis 
Catalans).
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recorden molt clarament els utilitzats per Montferrier en el seu Dictionnaire i 
en una altra obra, l’Enciclopédie Mathématique (1835), ambdues difusores dels 
treballs de Wronski. 

El colofó de la carrera d’Onofre Novellas com a professor de matemàtiques li 
va arribar el 1845 en ser nomenat catedràtic interí de les classes de matemàtiques 
sublims de la Universitat Literària de Barcelona. Uns mesos abans Onofre havia 
demanat que li convalidessin els cursos de filosofia que havia realitzat a Vic entre 
1802 i 1805 per tal d’obtenir el grau de Batxiller de la Universitat. Per obtenir 
aquest grau, que aleshores possibilitava per a la docència, Onofre va haver de fer 
un examen els membres del tribunal del qual foren, precisament, antics deixebles 
seus: Llorenç Presas, Manuel Milà, Juan Agell, P. Piferrer.8 

Onofre Novellas només va fer classes a la Universitat durant dos cursos, 1845-
1847, i tots dos com a interí. Quan el 1846 es convocaren les oposicions ell no s’hi 
va presentar i la plaça la va guanyar un dels seus deixebles, Llorenç Presas, el qual 
la va ocupar des del 1847. És molt probable que Novellas esperés que la plaça que 
ocupava provisionalment no sortís a concurs i la hi donessin a ell, atesa la seva 
trajectòria professional. Però no va ser així. El sentiment de Novellas en aquesta 
situació el descriu, probablement, el seu amic i biògraf Oriol Bernadet:

 «Y era razonable, Señores, que con 26 años de enseñanza, con edad avanza
da, con tan crecido número de discípulos, distinguidos en la enseñanza, se 
presentase nuestro D. Jaime9 a luchar con entusiasmo en la incierta lid de 
unos certámenes?... Lo digo claramente, porque esta es mi convicción íntima: 
si la pericia y saber de Novellas no los hubiesen ignorado el Gobierno; si este 
hubiese tenido noticias de su laboriosidad y buen celo, su clase hubiera sido 
exceptuada en el decreto y no se hubiera dado por vacante; y si cometido este 
error, se hubiese sabido en Madrid quien era nuestro consocio, nadie por 
respeto a su persona se hubiese atrevido a inscribirse para un acto que si era 
plausible en su esencia era muy poco justo en su objeto.»10

El setembre de 1846 Novellas va comunicar a la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona que també deixava de fer les classes d’astronomia que havia 
estat fent des de 1835 de forma bianual per manca de temps, però sense renunciar 
a la càtedra que aquesta institució li havia confiat. Sembla que les raons d’aquesta 
renúncia estan més lligades als requisits que havien de complir els professors per 
fer classes i perquè aquestes tinguessin validesa universitària. En aquesta línia 
es manifestava l’acadèmic Josep A. Elias en una sessió de la Junta general, el 
1846, quan demanava que els professors de l’Acadèmia gaudissin de les mateixes 
prerrogatives que els que feien classes a la Universitat sense haver de sotmetre’s 
a proves, sinó sols tenint en compte la seva experiència docent.11 La realitat era 
que Novellas tenia un prestigi com a matemàtic i astrònom guanyat amb anys de 

8. Expedient personal. Arxiu Universitat de Barcelona.
9. Sembla que de forma col·loquial era conegut pel seu segon nom. 
10. Oriol Bernadet, op. cit., p. 25.
11. Acta de la Junta General de 24 de setembre i 22 d’octubre de 1846. Llibre d’Actes de Juntes Ge

nerals gener 1835octubre 1849. 117v i 119v.
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docència, però no tenia cap més títol universitari que el grau de batxillerat que 
havia acabat d’aconseguir, mentre que molts dels seus deixebles havien assolit el 
grau de llicenciat, de doctor i, cosa més important, el de regent de matemàtiques 
que els permetia d’accedir a la docència universitària.

No ho podem afirmar amb certesa, però és possible que els entrebancs buro-
cràtics i el sentiment de ser tractat injustament propiciessin que Novellas deixés 
d’assistir a totes les activitats de l’Acadèmia definitivament, per més que en fos 
vicepresident del juliol de 1847 a l’agost de 1848, nomenat pels seus antics deixe-
bles, ara acadèmics, com un reconeixement honorífic de qui havia estat el seu pro-
fessor. Si aquestes raons van allunyar Novellas de la Universitat i de l’Acadèmia 
en un primer moment, el deteriorament progressiu de la seva salut l’en va apartar 
definitivament.

Onofre Novellas i l’astronomia

A part de les matemàtiques, l’altra gran afecció d’Onofre Jaume Novellas va ser 
l’astronomia. Inicialment Onofre es va interessar per l’astronomia nàutica, la qual 
estava estretament relacionada amb la seva activitat com a professor a l’Escola 
de Nàutica i en particular per un etern problema de la navegació conegut com el 
problema del punt, la finalitat del qual consistia a saber en cada moment la posició 
del vaixell en el mar. El seu interès el va portar a l’elaboració d’una memòria que 
va presentar en ser proposat com a acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona el 1819. En aquesta memòria, titulada Sobre la necesidad de la 
Óptica y la Cosmografía para el acierto en la dirección de las naves, Novellas 
presentava un procediment per determinar la longitud pel mètode de les distàncies 
lunars quan només hi havia un sol observador, cosa bastant habitual en les naus 
atesos els escassos coneixements d’astronomia que tenien els navegants.12 L’in-
forme que va redactar Pere Vieta fou francament favorable i Onofre Jaume va ser 
nomenat acadèmic des del maig d’aquell mateix any.

 «En toda la disertación demuestra el aspirante sólidos conocimientos astro
nómicos, no menos feliz práctica en el manejo de los instrumentos, por lo que 
juzgo acreedor del título de Académico, salvo el mejor parecer de V.E.»13

A l’Acadèmia va incorporar-se, en un principi, a la direcció d’Òptica i Cos-
mografia i, més tard, a la secció de Ciències fisicomatemàtiques, fou comptador, 
tresorer i el 1847 fou nomenat vicepresident. Va ser en aquesta institució on va dur 
a terme una tasca més intensa respecte a l’astronomia. En primer lloc va presentar 
memòries sobre aquesta temàtica. Posteriorment va realitzar observacions des de 
l’observatori que tenia aquesta institució o des del que hi havia a l’Escola de Nàu-
tica. I, finalment, va impartir la docència d’aquesta disciplina des de 1835.14 

12. Barca Salom, Francesc X. «La longitud. Una coordenada conflictiva». A: Achútegui, J. J. et. 
al. (coord.). I Simposio de Historia de las Técnicas. La construcción naval y la navegación. Santander: 
Universidad de Cantabria, 1996, p. 267-277.

13. Expedient personal. Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
14. Nomina del personal académico 19071908. Barcelona: Real Academia de Ciencias Naturales y 

Artes de Barcelona, p. 115-124.
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Així, el 1820 Novellas va llegir una memòria titulada Sobre los eclipses en 
la qual detallava un mètode suposadament propi per a la determinació d’aquest 
fenomen astronòmic. 

El 1827, en plena dècada ominosa, l’Acadèmia havia estat clausurada per raons 
polítiques pel rei Ferran VII i el nostre biografiat va comunicar a la Junta de Co-
merç que dels quatre eclipsis, dos de Sol i dos de Lluna, previstos per aquell any 
no tots serien invisibles com indicaven els calendaris.

 «Todo esto entendido resulta que el día 3 de Noviembre se verificará eclipse 
parcial de Luna en parte visible a Barcelona...» 

Memòria sobre la necessitat de l’òptica i la cosmografia en la navegació presentada 
per Onofre Novellas per ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo-
na el 1819 (Arxiu Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona).
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Quan l’Acadèmia va obrir de nou les seves portes el 1835, Onofre Novellas va 
llegir una altra memòria relativa a les seves observacions astronòmiques. Aquest 
treball duia el títol: Sobre los resultados de la observación y cálculo del eclipse de 
Sol ocurrido la tarde del 15 de mayo de 1836. En els anys posteriors va presentar 
els càlculs dels eclipsis de Lluna del 13 i 14 d’octubre de 1837 i del de Sol del 6 
de maig de 1845.

El seu interès per la difusió de l’astronomia el va portar a sol·licitar el 1823 
a la Junta de Comerç l’establiment d’unes classes d’aquesta disciplina. La seva 
petició no va prosperar però el 1834, i a conseqüència de la malaltia del director 
de l’Escola de Nàutica, Carles Maristany, la Junta va encomanar a Novellas de 

Llista d’alumnes matriculats a les classes d’astronomia impartides per Onofre Novellas a la Reial Acadè-
mia el curs 1845-1846 (Arxiu Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona).
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forma interina la direcció de l’Escola. Això vol dir que en el curs 1834-1835 va 
encarregar-se no sols de les matemàtiques de primer curs, sinó de totes les classes, 
incloses les d’astronomia nàutica, pilotatge i navegació. Fer de director interí du-
rant un curs deuria fer pensar a Onofre que li acabarien encomanant la direcció de 
manera definitiva. Però no fou així, ja que el 1836 la Junta de Comerç va convocar 
oposicions per a l’obtenció d’aquesta plaça a la qual no es podia accedir si no es 
tenien els estudis de navegació acabats i una àmplia experiència de navegació. 
Consegüentment Novellas no s’hi pogué presentar, però la Junta va considerar que 
havia de comptar amb els seus serveis com a censor de l’oposició, és a dir que va 
formar part del tribunal que havia de triar el nou director. Aquest fet el va indignar 
i va escriure una carta a la Junta en uns termes molt durs:

 «El oficio que con fecha 28 último se ha dignado V.S. pasarme relativo a ha
bérseme nombrado para uno de los censores en las oposiciones al magisterio 
de la escuela de náutica de V.S., al paso que se me llena de satisfacción por 
un encargo tan honorífico, no ha podido menos que sorprenderme y causar 
en mi espíritu aquella emoción que infunde el pundonor en asuntos de alguna 
trascendencia. En efecto; si solo el hombre de mar es capaz de obtener aque
lla plaza ¿como podría ningún terrestre tener aptitud legal para desempeñar 
el encargo de censor? y si los censores pueden ser hombres terrestres ¿no 
podrán serlo con mas razón los obtentores?

 En primer caso espero que V.S. se digne exonerarme de aquel delicado en
cargo, y en el segundo disponer que recaiga a mi favor el nombramiento de 
maestro de náutica, aun sin oposición.»15

Malgrat no estar d’acord amb l’encàrrec, Novellas va haver de participar en el 
tribunal en el qual va ser escollit Ezequiel Calbet com a nou director.

Al mateix temps que deixava de fer astronomia a l’Escola de Nàutica, Onofre 
Jaume s’incorporà a un projecte més ambiciós que, per iniciativa del governador 
civil Josep Melcior Prat, pretenia ser el preludi de la restauració de la Universitat 
a Barcelona. Aquest projecte va consistir en la creació de deu càtedres amb seu a 
l’Acadèmia i amb validesa universitària, entre les quals n’hi hagué una d’Astrono-
mia que fou encomanada a Novellas. 

Onofre Jaume va donar classes d’astronomia a l’Acadèmia durant deu anys i 
en aquest període va tenir uns quaranta alumnes. El 1846 va renunciar a aquestes 
classes que deixaren d’impartir-se fins al 1849, en què les continuà un dels seus 
deixebles, Llorenç Presas.16

Els treballs de Novellas poden resumir-se en tres grans apartats: obres publica-
des, manuscrits sobre matemàtiques i manuscrits sobre astronomia.

   

15. Barca Salom, Francesc X. «Onofre J. Novellas y el Compendio de Matemáticas». Llull, Vol. 14 
(1991), p. 449-477.

16. Barca Salom, Francesc X. «La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona com a cos do-
cent». A: Nieto-Galan, Agustí; Roca Rosell, Antoni. (coord.) La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona als segles xviii i xix. Història, ciència i societat. Barcelona: IEC i RACAB, 2000, p. 165-196.
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Les publicacions d’Onofre Novellas van ser escasses, ja que sols en foren tres, 
una a la revista Memorias de Agricultura y Artes i les altres al Boletín de la Aca
demia de Ciencias Naturales y Artes. En la primera descriu un aparell, el preci
siu, inventat pel seu mestre Agustí Canellas. La segona es tracta d’una memòria 
llegida a l’Acadèmia sobre cartografia; i la tercera explica les vicissituds de les 
sessions que el calculista mental Vito Mangiamele va dur a terme a Barcelona el 
1841.17

Els manuscrits sobre matemàtiques, en major nombre que els anteriors, resten 
inèdits. Dels sis discursos pronunciats per Novellas en els exàmens públics rea-
litzats a la Junta de Comerç sols se n’han trobat tres, en canvi si que s’ha pogut 
localitzar el manuscrit incomplet i inèdit del compendi de matemàtiques, obra que 
Novellas escrivia durant els darrers anys de la seva vida i que pretenia que fos el 
seu llegat matemàtic. 

Finalment, els manuscrits sobre astronomia, també inèdits, els constitueixen 
majoritàriament les memòries que Novellas va llegir a l’Acadèmia i els resultats de 
les seves observacions astronòmiques que va presentar o bé en aquesta institució 
o bé a la Junta de Comerç.

Els estius a Torelló

En l’esfera privada, Onofre Jaume Novellas va contraure matrimoni el 29 d’oc-
tubre de 1825 amb Eulàlia Vidal Cisternes, una noia de Barcelona filla d’un boti-
guer.18 Van tenir quatre fills: Tomàs, Pau, Alexandre i Nicasi. Tomàs va estudiar 
medicina; Pau, farmàcia, i Alexandre, dret; Nicasi no va anar a la Universitat. 
Tomàs, que era el gran, va morir el 1850, un any després que el seu pare, i fou 
Alexandre qui va continuar la tasca docent d’Onofre, ja que va ocupar la càtedra 
del seu pare i posteriorment va esdevenir catedràtic de l’Escola Industrial, insti-
tució creada el 1851 en virtut del decret del ministre Seijas Lozano a partir de les 
antigues escoles de la Junta de Comerç.19

Onofre Jaume va mantenir el contacte amb la seva família de Torelló i va ac-
tuar, de vegades, de conseller en les delicades qüestions de formació dels seus 
nebots. Així, el 1831 el seu germà Jacint va enviar-li una carta a Barcelona per 
demanar-li que aconsellés el seu fill, que també es deia Jacint. 

 «tinch a Jacint en esta de Torelló, tot aquest temps lo havem passat donantli las 
advertencias que com a pare li deviam donar veig jo que ell està del tot deter-
minat de ser monjo de St Feliu de Guixols de lo que estich jo i la Maria molt 
contents vehent que es bona collocació.»

17.  Per a més detalls vegeu Barca Salom, Francesc X. «La visita de Vito Mangiamele a la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 1841». A: Puig-Pla, C.; Camos, A.; Arrizabalaga, J.; 
Bernat, P. (coord.). Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica als Països Catalans. 
Barcelona: SCHCT, 1995, p. 275-285. 

18.  Certificat de casament. Arxiu Episcopal de Barcelona.
19.  Lusa Monforte, Guillermo. «La creación de la Escuela Industrial Barcelonesa (1851)». Docu

mentos de la Escuela de Ingenieros Industriales [Barcelona], núm. 11 (2001).
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El germà d’Onofre volia saber si era millor que el seu fill continués estudiant 
filosofia a Vic o que anés a Barcelona, on podia comptar amb l’ajut del seu oncle. 

 «me apar que tornés en eixa tenint ell tant bon Catedratich com suposa y lo any 
comensat de tot aixo desitjaria mirases lo que li sia mes util pues jo no voldria 
perdes lo temps en va»(sic!).20

Tot sembla indicar, però, que el nebot Jacint va anar a Barcelona i finalment 
s’hi va quedar.

El contacte d’Onofre amb la seva vila natal no va ser només epistolar, ja que 
tot sovint hi pujava amb la seva dona i els seus fills a passar-hi els estius. Res no 
sabríem de tot això si no hagués succeït que el 1841 Onofre va haver d’interrom-
pre les seves vacances i tornar sol a Barcelona per participar en les sessions que 
el calculista mental Vito Mangiamele va realitzar en aquesta ciutat convidat per 
la Reial l’Acadèmia de Ciències i Arts. A la tornada de Torelló, el 7 d’agost, va 
escriure a la seva dona Eulàlia i als seus fills per explicar-los la seva arribada a 
Barcelona:

 «Al llegar a esta encontré a Miguela y su madre que estaban trabajando y que 
no había novedad. A poco rato compareció nuestro sobrino Jacinto, y luego 
después el Sr Jaumar que ya sabían por el correo que yo bajaba; mandé un 
recado a casa Vidal y a Mascaró quienes fueron compareciendo sucesivamen
te y a todos hice relación circunstanciada de todo lo que ocurre en esa de las 
romerías a la Font Santa, expedición a la Font de Puigrubí, y sobretodo del 
estado de salud y diversiones de esa; se han alegrado muchísimo y os repiten 
sus afectos.»21

Uns dies després tornava a escriure a l’Eulàlia per comunicar-li que hi pujaria 
un capellà amic de la família, Agustí Casanovas, a predicar a diferents indrets de 
la comarca i que s’allotjaria a Torelló, i li demanava que tingués cura que s’allotgés 
com mereixia. Dos dies més tard, el 13 d’agost, Onofre va tornar a escriure a la 
seva dóna:

 «Me alegraré que los banys de Ter vos probiam a tots y aixis continuarlos, 
encara que sembla que fa poch temps de banys, agafar la ocasió cuant se 
presentia.»22

Sembla, doncs, que una de les finalitats dels estiueigs a Torelló era dels banys 
al Ter, i que aquests tenien propietats medicinals. Per això, Onofre el dia 17 del 
mateix mes escrivia a la seva esposa per concretar la tornada i li deia:

 «Yo quisiera que a últimos de este mes bajaseis, pero si las aguas y los baños 
de Ter os prueban, tampoco hallo inconveniente en que esperéis el 9 del mes 
que viene.»   

20. Carta de Jacint Novellas a Onofre Novellas de 18 de desembre de 1831. Ms. 1377-I. Biblioteca de 
Catalunya, 240.

21. Ms. 1377-I, 209.
22. Ms. 1377-I, 210.
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Pocs dies després Onofre tornà a escriure a la dona per respondre la seva 
carta:

 «Mi adorada Eulalia: He recibido tu apreciada del 22 y todas las inclusas de 
mi hermano e hijos, y con ellas veo que no solo disfrutáis perfecta salud, sino 
que os sabéis divertir grandemente llenando las barrigas con tortillas nada 
menos que de 21 huevos cada una.» 

Però a més d’això, que possiblement els va provocar una indigestió, Novellas li 
explicava que un amic comú pensava pujar amb la seva esposa per veure si prenent 
les aigües de la Font Santa aconseguia curar-se d’un herpes.

 «Acabo de hablar con Renart en la Diputación y habiéndose alegrado de sa
ber de ti y de los demás de esa, y agradecido tus afectos, me ha dicho que a su 
Señora le había salido desde que nos vimos un pequeño herpes (un brià) en el 
brazo, y sabiendo que el agua de esa Font Santa hace milagros en este asunto, 
tal vez (si puede desocuparse) subirá con ella antes de bajar vosotros.»23

Sembla prou evident que la Font Santa tenia fama de ser un indret saludable 
per a la cura de determinades malalties i que els estiuejants de Barcelona n’eren 

23. Ms. 1377-I, 214.

Panoràmica de Torelló des del Pujolet (Parassols i Pi, Pau, Torelló. Caixa de Manlleu, 1985). 
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conscients i ho aprofitaven. També servien, però, pel que es coneixia com fer salut, 
cosa que consistia simplement a descansar i menjar bé. Per això Novellas, en la 
mateixa carta, deia a propòsit de les seves nebodes:

 «Di a Marianita y Filomena que me alegro que vayan engordando aunque sea 
a costa de ponerse algo tostadas y que hayan dejado a la Font Santa todo el 
mal humor que habían sacado de Barcelona.»

El viatge de Torelló a Barcelona era llarg. Primer calia viatjar fins a Vic amb 
algun carro o a cavall. Un cop allí s’havia de fer nit i al dia següent de matinada 
fer camí cap a Barcelona, un trajecte que durava catorze hores. 

 «Estimada Laia; salimos ayer de Vich a las cuatro de la mañana y llegamos a 
esta a las seis de la tarde sin haber tenido la menor novedad en el viaje aunque 
algo chafados por el mal camino.»24

Si es feia en carro i amb nens acostumava a durar dos dies. Així, Novellas, que 
aquell estiu de 1841 va haver de viatjar de Torelló a Barcelona el 7 de setembre 
amb tres dels seus fills, Tomàs, Pau i el petit Nicasi, i sense la seva dona a conse-
qüència de caure malalt l’altre fill, Alexandre, explicava en una carta les incidèn-
cies del viatge:

 «Nuestro viaje ha sido el mas feliz que podía desearse pues que a mas de no 
haber tenido novedad alguna, Nicasio ha estado siempre cantando o haciendo 
broma con los compañeros de tartana sin haberle sobrevenido ningún trastor
no, como ni tampoco a Pablo y Tomas. En Vich comimos en casa de Lucia, dor
mimos en Aiguafreda. Bien es verdad que Nicasio según su costumbre quedó 
dormido en la mesa, pero como yo lo preveía, ya había dado orden antes de 
cenar que se arreglasen nuestras camas en el cuarto de las dos alcobas en don
de estuvimos como unos príncipes y los niños muy contentos. Del mismo modo 
fuimos continuando hasta llegar a casa a esto de las cinco y media de la tarde, 
después de haber almorzado en el Putchet y comido en Moncada.»25 

Això vol dir que el trajecte de Torelló a Barcelona amb les aturades convenients 
per menjar i dormir podia durar un dia i mig, és a dir, més de trenta hores. Quan 
no es viatjava a cavall o amb una tartana llogada, es feia servir l’òmnibus o galera, 
que era un carruatge públic destinat al transport de dotze o tretze passatgers. Així 
ens ho explica Tomàs Novellas, el fill gran d’Onofre que l’estiu de 1846 va haver 
de baixar a Barcelona perquè tenia una feina de metge en un hospital de la ciutat i 
ho va fer acompanyat del seu germà Pau, de l’oncle Jaume i de la Ignàsia, que era 
una dona de l’Hospitalet que els feia les feines domèstiques. La carta de Tomàs 
també serveix per fer-nos una idea de la despesa que comportava el viatge i per 
treure algunes conclusions sobre el tipus d’alimentació habitual. 

 «Lo que me pide V. respecto la posada de can Caralt en Vich es que nos sir
vieron y arreglaron perfectamente y fue del modo siguiente; en seguida que 
llegamos nos dijeron que queríamos tomar y como no teníamos mucho apetito 

24. Ms. 1377-I, 209.
25. Ms. 1377-I, 219.
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tomamos un poco de vino con bizcochos —res de llet ni de cafè—, la comida 
que fue a la una dada nos presentaron la sopa, carne de puchero, ensaladas, 
dos platos mas y postre todo limpio y bien guisado —això vol dir un dinar molt 
abundós—, por la tarde como no teníamos en Vich ningún objeto nos convi
daron si queríamos ir a una fuente y nosotros lo aceptamos y nos dirigimos 
en compañía de la joven de la casa y otra señora a la fuente de San Pedro, 
tomamos chocolate que ella llevaba y bebimos agua, cuando hubimos con
cluido retrocedimos a la ciudad y nos dijeron si queríamos ir a sermón en la 
catedral, que Mosen Claret era el orador, lo aceptamos y entonces la vieja de 
la casa se encargó de la Ignacia y el amo del P. Jaime y de mi, nos dirigimos 
a la catedral, sentimos el sermón, volvimos a casa nos sentamos a la mesa 
cenamos como unos patriarcas hasta estar bien saciado, rezamos el rosario 
por ser la gente muy buena, elegante y devota, en acabando nos entregaron 
las camas bien arregladas limpias y buenas, dormimos muy bien y a las dos 
de la mañana se levantó el amo y nos llamó para dirigirnos al ómnibus lo que 
nos costo fue de la Ignacia y de mi medio duro cada uno y de Pablo cinco rea
les, nos hicimos entregar una longaniza y tres libras de pan (me parece que 
eran) para almorzar a la Garriga y nos contaron siete reales por consiguiente 
el gasto que hicimos en Vich y todo el camino fue de ocho pesetas no se si nos 
engañaron esta es la relación poco mas o menos que V. me pide.»26

En llegir aquesta carta sorprèn la quantitat copiosa de menjar que prenien i el 
preu prou raonable de la pensió de Vic, ja que vuit pessetes en front a un sou anual 
de 10.500 rals —que era el que guanyava Novellas per les seves classes— era com 
si avui en dia per un sou de 218.000 ptes. (uns 1.300 euros) haguéssim de pagar 
8.000 ptes. (uns 50 euros) per allotjar durant una nit quatre persones en una fonda 
amb sopar inclòs. Tot plegat una ganga.

Acabaré aquesta conferència desvetllant una afecció familiar que els Novellas 
compartien i que provenia de l’avi Pere Novellas. Consistia en el gust per escriure 
versos. Onofre també en va escriure algun, igual que els seus fills Alexandre, To-
màs i Pau. Així doncs, era habitual que per Nadal o pel sant del pare o de la mare 
els fills recitessin poemes compostos per ells mateixos. Valgui com a exemple el 
que Alexandre Novellas va compondre i recitar un dia de Nadal:

«El día de Navidad 
a mis padres que venero
concederá Dios placentero
con gozo y felicidad
Pero esta celebridad
Sera sin duda mayor
Si mis Padres con amor
Me dan torrons, barquillos
Que sin herir los colmillos
Hagan sentir su sabor.»27

26. Ms. 1377-I, 249.
27. Ms. 3995, 21.
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També preparaven poemes per ocasions excepcionals com la de l’anècdota que 
els explicaré. A mitjan setembre de 1841, Onofre Novellas estava a Barcelona amb 
els seus fills Tomàs, Pau i Nicasi mentre que la seva dona Eulàlia restava encara 
a Torelló amb l’altre fill Alexandre, afectat per una malaltia com ja hem comentat 
abans. En una carta Onofre explicava a l’Eulàlia el que farien el dia següent:

 «Mañana voy con los niños Tomas y Pablo a comer en Gracia convidados por 
Dunand, Simó y Florit este ha estado muy malo de aquel tumor en la mejilla 
de modo que tuvo que sufrir una operación, todos te saludan. De este modo 
también celebramos la fiesta de Rocaprevere aunque no tan cumplida como si 
fuésemos juntos.»28

Els que havien convidat els Novellas eren Francesc Dunand i Sicre, Joaquim 
Florit i Rosell i Josep Simó i Fontcuberta, precisament els tres alumnes que el 7 
de juliol del mateix any havien participat en l’examen públic i que acabat el curs 
i superats els exàmens convidaven el professor i els seus fills per passar una tarda 
agradable, cosa que evidencia la bona relació que Onofre Jaume mantenia amb els 
seus deixebles fins al punt de ser gairebé amics seus. En la carta a la seva dona, 
Onofre relacionava aquest dinar amb la festa del santuari de Rocaprevera que se 
celebrava a Torelló el mateix dia.

La seva afecció als poemes va quedar reflectida també en aquest dinar ja que 
Tomàs, Pau i Onofre van preparar un poema que van recitar a la sobretaula:

«Décima

 preparada para recitarse sobremesa en el día 19 de septiembre de 1841 en 
Gracia a Florit, Simó y Dunand

Tres hacen la función
y otros tres los acompañan
de placer juntos se bañan
con tan bella ocasión:
despejos de incógnita son
los resultados que veis,
y así bien conoceréis
que la cantidad dudosa 
es ya por fin muy sabrosa
no para tres sino seis

por

Tomas, Pablo y Onofre Jaume Novellas»29

Hem pogut veure dues facetes d’Onofre Jaume Novellas. La primera, la pro-
fessional, la va desenvolupar a Barcelona i està lligada a les matemàtiques i a 
l’astronomia, disciplines de les quals fou mestre de gairebé tota una generació de 
científics i tècnics catalans. La segona, la humana, més lligada a Torelló, la seva 

28. Ms. 1377-II, 224.
29. Ms. 3995, 25.
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vila natal, on va passar molts estius i on participava en les festes i romeries, on 
prenia banys al Ter i anava a fer salut. D’aquesta faceta n’hem destacat una de les 
seves afeccions fins ara desconeguda: fer poesies. 

Conclusió

Durant la primera meitat del segle xix, on els historiadors situen el desenvo-
lupament de la revolució liberal, les escoles de la Junta de Comerç i les càtedres 
de l’Acadèmia de Ciències van ocupar-se de la formació dels futurs científics i 
tècnics a Catalunya. La Universitat, ubicada lluny de Barcelona, sols formava cler-
gues, advocats i metges i les matemàtiques gairebé no eren tingudes en compte. 
Així doncs, a la càtedra de Novellas es van formar la major part dels científics que 
ocuparen les càtedres no sols de matemàtiques, sinó també d’altres disciplines 
científiques de la Universitat de Barcelona, de l’Escola Industrial i dels instituts 
de segon ensenyament. També van aprendre aquesta disciplina, i en conseqüència 
van estructurar el seu raonament lògic, un bon nombre dels futurs enginyers, ar-
quitectes, metges o farmacèutics. 

La formació d’Onofre Novellas no havia estat universitària. Les matemàtiques 
que havia après eren les necessàries per a la navegació: aritmètica, geometria i 
trigonometria. La resta de coneixements que va impartir i en particular el càlcul 
infinitesimal els havia après de manera autodidacta. No tenir els estudis acabats, 
ni de nàutica ni de la universitat, no va ser un obstacle perquè exercís la docència 
de les matemàtiques durant més de vint-i-cinc anys i que assolís un prestigi reco-
negut tant en aquesta disciplina com en astronomia. 

Els textos que Novellas va utilitzar per conèixer i aprendre els avenços de les 
matemàtiques eren francesos. Francesa era també la influència de la filosofia de 
la matemàtica de Wronski que va impregnar, encara que per poc temps, la ma-
temàtica catalana d’aquests anys, tant a les classes com en els exàmens públics i 
fins i tot en un compendi inèdit que Novellas elaborava en els darrers anys de la 
seva vida. 

Si les classes de matemàtiques constitueixen la part més important de l’activitat 
docent, les memòries que Novellas va llegir a l’Acadèmia representen la part més 
destacada de la seva activitat de recerca. Les observacions astronòmiques i els 
càlculs d’eclipsis de Sol i de Lluna, malgrat les condicions precàries en què s’ha-
vien de realitzar, són la prova fefaent que una línia de recerca sobre l’astronomia 
iniciada per Agustí Canellas va continuar vigent durant la primera meitat del segle 
xix gràcies als treballs d’Onofre Novellas i va seguir després amb el seu deixeble, 
Llorenç Presas.

Novellas va viure en un període bastant convuls de la nostra història. Tres 
guerres —la del francès i les dues carlines— dos bombardeigs, un considerable 
nombre de revoltes —les bullangues i la jamància— i una constant confrontació 
entre dues maneres diferents de concebre l’Estat viscuda amb especial intensitat 
a Barcelona, van haver d’introduir inquietuds, incerteses i desànims en lloc de la 
necessària tranquil·litat espiritual requerida per a una fructífera labor científica. 
No hi havia, doncs, un entorn favorable per a una producció matemàtica original 
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ni els mitjans materials per dur a terme una recerca astronòmica de primera línia. 
I, no obstant això, Novellas va mantenir la flama del desenvolupament científic, 
en la mesura de les seves possibilitats, fent una feina fonamental de difusió del 
coneixement entre els seus deixebles a les seves classes i entre els seus col·legues 
a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Matemàtic, astrònom, i potser poeta, el torellonenc Onofre Jaume Novellas i Ala-
vau és tal vegada el prototip del científic català de la primera meitat del segle xix.

Obres publicades i inèdites d’Onofre Jaume Novellas i Alavau

Obres publicades

Novellas Alavau, Onofre J. «Explicación del mecanismo, cálculo y descripción 
del precisivo instrumento matemático inventado por Fr. D. Agustín Canellas 
(...) construido por Cayetano Feralt (...)». Memoria de Agricultura y Artes. Bar-
celona: Imp. Brusi, maig 1820, p. 195-229. 

Novellas Alavau, Onofre J. «Reducción de las distancias geométricas para la 
exacta formación del mapa de un país; Leída en sesión de 4 de noviembre de 
1835 por el socio...». Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona [Barcelona], núm. 6 (setembre de 1840), Imp. A. Bergnes y Cia., p. 
9-13.

Novellas Alavau, Onofre J. «Observaciones hechas en la primera sesión pública 
de cálculo mental que dio el Sr. Vito Mangiamele en la tarde del día 17 de los 
corrientes en la sala de juntas de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
esta ciudad con autorización de la misma». Boletín de la Academia de Ciencias 
Naturales y Artes de Barcelona [Barcelona], núm. 12 (1841), p. 81; núm. 13 
(1842), p. 109-112, i núm. 14 (1842), p. 118-123, Imp. A. Bergnes y Cia.

Discursos inaugurals dels exàmens públics i classes de matemàtiques

Discurs sobre la utilitat de les matemàtiques. Examen públic de 1824 (perdut).

Discurs sobre la importància del càlcul sublim. Examen públic de 1827 (perdut).

Discurs sobre l’origen de les quantitats, les seves dues maneres de generació i els 
seus increments i decrements. Examen públic de 1830 (perdut).

Discurs sobre la quantitat i les seves classificacions. Examen públic de 1833 (Ar-
xiu Presas RACAB).

Discurs sobre l’origen i progrés del càlcul infinitesimal. Examen públic de 1837 
(Ms. 16 Fons Esteve Terradas).

Discurs sobre l’origen dels logaritmes. Examen públic de 1841 (Ms. 16 Fons Es-
teve Terradas).

El compendi de matemàtiques (Ms. 19 Fons ET).
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Memòries inèdites de la Reial Acadèmia de Ciències i l’astronomia

Sobre la necesidad de la Óptica y la Cosmografía para el acierto en la dirección de 
las naves. 1819 (Arxiu RACAB).

Sobre los eclipses. 1820 (Arxiu RACAB).

Sobre l’eclipsi de 1827 (Arxiu J.C. Biblioteca de Catalunya).

Sobre la posición geográfica de los lugares en la superficie de la Tierra (utilidad 
del primer meridiano fijo y la imposibilidad de determinar-lo) 1833 (perduda).

Sobre los resultados de la observación y cálculo del eclipse parcial de Sol de 15 
de mayo de 1836 (perdut).

Observaciones sobre el eclipse de Luna que tuvo lugar en la noche del 13 al 14 de 
octubre de 1837 (Arxiu RACAB).

Sobre el eclipse de 6 de mayo 1845 (Ms. 19 Fons ET).


