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RESUM: Eduard Toda (1855-1941) fou un dels catalans del segle XIX que més països i ciutats
del món va conèixer. El seu càrrec de diplomàtic el va portar a nombrosos indrets, en especial a
la Xina i Egipte. Gràcies als seus viatges Toda va adquirir una sèrie de coneixements molt
interessants que va voler transmetre a la societat catalana del seu temps a través de l’escriptura
d’articles i llibres.
Aquest treball consta de dues parts: una primera part on presentem un marc conceptual sobre
l’orientalisme i una contextualització històrica sobre aquest fenomen, proposem una relació
directa entre la diplomàcia, la burgesia i el col·leccionisme de cultura material oriental i
aportem una síntesi sobre l’impacte de l’orientalisme a Espanya, Catalunya i Reus.
En la segona part, analitzem les estades diplomàtiques del reusenc Toda a la Xina (1876-1882) i
a Egipte (1884-1886) amb l’objectiu d’inserir el personatge en l’estudi de l’orientalisme,
aportem un revisionisme sobre la seva condició d’egiptòleg i reivindiquem la seva destresa com
a numismata.
Paraules clau: Eduard Toda, orientalisme, egiptologia, segle XIX, diplomàcia, col·leccionisme,
burgesia, Xina, numismàtica.

ABSTRACT: Eduard Toda (1855-1941) was one of the 19th century Catalans that travelled to
the most countries and cities in the world. His diplomatic position allowed him to travel to many
places, especially China and Egypt. Thanks to his journeys, Toda acquired a lot of interesting
knowledge that wanted to transmit to the Catalan society of that time by writing articles and
books.
This essay has two parts: the first part presents the conceptual framework about orientalism and
an historic contextualization about this phenomenon, proposing a direct relationship between
diplomacy, bourgeoisie and the collecting of oriental material culture and apporting the state of
question about the impact of the orientalism in Spain, Catalonia and Reus.
In the second part, we analyse Toda’s diplomatic stays in China (1876-1882) and Egypt (18841886) with the objective of introducing the character in the study of orientalism, apporting the
revisionism about his condition of Egyptologist and claiming his skills as a numismatist.
Key words: Eduard Toda, orientalism, Egyptology, 19th century, diplomacy, collecting,
bourgeoisie, Chine, numismatic.
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1. INTRODUCCIÓ
La primera vegada que vaig sentir anomenar Eduard Toda tenia uns deu anys, i, malgrat no
poder comprendre la transcendència vital d’aquest personatge, hi hagué quelcom en la seva
història que em captivà. En aquells moments, no era capaç de valorar que suposava haver viatjat
a l’altra punta del món amb un vaixell de vapor a finals del segle XIX, haver format part d’una
excavació d’una tomba de l’Antic Egipte o haver reunit una col·lecció de més de 60.000 llibres,
unes fites que per a la meva ment d’infant no eren en cap cas comparables amb la proesa que
significava que aquell misteriós personatge hagués estat capaç de construir-se el seu propi
castell. I és que, tot i que sóc fill de Reus, i per tant, compatrici atemporal d’Eduard Toda, la
realitat és que el meu interès cap aquest fascinant personatge es va iniciar amb la meva arribada
a la vila de L’Argentera.
Curiosament, el primer que vaig conèixer d’aquest petit llogaret fou l’antiga casa on havia
viscut la senyora Francesca Mercader, mare del protagonista principal d’aquest treball.
Actualment la vivenda pertany a la família Font de Rubinat, i, gràcies a la bona amistat que des
de ben petit m’uneix amb en Francesc, he pogut gaudir de nombroses experiències entre una
sèrie de parets i estances que, anys enrere, presenciaren la realitat més quotidiana d’Eduard
Toda.
Uns anys més tard, la meva família va decidir adquirir una segona residència, justament en
aquest petit municipi del Baix Camp. El meu progressiu arrelament al poble, i el contacte més
estret amb els diferents habitants de L’Argentera, va acabar comportant que apreciés de bon grat
una de les persones més nostrades entre els argenterencs.
En les següents pàgines pretenem abordar la figura d’Eduard Toda des d’una perspectiva molt
concreta, amb el principal objectiu de destacar la seva vessant orientalista. Analitzar la totalitat
d’un personatge tan polièdric esdevé un impossible per a la casuística d’un treball de fi de grau,
fet pel qual vàrem considerar molt més oportú potenciar i reivindicar aquest enfocament
orientalista en l’estudi i la interpretació de la seva vida i el seu llegat. Certament, diferents
autors com ara J. Massó, J. Padró, E. Jardí, M. Ginés o M. Á. Molinero Polo han estudiat la
faceta sinòloga o egiptòloga d’Eduard Toda, però en aquest treball hem pretès realitzar un
revisionisme a les seves aportacions i, sobretot, presentar el context històric i conceptual en el
que s’ha d’inserir l’orientalisme d’Eduard Toda.
La realització d’aquest treball no ha estat una tasca senzilla. Primerament, la proximitat cap al
personatge i la simpatia que em desprèn ha pogut fer que en ocasions l’admiració vers la figura
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d’Eduard Toda esbiaixés la meva mirada, una subjectivitat que he cercat reparar en tot moment
amb la contrastació de fonts documentals a partir de les quals he procurat construir un discurs
objectiu i científic.
En altres ocasions, la magnitud d’aspectes estudiats i la voluntat d’entrellaçar-los m’han conduït
a un cúmul de qüestions interessants per a tractar, però que s’escapen de les possibilitats
d’aquest estudi. Gràcies a l’amplitud de mires que m’han aportat els comentaris i les
recomanacions de la Dra. Mònica Bouso García, tutora d’aquest treball de fi de grau, considero
que, finalment, he aconseguit plasmar les principals premisses que volia tractar i destacar, tant
del període, com del personatge.
La temàtica estudiada ha dotat al treball d’una transversalitat que, en ocasions, ha requerit d’un
veritable esforç per trobar l’equilibri entre el general i lo particular, sempre cercant acostar la
realitat personal d’Eduard Toda a la seva temporalitat i realitat global. En bona mesura, el
treball presenta diferents exercicis de síntesi que procuren mostrar el context que acompanyava
al personatge en cadascuna de les seves etapes vitals, un fet que hem considerat totalment
imprescindible per a copsar la realitat tangencial a partir de la qual Eduard Toda va emprendre
les seves accions que, majoritàriament, esdevingueren en proeses gràcies a la seva tenacitat i
diligència.
La confecció del treball consta de dues parts diferenciades, una primera en la que realitzem una
síntesi sobre el fenomen de l’orientalisme i el seu impacte a la societat burgesa europea,
analitzem el cas concret d’Egipte dins del procés de redescobriment d’Orient per part dels
europeus, i exposem un marc més local i particular amb l’objectiu de presentar l’orientalisme a
Espanya, Catalunya i Reus, la ciutat natal del nostre protagonista.
La segona part del treball està dedicada exclusivament al personatge d’Eduard Toda. En primera
instància, presentem una breu biografia de la que se’n desprèn la seva trajectòria vital a partir de
la qual pretenem demostrar la rellevància d’aquest personatge en el si de la societat catalana de
finals del dinou i principis dels vint. A continuació, dediquem un capítol en relació a la seva
estància a la Xina, i un sobre el seu pas per Egipte, i acabem destacant el seu paper dins del
col·leccionisme de cultura material oriental a casa nostra, amb un darrer capítol on reivindiquem
el seu paper i la seva destresa dins de l’estudi de la numismàtica.
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1.1. METODOLOGIA
La metodologia emprada en la elaboració d’aquest treball ha quedat clarament determinada per
la meva situació personal de discapacitat sensorial a causa d’una pèrdua visual severa. La baixa
agudesa visual que m’acompanya des dels 16 anys ha impossibilitat que pugui llegir de primera
mà cap tipus de document, i tots els emprats han hagut de passar per una prèvia adaptació, la
qual té una sèrie de requisits en forma de temps, diners i treball que he assumit íntegrament. Per
aquesta precisa raó, la cerca bibliogràfica fou una de les parts més feixugues per a mi, i la
realitat és que moltes de les primeres obres que em plantejava llegir o consultar varen acabar
quedant en l’oblit dins d’un llistat bibliogràfic que va acabar reduint-se considerablement. No
obstant, és evident que a banda de la impossibilitat de llegir quelcom en paper, l’inexorable pas
del temps, sumat a un ritme de treball personal més lent i costós acabaren d’esgrimir el recull
bibliogràfic que finalment he utilitzat i que m’ha permès realitzar aquesta investigació.
L’adaptació d’aquests documents no sempre és possible, atès que de vegades les biblioteques no
permeten el préstec d’algunes obres que, possiblement, hagueren estat força útils per a la meva
matèria d’estudi. I, malgrat que l’ONCE tingui una biblioteca digital accessible per als afiliats
amb un copiós nombre d’audiollibres, l’especificitat del tema estudiat ha comportat que només
hagi pogut utilitzar una obra d’aquesta biblioteca, en concret el Diccionario Akal del Antiguo
Egipto, de I. Shaw i P. Nicholson (2004).
Tot i aquestes dificultats inicials, la cerca exhaustiva m’ha permès arribar a un reguitzell d’obres
i articles prou ampli per donar una visió contrastada i sòlida. Bona part de les fonts emprades
han acabat essent articles que es trobaven en línia, sobretot dins de la revista Aula Orientalis1,
així com algun treball de màster o tesi doctoral que permetia la seva consulta online, en especial
la d’A. Vela, per a la primera part de contextualització, i la de J. Gort per a la part dedicada
exclusivament a Eduard Toda.
Més enllà d’aquestes fonts secundàries, he procurat emprar algunes fonts primàries que m’han
permès acostar-me a Eduard Toda a través de la seva escriptura. En primera instància, vaig
contactar amb la Biblioteca Nacional d’España per tal que em facilitessin en format PDF les
diferents obres que Toda havia escrit en relació a l’estudi de l’Antic Egipte. Un cop vaig
conèixer el contingut bibliogràfic que Toda havia generat vaig ser conscient que no podia llegir
tot el que ens va deixar escrit sobre Egipte, i, després de rebre les primeres dues obres
El catedràtic d’hebreu de la Universitat de Barcelona Gregorio Olmo Lete, especialista en llengua i
literatura ugarítiques, fou el fundador de la revista Aula Orientalis, revista degana dels estudis orientals
d’Espanya. La revista es va fundar el 1983 (VIDAL 2016: 618).
1
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sol·licitades vaig adonar-me que les adaptacions no eren del tot pertinents i que, a banda, el seu
cost era massa elevat. Per tant, vaig desestimar aquesta idea primerenca, un fet que em va
acabar d’ajudar a redefinir l’objectiu d’aquest estudi. Nogensmenys, les fonts primàries han
estat rellevants en el si del treball, en especial les cartes enviades entre Toda i les seves amistats,
així com el “Dietario de Viajes de Eduardo Toda i Güell”.

1.2. OBJECTIUS
Pel que fa als objectius del treball, serien els següents:
-Presentar l'orientalisme com un moviment més transversal i no només lligat a la
història de l'art.
-Demostrar el lligam entre la diplomàcia del segle XIX i la formació de les primeres
col·leccions europees de cultura material oriental.
-Resseguir l'orientalisme català (personatges, col·leccions, museus)
-Atorgar una nova magnitud a la Reus del XIX a través de reivindicar les seves figures
orientalistes
-Presentar el personatge d'Eduard Toda com l'exemple per antonomàsia de tot l'exposat
al llarg del treball.
-Revisar la condició d’egiptòleg d’Eduard Toda i reivindicar el valor de l’eficiència en
la seva tasca egiptològica.
-Destacar i valorar el paper d'Eduard Toda dins de la numismàtica.

7

2. PRIMERA PART: EL CONTEXT HISTÒRIC (DE LO GENERAL A LO
PARTICULAR)
Realitzar un exercici d’aproximació a una figura històrica és quelcom complex ja que requereix
un esforç constant per assolir l’equilibri entre l’anàlisi del personatge i la seva relació amb la
societat de la qual en fou producte històric. La vida d’un individu està determinada per la seva
procedència, ideologia, religió, cultura, o classe social, però conèixer el seu temps i la seva
societat és quelcom totalment imprescindible per poder aconseguir una síntesi acurada de la
trajectòria vital del personatge. Per aquesta raó, hem decidit dividir aquest treball en dues parts i
presentar una primera part on s’analitza el fenomen de l’orientalisme des de diferents marcs
geogràfics, i una segona part dedicada a l’estudi del nostre protagonista: Eduard Toda i Güell
(1855-1941).

2.1. L’ORIENTALISME
Definir un concepte com l’orientalisme no és una tasca senzilla, puix que tal i com ens recorda
A. Gil Bardají, el significat d’aquest terme ha variat constantment segons les èpoques i la
condició de qui l’emprava (GIL BARDAJÍ 2008: 183). La dificultat de concretar un significat
canònic rau principalment en que és un terme entrellaçat amb el concepte d’orient, un mot que
per si sol és completament difús. Cal recordar que Orient és una regió geogràfica, però que
aquesta es troba completament subrogada a una posició determinada, i, si aquest punt de mira
canvia, la posició geogràfica del que pot ésser Orient també ho farà. Per tant, aquest Orient,
objecte de l’orientalisme, no ha estat mai una realitat geogràfica ben definida sinó que sempre
ha patit una ambigüitat inherent (GIL BARDAJÍ 2008: 183). Per aquest motiu, considerem
necessari esclarir quin orientalisme tractarem en aquest treball i què pretenem evidenciar. La
definició que més s’escau a l’orientalisme estudiat és la que ens aporta J. Vidal, el qual el
concep de la següent manera:
“el concepte d’«orientalisme antic» engloba aquelles disciplines acadèmiques que es
dediquen a l’estudi de les restes materials i textuals del Pròxim Orient durant els
aproximadament tres mil·lennis anteriors al canvi d’era. Bàsicament, aquestes disciplines
són l’assiriologia (dedicada a l’estudi de la documentació cuneïforme) i l’arqueologia
d’una regió que entenem en un sentit restringit, i que engloba els actuals països d’Iraq,
Síria, Turquia, Israel, Líban i Jordània” (VIDAL 2016: 605).
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És important remarcar que el mateix J. Vidal ens adverteix que aquesta definició és subjectiva,
un fet que corrobora les controvèrsies que el propi concepte d’orientalisme genera. Al mateix
temps, també ens recorda que l’egiptologia, malgrat ser una disciplina pròpiament autònoma
presenta punts de contacte evidents amb l’orientalisme, i per aquest fet inclourem aquesta
disciplina dins del nostre estudi (VIDAL 2016: 605). Una altra definició que remet amb força
claredat el que exposarem i analitzarem en aquest treball és la que ens ofereix A. Gil Bardají,
acostant el terme a la seva concepció inicial:
“desde sus remotos y discutidos orígenes, el término “orientalismo” ha servido
fundamentalmente para designar al ámbito académico dedicado al estudio de las
culturas, lenguas, historias y sociedades orientales” (GIL BARDAJÍ 2008: 183).
Un cop definit l’orientalisme com a concepte, ens centrarem en presentar el seu sorgiment com
a fenomen i moviment, un fet que ens permetrà copsar l’impacte que tingué en l’incipient
societat burgesa del segle XIX.
A partir d’aquesta centúria el sentit i significat acadèmic de l’orientalisme va adquirir una nova
dimensió gràcies a les vessants artístiques, les quals estaven clarament influenciades per les
noves tendències nascudes del romanticisme i que trobaren en l’art i la literatura el seu màxim
esplendor (GIL BARDAJÍ 2008: 183).
La renovació cultural pròpia del romanticisme va coincidir amb la industrialització i el
desenvolupament de les noves formes de vida de la societat burgesa, un punt clau en la història
europea atès que s’iniciava el procés per subvertir l’Antic Règim i establir un nou ordre social
on la burgesia tindria un paper del tot protagonista (VÉLEZ 2005: 9-10).
La clau de volta d’aquest canvi fou la Revolució Francesa, un punt de no retorn malgrat el
procés contrarevolucionari. Així ens ho explica J. Fontana:
“La Revolució Francesa es la certitud que la vella societat de l’Antic Règim ha entrat en
un procés de desfeta irreversible que cap restauració no podrà aturar, Però la nova
societat que ha de reemplaçar-la, per més que hagi anat gestant-se, lentament, a
l’interior de la vella, no està acabada ni definida, sinó que anirà construint-se pas a pas,
entre mig de temptejos, lluites, vacil·lacions i fins i tot retrocessos” (FONTANA 2004:
449-450).
A partir del segle XIX començaren a sorgir tot un seguit de dubtes vers la suficiència de la raó,
l’ordre establert o la perfectivitat de l’home. Segons J. Fontana, enfront d’aquests pilars sorgiren
9

noves conviccions, com ara la creença en la primacia de la imaginació, les potencialitats de la
intuïció, la importància de les emocions o el fet que cada individu era únic i tenia la seva pròpia
vàlua (FONTANA 2004: 415).
Aquesta presència d’un marc mental més lligat a les emocions que a la raó estava clarament
determinat per l’impacte del romanticisme, i va comportar un canvi en l’imaginari col·lectiu
europeu. Cal recordar que fou en aquest moment quan, de la mà del romanticisme, Europa inicià
el procés de constituir-se en un conjunt d’estats nació, un fet que també haurem de tindre ben
present quan ens deturem a analitzar la realitat colonial que indestriablement acompanya
l’orientalisme del segle XIX.
Per tant, tal i com afirma J. Fontana; “La creença en un ordre social format per estaments
diversos donaria pas a un nou sistema on tots els homes eren iguals davant la llei i estaven units
per damunt de les diferències de naixement o de fortuna pel fet de pertànyer a una mateixa
comunitat nacional, l’esperit de la qual els feia a tots germans” (FONTANA 2004: 415).
Fou en aquest canvi d’escenari que l’orientalisme entrà en força en els nous valors socials
europeus, i els sentiments de fascinació, admiració i exaltació trobaren en aquest fenomen un
gran impuls que provocà que, tal i com afirma J. Fontana, s’abandonessin les velles regles i es
comencés a pintar o escriure fora de tota norma (FONTANA 2004: 415-416).
Malgrat que l’orientalisme fou molt més que una inspiració artística, el cert és que els pintors
orientalistes2, com ara l’escocès David Roberts (1796-1864), tingueren un paper crucial en
aquest escenari, ja que les seves obres varen esdevenir en l’element material per conèixer
Orient3. Segons M. J. López Grande, a través de les seves pintures, la societat burgesa va poder
admirar la bellesa d’uns paisatges, una vestimenta i uns colors que no s’albiraven al vell
continent:
“Las obras de estos artistas son relatos magníficos, claras expresiones de lo que en
aquellos días la habilidad en el dibujo, el apunte o la acuarela –que tan dignamente
sustituían a la fotografía – podía captar de la exótica realidad geográfica y social de
Egipto, una pintoresca actualidad que se superponía a un pasado remoto y magnífico,
“Podemos citar a Eugene Delacroix, Leon Cogniet, Horace Vernet, Alexandra-Gabriel Decamps,
Prosper Marilhat, Eugene Fromentin, Luigi Mayer, Owen Jones y Hector Horeau entre estos pioneros que
crearon toda una corriente artística inspirada en el antiguo Egipto, el Magreb y el Próximo Oriente y que
fueron conocidos como orientalistas” (AGUSTÍ TORRES 2000: 65).
3
“Muchas de estas obras de arte constituyen auténticos retratos de la inmortalidad, imágenes que han
quedado para la posteridad y que ayudaron a tantas personas a enamorarse de la civilización del Egipto de
los faraones presentando esa visión romántica que marcó época y contribuyó también al auge de la
“egiptomanía” (AGUSTÍ TORRES 2000: 64).
2
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cuyo legado yacía escondido entre las arenas del desierto y las brumas del olvido; un
tiempo lejano y fabuloso que el interés, la curiosidad y la fascinación de occidente
comenzaban a descubrir y conocer” (LÓPEZ GRANDE 2004: 231).
Aquest orientalisme es focalitzava en els països del nord d’Àfrica, el Mediterrani Oriental i el
Pròxim Orient, des d’on es projectaren una sèrie d’ideals vers la vida, la història, la cultura i la
fisonomia d’aquests indrets (CARBONELL 2014: 9).
Més enllà de la tasca ja esmentada pels pintors orientalistes, altrament imprescindible, és
important recordar que la literatura també va jugar un paper rellevant en la construcció de
l’exaltació oriental, destacant el paper de personatges de la talla de Lord Byron o Victor Hugo4,
que presentaren una visió pintoresca d’un àmbit geogràfic i cultural que tot just es començava a
descobrir (CARBONELL 2014: 9). Però a banda d’aquestes aportacions de caire més artístic,
hem d’esmentar els nombrosos relats de viatges que en forma de dietari5 o de llibre de viatges6
ens han permès reproduir l’experiència viscuda per diferents tipologies de viatgers, uns relats
copiosament rics en descripcions i detalls que, tan en el seu temps, com en el nostre, ens
permeten endinsar-nos en el món oriental.
No podem finalitzar aquest apartat de presentació del concepte i el fenomen de l’orientalisme
sense fer referència al testimoni d’altres europeus que ens deixaren un llegat sobre la seva
experiència oriental. Fou el cas d’una sèrie de viatgers que, moguts per l’afany de coneixement
realitzaren un conjunt d’expedicions i viatges que foren tot un veritable impacte7. Una de les
conseqüències directes d’aquestes “aventures” foren una suma de col·leccions que acabarien
essent la base dels museus d’antiguitats orientals en diverses ciutats europees com ara Londres,
París, Berlín, Torí o Leiden (GIL PANEQUE 2001: 340).
“Un dels grans noms del romanticisme europeu fou Víctor Hugo, el qual a través de la seva novel·la La
Nostra Senyora de París (1832), on la catedral és la protagonista, defensa que els monuments són la veu
del poble” (VÉLEZ 2005: 12).
5
Un bon exemple d’aquest tipus de literatura ens el deixaren personatges com ara el propi Eduard Toda
amb el seu Dietari de Viatges d’Eduard Toda i Güell, 1876-1891 (amb un apèndix de 1907) editat per J.
Massó Carballido i publicat pel Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus (MASSÓ 2008), el
Dietari d’un Pelegrí per Terra Santa de Jacint Verdaguer (1889) o el del Pare Bonaventura Ubach,
Dietari d’un Viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923).
6
Alguns dels llibres de viatges més rellevants de temàtica orientalista serien: CHATEAUBRIAND, F. R.
(1975): Itinéraire de Paris à Jérusalem, dins Oeuvres complètes de Chateaubriand, París (edició facsímil
de 1827), LAMARTINE, A. (1842): Voyage en Orient, dins d’Oeuvres complètes – vol. 6è. Ed. Gosselin,
Furne et Cie o VOLNEY, COMTE DE (1787): Voyage en Syrie et en Egypte, Gallica Classique
Bibliothèque National de France.
7
Cal destacar viatgers del segle XIX com ara l’enginyer hidràulic Giovanni Belzoni (1778-1823 nascut a
Pàdua), l’arquitecte anglès Charles Barry (1795-1860), l’enginyer i geògraf francès Louis Maurice
Adolphe Linant de Bellefonds (1799-1883), el fundador de l’egiptologia britànica John Gardner
Wilkinson (1797-1875), el prussià Richard Lepsius (1810-1884) o l’escriptora anglesa Amelia Ann
Blanford Edwards (1831-1892). Per saber més sobre aquests viatgers o d’altres, vegeu CLYTON 1985:
31-56.
4
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Cal recordar que el romanticisme era un moviment que cercava la preservació del patrimoni
com a element memorable d’un passat gloriós, un fet que va acabar comportant el sorgiment de
diferents particulars que s’iniciaren en el col·leccionisme d’antiguitats (VÉLEZ 2005: 25-26).
Aquesta pràctica demostra un fort lligam entre els dos moviments, i ens permet reforçar la
premissa que l’orientalisme fou una corrent que tingué un impacte notori en l’esfera burgesa i
que no només es pot relacionar amb la història de l’art o de la literatura, sinó que des de la
historiografia s’ha de tenir ben present per poder interpretar les primeres relacions colonials dels
nous estats nació a Orient.
El colonialisme europeu del segle XIX va provocar que les friccions entre les diverses potències
europees, sobretot entre Gran Bretanya i França, es traslladessin als països del nord d’Àfrica i
del Pròxim Orient, on la disputa per l’hegemonia d’aquests territoris va acabar comportant la
imposició de l’imperialisme europeu a través del domini colonial. L’expansió colonial va
apropar Europa a la realitat islàmica i en va facilitar un coneixement directe que va provocar
que “el somni es convertís en una experiència vital” (CARBONELL 2014: 10).
Oimés, fou en el segle XIX quan ciències com ara la història, l’arqueologia, l’antropologia o la
geografia visqueren un impuls acadèmic, i fou en aquesta centúria quan sorgiren les dues grans
ciències orientalistes: l’assiriologia i l’egiptologia (GIL PANEQUE 2001: 338).
Aquestes ciències estigueren acompanyades a nivell institucional de la creació de vàries
societats geogràfiques, africanistes o d’història natural entre d’altres, destacant la primera
societat orientalista creada a Holanda el 1781, la qual tenia per objectiu estudiar les llengües del
sud-est asiàtic (GIL BARDAJÍ 2008: 183). Aquestes societats científiques teoritzaren part dels
coneixements adquirits sobre els nous territoris explorats, un fet que fou aprofitat en el procés
de conquesta colonial:
“La labor de estas sociedades no era inocente. Los exploradores permitían el conocimiento
de un territorio que era después integrado por medios militares y explotado a continuación
en beneficio de las potencias coloniales” (MOLINERO POLO 2011: 19).
En el proper apartat ens centrarem en el redescobriment d’Egipte per part dels europeus,
l’exemple per antonomàsia de la confluència entre l’orientalisme i el colonialisme, un cas
particular sobre el que focalitzarem la nostra mirada atès que fou un dels destins consulars
d’Eduard Toda.
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2.2. EUROPA I EL REDESCOBRIMENT D’ORIENT: EL CAS D’EGIPTE
A finals del segle XVIII es va produir un esdeveniment que capgirà la relació entre Europa i
Orient: la campanya napoleònica a Egipte i Síria8 (1798-1801).
Abans de l’expedició, el país dels faraons era un absolut misteri, ja que Europa només en tenia
constància a través dels textos clàssics9, de les narracions dels viatgers de la baixa edat mitjana o
a través dels croats que hi passaren per arribar al Sant Sepulcre (VELA 2019: 14).
Al segle XV, concretament el 1453, hi hagué la caiguda de Constantinoble en mans dels turcs,
un fet que, més enllà del canvi de nom de la ciutat, suposava el trencament de la històrica via
d’unió entre Orient i Occident. Aquest fou l’inici d’una desconnexió pausada que,
paradoxalment, es finalitzà a través d’un conflicte entre dues potències europees. Amb la
invasió d’Egipte s’iniciava una nova disputa entre francesos i anglesos per l’hegemonia del
Mediterrani i Orient, una contesa que de retruc va acabar comportant la rivalitat franc anglesa en
el camp de l’egiptologia (GIL PALENQUE 2001: 337).
Les nacions europees desconfiaven de França i de la seva estrella ascendent, el general
Bonaparte, un líder jove i obstinat que després de la seva campanya victoriosa a Itàlia el 1797
havia aconseguit un prestigi molt considerable que, a ulls del Directori, començava a ser perillós
fins i tot pel propi país. La situació era delicada, i, salvant les distàncies, recordava a la viscuda
per Roma quan hagué de fer front al retorn del gran estratega militar Juli Cèsar (100-44 aC) i a
les seves legions (CLAYTON 1985: 14).
Davant d’aquesta presència incòmoda, Talleyrand, flamant ministre d’exteriors francès, va
comprendre que calia excloure a Bonaparte del govern i va buscar la millor solució pel país. La
necessitat d’obtenir noves colònies per desenvolupar el comerç fou la via d’escapament que
s’utilitzà per aconseguir, temporalment, allunyar a Napoleó del poder. La campanya d’Egipte
tenia doncs una casuística triple: debilitar l’Imperi Otomà, amenaçar la ruta terrestre dels
britànics cap a l’Índia i apartar un jove general que ja es preveia capaç de qualsevol acció
(CLAYTON 1985: 14).
El 18 de maig de 1798 una flota francesa encapçalada pel buc insígnia l’Orient10 deixava enrere
el port de Toulon i posava rumb a Egipte. Era una moderna armada que transportava 34.000

En aquest apartat no en farem cap referència ja que ens centrarem exclusivament en el cas d’Egipte.
Alguns dels clàssics que ens parlaren sobre Egipte foren Heròdot d’Halicarnàs en el llibre II de la seva
Historia, Diodor Sícul, Estrabó, o Plini el Vell en la seva Història Natural (XXXVI, 14) (CLYTON
1985: 8).
8
9

13

homes, armes i animals. L’1 de juliol les tropes ja varen albirar Alexandria, la qual capitulava
sota Napoleó tot just dos dies després. Gràcies a importants i cèlebres victòries, davant dels
mamelucs turcs liderats pel comandant Mulad Bey, les tropes franceses encapçalades per
Bonaparte entraren a El Caire el 24 de juliol del 1798 (CLAYTON 1985: 15).
Mar endins, els anglesos dirigits per Nelson restaven a l’espera per entrar en escena, sempre
pendents dels moviments del seu etern enemic. A la tarda de l’1 d’agost els anglesos decidiren
actuar i fou així com començà una batalla naval en la que els francesos en sortiren clarament
derrotats. El naufragi francès a les costes d’Abukir va provocar que els britànics realitzessin un
bloqueig naval, i quasi tota embarcació francesa que sortís o arribés del port Alexandria
quedava interceptada (CLAYTON 1985: 16-17).
El 1801 una força naval i militar anglesa liderada pel comandant Keith arribava a Alexandria.
Malgrat el bloqueig naval, els francesos havien estat molt actius a Egipte i els anglesos volien
tallar el problema de soca-rel. L’exèrcit britànic, sota les ordres del tinent general Ralph
Abercromby s’imposaren als francesos el 21 de març a Alexandria, i finalment s’acabaria posant
treva al conflicte amb la firma d’un tractat (CLAYTON 1985: 14-25).
Un cop presentada aquesta breu síntesi11 sobre el desenvolupament bèl·lic del conflicte,
centrarem el nostre punt d’estudi en una sèrie de qüestions que ens permetran copsar el lligam
d’aquesta expedició militar amb el sorgiment de l’egiptomania12.
“Así, la campaña napoleónica de Egipto y Siria se convierte en consecuencia, y a la vez en
catalizador de la primera fiebre europea por la cultura egipcia, lejana, exótica, misteriosa y
extraordinariamente atrayente” (VELA 2019: 17).
L’expedició napoleònica estigué dotada d’una sèrie de particularitats que acabaren sent
fonamentals en el redescobriment de l’Antic Egipte. El coneixement adquirit al llarg de la
campanya fou el principal dinamitzador de la creixent fascinació vers els monuments, les
troballes arqueològiques i els jeroglífics. La tasca va recaure en 167 científics i especialistes de

10

El buc de guerra tenia tres cobertes i 120 boques de foc i estava sota el comandament de Louis
Casablanca (CLAYTON 1985: 14).
11
Per ampliar vegeu CLAYTON 1985: 14-25.
12
Podem entendre el concepte d’egiptomania com l’orientalisme centrat en la història, la cultura, la
religió, l’art i l’arquitectura del país del Nil.
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diferents matèries, reunits en la “Comisión de las Ciencias y el Arte de Oriente”13, que viatjaren
amb l’exèrcit francès a Egipte (VELA 2019: 14).
Els generals francesos foren conscients que Egipte era tot un món nou per descobrir, i per aquest
motiu decidiren compartir l’expedició amb una comissió científica que els ajudaria a
comprendre tot allò que els era desconegut. Napoleó, que ràpidament va veure la rellevància que
havien d’adquirir els científics en aquell viatge, un cop es feu amb el poder de El Caire va
fundar l’Institut d’Egypte, pedra angular de la investigació europea d’Egipte (CLAYTON 1985:
21).
Les observacions i interpretacions dels diferents estudiosos varen quedar plasmades en una
monumental obra, la Description de l’Egypte, que fou publicada el 1809 i tingué un impacte
notori en el conjunt de la societat intel·lectual europea. Aquesta gran enciclopèdia fou el primer
estudi consagrat a una civilització antiga, i el seu contingut va comportar la creació de
nombrosos centres d’estudis orientals i egiptològics (GIL PANEQUE 2001: 340).
Però sens dubte, l’esdeveniment que acabaria entrellaçant de forma indestriable l’expedició
francesa amb el sorgiment de l’egiptologia fou el descobriment de la Pedra de Rosetta14, la qual
contenia la clau pel desxiframent dels jeroglífics.
La troballa feta per P.F. Bouchard el 1799 a Al-Rashid (Rosetta) va acabar finalment en mans
angleses arran del tractat firmat el 1802 pel qual tots els objectes recopilats pels francesos
passaven a ser propietat dels britànics. Els francesos però varen poder-ne fer una mena de gravat
en tinta, un fet que acabaria sent fonamental pel procés de desxiframent dels jeroglífics
(CLAYTON 1985: 25-26). Finalment, el 1822, després de que estudiosos com el britànic
Thomas Young aconseguissin llegir en demòtic i identificar el nom de Ptolemeu i Cleòpatra,
François Champollion va acabar trobant la clau de volta i va poder llegir un sistema d’escriptura
mixt, basat en la combinació de fonemes i ideogrames (SHAW i NICHOLSON 2004: 317-318).
Aquest descobriment va engrandir encara més l’admiració cap a l’Antic Egipte que s’havia
produït en les altes esferes de la societat europea, tota una veritable egiptomania, que es va

Per ampliar vegeu GRACIA ALONSO, F. (2019): “Sabios para una guerra. La Comisión de las
Ciencias y las Artes en la expedición a Egipto”, Desperta Ferro: Historia moderna, núm. 40: pp. 60-64.
14
Estela confeccionada en un bloc de granit negre, d’uns 114 cm, inscrita en una de les seves cares en tres
sistemes d’escriptura jeroglífic (a dalt), demòtic (al mig) i en grec (a baix). Conté un decret emès a Memfis el
196 aC per Ptolemeu V en el que es mencionen els beneficis del seu regnat pel país (SHAW i NICHOLSON
2004: 317-318).
13
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veure plasmada en una corrent estilista basada en recuperar i imitar models de l’Antic Egipte en
arquitectura, literatura, pintura o orfebreria (VELA 2019: 17).
La febre per tot allò que significava Egipte va provocar que diferents potències europees es
llancessin sobre el país del Nil, en una carrera que va acabar comportant que es pogués
qüestionar la condició de potència en funció del prestigi de les seves col·leccions egípcies
(VELA 2019: 20).
Com acabem de comprovar, l’expedició napoleònica va causar un veritable impacte en termes
científics i culturals, aportant uns coneixements que esdevindrien la base tant de l’egiptologia
com de l’egiptomania. En els propers apartats analitzarem la funció que tingué la burgesia
ascendent com a agent social dinamitzador del fenomen de l’egiptomania, veurem el rol de la
diplomàcia en la formació de les col·leccions europees i resseguirem el paper residual de
l’orientalisme a Espanya i Catalunya.

2.3. BURGESOS, INTEL·LECTUALS I DIPLOMÀTICS: ELS EUROPEUS I ORIENT
El segle XIX fou la centúria de l’auge del col·leccionisme, que tingué en la burgesia i la
diplomàcia els seus dos grans valedors. La burgesia estava convertint-se en la classe social
hegemònica dins d’una Europa que començava a abraçar el liberalisme com a sistema polític i
econòmic. El paper protagonista que socialment passava a jugar aquesta burgesia puixant,
comportava la necessitat imperiosa de constituir, en paraules de P. Bourdier15: “la creació d’un
habitus, és a dir, d’un esquema de producció de pràctiques que la diferenciessin dins de l’espai
social” (GARCIA ET AL. 2005: 75).
Així doncs, com a grup social la burgesia va desenvolupar tot un conjunt de signes que
conformaven el seu espai simbòlic i el diferenciava dels altres (Bourdieu 1988: 127-142, dins de
GARCIA ET AL. 2005: 75).
La construcció d’aquest espai simbòlic col·lectiu va comportar la relació entre unes pautes
socials i unes activitats que quedaven destinades a aquells qui formaven part de l’esfera burgesa.
Tot seguit, veurem com el col·leccionisme fou clarament una de les activitats que quedà lligada
al nou habitus burgès, una pràctica que tornarà a mostrar-nos l’impacte de l’orientalisme i de
l’egiptomania.
Per saber més sobre els postulats de l’autor vegeu BOURDIER, P. (1977): Cosas Dichas. Gedisa,
Barcelona.
15
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El col·leccionisme va estendre’s com una moda de prestigi social practicada per una burgesia
que s’havia enriquit mitjançant el comerç, la banca o les professions liberals. La nova voluntat
burgesa d’adquirir cultura material del passat va provocar la proliferació de les cases de
subhasta i dels mercats d’antiguitats, les quals encara varen impulsar més la pràctica d’un
fenomen que alhora consolidava les xarxes d’intercanvi a tot Europa (MORA 2015: 8).
Malgrat que la burgesia cerqués, com ja hem vist, constituir un nou espai de representació, el
cert és que el seu col·leccionisme fou una emulació de la recopilació d’antiguitats realitzada per
l’aristocràcia tradicional del XVIII (LÓPEZ GRANDE 2004: 232; MORA 2015: 8).
Cal destacar que l’autenticitat de les peces recollides no era una qüestió sine qua non per formar
part de les col·leccions, fet que connota que el principal propòsit d’aquestes era demostrar el
prestigi social i econòmic del seu propietari (MORA 2015: 16). Les col·leccions privades, en
ocasions foren la base de la formació dels museus europeus d’antiguitats orientals16, institucions
encarregades de custodiar-les i de generar coneixement a partir del seu estudi i observació. Però
la principal font a través de la qual els fons museístics17 europeus es nodriren de peces i
materials arqueològics fou la diplomàcia, gràcies a la tasca dels cossos consulars (VELA 2019:
20).
És important recordar que ser diplomàtic al segle XIX suposava tindre un bon sou, una bona
posició social i disposar de temps lliure, una tríada fonamental que permetia que la dedicació al
col·leccionisme fos quasi la principal ocupació dels càrrecs diplomàtics (GORT 2015: 20-21).
Els exemples de diplomàtics que adquiriren objectes de la cultura material, tant antiga com de la
pròpia època, són nombrosos, i tots responen a un patró comú: la seva presència en una
destinació totalment remota i desconeguda per uns europeus que tot just es començaven a
assabentar de la història tan profusa del Pròxim Orient. La pràctica del col·leccionisme que
dugueren a terme respon doncs a una voluntat de coneixement, tot i que no podem oblidar la
vessant econòmica d’aquesta empresa. La fascinació que despertaven els materials d’antuvi de
les cultures orientals radica, doncs, en una dualitat intel·lectual i econòmica que encaixava
perfectament en el rol que volia adoptar la nova burgesia europea.
Un dels primers casos que podem destacar és el del piemontès Bernardino Drovetti, el qual va
reunir fins a tres col·leccions que acabarien sent la base d’alguns dels principals museus
En l’apartat 6. EL COL·LECIONISME D’EDUARD TODA veurem com fou així en el cas de la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la qual en bona mesura es va crear a partir de
la donació d’una part de la col·lecció privada d’Eduard Toda.
17
Per ampliar vegeu BIERBRIER, M. L. (1995): “El origen de las colecciones de los museos”, Museum
international, núm. 186, pp. 9-11.
16

17

orientals d’Europa. La primera18 va constituir el nucli central del Museu Egipci de Tori, la
segona19 formaria part del fons egipci del Museu del Louvre i la tercera20 acabaria al Museu
Egipci de Berlín (VELA 2019: 20-21).
Un altre personatge molt interessant d’analitzar des d’aquest prisma fou el britànic Henry Salt
(1780-1827), un pintor orientalista que gràcies a la seva influència i prestigi fou nominat cònsol
a Egipte l’any 1816 (VELA 2019: 20-21). Amb l’ajuda de Giovanni Belzoni, Salt va aconseguir
reunir una valuosa pila d’antiguitats que acabaren essent comprades pel British Museum i pel
Museu del Louvre (CLAYTON 1985: 31).
Amb el cas de Salt, veiem clarament com hi ha un lligam entre tot el plantejat fins ara, puix que
fou un pintor orientalista que acabaria essent nomenat cònsol britànic, posició que aprofitaria
per adquirir objectes de l’Antic Egipte.
La dualitat diplomàcia-col·leccionisme fou doncs una mena de premissa que s’estengué al llarg
del segle dinou, i tant fou així que l’art de col·leccionar semblava una obligació més del propi
càrrec diplomàtic.
Per concloure amb aquest apartat, ens fixarem amb algunes figures de la diplomàcia espanyola
que realitzaren col·leccions o aportacions als museus del país. En primera instància, cal
mencionar que les col·leccions orientals generades foren molt més escasses en nombre i volum
de peces, i que no poden comparar-se amb les comentades anteriorment21. De totes maneres,
considerem adequada la presentació d’alguns d’aquests personatges ja que ens permetrà
consolidar l’epíleg del “diplomàtic col·leccionista”, al mateix temps que ens introduirem en un
marc geogràfic més local.
El primer cas que presentarem és el d’Adolfo Rivadeneya, considerat per M.Á. Molinero Polo
com el més important dels orientalistes espanyols del segle XIX (MOLINERO POLO 2004:
32). A la dècada de 1860 fou enviat a Egipte, i entre 1869-1870 fou cònsol espanyol a Damasc.
Gràcies a la seva experiència sobre el territori del Pròxim Orient, el 1874 fou enviat a Pèrsia en
una missió diplomàtica en la que Espanya volia conèixer les possibilitats industrials i comercials
d’aquell llunyà país. Els fruïts d’aquest viatge foren en clau orientalista i no pas econòmica, ja
18

Fou comprada per Carles Fèlix, rei del Piemont, per unes 400.000 lires (VELA 2019: 20-21).
Després de rebre consell del cèlebre Champollion, el rei de França Carles X la va adquirir per 200.000
francs (VELA 2019: 20-21).
20
Fou comprada pel rei de Prússia per 36.000 francs, després d’escoltar els consells de l’egiptòleg Karl
Richard Lepsius (VELA 2019: 20-21).
21
La col·lecció d’antiguitats egípcies del MAN consta d’unes deu mil peces, un nombre no massa elevat
si ho comparem amb el fons egipci dels museus del Louvre, el British o el Metropolitan (PONS
MELLADO 2001: 295).
19
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que Rivadeneya va dedicar-se a identificar jaciments, copiar inscripcions, i, com no podia ser
d’altra manera, va adquirir un petit nombre de peces que passaren a formar part del Museo
Arqueológico Nacional22 (MOLINERO POLO 2011: 17; 2004: 32).
També podem esmentar Antonio López de Córdoba, el qual, aprofitant la seva posició
d’ambaixador a Constantinoble, l’any 1848 va obtenir una sèrie de relleus assiris23 que
actualment es troben dipositats al Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia
(MOLINERO POLO I REDONDO 2014: 100-102).
Un altre personatge lligat a la diplomàcia i el col·leccionisme és Tomás Asensi, que fou
vicecònsol espanyol a Niça, tot i que aquest cas no es tant destacable ja que el més probable és
que la col·lecció de peces egípcies que vengué al MAN24 l’hauria adquirida quan ocupava el
càrrec de director de comerç d’estat (PONS MELLADO 2001: 295-296).
Finalitzarem aquesta breu relació de diplomàtics col·leccionistes amb el nostre estudi de cas, el
reusenc Eduard Toda (1855-1941). Les seves estades diplomàtiques foren gratament fructíferes
en termes d’adquisició de cultura material, puix que tant de la seva estada com a vicecònsol a la
Xina (1876-1882), com a Egipte (1884-1886), en tornà amb un seguit de peces destacable,
formant la major col·lecció d’antiguitats egípcies realitzada per un particular a l’estat espanyol
(MOLINERO POLO 2017: 305).
En la segona part d’aquest treball, veurem amb més profunditat com el diplomàtic reusenc va
aconseguir realitzar aquestes col·leccions, quins són els objectes més destacats que les formen i
quins museus o institucions les custodien actualment.

“El Museo Arqueológico Nacional fue fundado por un Real Decreto de su Majestad la reina Doña
Isabel II el 18 de marzo 1867, con sede provisional en el llamado Casino de la Reinar desde el 9 de julio
de 1871” (PONS MELLADO 2001: 295).
23
“Proceden del palacio de Senaquerib en Nínive (Mosul, Iraq), que se construyó entre los años 703 y
691 a.e” (MOLINERO POLO I REDONDO 2014: 100).
24
Sigles que fan referència al Museo Arqueológico Nacional i que emprarem a partir d’ara quan ens
referim a aquesta institució.
22
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2.4.

L’ORIENTALISME

A

ESPANYA

I

CATALUNYA:

PERSONATGES,

COL·LECCIONS, MUSEUS I LLEGAT
En el present apartat aportarem, des d’una perspectiva àmplia i general, una visió de conjunt
sobre la situació de l’egiptologia a Espanya al llarg del segle XIX, parlarem de les primeres
iniciatives d’estudis orientalistes, i proposarem alguna particularitat de la societat espanyola que
comportà que l’impacte de l’orientalisme fos menor que en d’altres estats europeus. Tot seguit,
focalitzarem la nostra mirada en un marc geogràfic més proper i ens dedicarem a resseguir
alguns elements orientalistes que trobem a la Catalunya del XIX: primers viatgers, estudis
orientals iniciàtics i sorgiment d’institucions museístiques.
Si analitzem Espanya en base els seus estudis orientals durant el segle XIX veurem com hi ha
un clar endarreriment respecte la resta de potències europees, les quals durant la primera meitat
del segle XX ja disposaven de càtedres, especialistes i missions arqueològiques, un fet que
demostra la seva tradició acadèmica. En canvi, l’estat espanyol no va poder començar a ser
considerat com un agent més a tindre en compte en les disciplines orientalistes com ara
l’assiriologia o l’egiptologia fins a finals de la passada centúria (VIDAL 2016: 606).
Segons J. Vidal, les causes d’aquest endarreriment tan notori i pronunciat les trobem
“essencialment a les circumstàncies pròpies de l’estat espanyol durant el segle XIX: inestabilitat
política, subdesenvolupament cultural, manca d’interessos colonials al Pròxim Orient, etc.”
(VIDAL 2016: 606).
Aquest escenari tan convuls va comportar una escassa institucionalització de les disciplines
orientalistes, ja que els esforços estigueren clarament concentrats en altres direccions, i la
ciència quedà relegada a un pla residual. Hi hagueren afanys individuals en el camp de
l’egiptologia, com el d’Eduard Toda quan intentà la creació d’una escola egiptològica
espanyola, però la realitat punyent és que no hi va haver cap tipus de recolzament en clau estatal
i l’interessant proposta del reusenc no va cristal·litzar-se (LÓPEZ GRANDE 2004: 238). El
context de l’època va determinar l’esdevenir de l’egiptologia a Espanya, i, segons D. Casado
Rigalt, que la França de Napoleó fos la principal artífex del redescobriment d’Egipte no va
ajudar a despertar un fort interès cap a l’egiptologia, atès que hi hagué un distanciament i un
rebuig cap als èxits del país veí (CASADO RIGALT 2007: 25).
Pel que fa al fenomen social de l’orientalisme o l’egiptomania, hi hagueren algunes mostres
d’interès i sorgiren personatges destacats en aquest àmbit, però en termes generals l’admiració
vers Orient no fou la mateixa que es donà a altres estats com França o Anglaterra. Certament, la
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societat espanyola no tingué les mateixes oportunitats que les d’altres països europeus propers,
ja que la producció bibliogràfica pròpia25 sobre orient era extremadament limitada, les
traduccions d’obres en altres llengües eren quasi inexistents i les col·leccions públiques eren
poc nombroses26(MOLINERO POLO 2011: 24).
No fou fins el 1871 quan hi hagueren les primeres temptatives en relació als estudis orientals a
Espanya. Destacarem, de forma molt breu, dos projectes coetanis que compartiren un mateix
fracàs: la creació d’una escola de llengües orientals a Madrid, i la creació de la Comisión
Arqueológica Española a Oriente27, la primera expedició cap al Mediterrani Oriental
organitzada pel govern espanyol.
El 1871 Francisco García Ayuso28 obria a Madrid la primera escola de llengües orientals, en la
que s’impartien bona part de les llengües orientals vives, i algunes de les mortes (sànscrit,
avèstic i accadi) (Escribano 2001, dins de MOLINERO POLO 2004: 17). L’existència
d’aquesta escola fou molt important en qüestions simbòliques, ja que en paraules de M.Á.
Molinero Polo suposava la “introducción en España de una escuela en la que obtener lo que se
consideraba entonces el fundamento metodológico de los estudios orientales” (MOLINERO
POLO 2004: 17).
La iniciativa i direcció de la Comisión Arqueológica a Oriente, anà a càrrec de Juan de Dios
Rada y Delgado29, cap de la secció de Prehistoria y Edad Antiga del MAN. L’empresa va
aprofitar el viatge que havia de realitzar la Fragata Arapiles30, la qual sortiria des de Nàpols i
viatjaria a diferents ports31 del llevant. En clau egiptològica, la comissió només va viatjar a
Alexandria, l’última parada del trajecte, quan els recursos econòmics eren quasi inexistents.

No fou fins l’any 1883 quan trobem el primer manual modern sobre història d’Egipte fet per un
espanyol, concretament el volum I del compendi d’Historia Universal, Edad Prehistórica y Período
Oriental, del català Manuel Sales i Ferré (Ulldecona 1843-Vinarós 1910), que fou catedràtic de la
Universitat de Sevilla (VELA 2019: 28).
26
Es podien trobar a les ciutats de Madrid, San Sebastià, Vilanova i la Geltrú, Vic o Barcelona
(MOLINERO POLO 2011: 24).
27
“El nombre y la idea retoman, sin ninguna duda, el de la comisión creada por la convención francesa en 1798
para acompañar a la expedición de Bonaparte” (MOLINERO POLO 2004: 28).
28
Francisco García Ayuso fou l’espanyol amb una formació en filologia oriental més àmplia (sànscrit,
àrab, persa, etíop, sirià, accadi...) (MOLINERO POLO 2011: 19).
29
Estigué acompanyat pel diplomàtic i hel·lenista J. Zammit i R. Velázquez Bosco, un arquitecte que
s’encarregà de les planimetries i els dibuixos (Chinchilla Gómez 1993: 287 dins de MOLINERO POLO
2004: 28).
30
Vegeu RADA y DELGADO, J. (1876): Viaje a Oriente de la Fragata de guerra “Arapiles”. Emilio
Oliver y Compania, Editores, Barcelona.
31
“La Arapiles, visitó numerosas ciudades como Siracusa, Atenas, Troya, Constantinopla, Mitilene,
Esmirna, Castro, Cos, Tigani, Jaffa, Cesarea, Chipre, Rodas, Beirut, Port Said, y por supuesto Alejandría.
De los 86 días que duró el viaje, sólo dos permaneció en esta última ciudad, en concreto el 4 y el 5 de
septiembre” (PONS MELLADO 2001: 299).
25
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L’estada a Egipte fou merament testimonial, ja que tan sols hi estigueren dos dies, un període
totalment insuficient per poder realitzar qualsevol tipus d’estudi mínimament seriós.
En definitiva, l’egiptologia espanyola durant el segle dinou fou quasi un miratge, ja que la
pèrdua del prestigi internacional i la manca de recursos varen provocar que no hi hagués
l’interès necessari per implantar uns estudis egiptològics espanyols, malgrat els esforços i la
tenacitat del reusenc Toda, el qual no fou capaç d’aconseguir aquesta fita, una de les poques que
se li resistiren (VELA 2019: 30; CASADO RIGALT 2007: 37).
“Es solo mi intento, y con lograrlo quedarán recompensados mis afanes, que esta serie
arqueológica que hoy inauguramos pueda servir de estímulo a nuestra estudiosa
juventud” (TODA 1887, dins de VELA 2019: 30).
L’orientalisme a Catalunya tingué una mica més de cabuda que en el conjunt espanyol. El
principal factor diferencial perquè hi hagués aquesta minsa millora fou, probablement, la
presència d’una societat burgesa més consolidada que no pas en la resta de l’estat, on aquest
grup social era quasi inexistent.
Catalunya fou l’escenari de la revolució industrial a Espanya durant la primera meitat del segle
XIX. La indústria tèxtil va permetre prosperar a la societat, un fet que unit al seu posicionament
geogràfic va provocar l’establiment d’una sèrie de vincles amb altres parts d’Europa i la
Mediterrània (VELA 2019: 60). La burgesia catalana es sentia clarament més propera als
interessos europeus, i s’emmirallava en els models d’acció i representació que preponderaven en
la burgesia europea (GARCIA ET AL. 2005: 75).
Per tot el que hem exposat fins ara, i segons com argumenta A. Vela, considerem que la
presència d’una burgesia catalana emergent fou la clau de volta que provocà la diferència
orientalista entre Catalunya i Espanya:
“La pujante e ilustrada burguesía catalana, así como la tradicional intelectualidad de los
religiosos de las diversas órdenes, ayudaron a reunir piezas que hoy se encuentran
repartidas por toda la geografía catalana” (VELA 2019: 60).
El coneixement del món bíblic també va esdevenir com un dels dinamitzadors en l’estudi
d’Orient, atès que per a una millor formació dels monjos era necessari un coneixement directe
sobre els paisatges i els escenaris dels diferents paratges dels textos bíblics, els quals bàsicament
es concentren als països actuals de Síria, Palestina, Iraq i Egipte (VIDAL 2016: 614). Per la
casuística d’aquest treball no podrem endinsar-nos en aquest aspecte, però esmentarem la figura
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del pare Ubach, el viatge de Jacint Verdaguer a Terra Santa i algunes institucions de caire
religiós com ara el Museu Episcopal de Vic o el Museu Bíblic de Montserrat.
Si ens fixem en alguns dels32 preorientalistes que sorgiren a Catalunya al llarg del s. XIX,
veurem com alguns d’ells estaven o bé lligats a la burgesia industrial, o bé a alguna ordre
religiosa. El primer preorientalista català que podem mencionar és Josep Brunet i Bellet
(Barcelona 1818-1908), un industrial tèxtil que fou autodidacta en el camp de l’assiriologia.
Destacà per la seva faceta de bibliòfil, ja que fou propietari d’una de les biblioteques privades
més importants de Barcelona a finals del dinou, i va aconseguir adquirir nombroses obres i
estudis sobre el Pròxim Orient Antic, introbables aleshores en les biblioteques catalanes
(VIDAL 2016: 606).
Un altre cas interessant d’esmentar és el de Joaquim Miret i Sans (Barcelona 1858-1919). És
interessant destacar aquest preorientalista, ja que la seva fascinació vers la història i la cultura
oriental respon a les visites que realitzà a les sales d’antiguitats del Museu del Louvre, el British
Museum i el Museu Arqueològic d’Estambul, una mostra de que, com ja hem vist, les
exposicions museístiques dinamitzaren la passió oriental (VIDAL 2016: 607).
Per acabar amb els preorientalistes recuperarem, en aquest cas, la figura d’un mallorquí, el
jesuïta Joan Rovira Orlandis (Palma 1877-Tortosa 1936). Malgrat que Rovira i Orlandis tingués
una formació en assiriologia, J. Vidal el considera preorientalista ja que la seva tasca fou molt
limitada i malauradament no va servir per impulsar la disciplina. El més preable que Rovira i
Orlandis va aportar fou la traducció al català, i després al castellà, del poema babilònic de la
creació Enūma Eliš (VIDAL 2016: 608).
A continuació, presentarem la figura d’algun dels catalans que viatjaren a Orient al llarg del
segle XIX. Començarem amb Domènech Badia Levich (Barcelona 1767-?), més conegut com
Alí Bey el-Abbasy, el qual, entre 1803 i 1808 va viatjar a nombrosos indrets: Egipte, Marroc,
Trípoli, Xipre, Aràbia, Síria i Turquia. Viatjà per Orient per realitzar un espionatge per a Godoi,
i fou el primer espanyol, dels que en tenim constància, que va visitar Egipte amb fins
d’investigació (VELA 2019: 24). La seva figura té una transcendència també en clau europea,
sent un dels primers viatgers occidentals del segle XIX en recórrer el món musulmà fent-se
passar per un príncep abbàssida (LÓPEZ GRANDE 2004: 229). En relació a l’egiptologia, els

Per preorientalistes s’entenen aquells homes (no hi ha notícia de cap dona) que s’interessaren per
l’estudi de l’antiga Mesopotàmia, però que ho feren sense cap formació respecte la matèria (VIDAL
2016: 606).
32

23

seus relats de viatges són interessants ja que ens aporten una descripció sobre l’estat d’algun
dels monuments33 quan tot just s’iniciaven els primers estudis seriosos al respecte.
Més enllà de tot l’esmentat, el personatge d’Ali Bei sempre adquireix un significat especial
quan s’analitza la figura d’Eduard Toda, puix que el reusenc fou qui va trobar i identificar els
manuscrits d’Ali Bei, que actualment es conserven a la Casa de l’Ardiaca de Barcelona gràcies a
la seva donació. A més, cal destacar que els articles que Toda va publicar al diari de Madrid El
Globo sobre Egipte estaven firmats com a Ali Bei, probablement perquè aquests primers articles
estaven molt lligats al moment i a la situació política que Toda es trobà quan arribà a Egipte34
(MOLINERO POLO 2017: 293-294).
Un dels altres pocs catalans que viatjaren cap a Orient durant el segle dinou fou Sinibald de Mas
i Sans, el qual es va embarcar cap a l’aventura oriental el 1834 (GORT 2015: 72).
Una altra tipologia de viatger la trobem en la figura d’Eduard Toda, el qual, com ja hem vist,
viatjà a Xina i Egipte en rang de vicecònsol. La seva estada a ambdós països fou una de les
experiències més significatives que visqué un català a Orient durant el segle XIX, unes
vivències que analitzarem amb detall al llarg de la segona part d’aquest treball.
Per concloure amb aquesta petita presència dels viatgers catalans a Orient durant el segle XIX,
ens fixarem en el nostrat Mossèn Cinto. Considerem interessant destacar el viatge35 de Jacint
Verdaguer (1845-1902), perquè ens permet reforçar alguna de les qüestions esmentades. D’una
banda, la seva procedència religiosa ens recorda la voluntat estesa en les diferents ordres de
cercar els paratges esmentats pels textos bíblics. De l’altra, el seu relat sobre el seu viatge
consolida el raonament que hom que viatjava a Orient, deixava un llegat en forma de dietari o
llibre de viatges, un element recorrent en el viatger del dinou.36
Les institucions museístiques catalanes que tingueren relació amb l’orientalisme no es poden
considerar espectaculars, i el seu impacte no fou del tot rellevant, però cal que les posem en
valor ja que dins del conjunt espanyol són clarament destacables37.

33

Badia ens explica que, malgrat el seu interès pels monuments, no va poder arribar-hi per la presència
d’individus perillosos, però va poder contemplar-los gràcies al “telescopi acromàtic” i a l’”anteull militar”
(LÓPEZ GRANDE 2004: 230).
34
Per saber més sobre la situació d’Egipte quan Toda hi arribà, vegeu l’apartat 5.1. EGIPTE EN TEMPS
DE TODA (1884-1886).
35
En la segona part del treball comentarem breument la relació entre Eduard Toda i Jacint Verdaguer en
l’apartat 3.3. EDUARD TODA I LA RENAIXENÇA.
36
Vegeu VERDAGUER, J. (1889): Dietari d’un Pelegrí per Terra Santa de Jacint Verdaguer.
37
Catalunya custodia el 41,6% del total nacional de peces egiptològiques (VELA 2019: 59).
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A finals del segle XIX, en ple vigatanisme i de forma coetània als treballs de Toda a Egipte, el
Museu Episcopal de Vic va formar una interessant col·lecció egípcia a partir de diferents
donacions de particulars (VIDAL 2016: 609).
Una altra institució molt rellevant en relació al nostre marc d’estudi fou la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer. Com ja hem mencionat, custòdia bona part de les col·leccions que Toda generà
durant la seva estància diplomàtica a la Xina i Egipte, sent una de les institucions capdavanteres
en l’exhibició de cultura oriental a tot l’estat. Però la institució que tingué una relació més
directa amb Orient fou, clarament, el Museu Bíblic de Montserrat.38
La història d’aquest museu està indestriablement lligada a la figura del pare Bonaventura Ubach
(Barcelona, 1879-Montserrat, 1960), l’artífex de la seva creació el 27 d’abril de 1911. El
naixement del museu fou conseqüència de la principal gran obra d’Ubach, la traducció dels
textos bíblics al català. Aquesta obra té un interès destacable ja que el seu autor volia que “la
seva Bíblia” anés acompanyada amb mapes, fotografies i dades etnogràfiques que ajudessin a
entendre l’entorn i el context del món bíblic (VIDAL 2016: 614). Entre el 1906 i el 1930,
Ubach va estar reunint diferent material oriental, gràcies a la seva estada a Palestina (19061910), el viatge a El Caire (1907), a Iraq (1922-1923)39 i el darrer viatge a Egipte (19271929). Aquestes expedicions varen permetre al benedictí formar la major col·lecció 40
d’objectes arqueològics d’orient existent a Catalunya (VIDAL 2016: 614-615).
En paraules de J. Vidal: “com a conclusió es pot dir que, gràcies a la voluntat d’Ubach,
disposem a Catalunya d’una col·lecció de materials del Pròxim Orient Antic, que malgrat no
sigui comparable a les grans col·leccions europees o nord-americanes sí que és prou
significativa ja que permet al públic català aproximar-se a les antigues cultures del Pròxim
Orient Antic a partir dels seus vestigis materials” (VIDAL 2016: 616).

Anteriorment s’anomenava Museu de L’Orient Bíblic de Montserrat (VELA 2019: 59).
Tenim informació detallada d’aquest viatge gràcies a la conservació del dietari d’Ubach, un fet que
reafirma el lligam entre els viatges a Orient i la seva narració en dietaris personals o llibres de viatges.
Vegeu UBACH 2009.
40
En podem destacar 164 tauletes cuneïformes, o” más de 200 papiros egipcios, la mayor colección de este
tipo de manuscritos de toda España” (VELA 2019: 59).
38
39
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2.5. REUS I L’ORIENTALISME: EL PARADIGMA D’UNA CIUTAT BURGESA I
INTERNACIONAL DEL SEGLE XIX
El darrer apartat de contextualització el dedicarem a la ciutat de Reus durant el període 17501900. Aproximar-nos a la realitat de la ciutat natal d’Eduard Toda ens permetrà veure el
creixement econòmic i industrial que va experimentar Catalunya en aquesta etapa, sent Reus un
dels exemples més clars de puixança econòmica i demogràfica.
Presentades les principals característiques de la capital del Baix Camp, adoptarem una
“perspectiva orientalista” i, amb quatre pinzellades, parlarem de figures tan il·lustres com les de
Marià Fortuny o Josep Tapiró.
Durant la segona meitat del segle XVIII hi hagué una expansió social, econòmica i demogràfica
que va permetre el redreçament de Catalunya després de la Guerra de Successió i l’arribada dels
Borbons al tron espanyol. Un dels sectors claus que varen permetre la recuperació econòmica de
Catalunya fou el vitivinícola, el qual va incrementar molt considerablement la seva superfície de
conreu i amb els seus productes i derivats va ser el principal dinamitzador de l’estructura
econòmica de tot el Principat. Els beneficis que es generaren estigueren destinats, en gran
mesura, a la industrialització del país durant el segle XIX, la qual hauria estat impossible sense
el capital agrari (VITAL 2010: 1).
La ciutat de Reus i els municipis del seu voltant foren el màxim exponent de l’auge vitivinícola,
convertint-se en el centre de la producció i l’activitat econòmica del Camp de Tarragona. Molts
particulars reusencs disposaven de les eines i les instal·lacions necessàries per produir
aiguardent, una beguda molt preuada en aquell moment, amb una gran sortida als principals
mercats internacionals. L’aiguardent de Reus tenia molt prestigi i una gran acceptació a
Anglaterra, França i en el mercat americà, i eren les grans capitalitats d’aquests territoris les que
decidien, juntament amb Reus, la fluctuació del preu d’aquest producte. D’aquesta etapa
comercial i agrària tan fructífera per la nostra ciutat ens ha quedat com a llegat la cèlebre frase
de “Reus, París i Londres”. Els beneficis generats per la comercialització de l’aiguardent i
l’existència d’una burgesia emergent varen provocar que la ciutat de Reus esdevingués en la
segona de tot el Principat (VITAL 2010: 1-2).
Pel que fa a l’increment demogràfic, Reus també fou clarament una de les localitats més
destacades. Segons ens aporta J.M. Arauzo, entre 1750 i 1770 la vila va augmentar en 379 cases
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i entre 1770 i 179941 el nombre de veïns augmentà en 1020, i els carrers varen passar de 34 a 81
(GORT JUANPERE 2017: 59-63).
Reus entrarà al segle XIX com la segona ciutat en importància demogràfica de Catalunya: el
1802 arribava als 16.948 habitants, el 1820 assolia els 20.225, i en el darrer cens del segle
(1897) la població reusenca constava de 26.752 habitants (ANGUERA 1980: 3-4).
Malgrat la fossilització demogràfica42 que va experimentar Reus en la segona meitat de la
centúria, es mantingué com la segona ciutat de Catalunya en termes demogràfics fins al 1900.
Aquest creixement de la ciutat va suposar la multiplicació dels tallers dels mestres d’oficis,
destacant el cas dels velers i els43 boters, dos rams molt lligats a la producció d’aiguardent. En
relació a l'ocupació dels reusencs el 1797, hi havia 24 fàbriques d'aiguardent, una d'indianes —
que ocupava 10 teixidors i 38 empleats— i cinc fàbriques de cotó, amb 362 empleats (GORT
JUANPERE 2017: 64-71).
Segons la població activa del 181144, Reus tenia una base oligàrquica però alhora, una
economia dividida, amb 362 pagesos, una indústria amb 488 treballadors tèxtils i 106 a la pell,
i 226 boters lligats amb l’exportació de l’aiguardent (ANGUERA 1980: 3).
La real i progressiva industrialització de la ciutat al llarg del segle dinou no feu recular a
l’agricultura, sinó que la va acabar de consolidar com un dels pilars econòmics de la ciutat. Cal
entendre que aquesta agricultura era molt rentable ja que era la base de les dues indústries
locals: l’oli i l’aiguardent (ANGUERA 1980: 9). Des del 1852 però la vinya va començar a ser
víctima d’una sèrie de plagues que, juntament amb altres factors varen provocar la fallida
vitivinícola i l’aposta de l’agricultura reusenca pels fruïts secs, concretament per l’avellana.
Nogensmenys, cal recordar que en aquells moments s’estava produint, com en la resta de
Catalunya, el pas del “pagès al ciutadà, pel qual el camperol arruïnat o el cabaler es
transformaven en obrers industrials” (ANGUERA 1980: 10).

41

El 1787 es va fer el cens de Floridablanca, el qual ja presentava una visió completa pel que fa al
nombre d’habitants, i ens aporta el seu sexe, edat i estat, alhora que en la majoria de casos també se’ns
aporta l’ofici dels veïns.
42
L’any 1857 (dos anys després del naixement d’Eduard Toda), la ciutat de Reus tenia, segons el primer
cens fet amb tècniques modernes, 28.171 habitants, una dada que entreveu un estancament molt fort
demogràficament parlant ja que durant els darrers quinze anys no ha incrementat la població ni en 100
persones (ANGUERA 1980: 4).
43
Destacaven els velers —o teixidors de veles—, amb 356 mestres, 45 fadrins i 101 aprenents. Els
seguien els boters, amb 331 mestres, 38 fadrins i 23 aprenents” (GORT JUANPERE 2017: 64-71).
44
Vegeu la taula detallada amb tot el conjunt de professions i treballadors dins de ANGUERA 1980: 3.
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L’any 1843 es va instal·lar a Reus la primera fàbrica de vapor, coneguda com a vapor Vell, i el
1846 es va crear la Fabril Algodonera, més coneguda com a Vapor Nou. La presència
d’aquestes dues tèxtils va provocar una sèrie de rèdits als accionistes, però al mateix temps va
empènyer molts menestrals de Reus a la proletarització (ANGUERA 2003: 15-16).
Aquest procés de transformació cap a la nova ciutat burgesa va estar determinat, segons P.
Anguera, per una societat dinàmica i activa:
“Tot plegat implicava una societat dinàmica i en ebullició, amb contactes comercials
amb d’altres ciutats catalanes, espanyoles i europees de característiques similars de les
quals rebia ben aviat i incorporava les novetats tecnològiques, però també les
ideològiques i estètiques, la moda inclosa, des de la forma de vestir-se o pentinar-se als
corrents en alça en la literatura o les belles arts” (ANGUERA 2003: 14-15).
L’existència d’una societat en transformació implicava una sèrie de conflictes socials i
ideològics que cada vegada foren més exceptuats, i de manera progressiva es va anar
configurant una societat amb marcades desigualtats socials on, amb paraules de P. Anguera; “els
rics eren cada vegada més rics, i els pobres més pobres” (ANGUERA 2003: 15-16).
La formació de les grans fortunes i el desenvolupament econòmic causaren la creació d’edificis
de caire més senyorial com ara Cal Bofarull o Cal Miró (GORT JUANPERE 2017: 63). A
mitjans del segle XIX, la nova i potent burgesia va deixar de construir-se grans casals i va optar
per cases de diverses plantes, que tenien tots els requisits de comoditat i decoració de l’època, i
on pràcticament totes les plantes baixes eren dedicades a activitats productives.
La nova ciutat burgesa tindria com a eix vertebrador la Pl. de la Revolució, espai que va
guanyar la ciutadania amb l’enderrocament el 1869 del Convent de les Carmelites Descalces
(ANGUERA 2003: 2). L’any 1882 es va inaugurar el Teatre Fortuny ubicat a la Pl. de la
Revolució, que aquell mateix any va passar a anomenar-se Pl. del Prim, i es situà un
monument45 del general al vell mig de la plaça (GORT JUANPERE 2017: 81-85).

45

Aquest monument va portar força controvèrsia arran de les disputes polítiques que pivotaven al voltant
de la figura del general. Per això, no es va inaugurar oficialment en el moment en que es va col·locar, ja
que es volien evitar els possibles aldarulls, i finalment el 1983 es va donar el monument per inaugurat
oficialment sense cap acte previ (GORT JUANPERE 2017: 85).
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L’AMBIENT CULTURAL: L’ORIENTALISME REUSENC
El segle XIX va suposar la fi de l’Antic règim i de les formes gremials de producció. La
industrialització de la ciutat va provocar un canvi de mentalitat que va acabar determinant el pas
de la cultura tradicional a la urbana. Fou en la segona meitat del segle XIX quan arrelaren amb
força a la ciutat una sèrie de noves tendències ideològiques, un fet que va provocar que Reus es
convertís, després de Barcelona, en la ciutat de referència pels moviments culturals a Catalunya.
En aquesta centúria sorgiren una sèrie de fills il·lustres per a la ciutat, dels que en destacarem
els qui tingueren una vessant oriental. Com hem vist en l’apartat anterior, Reus fou una ciutat on
la burgesia es va anar consolidant, un fet que també podem lligar amb el seu orientalisme local.
Un dels màxims exponents de l’orientalisme pictòric fou el pintor reusenc Marià Fortuny (Reus
1838 – Roma 1878) el qual juntament amb el també pintor orientalista Josep Tapiró (Reus 1836
– Tànger 1913), i Eduard Toda, constitueixen un “orientalisme reusenc” lloable de mencionar.
Fortuny va viatjar al Marroc durant la contesa hispanomarroquina (1859-1860), un conflicte que
provocà la veritable expansió orientalista al nostre país (CARBONELL 2014: 16). La Diputació
de Barcelona va enviar a Fortuny al nord d’Àfrica per documentar amb les seves pintures la
reeixida campanya militar, on hi destacà un altre reusenc, el General Joan Prim. Les
composicions orientalistes que sorgiren arran d’aquest viatge constitueixen el bo i el millor de
l’orientalisme, adoptant una gran ascendència en l’imaginari de la societat europea, i projectant
a Fortuny com el pintor català més internacional del segle XIX (CARBONELL 2014: 16).
Segons J. Fontana, Marià Fortuny fou el primer pintor català conegut i estimat a Europa, sent el
pintor català més important del segle ja que ens ajudaria a mirar la pintura amb uns ulls nous
(FONTANA 2004: 420). Aquestes paraules realcen encara més la seva figura i ens demostren la
grandesa d’aquest personatge.
El també reusenc Josep Tapiró i Baró, que fou bon amic de Fortuny, no ha rebut el mateix
reconeixement que el seu col·lega, tot i que va assolir un nivell pictòric altíssim amb una tècnica
molt ben depurada que atorgava una gran versemblança a les seves aquarel·les, considerades
pintura etnogràfica. D’aquest il·lustre reusenc en podem destacar que fou el primer pintor
peninsular en instal·lar-se permanentment a la ciutat de Tànger, on hi va residir des del 1876 i
fins l’any del seu traspàs (CARBONELL 2014: 17). Aquest fet es molt significatiu ja que va
suposar que Tapiró convisqués durant quasi quatre dècades amb una societat oriental que
s’allunyava en molts aspectes del “seu món”. Cal reivindicar el llegat d’aquest magnànim pintor
ja que, per diverses raons, la seva figura ha sofert un oblit gens merescut. Certament, en els
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darrers anys s’han publicat una sèrie de llibres que comencen a situar a l’artista reusenc com un
dels capdavanters de l’escola pictòrica africanista peninsular (CARBONELL 2014: 17-18).
El 1883 Tapiró va viatjar a Londres, on va comercialitzar algunes de les seves obres i fins i tot
les va presentar al Príncep de Gales. Després de la seva profitosa estada a Londres, Tapiró va
viatjar a París, Reus i Barcelona, on també va vendre alguna de les seves preuades creacions.
Aquest fet és rellevant ja que Fortuny va realitzar exposicions de les seves obres a París i
Londres, un fet que destaca la importància d’aquestes dues grans ciutats europees i ens recorda,
d’una manera o altra, la seva relació amb Reus. Curiosament, Eduard Toda també tingué relació
amb París, quan participà en el tractat de pau amb els EUA arran del desastre colonial del 98, i a
Londres, on hi residí durant divuit anys (RIUDOR 2008: 181).
La relació d’aquests personatges ens permet proposar l’etiqueta de “orientalisme reusenc”, la
qual permet redimensionar la cèlebre frase de “Reus, París, Londres”46.

46

Vegeu ANNEX 1: Figura 1.
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3. SEGONA PART: EDUARD TODA (1855-1941): UN REUSENC UNIVERSAL
“El senyor Toda, el vaig conèixer a la penya del senyor Matheu. Era ja un home vell, una mica
més alt que l’elevació humana natural del país, amb uns cabells blancs que havien estat rossencs,
molt ben construït, ossat, sense greix, amb uns ulls grisencs que encara conservaven la vivesa,
amb una constitució massissa i saludable, excel·lent. No era pas un home llarg de paraules. [...]
Com era internament? Era difícil de tenir-ne alguna idea. Trobar un home solitari, silenciós i
discret en la Barcelona del moment, devorada per una loquacitat purament verbal, superficial i en
definitiva irresponsable feia un gran efecte – sobretot pensant en la seva llarga navegació per la
vida. De les persones que vaig conèixer en aquest país en l’època de la meva joventut el senyor
Toda és dels qui m’impressionaren més” (Pla 1991: 84, dins de GORT 2015: 131-132).

Analitzar la totalitat d’un personatge tan polièdric com Eduard Toda esdevé una tasca quasi
impossible, ja que la complexitat de la seva vida i el seu llegat són inabastables. Altrament, en
aquesta segona part ens dedicarem a estudiar les experiències orientalistes del reusenc,
resseguint les seves destinacions diplomàtiques, especialment la Xina i l’Egipte que Toda ens va
descobrir.
Primerament, realitzarem una breu biografia estructurada en una sèrie d’apartats que permetran
ubicar el personatge en la seva dimensió vital. L’element vertebrador de la síntesi que
presentarem serà una relació cronològica i geogràfica47 que ens facilitarà ubicar en tot moment
el personatge i la seva obra. Tot seguit, ens centrarem en la seva carrera consular i ens
endinsarem en la seva estada a Orient.
Finalment, parlarem de les col·leccions que Toda va generar a través dels seus viatges i
conclourem amb una valoració sobre la seva faceta de numismata.
Proposar una breu biografia sobre un personatge d’aquesta magnitud és quelcom arriscat, ja que
qualsevol element no citat pot ésser altament rellevant a causa de l’amplitud vital de Toda. Les
“set cares d’Eduard Toda”48 són la mostra que estem davant d’un personatge que perfectament
podria ser de pel·lícula:

47

Vegeu ANNEX 1: Figura 2.
Títol d’un interessant documental realitzat l’any 2016 en motiu del 75è aniversari de la mort d’Eduard
Toda: MASIP, Ramon et al. (2016); “Les set vides d’Eduard Toda”. Producció del documental: MAB’S i
Making Movies. Amb el suport de la Diputació de Tarragona, del Departament de Cultura de la
Generalitat i de l’ajuntament de Reus. Es pot visualitzar a: https://youtu.be/_w-ZiJ109u4
48
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“és un personatge digne de pel·lícula de l’època més daurada de Hollywood; en lloc
d’una vida, sembla que n’hagués viscut cinc, sis o set” (Masip, Orensanz i Vinuesa, dins
de ROMANÍ 2017: 10-11).
Per introduir-nos en la trajectòria vital d’Eduard Toda, Considerem adequat començar aquesta
síntesi sobre el personatge amb les paraules de J. Massó, un dels seus màxims estudiosos:
“El diplomàtic, historiador, egiptòleg, bibliòfil i escriptor és un dels catalans més
universals i interessants de la seva època (...) tot un personatge, brillant, polifacètic,
poliglota, hàbil, generós i amb una gran capacitat de treball” (MASSÓ 2008: 7).
Una de les altres mostres de la magnitud de Toda radica en la seva inclusió dins dels “grans
homenots” de J. Pla, un fet que el situava a l’alçada de personatges com Joan Fuster, Salvador
Papasseit, Antoni Gaudí o Salvador Espriu, entre d’altres. La inclusió de Toda en aquest
compendi podria ser per múltiples raons, però J. Pla admirava la quantitat de llibres i articles
que va escriure i la seva temàtica tan variada, la grandiosa biblioteca que va reunir i, sobretot, la
seva capacitat de tirar endavant grans projectes, en especial la recuperació del cenobi de Poblet.
J. Pla no en tenia cap dubte: el senyor Toda era un gran intel·lectual (Pla 1984: 318, dins de
GORT 2015: 130).

3.1. ELS ANYS DE FORMACIÓ: DE REUS A MADRID (1855-1875)
Eduard Toda i Güell va néixer a la ciutat de Reus el 9 de gener de 1855, a Cal Simó-Cardenyes
(l’antiga casa número 1 del carrer de Jesús, on actualment hi ha Cal Navàs). Malgrat que el
naixement fou fora matrimoni, Eduardo de Toda i Albertos, un exalcalde de Reus (1851-1853)
va reconèixer judicialment49 el seu fill, tot i que mai se’n responsabilitzà. Aquest fet va
comportar que l’educació recaigués en la seva mare, Francesca Güell i Mercader (1836-1917) i
en l’oncle matern, Josep Güell i Mercader (1839-1905), el qual tingué una gran influència sobre
ell i fou el pilar de la seva formació (MASSÓ 2016a: 17). Val a dir que, malgrat ser fill de
solters, aquest fet no va ser tan determinant com hagués estat en altres ciutats o moments, atès
que tal i com afirma J. Massó “el Reus de l’època no era una ciutat dominada precisament pel
conservadorisme i la beateria, sinó més aviat al contrari, amb una majoria liberal, antiborbònica
— vull dir de tendència republicana — i fins i tot anticlerical. Pitjor ho hauria passat, per

Eduard Toda i Güell fou l’únic fill legítim i reconegut de Eduardo de Toda i Albertos, però quan aquest
va morir Eduard Toda i Güell no en va voler saber res de l’herència (MASSÓ 2010: 7).
49
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exemple, si hagués nascut l' any 1939 o la dècada dels quaranta del segle XX” (MASSÓ 2010:
10).
Després dels estudis primaris, el 1865 va ingressar a l’Institut de Segon Ensenyament dirigit
pels pares escolapis, on va compartir educació i lleure amb Antoni Gaudí i Josep Rivera i
Sans,50 amb els qui va compartir projectes molt interessants, com ara la revista juvenil
manuscrita El Arlequín (1867-1868), o la redacció d’un projecte de reconstrucció pel monestir
de Poblet quan només tenia quinze anys (1870) (MASSÓ 2016a: 17).
Com veurem, la relació d’Eduard Toda amb el monestir de Poblet fou tota una veritable
devoció, iniciant la seva faceta d’escriptor i garant del patrimoni amb el seu primer llibre,
Poblet: Descripción histórica (1870)51 (MASSÓ 2016a: 17). Una de les altres amistats
d’infància que el marcaren fou la mantinguda amb Joaquim Bartrina52, el qual li va despertar la
faceta de lletraferit (RIUDOR 2008: 176).
L’ambient que es respirava a Reus durant les dècades de 1860 i 1870 era força més progressista
que el de Barcelona, un fet que va influenciar en la seva formació ideològica (GORT 2015: 17).
La figura de Güell i Mercader fou cabdal per a la construcció ideològica del personatge. De la
mà del seu oncle, Toda es va introduir en els cercles intel·lectuals de la ciutat, i sempre estigué
pendent de la seva formació. Gràcies al seu oncle, Toda va començar a col·laborar com a
redactor al Eco del Centro de Lectura53, així com en altres publicacions reusenques com ara La
Redención del Pueblo, El Temor del Pueblo i Las Circunstancias54 (GORT 2015: 17). Malgrat
que Toda fos fill de mare soltera, tal i com ens explica J. Gort, la seva família materna tenia una
estabilitat econòmica que va permetre al jove reusenc poder anar a Madrid a realitzar els estudis
superiors.
“Toda forma part d’aquest grup de joves, fills d’unes famílies amb suficient estabilitat
econòmica i amb una important inquietud intel·lectual, que els permetia aconseguir una
formació sòlida i ascendir a una millor posició social” (GORT 2015: 19).
L’octubre de 1870 Eduard Toda deixava enrere la seva ciutat natal per primera vegada, iniciant
un viatge que l’acabaria portant arreu del món. Va estudiar la carrera de dret civil i canònic, de
50

Eduard Toda va escriure una sentida biografia sobre el metge Josep Rivera i Sans, amb qui compartia
una bonica amistat des de la infància (TODA 1930).
51
Vegeu ANNEX 1: Figura 3.
52
En una conferència donada l' any 1920 al Centre de Lectura de Reus, Toda va assegurar que “des del
1868 al 1872 fórem companys inseparables” (MASSÓ 2010: 20).
53
Aquesta institució cultural fou fundada per Güell i Mercader el 1859 (GORT 2015: 18).
54
Totes les publicacions esmentades estaven dirigides per Güell i Mercader (GORT 2015: 17).
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la qual se’n va llicenciar el 187355. Durant els anys d’estudi a Madrid, i gràcies a les relacions
socials i professionals del seu oncle, Toda va poder establir una forta amistat amb d’altres
personalitats del que podríem definir com “l’àmbit republicà i progressista” (RIUDOR 2008:
177).
Durant els períodes de vacances, Toda tornava a Reus, amb la qual hi seguia tenint un fort
vincle ja que encara exercia com a redactor de les revistes ja esmentades. Arran de la seva
estància a Madrid, Toda va començar a participar a les publicacions madrilenyes La Ibérica i La
Discusión56(GORT 2015: 19).
El 2 d’agost del 1873, en plena Primera República Espanyola, Toda entrà en el Ministerio de
Estado, en qualitat d’agregat. L’1 d’octubre va deixar el càrrec, i tot seguit sol·licità ser admès
als exàmens com a aspirant al càrrec d’agregat diplomàtic del mateix ministeri, un càrrec que
obtingué i en prengué possessió el 16 de novembre. Dos anys després, el 6 de desembre de
1875, ja en temps del regnat d’Alfons XII, va sol·licitar el viceconsolat a Macau, destinació que
obté per un nomenament el 14 de gener de 1876 (MASSÓ 2008: 8).
Després d’aquesta primera etapa formativa, J. Gort afirma que Toda estava preparat per iniciar
la seva aventura:
“El 1875 el jove Toda, de només vint anys, era ja un home preparat amb una sòlida
formació acadèmica, amb una base ideològica liberal, progressista i regeneracionista,
heretada de l’oncle i viscuda i compartida amb els companys de joventut, i que
dominava els idiomes francès, portuguès, italià i anglès. Un jove brillant a punt per
emprendre l’aventura de conèixer el món” (GORT 2015: 19).

3.2. ELS VIATGES (1876-1901)
Eduard Toda va iniciar la seva carrera consular el 1876, amb l’acceptació del càrrec de
vicecònsol a la colònia portuguesa de Macau. Aquesta primera destinació fou un punt d’inflexió
per un jove reusenc que s’embarcava en un viatge que el duria a descobrir tot un nou món. Per
Toda, la Xina representava poder portar a la realitat els somnis aventurers d’un jove de poc més
de vint anys (RIUDOR 2008: 189).
55

Si es repassen les biografies dels seus coetanis es veurà com en aquella època era força freqüent
finalitzar els estudis universitaris en tres anys (RIUDOR 2008: 177).
56
Güell i Mercader fou diputat a Corts entre 1873-1874 pel partit d’Emilio Castelar, període en el que fou
nomenat director de la revista on el seu nebot col·laborà (GORT 2015: 19).
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El seu caràcter insaciable es va veure reflectit en un interès per la història i la cultura dels llocs
on residia i visitava, una voluntat de conèixer que seria la constant de la seva trajectòria vital.
L’afany per saber el va portar a descobrir tradicions, costums i cerimònies d’uns indrets
totalment diferents respecte el seu imaginari (GORT 2015: 54). L’aprenentatge era el motor de
totes les seves accions, sempre encaminades a ampliar coneixements i vivències. A la Xina,
Toda va consultar biblioteques i articles de premsa locals, i, juntament amb les seves
experiències personals, foren la base de la seva formació com a sinòleg. La intenció de Toda era
informar la seva societat, raó per la qual va escriure una sèrie d’articles i llibres en els quals
cercava transferir el seu coneixement per assolir un aprenentatge compartit (GORT 2015: 52).
El més interessant d’aquests articles és que foren, com hem vist, una mescla de documentació
bibliogràfica i experiència pròpia. Va començar a redactar tot just un any després de la seva
arribada a la Xina, el 1877, sent els seus dos primers articles “El tabaco en Xina” (1877a) i
“Liu-Sung o el reino de la ayuda conveniente” según los chinos” (1877b), publicats a la revista
La Ilustración de Oriente. Toda va escriure vora uns 200 articles sobre els seus diferents
viatges57, en múltiples revistes,58 i en alguns diaris com ara La Renaixensa, la Il·lustració
catalana, la Ilustración artística, la Revista del Centre de Lectura, El Globo, La Vanguàrdia,
l’Avenç, la Veu de Montserrat, la Ilustración de Oriente, la Ilustración Española i Americana,
l’Esquetlla de la Torratxa, l’Excursionista, Pro Pàtria, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, La Veu del Camp, Reus artístic i Lo Somatent (GORT 2015: 53).
Malgrat la subjectivitat inherent dels seus articles, Toda sabia tenir una mirada més neutra que
molts dels seus coetanis que viatjaven per interessos colonials (RIUDOR 2008: 189).
Tota aquesta sèrie d’articles sobre la Xina, i els posteriors sobre Egipte, varen provocar a la
societat catalana -si més no a aquella part que els va llegir- una curiositat cap a aquells indrets
llunyans i exòtics. Així doncs, tal i com ens explica J. Gort, “a finals del segle XIX aquests
articles de Toda obrien la finestra a conèixer una altra cultura, un altre paisatge, uns costums i
tradicions que quedaven molt lluny dels propis” (GORT 2015: 63).
L’altra gran producció bibliogràfica que Eduard Toda ens deixà sobre els seus viatges fou el seu
dietari personal59. Aquest dietari60 no es caracteritzava per grans reflexions o confessions
57

Vegeu ANNEX 3.
Per saber més sobre les publicacions d’Eduard Toda en premsa i revistes vegeu MOLINERO POLO
2015.
59
El dietari anomenat Dietario del viaje de Eduardo Toda Güell a China y a Egipto en los años 1876 y
1884, relata els viatges del diplomàtic a Xina, Egipte, Itàlia, Còrsega, Sardenya i el nord d’Europa, més
les estades a Catalunya i Madrid. En el dietari hi trobem doncs les seves vivències entre 1876 i 1891, a
més d’unes quinze pàgines en forma d’afegidor que narren la seva situació l’any 1907. El manuscrit,
58
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íntimes61, sinó que Toda l’emprava per narrar-nos els fets que vivia, la seva vida externa (GORT
2015: 47).
Segons J. Gort, “no hi apareix com un home reflexiu, emocional i intimista sinó que es
construeix a si mateix com un home d’acció, un aventurer, un home que volia conèixer,
observar i descriure el món” (GORT, 2015: 47).
El dietari va servir a Toda també com a bloc de notes, on apuntava tota mena de dades que li
foren ben útils per a la posterior redacció dels diferents articles. Les descripcions sobre la Xina i
Egipte són detallades i es presenten com una bona informació per comprendre la vida del
reusenc durant les seves dues grans estades diplomàtiques. Després del seu retorn d’Egipte, el
dietari perd molta força en la vida de Toda ja que les anotacions que s’hi troben són breus i
presenten pocs detalls (GORT 2015: 50).
L’estada a la Xina (1876-1882) fou molt profitosa pel que fa al coneixement in situ de molts
territoris de l’Extrem Orient, ja que Toda va visitar indrets com ara l’Índia, Siam (Tailàndia),
Anam (Vietnam), Cambodja, Corea, Japó62 i les Filipines (MASSÓ 2016a: 18).
Aquests viatges varen aportar a Toda una perspectiva social i cultural àmplia, tot i que no
podem oblidar que l’impacte cultural no sempre fou del seu agrat.
A finals de 1882, Toda va sol·licitar el retorn a Reus ja que estava afectat per una sèrie de febres
constants que l’incomodaven, i va tornar carregat d’experiències, i amb un bon nombre de
monedes, porcellanes i altres objectes orientals (MASSÓ 2016a: 18).
Després d’un any sabàtic entre Reus i Barcelona, on va entrar en el cercle d’intel·lectuals de la
Renaixença, Toda fou enviat en un nou destí consular, aquesta vegada com a vicecònsol a El
Caire. La seva estada a Egipte fou també molt determinant per a un Toda que es nodria en
cadascuna de les seves experiències orientals, aquest cop de la mà d’arqueòlegs i egiptòlegs. El
seu pas pel país del Nil no ens pot deixar indiferents, ja que Toda va participar en la descoberta
escrit amb tinta i llapis, és un quadern d’11 x 18 cm, d’unes 160 pàgines. Actualment està en mans de la
vídua del net i el seu besnet que conserven el seu llegat familiar (GORT 2015: 45).
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Vegeu ANNEX 1: Figura 4.
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Les poques vegades en que Toda ens revela emocions o pensaments íntims, ho fa en anglès i sempre
tracta qüestions amoroses. Molt probablement aquest fet respon a la voluntat de que les seves intimitats
restessin a l’abast d’uns pocs lletrats i que no fossin comprensibles per als entorns més propers (GORT
2015: 47). A continuació mostrem un fragment escrit durant la seva estada a Egipte l’abril del
1884:“There I have become intimately acquainted with Hamida a young Arab girl of beautiful eyes and
brown color. Singulars moments of love we had without understanding a single word each other” (TODA,
abril de 1884: 88, extret de MASSÓ 2008: 78).
62
El 1882 escriu al dietari que les impressions del seu viatge a Japó es troben en unes notes a part, però
malauradament sembla ser que aquestes s’han perdut (JARDÍ 2016: 46).
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de la tomba de Sednnedjem, la primera tomba de l’Antic Egipte trobada intacta. El 1886, retorna
a Espanya i inicia una etapa consular més propera, amb destinacions a bona part d’Europa.
Ocupà diversos consolats, destacant entre d’altres Càller, Le Havre63 (1894-1898), Londres
(1898-1899), París (1899-1900) i Hamburg64 (1900-1901) (MASSÓ 2008: 9).
La carrera consular de Toda va durar un quart de segle (1876-1901) i fou plena d’èxits, tal i com
demostren el seguit de condecoracions que va obtenir al llarg de la seva trajectòria:
“En la seva estada a l’extrem Orient, Toda va obtenir quatre condecoracions: La
d'oficial de l'orde de L'Elefant Blanc, de Siam (actual Tailàndia); la de cavaller de
l'orde Reial, o de la Corona, de Cambotja; la medalla del Mèrit, concedida pel virrei
de Canton, a la Xina, i la creu blanca de segona classe de Mèrit Naval, d'Espanya.
Les tres primeres són de l’any 1878 i la quarta del 1879. Posteriorment, fou nomenat
cavaller de l’ordre de Carles III, d'Espanya, el 1886, i cavaller o comanador de
número del reial orde d'Isabel la Catòlica, d'Espanya, el 1887. Va rebre la creu
blanca de primera classe del Mèrit Naval, d'Espanya, el 1893; la medalla de
comanador "de la Concepción de Villaviciosa de Portugal", en una data que no he
pogut determinar; La creu de cavaller, o de comanador ordinari, o de comanador de
segona classe, de ordre de Danebrog, de Dinamarca, en data indeterminada;" la de
comanador de primera classe de l'orde de Danebrog, de Dinamarca, el 1894, i la
medalla d'oficial de La Legió d'Honor, de Franca, el 1895. A més, va penjar-se al
coll la insígnia d’acadèmic corresponent (al Caire) de la Real Academia de la
Historia, d'Espanya, el 1886” 65 (MASSÓ 2008: 10).
Els nombrosos destins que Toda va poder conèixer, juntament amb la seva curiositat per lo
desconegut, feren d’aquesta etapa una de les més prolífiques en la construcció del personatge.
En definitiva, per J. Gort; “els viatges de Toda són indestriables de la seva figura. Toda no
hauria estat l’home que va ser sense la vivència i experiència d’aquests viatges” (GORT 2015:
52).

63

Ciutat portuària situada a la Normandia francesa.
Estigué destinat en altres consolats però no es feren efectius. Estem parlant de Glasgow (1888),
Hèlsinki (1889), Kingston (1893) i Guayaquil (1894). Cal matisar que arribà a anar a Hèlsinki però la
seva estada fou de tan sols uns dies ja que ràpidament va demanar el trasllat per les ingerències
climatològiques. La seva absència a les destinacions americanes la va suplir amb diferents comissions de
serveis a Portugal, Brussel·les i França (MASSÓ 2008: 8). Val a dir que Toda no va anar mai a Amèrica,
tal i com va manifestar ell mateix, i varen corroborar amics i familiars (Fort i Cogul 1975: 99-101, dins de
RIUDOR 2008: 175).
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Vegeu ANNEX 1: Figura 5 i Figura 6.
64

37

3.3. TODA I LA RENAIXENÇA (1883-1884)
Certament, quan pensem en el moviment de la Renaixença ens venen molts noms d’il·lustres
personatges al cap, com ara Àngel Guimerà, Narcís Oller, Josep Yxart, Marià Aguiló o Josep
Martí i Folguera, però la presència de Toda sempre ha quedat en un segon pla. Tot i així, la seva
participació en el moviment fou notòria i l’amistat que forjà amb bona part dels seus membres
fou clau per tal que Toda, malgrat la distància, mantingués el contacte constant amb el
moviment catalanista.
L’amistat entre Toda i els principals membres de la Renaixença queda palesa en aquest
fragment de la carta enviada per Damas Calvet a Eduard Toda, en la qual també s’hi reflecteix
l’interès que despertaven els seus relats sobre la Xina i Orient:
“Mon estimat amich: com no’ns olvideu, tampoch vos olvidan aqui vostes amichs. Jo he
llegit ab vivissim interés no sols vostras cartas sinó que també vostres articles en lo
folletí de la Renaixensa. Y fins lo meu fill vol que li dongui á llegir quan hi ha calcom
vostre”66 (Carta de Damas Calvet a Eduard Toda, Barcelona, 15-07-1885, vol. 1, núm.
031, extret de GORT 2015: 53).
Eduard Toda va tornar Espanya a finals del 1882, i després d’una breu estada a Madrid, estigué
tot el 1883 a Catalunya, concretament entre Reus i, sobretot, Barcelona67. A través de l’amistat
amb Víctor Balaguer68, es va introduir al cercle intel·lectual catalanista de la Renaixença
(RIUDOR 2008: 183).
Va començar a participar en algunes de les tertúlies entre artistes i literats del Cafè Pelayo69, una
mostra de la seva integració al grup d’intel·lectuals (GINÉS 2018: 98).
El 4 de maig de 1883 Toda va assistir als Jocs florals70, on va poder conèixer a bona part dels
literats catalans que conformaven aquell moviment, i el 8 i 9 de maig fou convidat a una

66

Vegeu ANNEX 2: Carta 1.
Durant les seves estàncies a Barcelona, Toda estigué instal·lat a la Fonda d’Orient, un nom que per ell
podia tenir un significat especial ja que cal recordar que tot just feia uns mesos de la seva tornada de
l’Extrem Orient.
68
Gràcies al polític vilanoví, Toda va conèixer a Pere Aldabert, fundador de la revista La Renaixensa.
Allà Toda coneix també a Francesc Mateu, director de la Il·lustració catalana on Toda també hi va
col·laborar (GORT 2015: 106).
69
El cafè Pelayo era una coneguda institució en aquells temps, on s’havia format una tertúlia on hi
participaven diversos intel·lectuals del món català com ara Oller, Sardà, Pitarra, Gaudí, Millet,
Aldabarra, Rubio i Ors i Emili Vilanova (GORT 2015:107).
70
Els Jocs Florals es recuperaven el 1859 i d’aquesta manera ressorgia la literatura escrita en català
(GORT 2015: 206). El 1927 Eduard Toda va presidir els Jocs Florals (MASSÓ 2016a: 21).
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excursió a Montserrat71, on conegué a Jacint Verdaguer i a Francesc Mateu i Fornells (GINÉS
2018: 98).
Cal destacar que, després d’aquest contacte amb personatges com ara Àngel Guimerà, Josep
Yxart o Francesc Mateu, Toda va començar a escriure en català. Aquest fet és ben significatiu
quan analitzem el Dietari de Viatges d’Eduard Toda, ja que, la primera part sobre la seva estada
a la Xina està escrita en castellà, però a partir del juny de 1883 la seva redacció passa al català
(MASSÓ 2016a: 19).
Durant aquest any sabàtic, Toda també mantingué contacte amb l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques (Barcelona), amb l’Associació Catalanista de Reus i amb altres
entitats literàries i culturals (MASSÓ 2016a: 19).
Un exemple d’aquestes relacions foren les dues conferències realitzades per Toda sobre la seva
estada a la Xina a l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, “Una excursió á Tung
Hoa y Nan-Kin” i “La vida domestica y social en la China”, l’1 de juny i el 8 de juny de 1883
(GORT 2015: 53).
El febrer de 1884 Toda fou destinat com a vicecònsol a El Caire, i deixava enrere altra vegada
Catalunya per endinsar-se en una nova experiència oriental72. El 4 d’abril de 1833, dies abans
de l’inici del seu nou viatge, Toda fou convidat a un dinar de comiat on els seus amics de la
Renaixença li desitjaren molta sort i una exitosa estada73. Josep Yxart, que no pogué assistir en
aquest sentit acomiadament per uns assumptes personals, volgué encoratjar al seu bon amic
amb aquestes emotives paraules:
“Que aquesta excursió á Orient siga tan profitosa com la primera. ¡Des de lo alt de las
Pirámides, Catalunya’t contempla! Cuan tornis ‘ns trobarás com avans, disposats á
enrotllarte y á sentirte en la taula del Pelayo. ¿Pot servirte de consol y d’esperó aquesta
La lectura del Dietari de viatges d’Eduard Toda ens permet saber quin efecte li causà al reusenc la
contemplació de Montserrat: “La impresión recibida en Montserrat no correspondió a la idea que me
había formado de aquellas montañas. El santuario es mezquino: la capilla de cantores detestable; solo
subiendo al pico de San Salvador se admira la grandeza de aquella sierra a cuyo pie de (sic, per se) se
desenvuelve en mil variadas tintas todo el panorama de Cataluña (TODA, maig de 1883: 56, extret de
MASSÓ 2008: 71).
72
Així ens narrava Toda en el seu dietari la fi de la seva estada a Catalunya entre el 1883-1884: “En fi,
molt he corregut d’aquesta benvolguda terra, que prompte perdré de nou pera anar a visitar las venerables
terras del Egipte” (TODA, març de 1884: 60-61, extret de MASSÓ 2008: 73).
73
Toda ens informa d’aquest dinar en el seu dietari de viatges, on relata de forma molt afable les lloances
que rebé per part dels seus companys intel·lectuals: “mos companys catalanistas me donan un explèndit
dinar en casa Justin. Assistiren uns 30 amichs, entre ells D. Marian Aguiló, Damas Calvet, Guimerà,
Matheu, Oller, Sardà, Aldavert, Riera, etc. Al brindis me posaren blau. Sembla que sóch un hèroe, encara
que no me n’he pogut adonar fins avui. En fi, tots diguérem ¡fins a la tornada!” (TODA, 4 d’abril de 1884:
62, extret de MASSÓ 2008: 74).
71
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idea? ¡¡Donchs avant!!”74 (Carta manuscrita de Josep Yxart a Eduard Toda, datada a
Barcelona, 30 d’abril de 1884, conservada a la Biblioteca d’Humanitats del CSIC de
Madrid, extret de GORT 2015: 120).

3.4. CÀLLER I L’ALGUER (1887-1889)
«Era propietária d'aquest estabiiment, sense cap hoste el jorn de ma arribada, una bona muller que's
desvetllá per a fer agradable ma estada en sa casa, donant-me bona cambra, 'lit tau y roba neta. Al
menjador volgué servir mon gust, preguntant quins menjars preferia de la 'lista de plats itaiians que
va indicar.
—¿Que teniu peix? —vaig preguntar-li en catalá.
—Hi ha Iluc, palaies i congre —respongué al temps que'm nava la mirada volguent descobrir qui jo

podria ser.
—¿Que sou alguerés?
—No.
—Deveu ser un deis plis d'aquell capitá d'artilleria que marxá d'aquí fa una dotzena d'anys.
—No, no sóc sardenyés, ni tampoc italiá.
—Llavors d'ahont sou, que sabeu la nostra (lengua?
—Catalá, vingut de Barcelona.

—A Barcelona també parlen alguerés? —Tothom.
No ho volia creure. Peró se'n convencé quan després de sopar vingueren al hostal les autoritats de la
vila portades per En Frank, y comenlárem a parlar de les coses de nostra terra» (Extret de MASSÓ
2016d: 128).

El mes de juny de 1887 Toda fou destinat com a cònsol a Càller, la capital de Sardenya. Com
sempre feia, Toda s’interessà per la història i la cultura del territori on estava destinat, i aquesta
vegada la seva fita fou el redescobriment de les arrels catalanes a l’illa sarda. Fruït de la seva
relació amb Marià Aguiló75, un dels membres de la Renaixença, Toda prengué consciència de
l’existència de l’Alguer, i, tal i com havia fet anteriorment amb la Xina i Egipte, ens deixà
constància de les seves accions a través d’obres com Records catalans de Sardenya (1889),
L’Alguer, un poble català d’Itàlia (1888) i La poesia catalana a Sardenya (1889) (GORT 2015:
124).

74

Vegeu ANNEX 2: Carta 2 i Carta 3.
Marià Aguiló va supervisar la recerca de Toda a l’Alguer, i juntament amb Balaguer, fou un mestre
per a ell en la recuperació del passat i de la història de la cultura catalana (GORT 2015: 124).
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És important tindre en consideració la seva tasca en relació a la recuperació de l’Alguer en un
moment on el catalanisme començava a reivindicar un passat nostàlgic; i s’ha de considerar
Eduard Toda com un dels redescobridors de la cultura catalana de l’Alguer, i com un dels
principals valedors del restabliment entre Catalunya i la comunitat catalanòfona d’aquella ciutat
(RIUDOR 2008: 187).

3.5. LONDRES (1901-1919)
Sense cap mena de dubte, aquest és el període més desconegut sobre la vida d’Eduard Toda. El
seu principal biògraf, E. Fort i Cogul, fa referència a aquests anys com un “eclipsi”, ja que
considerava que es coneixien molt poc (Fort i Cogul 1975: 123, dins de RIUDOR 2008: 190).
L’estudiós J. Massó va dedicar un article al Diari de Tarragona76 sobre els negocis de Toda a
Londres, un dels pocs intents d’aportar llum a la faceta més desconeguda de Toda.
El 10 de juliol de 1901 Eduard Toda va renunciar al seu càrrec de cònsol general a Hamburg,
una renuncia que s’oficialitzà el 13 d’agost d’aquell mateix any (MASSÓ 2008: 3). L’any 1901
Toda s’instal·là a Londres, on es va dedicar als negocis particulars, treballant a les empreses
navilieres i del comerç del ferro de Ramon D. la Sota, fundador de la gran companyia basca
Sota y Aznar (MASSÓ 2008: 9). Durant aquests anys Toda va mostrar la seva faceta de bibliòfil
i va adquirir una quantitat ingent de llibres (Gonzalvo 2005: 18, dins de RIUDOR 2008: 190).
El Toda de Londres, doncs, ens mostra una nova faceta, la de l’home de negocis, una
transformació que tenia per objectiu l’acumulació de capital per poder tirar endavant els seus
projectes de mecenatge en la recuperació del patrimoni històric català (RIUDOR 2008: 190).
El 1907, mentre residia a Londres, Toda va adquirir les ruïnes del monestir d’Escornalbou,
abandonat després de la desamortització de Mendizábal de 1835. Després d’una reconstrucció
molt particular, Toda s’instal·larà a Escornalbou el 1919; retornant definitivament a Catalunya.

3.6. ESCORNALBOU (1919-1926)
Després de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Eduard Toda decidí tornà a Catalunya, i
s’instal·là al castell que s’havia fet construir a Escornalbou.
76

Per saber més sobre l’etapa de negocis d’Eduard Toda a Londres vegeu MASSÓ 2007.
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La reconstrucció feta per Toda, en termes patrimonials, avui dia seria del tot qüestionable, però
cal que ens situem en el moment dels fets. La construcció sui generis del castell responia a la
voluntat de tindre un escenari on viure com un senyor; el senyor d’Escornalbou (RIUDOR
2008: 191).
Tot i que la situació geogràfica d’Escornalbou ens pot fer pensar que Toda cercava un espai de
serenor i descans, cal dir que va continuar essent actiu en relació a nombrosos aspectes culturals
i de formació de la ciutadania del país, i hem de recordar que és en aquest període quan
demostra la seva faceta de mecenes i de garant del patrimoni històric català. Així doncs, la seva
figura va continuar destacant, sent escollit vicepresident (i després president) de la Comissió
provincial de Monuments, vocal de la Junta de Museus de Barcelona i de la del Centre de
Lectura de Reus, membre de número (i també president) de l’Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, corresponent de la Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans i també de la
Real Academia de la Historia (Madrid), president dels jocs Florals (1927) i professor de
l’Escola de Bibliotecàries (des de l’època de la Mancomunitat) (MASSÓ 2016a: 21).
En força ocasions Toda va gaudir de la companyia dels seus amics i col·legues catalanistes a la
seva residència senyorial d’Escornalbou, i fins i tot personatges tan destacats com ara el
cardenal Vidal i Barraquer i el monarca Alfons XIII77 pujaren a les muntanyes d’Escornalbou
per conèixer el seu nou senyor.
Toda va omplir el castell amb la seva gran biblioteca personal, la qual comptava amb obres
obtingudes a l’Extrem Orient, Egipte i Londres, així com antiguitats d’Orient i tot tipus de
ceràmiques. Per J. Gort, Escornalbou ens recorda al Cau Ferrat de Sitges de Santiago Rossinyol
(1894), tot i que Escornalbou no tenia les parets tan carregades i resultava més espaiós (GORT
2015: 205). La gran passió de bibliòfil queda ben demostrada a Escornalbou, ja que a banda de
la gran biblioteca personal que hi albergà, Toda va fer construir una capella dedicada a la Mare
de Déu del llibre (GORT 2015: 206).
És important mencionar l’impacte de l’arribada de Toda a Escornalbou. Més enllà de les quatre
parets del castell, un seguit de pobles es troben indestriablement lligats entre si, conformant la
baronia d’Escornalbou que l’antic monestir i el castell de Toda encapçalaven. En aquest sentit,
un dels pobles que més notà la presència de Toda fou el de l’Argentera, ja que gràcies a la seva
acció tingué l’arribada de les aigües i la construcció d’una escola78 (RIUDOR 2008: 191).
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Vegeu ANNEX 1: Figura 7.
Vegeu ANNEX 1: Figura 8.
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3.7. POBLET
El 1930 es va fundar el Patronat de Poblet, i la seva presidència va recaure en Eduard Toda, el
qual cercaria complir el seu primer somni de joventut i tancar així una vida reeixida (RIUDOR
2008: 193).
És rellevant destacar que Eduard Toda fou el president del Patronat de Poblet durant etapes tan
diverses com el regnat d’Alfons XIII (1902-1931), durant la Segona República (1931-1936), i
fins i tot durant la mateixa Guerra Civil (1936-1939). Amb 75 anys, Toda tenia per endavant el
seu gran projecte personal, la recuperació d’un dels emblemes de la Corona d’Aragó, el cenobi
de Poblet. Toda es va traslladar a la casa de l’antic mestre de novicis de Poblet i es va posar al
capdavant de la reconstrucció. La seva activitat es va basar en tres aspectes: buscar ajuts públics
per finançar les obres, mobilitzar i implicar diferents col·lectius socials i organitzar les tasques
dels diferents professionals79 (RIUDOR 2008: 193).
Durant els anys de la Guerra Civil (1936-1939), tot i les dificultats de tota mena, es va poder
continuar treballant en la restauració. Cal destacar que, en un moment tan crític, Ventura i
Gasol, el Conseller de Cultura de la Generalitat, va nomenar a Toda Comissari de la Generalitat
per a la salvaguarda de Poblet, un fet que va permetre salvar molts edificis històrics i religiosos
de la Conca, així com obres d’art i arxius històrics que s’enviaren a Poblet per evitar-ne la seva
destrucció (RIUDOR 2008: 193).
El 26 d’abril de 1941 Eduard Toda deixava aquest món, sent probablement un dels catalans del
segle XIX que més l’havia recorregut i conegut80.
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Vegeu ANNEX 1: Figura 9.
Vegeu ANNEX 1: Figura 10.
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4. EDUARD TODA I LA XINA
“Voy á describir lo que sé y conozco de la vida en China, tal como se ha ofrecido á mi
observación durante una larga residencia en casi todos los puertos de comercio, ayudada
por frecuentes viajes al interior del país. Imperio por si solo más extenso que la Europa
entera, cuya población representa un tercio de la gran familia humana, y que tiene
dentro de sus límites cuantos elementos de vida son necesarios á las diversas gentes que
lo habitan; si sus razas, sus costumbres y su organización social y política son poco
conocidas en Europa, forzoso es confesar que son casi ignoradas en España” (TODA
1887b: 1, extret de JARDÍ 2016: 50).

En aquest apartat mostrarem la relació orientalista entre Eduard Toda i la Xina. En primer lloc,
presentarem una breu contextualització sobre l’estat de la Xina en els anys que Toda hi residí
per tal de situar-nos a la pell del reusenc, i d’aquesta manera copsar les seves sensacions,
reflexions i comentaris sobre el gran país asiàtic. Analitzarem alguns dels seus articles i llibres,
així com alguna de les seves vivències que ens deixà anotades al seu propi dietari. Pel que fa a
l’estudi de la cultura material i les monedes que recollí en el seu viatge, en parlarem de forma
exclusiva en un altre apartat81.

4.1. LA XINA EN TEMPS DE TODA (1876-1882)
El 14 de gener de 1876 Eduard Toda fou nomenat vicecònsol a la colònia portuguesa de
Macau82. La seva estada a la Xina fou de quasi set anys (març 1876-novembre 1882), en els que
ocupà el càrrec de vicecònsol a Macau (1876), Hong-Kong (1876-1878), a Canton i Whampoa
(1878-1880) i a Xangai (1880-1882) (MASSÓ 2008: 8).
Durant aquests anys, Toda va viatjar per la regió de Canton i altres ciutats xineses, i va visitar
altres indrets83 com ara les Filipines, Corea o el Japó (RIUDOR 2008: 180).

81

Vegeu apartat 6. TODA I EL COL·LECCIONISME i apartat 7. TODA I LA NUMISMÀTICA.
Tot just un més després del seu nomenament, Toda iniciava el seu periple des de Marsella, direcció
Macau, tal i com ens explica ell mateix en la primera plana del seu dietari: “Marsella 13 de Febrero de
1876, a las diez de la mañana. Me embarco en el vapor Iraouady de las Mensagerías. A las diez y veinte
salimos del Puerto. Es domingo” (TODA, 13 de febrer de 1876: 1, extret de MASSÓ 2008: 57).
83
Hi ha algunes biografies que parlen de possibles viatges a Austràlia, Sibèria, l’Índia i algunes altres
regions de l’Àsia Central, però no s’han trobat documents escrits que ho corroborin (RIUDOR 2008:
180).
82
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Toda fou testimoni d’una Xina que vivia una de les seves èpoques més convulses: saquejada per
les potències occidentals i sacsejada per les guerres civils, la Xina de finals del segle XIX i
principis del XX (JARDÍ 2010: 36; 2016: 43).
Els darrers governs de la dinastia Qing foren incapaços de fer front a les diverses rebel·lions
camperoles que es produïen arreu de l’imperi. De totes aquestes revoltes, la més sagnant i
virulenta fou la dels taiping (1850-1864), una veritable guerra civil que es cobrà milions de
vides (JARDÍ 2016: 43).
Nogensmenys, a les revoltes internes que feren trontollar l’estructura imperial cal sumar-hi
l’impacte provocat per la penetració de les potències occidentals. Les potències europees
estaven necessitades de nous mercats, un fet que va provocar que es focalitzés la mirada vers la
Xina i les seves possibilitats comercials. Gran Bretanya fou la principal dinamitzadora d’aquest
procés de penetració occidental que va acabar d’alimentar una crisi sistèmica. Certament, els
intercanvis comercials entre la Xina i Europa existien des de l’arribada dels vaixells portuguesos
i holandesos al mar meridional xinès al llarg del segle XVI, però era un comerç controlat i
regulat que no podia provocar cap daltabaix en les estructures imperials. A finals del XVIII, el
govern imperial xinès, atemorit per la penetració de les potències occidentals, va restringir totes
les transaccions comercials a través del port de Canton. El govern xinès no anava gens errat ja
que, a la dècada dels anys vint del segle XIX, Gran Bretanya tenia una balança comercial molt
delicada, fet pel qual va introduir el consum de l’opi entre la població xinesa. Els anglesos
conreaven l’opi en les seves possessions de l’Índia, i la seva sortida comercial cap a la Xina fou
una jugada estratègica molt preuada pels interessos britànics. La reacció del govern xinès davant
d’aquell contraban a gran escala, que en bona mesura estava impulsat per alguns funcionaris
provincials i mercaders xinesos, va acabar desencadenant en les dues Guerres de l’Opi. La
primera guerra de l’opi (1839-1842) va tenir com a principal conseqüència la firma del Tractat
de Nanquín, el qual obligava al govern imperial a cedir Hong Kong a la Gran Bretanya i obrir
quatre nous ports (Xangai, Amoy, Fuzhou i Ningbo). La segona guerra de l’opi (1856-1860) va
comportar al seu temps la firma del tractat de Tianjin, pel qual es consolidava la penetració
colonial amb l’obertura de deu ports més al comerç internacional, la lliure navegació dels
vaixells estrangers pel riu Iang-Tsé i l’establiment de delegacions diplomàtiques estrangeres a
Pequín (JARDÍ 2016: 43-44).
Cal esmentar també que la Xina havia rebutjat la modernització dels transports i no fou fins el
1872 – quatre anys abans de l’arribada de Toda – que es creà la primera companyia de vaixells
de vapors xinesa. Pel que fa al ferrocarril, també hi hagué força reticència cap a aquest nou
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mitjà de transport, ja que la primera línia ferroviària, la que unia Xangai amb Wusong, no es va
construir fins el 1875 i a través de capital occidental (FOLCH 1992: 8).
Tot i que quan Toda viatjà a la Xina ja hi havia moltes més facilitats pels occidentals per viatjar
pel país, l’àmbit privat dels xinesos continuava sent profundament complicat de conèixer per a
un estranger. Així doncs, la població xinesa amb que Toda entrà en contacte era clarament
urbana, aquella que vivia a les ciutats on ell fou destinat. A més, cal no perdre de vista que ja no
estaríem parlant de ciutats xineses, sinó d’una mena de ciutats híbrides desenvolupades gràcies
al comerç amb la resta del món (JARDÍ 2016: 51).
Aquesta fou la Xina que Eduard Toda es trobà quan el 1876, amb vint-i-un anys d’edat,
desembarcava al port de la colònia anglesa de Hong Kong, per representar un país que havia
jugat un paper molt secundari en aquesta cursa colonial i oriental, malgrat tenir un bon
posicionament geo-estratègic gràcies al domini de les Filipines des de mitjans del segle XVI.
Així doncs, la tasca dels representants consulars espanyols a la Xina es limitava, pràcticament, a
atendre els afers jurisdiccionals dels missioners i dels pocs comerciants espanyols que actuaven
en els ports oberts al comerç internacional84 (JARDÍ 2016: 44).

4.2. LA VIDA EN EL CELESTE IMPERIO85
“Si mil veces naciera, otra tantas soñaria con hacer un viage al extremo oriente. Mucho he leído
sobre él: he visto pinturas y grabados, pero le aseguro á V. que nada absolutamente alcanza á dar
una palida idea de lo que sobre el terreno se contempla [...]. En la China hay materia para volver
loco á un hombre de sano entendimiento. Hasta ahora no he podido encontrar á esa raza
laboriosa, inteligente, astuta [...]. He visto solo un pueblo servil, canalla, haragan, hambriento,
pueblo miserable y de miserables. El chino para mí es el tipo del hombre falso, hipocrita y
cobarde, y desde el emperador al último coolie dudo que pudiera encontrarse un hombre de cola
que teniendo la ocasión no se aprovechara de lo ageno”86 (Carta d’Eduard Toda a Josep Maria
Morlius, Macau, 6 de juliol de 1876, propietat de Lluís Albert Font de Rubinat).

El fragment d’aquesta carta mostra la impressió que Toda tingué en arribar a la Xina i cal que
les seves paraules s’analitzin sota el context en que foren escrites. En primer lloc, considerem
important destacar el primer fragment citat, ja que mostra clarament l’entusiasme orientalista
84

Per a conèixer a fons els detalls sobre la presència espanyola durant el segle XIX a la Xina, E. Jardí ens
remet a la tesi doctoral de David Martínez Robles (MARTÍNEZ ROBLES 2007), la qual qualifica
d’indispensable (JARDÍ 2016: 44).
85
Títol d’una de les obres més destacades d’Eduard Toda en relació a la Xina.
86
Vegeu ANNEX 2: Carta 4.
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que Toda tenia abans d’emprendre el seu viatge. Tal i com hem vist en la primera part d’aquest
treball, Toda va créixer en una Europa fascinada per l’Orient, un imaginari que s’havia forjat a
través de les pintures i els relats. Els posteriors comentaris probablement foren el resultat d’un
imaginari fantasiós contrastat amb una realitat sobre el terreny.
E. Jardí, una de les poques estudioses de l’etapa d’Eduard Toda a la Xina, ens convida a posarnos a la pell d’Eduard Toda en la seva arribada al país asiàtic i a tindre en consideració
l’impacte que el xoc cultural li pogué causar al reusenc (JARDÍ 2016: 46).
Tot i que no puguem precisar amb certesa el bagatge cultural que tenia Toda sobre aquell país
abans d’iniciar la seva formació in situ, molt probablement no va viatjar desinformat del tot, ja
que els tres anys que havia passat al Ministerio de Estado abans d’iniciar la seva carrera
consular els hauria aprofitat per posar-se al dia sobre els esdeveniments recents a la Xina
(JARDÍ 2016: 46).
A més, tal i com afirma E. Jardí; “probablement, les imatges gràfiques que acompanyaven els
textos de divulgació, generalment reproduccions de gravats anglesos, contribuïren a estimular la
imaginació del jove Toda a l’hora de demanar la primera destinació de la seva carrera consular”
(JARDÍ 2016: 46).
Per tant, la mirada de Toda sobre la Xina és difícil d’entendre si es perd de vista el marc
conceptual de la percepció europea, i cal tindre present que Toda era fill del seu país i de la seva
cultura (JARDÍ 2016: 45).
Tampoc podem oblidar que les paraules presentades estan plenes de subjectivitat i intimitat, ja
que la font citada és una carta de Toda dirigida a una de les seves amistats personals. Malgrat
això, considerem que és important mostrar aquesta faceta més propera del personatge ja que al
cap i a la fi, estem parlant d’un jove de vint-i-un anys que deixa enrere el seu món per descobrirne un de nou.
Eduard Toda tenia una immensa voluntat de conèixer l’alteritat, un afany de saber que en moltes
ocasions responia a una curiositat que desembocava en tafaneria (RIUDOR 2008: 182). Les
ganes del reusenc en comprendre la història i la cultura de tot allò que l’envoltava el van portar
a iniciar una formació personal que va acabar plasmant en una sèrie d’articles i llibres de
temàtica molt diversa87.
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A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú es conserva bona part del material que
Toda utilitzà per escriure els seus llibres i articles (JARDÍ 2016: 48-49).
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Per tant, tal i com afirma G. Gonzalvo; “aquest esperit obert i encuriosit és el que feia que Toda
s’inserís en la cultura del país on vivia” (Gonzalvo 2005: 15, dins de RIUDOR 2008: 182).
L’obra més destacada de Toda en relació a la Xina és La Vida en el Celeste Imperio (1887b)88,
un llibre que reflecteix els coneixements i les impressions del reusenc sobre el gran país asiàtic
(JARDÍ 2016: 50). Aquesta obra és amena, a l’estil dels llibres de viatges del segle XIX, un tret
recorrent en els viatgers del segle dinou que Toda va reproduir. L’obra era un encàrrec de
l’editorial madrilenya El Progreso, i Toda va intentar aportar una visió objectiva sobre la Xina
del seu temps. Consta de 396 pàgines dividides en 7 capítols, on se’ns presenta un repàs
d’algunes de les dinasties més importants, com ara la Han, la Sung i la Ming, el pas dels
mongols per la Xina i també hi trobem un capítol dedicat a la mitologia del país (GORT 2015:
282). Per tant, Toda en aquesta obra no ens parlarà tant de les seves vivències, sinó més aviat de
la història que ell ha pogut construir sobre la Xina i el seu passat.
Deu anys després del seu retorn de la Xina, l’any 1893 Toda publicava Historia de la China89,
una obra que formava part d’una col·lecció titulada “Historia de las Naciones”, publicada per
l’editorial El Progreso. Aquesta obra es força significativa ja que, segons el propi Toda, en el
moment en que la va escriure, no hi havia cap altra història de la Xina escrita en espanyol de les
mateixes dimensions que no fos una traducció d’alguna altra obra estrangera (GORT 2015:
283).
Per últim, destacarem un darrer llibre, aquesta vegada la seva importància radica en la llengua
que fou escrita, ja que és convertí en la primera obra sobre la Xina escrita en català. A més,
tenia un caràcter científic que també li aportava un toc diferencial. Estem parlant de
L’agricultura de la Xina (1884a), el vuitè volum de la col·lecció90 “L’art de l’agricultura”,
dirigida per l’editor Francesc Tobella. El llibre era un estudi monogràfic centrat en l’agricultura
xinesa, i també s’hi recullen alguns aspectes sobre l’activitat minera. Val a dir que la seva
redacció és un pèl caòtica, i que molts dels temes foren escollits de forma arbitrària en base la
informació que Toda havia pogut obtenir. Tot i així, com totes les seves obres, és més que
interessant ja que reflectia de primera mà una realitat agrària totalment desconeguda per a la
societat catalana d’antuvi.
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Vegeu ANNEX 1: Figura 11.
El mateix llibre va encapçalat pel nom de l’autor com a membre de l’Acadèmia: “Historia de la
China por Eduardo Toda, correspondiente de la Real Academia de la Historia”, per tant, queda clar que
la seva feina té el suport de la institució màxima a la qual podien aspirar els historiadors espanyols
(GORT 2015: 283).
90
“La col·lecció s’inseria, dins del corrent de la Renaixença, en la línia de publicar en llengua catalana
diferents tipus de textos per recuperar la llengua en els diversos àmbits científics”(GORT 2015: 286).
89
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Si ens fixem en el seu dietari personal, les seves pàgines contenen una sèrie d’anotacions força
interessants de comentar i analitzar pel que fa a la relació de Toda amb la Xina. Durant la seva
estada al país, el dietari es va convertir en una eina molt útil pel reusenc, en la qual anotava
nombroses observacions sobre costums, festivitats i tradicions xineses, com ara la “fiesta del
dragón” o “Fiesta del Siu-y”, “Fiesta china del Ta-chiu”, de les quals no només s’informa amb
l’observació sinó també mitjançant llibres i manuals (GORT 2015: 49).
Altres aspectes que es poden destacar del dietari són les anotacions després del seu viatge de dos
dies per la regió de Canton l’any 1877 o el relat del 1878 sobre com es dirigeix cap a les
Filipines (JARDÍ 2016: 46).
Però sens dubte, potser l’aspecte que més ens crida l’atenció sobre tot el que Toda ens explica
en el seu dietari sobre la Xina és l’interès que mostra vers el teatre. El dietari dedica 29 pàgines
a la Xina, de les quals 12 estan dedicades a parlar sobre el teatre xinès, on per exemple se’ns hi
explica que el vestuari era ric, en comparació d’una escenografia més aviat escassa (GINÉS
2018:107).
Conclourem aquesta síntesi sobre l’etapa de Toda a la Xina presentant el teatre xinès a través
d’un interessant fragment del seu dietari on ens narra la descripció física de l’espai, així com el
comportament dels seus assistents:
“Los teatros chinos son generalmente grandes casas construidas expresamente, bajo la
misma forma. Ésta es la de un cuadrilongo, la puerta de entrada en uno de los lados más
cortos, y el escenario en el opuesto. Junto a la puerta, y por el estilo de muchos de
nuestros teatros, hay un cercado de madera, con ventanas y rejillas para despachar los
billetes. Éstos son inmediatamente recogidos por un portero, que permite el paso al
interior abriendo una reja de madera y levantando una cortina que intercepta la vista del
escenario desde la calle. La sala no tiene decorado de ningún género. En el patio hay un
pasadizo central que permite el paso a las butacas. Éstas están divididas en dos
secciones, y la de los extremos se reservan para las mujeres (...) El escenario está
levantado unos dos metros sobre el piso del patio, y siempre se tiene a la vista, pues los
chinos no conocen el telón (...) Tampoco el escenario tiene adorno de ningún género (...)
A un extremo del patio, generalmente junto a la puerta de entrada, hay una gran mesa
con frutas, dulces, bollos, thé, pepitas de melón y demás golosinas de gusto chino. Los
asistentes al teatro van generalmente con su pipa, de metal que tienen constantemente en
acción, intercalando al placer de fumar el de comer unos bizcochos mojados en una taza
de thé. En el público de piso principal y patio en los teatros chinos, predomina la más
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absoluta expansión y tolerancia. Cada asistente tiene derecho a pelar plátanos, o mondar
naranjas, a fumar, a hablar bajo o alto según le acomode y poner los pies entre las orejas
del vecino de delante, por supuesto después de haberse quitado los zapatos (...) En el
teatro chino no son conocidos los aplausos ni tampoco las silbas: cuando alguna pieza o
algún actor caen en desgracia, la escena es el receptáculo de toda clase de proyectiles,
desde la manzana o la banana hasta piedras si viene al caso” (TODA, data no
especificada, probablement escrit entre l’agost de 1886 i el juliol de 1887: 28-31, extret
de MASSÓ 2008: 65-66).

5. DE REUS A LES PIRÀMIDES91
“May olvidaré ma primera entrada en lo desert d’Egipte. Era un dia de calor de més d’Abril. [...]
Allí no hi ha res, y malgrat aixó, imposa al ánima mirarho. Sens volguer acudeixen al pensament
ideas estranyas, al desenrotllarse devant de vostra vista aquell espay que sembla inmensa mortalla
tapant las despullas de tot un realme” (TODA 1884b: 169-170, extret de GORT 2015: 57).

En aquest apartat estudiarem la relació entre Eduard Toda i Egipte (1884-1886) arran de la seva
estada com a vicecònsol a El Caire. Primerament aportarem una síntesi sobre el context històric
en el moment de l’arribada de Toda al país, amb la intenció de presentar l’escenari que Toda va
conèixer i on va realitzar algunes de les seves accions més destacades que li comportaren
l’etiqueta d’egiptòleg. En aquest sentit, resseguirem l’expedició en que formà part el 1886 per
l’Alt Egipte i analitzarem el descobriment de la tomba de Sednnedjem. Finalment, dedicarem un
darrer apartat a la seva condició d’egiptòleg, on presentarem arguments a favor i en contra per
considerar-lo, o no, com a tal. Pel que fa a les col·leccions egípcies que generà, com en el cas de
la Xina, en parlarem en un posterior apartat on ens hi dedicarem de forma exclusiva92.

Títol d’un llibre que Toda tenia intenció de publicar però que finalment no veié la llum: “Lo llibre De
Reus á las Piràmides se imprimirá á Barcelona á mon retorn de Egipte. Formarán part d’ell alguns dels
articles publicats á la Renaixensa, altres sobre aquest pays que conservo inedits, alguns de la Ilustració
Catalana y finalment altres sobre Catalunya, Fransa é Italia que probablement escriuré en tornar á
Barcelona”. (Carta d’Eduard Toda a Pau Font de Rubinat, el Caire, 31 de març de 1885, dins de
Anguera 1997: 85, extret de GORT 2015: 85).
92
Vegeu apartat 6. TODA I EL COL·LECCIONISME.
91
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5.1. EGIPTE EN TEMPS DE TODA (1884-1886)
Eduard Toda va estar a Egipte entre 1884-1886, període en el que ocupà el càrrec de vicecònsol
a la ciutat de El Caire. A Egipte, Toda va establir contacte amb egiptòlegs residents al país i
investigadors, amb els quals va teixir una bona amistat que, probablement, li despertà la seva
faceta egiptològica i arqueològica93 (MOLINERO POLO 2017: 292).
Hem vist que el caràcter inquiet i encuriosit de Toda el portava a interessar-se constantment per
tot el que l’envoltava, però és evident que aquesta vegada l’amistat forjada amb personatges tan
destacats com ara Gaston Maspéro94 (1846-1916), va influenciar molt notòriament en
l’esdevenir de l’estada del reusenc al país del Nil. En aquells moments, Maspéro era el director
del Service de Conservation des Antiquités (1858), la institució encarregada de regular totes les
excavacions d’Egipte a través de cinc inspectors regionals (AGUSTÍ TORRES 2000: 71).
L’acostament entre Toda i els membres del Service molt probablement també rau en la doble
funció dels científics, els quals realitzaven tasques diplomàtiques i acadèmiques al mateix
temps95 (MOLINERO POLO 2017: 305).
Entre 1860 i 1870 Egipte va experimentar un gran auge econòmic gràcies a l’exportació de cotó
cap Europa a causa de la “fam del cotó” provocada per la Guerra de Secessió dels Estats Units
d’Amèrica (1861-1865), un fet que va permetre a l’economia egípcia obrir-se cap a l’exterior, i
va comportar la creació de la xarxa viària i ferroviària i la modernització del port d’Alexandria
(GARCIA ET AL. 2005: 74). Al mateix temps que es produïa la modernització del país, també
s’inicià un procés d’occidentalització en un procés de canvi que es va veure reflectit al llarg del
segle XIX. L’any 1854 arribava al poder Jedive Said (1854-63), amic de l’enginyer i
diplomàtic francès Ferdinand De Lesseps (1805-1894)96 el promotor de la construcció del
Canal de Suez (1869), una important empresa que suposava un abans i un després en les
transaccions comercials marítimes, i de retruc suposava un canvi substancial per Egipte
(LÓPEZ GRANDE 2004: 232).
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Vegeu ANNEX 1: Figura 12.
“Gaston Maspéro (1846-1916) era un maestro en el arte de la maquinación burocrática, y se movió por
la dirección del Servicio de Antigüedades (del que fue director entre 1881-1886, y después entre 18991914) con total comodidad. Reorganizó completamente el servicio, trabajó en las pirámides de Sakkara
[...] abrió tres pirámides más copiando y traduciendo 4000 líneas de inscripciones y preparando la primera
edición de los textos) y durante una generación, se convirtió en la fuerza dominante que se encontraba
detrás de toda actividad arqueológica en Egipto” (AGUSTÍ TORRES 2000: 71).
95
“Padró i Parcerisa ha apuntado que los egiptólogos ligados al Service formaban el círculo más
interesante, intelectualmente, de la ciudad y que esa es la razón por la que el joven diplomático se acercó
a ellos” (MOLINERO POLO 2017: 305).
96
Sabem que Eduard Toda conegué el famós enginyer gràcies al seu dietari: “Avuy a las quatre de la
tarde he conegut en lo passeig de Shubra a Mr. Ferdinad de Lesseps” (Toda, 5 de desembre de 1884: 97,
extret de MASSÓ 2008: 82).
94

51

El canal era importantíssim ja que obria una nova via marítima cap a l’Índia i l’Extrem Orient, i
aquest fet no va passar per alt a Jedive. Així doncs, el governant ho va voler aprofitar i va
impulsar la construcció de ferrocarrils, com ara la línia que unia Alexandria amb Suez (1859),
que estigué finançada amb capital occidental, sobretot francès (LÓPEZ GRANDE 2004: 232).
Fou en aquest context quan les agències de viatges, com ara la de Thomas Cook97, construïren la
idea d’Egipte com a destí turístic per als europeus i nord-americans (GARCIA ET AL. 2005: 74;
VELA 2019: 21).
El 1882 hi hagué una revolta popular a El Caire i una insurrecció militar98 que va comportar la
intervenció de l’exèrcit britànic i el bombardeig99 d’Alexandria. S’establí un protectorat britànic
de la mà del cònsol general Sir Evelyn Baring, i els funcionaris britànics varen passar a
encarregar-se de gestionar la defensa, les qüestions polítiques, els assumptes exteriors,
l’economia i les obres públiques. Tot i així, cal dir que els francesos varen conservar la seva
influència en l’educació, les arts i l’arqueologia100 (AGUSTÍ TORRES 2000: 68).
El Caire s’havia convertit en una ciutat cosmopolita on diplomàtics estrangers, investigadors i
aventurers es relacionaren, i fins i tot, en ocasions s’intercanviaren els rols: “aventurers enriquits
fundaven museus, investigadors i arqueòlegs desenvolupaven mapes pels exèrcits europeus i
diplomàtics esdevenien arqueòlegs amateurs101” (Sebastià 2002 dins de GARCIA ET AL. 2005:
74). Aquests nous habitants varen provocar una europeïtzació de la ciutat ja que intentaren
reproduir l’ambient cultural i la manera de viure dels seus països d’origen. Tot i així és
remarcable recordar que, fins a finals del dinou, la ciutat de El Caire encara havia preservat el
seu caràcter musulmà, en contrast per exemple amb una Alexandria ja molt més europea. El
procés de modernització de la ciutat va provocar la creació de dos barris diferenciats, l’islàmic
“Con la apertura del Canal de Suez, en 1869, la agencia de viajes Thomas Cook comienza a vender
viajes organizados de Londres a El Cairo, publicando al año siguiente su primera guía turística de Egipto,
con consejos prácticos, direcciones útiles y datos de interés para el viajero de clase media” (VELA 2019:
21).
98
En l’obra A través del Egipto Toda ens ofereix una detallada explicació sobre aquest conflicte (TODA
1889: 13-22; MASSÓ 2008: 78).
99
Toda ens narra en el seu dietari com, dos anys després del bombardeig esmentat, els desperfectes
ocasionats encara eren ben presents i detectables en els edificis de la ciutat: “En las fortificacions estan
intactes los desperfectes ocasionats per los inglesos durant lo bombardeig de 1882: en la ciutat europea se
vehuen també encara totas las ruînas de las casas cremadas per las turbas”(TODA, 16 d’abril de 1884: 8687, extret de MASSÓ 2008: 77-78).
100
“La rivalidad entre arqueólogos franceses y británicos marcó los matices de la egiptología durante gran
parte del último periodo del siglo XIX, lo que incluía las disputas por los permisos de excavación, los
distintos enfoques sobre el antiguo Egipto y las divergencias en los métodos de excavación” (AGUSTÍ
TORRES 2000: 68).
101
Dins del grup de “diplomàtics que esdevenen arqueòlegs ameteurs” podriem trobar-hi Eduard Toda, tal
i com veurem en l’apartat 5.2. L’EXPEDICIÓ PER L’ALT EGIPTE DE 1886 I LA TOMBA DE
SEDNNEDJEM.
97
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d’estructura medieval i la part europea. Així doncs, la part oriental mantenia els seus carrers
laberíntics i estrets, mentre que l’occidental es caracteritzava per una quadrícula perfecta de
carrers (GARCIA ET AL. 2005: 74).
Aquesta era la situació d’Egipte i la de El Caire on Eduard Toda hi residí durant dos anys. Toda
ja coneixia la ciutat perquè tan en el viatge d’anada, com en el de tornada a la Xina, feren escala
a la capital cairota. En una de les seves principals obres sobre el país del Nil, A través del Egipto
(1889), el reusenc ens definia la ciutat de la següent manera:
“¿O acaso, nuevo Paganel distraído, erré mi ruta y creyendo internamente en Egipto,
he desembarcado en alguna fastuosa capital de Europa? No. Aquello era el Cairo, es
decir, la ciudad árabe transformada por la influencia europea, con sus calles anchas y
tiradas a cordel, sus casas a la inglesa, sus servicios de alumbrado, riego y policía.
(...) Id á la ciudad cairota, permaneced en ella uno ó dos meses de invierno
distrayéndonos con los medios naturales en toda la población civilizada de alguna
importancia, y á la vuelta a Europa podréis contar que no hay diferencia alguna entre
aquella capital y cualquiera ciudad de cien mil almas de nuestro continente. Estaréis
en perfecto error, porque el Cairo os será enteramente desconocido”. (TODA 1889:
104, extret de GARCIA ET AL. 2005: 76-77).

5.2. L’EXPEDICIÓ PER L’ALT EGIPTE DE 1886 I LA TOMBA DE SEDNNEDJEM
“Me trobava á Tebas lo dia primer de Febrer del corrent any. Invitat per la expedició científica del
gobern egipci, dirigida per lo professor Maspéro pera recorrer l'alt Egipte, ab ella vaig passar prop de
tres mesos en tant interessants regions. En lo dia avants citat, estant á a la cayguda de la tarde ab lo
barco amarrat al peu deis molts del temple de Amenophis á Luxor, arribá un beduhí á bordo ab la nava
d'haver descubert un sepulcre egipci, encara intacte, en la ribera esquerra del sagrat riu. Sent ja mansa
tart pera trasladarnos al lloch que citava, aplassarem la expedició fins al següent dia. De bon matí
atravessárem lo Nil y la plana de Tebas fins als colossos de Memnon; entrárem en lo desert y al cap de
mitja hora de penosa marxa per lo desert, arribárem al pou de la nova tomba. Ple d'emoció vaig
baixarhi, una curda 'ligada al cos, trobant al fons del pou una cambra nua y en un recó á la dreta un
corredor en pía inclinat, que seguia fins á la porta del sepulcre. / Aquesta, feta de fusta, estava intacte,
ab l'enforrellat passat tal com lo deixara'l sacerdot d'Ammon, que dintre hi depositá'l darrer cadavre.
Ab una destral trencárem los montants de pedra pera salvar la porta, y treta aquesta de son iioch,
entrárem en aquella tomba per ningú oberta feya tres mil anys. Las primeras inscripcions trabadas en
lo passadis nos feren coneixer que perteneixia á la familia de Son Notém, de casta sacerdotal y
guardiá de la necrópolis real en la va" vehina. / La cambra mortuoria tenia cinch metres y mitj de
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Ilargada, dos y mitj d'ampiaria y tres B'a'sada. Per terra's veyan uns vint cossos de momias, tot lo
mobiliari deis difunts, estátuas, ofrenas, bastons, vasos, y fins en un recó oividat un carro de difunts,
allí deixat per la pressa deis que assistiren al darrer enterro. Com detall curiós, hi vegérem en una
pedra calissa la comensament d'una novela escrit en carácters hierátichs. / Lo que mes crida la atenció
foren las pinturas de las parets, tan frescas y conservadas com si'l dia anterior haguessen sigut fetas.
En grans quadros estava figurada tota la doctrina cristiana [sic] relativa á la mort y á la resurrecció, y
entre las figuras s'hi veyan !largas inscripcions en geroglífichs contenint alguns capítols del ritual
funerari y'is noms de tots los individuos de la familia de Son Notém enterrats en son sepulcre. / Era
molt important aquell descobriment, y tots suposavam quels viatgers lo respectarian. No fou aixís,
puig dos ó tres dias mes tart una banda d'americans baixá á la cambray destruhí una pintura grabant
sos noms sobre ella . Justament irritat la senyor Maspéro maná tancar de nou lo pou de la tomba,
omplintlo d'arena y pedra (TODA 1886a: 3153, extret de MASSÓ 2016c: 58).

A partir de la segona meitat del XIX, el Service va començar a realitzar un seguiment de les
restes monumentals de l’Antic Egipte basat en dos pilars: la vigilància i l’estudi. A més, cada
any es realitzava una expedició per l’Alt Egipte remuntant el Nil, on hi participaven el director
del Service i la majoria de conservadors del Museu de Bulaq102 (MOLINERO POLO 2004: 36).
Els objectius fonamentals de l’expedició eren els següents: comprovar l’estat de conservació
dels monuments, ordenar els treballs de manteniment, verificar els treballs encarregats en els
anys previs i recollir els béns mobles que haguessin aparegut des de l’última expedició
(MOLINERO POLO i RODRÍGUEZ VALLS 2018: 1412).
El gener103 de 1886 Eduard Toda es va incorporar a l’expedició per l’Alt Egipte, gràcies a la
seva bona relació d’amistat amb Maspéro, el director del Service. L’expedició estava formada
per els següents membres: Gaston Maspéro, Eugène Grébaut, el qual anava acompanyat per la
mare i una germana, Charles Edwin Wilbour, Urbain Bouriant, Jan Herman Insinger com a
fotògraf i Khoursid Effendi, intendent del Service (MOLINERO POLO i RODRÍGUEZ
VALLS 2018: 1412).
En un principi, Toda havia de formar part de l’expedició durant cinc setmanes, però finalment el
viatge va acabar durant quatre mesos. De totes maneres, Toda no el va poder completar ja que
Espanya va reclamar els seus serveis i va haver de retornar a Madrid. Durant les setmanes que
Toda va compartir amb el grup d’arqueòlegs i egiptòlegs per l’Alt Egipte va començar a
102

El vaixell que utilitzava el Service, el Bulaq, fou el primer vaixell de vapor en viatjar a través del Nil, i
tenia una capacitat limitada. Anomenem el vaixell amb aquest nom ja que és el que emprava el propi
Toda per fer-ne referència (MOLINERO POLO i RODRÍGUEZ VALLS 2018: 1412).
103
El viatge anual a l’Alt Egipte es realitzava sempre a l’hivern, puix era la millor estació per tal que el
vaixell de vapor remuntés la corrent, així com també era l’època de l’any amb un clima més benvolent
pels europeus (MOLINERO POLO i RODRÍGUEZ VALLS 2018: 1412).
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redactar una sèrie d’articles sobre les antiguitats faraòniques. Probablement, el contacte més
íntim de Toda amb experts sobre aquestes temàtiques i el fet de compartir amb ells aquesta
experiència deuria dotar a Toda de la confiança suficient per iniciar els seus escrits en clau
egiptològica (MOLINERO POLO 2017: 302).
Certament, tal i com ens narra Toda, poder instruir-se a partir de les notes personals de Gaston
Maspéro havia de ser tot un luxe intel·lectual:
“Al emprender la expedición al Alto Egipto [...] el ilustre orientalista me franqueó su
biblioteca, y hasta sus notas de descubrimientos: recorrí [...] ciudades desiertas, las
necrópolis y los templos, oyendo sus lecciones que fueron para mí considerable caudal
de enseñanza” (TODA 1886b, extret de MOLINERO POLO 2017: 302).
Malgrat que Toda comencés a adquirir coneixements en matèria arqueològica i egiptològica,
queda palès que la seva participació a l’expedició fou més com a acompanyant en qualitat
d’amic que no pas per aportar una nova perspectiva a la investigació. Aquest fet es manifesta
quan s’analitza el repartiment de tasques entre els integrants de l’expedició, ja que el reusenc va
quedar com a encarregat de classificar les monedes que es trobessin al llarg de la inspecció104,
com a ajudant de fotografia de E. Isinger i com a caçador per aportar una dieta més variada
(MOLINERO POLO 2004: 36).
El viatge d’inspecció a l’Alt Egipte de 1886 està molt ben documentat, destacant l’informe de la
campanya presentat per Gaston Maspéro a L’Institute d’Egypte, i dos conjunts epistolars molt
notables: les cartes de Gaston Maspéro a la seva esposa, i les escrites per E. Wilbour, les quals
probablement també anaven dirigides a la seva dona (MOLINERO POLO 2020: 220;
MOLINERO POLO i RODRÍGUEZ VALLS 2018: 1413-1414).
Si ens fixem amb la documentació que genera Toda en relació al viatge trobem que al seu
dietari hi dedica 10 pàgines105, i també podem mencionar l’article “Nil amunt. Records de
Viatge” publicat a la Il·lustració Catalana (1886b).
A més, quan Toda torna del seu viatge també realitza una sèrie de conferències on explica “la
seva aventura” en aquesta expedició, destacant la que va oferir el 7 de maig a la seu de la
Catalanista (MASSÓ 2016c: 59).
Aquest fet és significatiu ja que molt probablement es va valorar l’experiència numismàtica de Toda a
l’Extrem Orient, sobretot gràcies al seu notable estudi sobre les monedes anamites. Vegeu apartat 7.
TODA I LA NUMISMÀTICA.
105
Aquestes pàgines es troben compreses entre la pàgina 85-88 de l’adaptació del dietari realitzada per J.
Massó (MASSÓ 2008: 85-88).
104
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“Notable per tot extrém fou la conferéncia que dona lo dia 7 de Maig del present any lo
distingit soci delegat D Eduart Toda, de regrés d'Egipte. Ell cridá al local de la
Catalanista una concorrencia nombrosíssima y triada que escoltá ab verdadera
delectació la relació dels viatges de nostre amich per la terra del Faraons, tributantli
llarchs aplaudiments en varis deis períodos de sa disertació y felicitantlo” (RIUDOR
2008: 186).
Un cop embarcats en el Bulaq per remuntar el Nil i viatjar per l’Alt Egipte de 1886, ens
deturarem en el que, probablement, fou el fet més destacat de l’expedició: el descobriment de la
tomba de Sednnedjem106. Presentarem una breu explicació de la intervenció arqueològica que
s’hi dugué a terme i aportarem un revisionisme sobre el paper que hi tingué Toda i aquell que se
li ha atribuït.
Després d’un mes de viatge per l’Alt Egipte, a la tarda de l’1 de febrer un grup d’excavació
local format per beduïns informaren a Gaston Maspéro d’una troballa excepcional: una tomba
que es trobava intacta i perdurava segellada107.
La tripulació del Bulaq va decidir que a l’endemà al matí anirien a veure la tomba, i a la tarda
d’aquell mateix 2 de febrer ja s’havia realitzat el buidatge de bona part de l’aixovar que la
tomba contenia. El dia 3 de febrer es varen realitzar fotografies de l’interior de la cambra, de les
seves pintures108 i jeroglífics i dels objectes que s’hi havia trobat. Al cap d’uns dies, després que
un grup de malfactors entressin a la tomba i malbaratessin les pintures i els jeroglífics, Gaston
Maspéro va ordenar que es tornés a segellar la tomba amb sorra i roques (MOLINERO POLO
2017: 304).
Molt resumidament, aquest fou el procés d’intervenció arqueològica que es dugué a terme a la
tomba TT1. És evident que Toda va tenir una participació o altra en aquest procés pel fet de
formar part de l’expedició i, per tant, cal que definim el paper que hi va jugar el nostre
protagonista. La seva presència en un esdeveniment d’aquesta magnitud ja és quelcom
remarcable, ja que el fet de ser un membre més de l’expedició el convertia en un observador de

“La tumba de Senedyem: Descubrimiento/excavación: Salam Abu Duhi y Gaston Maspéro (con una
importante participación del cónsul español Eduardo Toda y Guell) en 1886. Emplazamiento: Tebas (Deir
el-Medina, TT1). Periodo: Reino Nuevo, dinastía XIX, reinado de Seti I. Junto con la DB 320 es uno de
los más señalados descubrimientos de la arqueología egipcia en el que, aparte de gran cantidad de objetos
diversos, debemos resaltar una colección de 17 sarcófagos y 20 momias entre ellas las de Senedyem, su
esposa Ineferty y su hijo Khonsu” (AGUSTÍ TORRES 2000: 73).
107
L’excepcionalitat d'aquest fet ha portat a comparar-la més d'una vegada amb la tomba de Tutankamon
(Sebastià 2002, dins de RIUDOR 2008: 11).
108
Vegeu ANNEX 1: Figura 13.
106
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luxe. Però Toda no fou un simple testimoni, sinó que tingué un paper actiu en la intervenció
arqueològica.
En primer lloc, cal recordar que no és correcte atorgar-li el descobriment a Toda, ja que tal i
com hem vist fou un grup d’excavació local el qui la detectà (MOLINERO POLO 2017: 304).
Sabem que, en aquells moments, Gaston Maspéro es trobava enfeinat amb les excavacions del
temple de Luxor109, segons testimoni del propi Toda, i molt probablement aquest fet fou el que
va fer que el francès delegués la intervenció en el reusenc. Cal dir que, el dia 2 de febrer, hi
hagué una primera jornada de treball en la que hi participaren Maspéro, Bouriant, Insinger i
Toda, però la resta d’operacions efectuades els següents dies sembla ser que quedaren sota la
responsabilitat immediata de Toda. Tot i que el lideratge adoptat per Toda en l’excavació
responia a la manca de temps de Maspéro, val a dir que la confiança en el reusenc segueix tenint
molta importància ja que demostra la seva valia i les seves ganes de no passar desapercebut
(PADRÓ 2016: 69). Estem parlant d’una confiança dipositada en un diplomàtic amb voluntat
d’egiptòleg i arqueòleg que, malgrat no tindre cap tipus de formació acadèmica ni experiència al
respecte, fou capaç de realitzar una intervenció exitosa.
Per tant, segons M. Á. Molinero Polo, la intervenció de Toda responia a la necessitat urgent de
realitzar el buidatge de la tomba per preservar el seu contingut, i no pas a la formació del
reusenc en aquest aspecte:
“A la vista de esta información, queda más claro que el protagonismo de E. Toda en la
tumba de Sednnedjem fue accidental, tal vez motivado por las circunstancias propuestas
por Padró i Parcerisa: los trabajos en el palacio de Luxor exigían toda la atención de los
miembros del Service y la cámara tenía que ser vaciada con urgencia para asegurar su
contenido” (MOLINERO POLO 2017: 302).
Certament, el paper protagonista de Toda fou casual i estigué determinat per la casuística de la
troballa, totalment inesperada i no contemplada en el pla de treball de l’expedició.
Nogensmenys, en cap cas aquest fet ha de treure mèrit a la intervenció del reusenc, puix que va
superar amb escreix les expectatives que el seu amic Gaston Maspéro havia dipositat en ell.
L’excavació es va realitzar amb la metodologia de l’època, la qual bàsicament es basava en
buidar l’aixovar funerari tan ràpid com fos possible. Així doncs, no es va fer cap tipus de plànol
sobre la disposició de l’aixovar dins de la cambra i l’inventari es va realitzar quan tot ja es
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Exactament s’estava realitzant la intervenció en el pati de Ramsès II (PADRÓ 2016: 69).
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trobava damunt del vaixell110. Les condicions de treball i les maneres no foren les millors, però
s’ha de posar tot en el seu context i en les seves circumstàncies. Per tant, cal tindre en compte
que l’equip es trobava en una visita d’inspecció i que, no es podien deturar massa temps en un
únic jaciment. A més, un cop descoberta la tomba, no era viable deixar-hi a dins l’aixovar ja que
suposaria el saqueig de la tomba (MOLINERO POLO 2004: 36-37).
La TT1 presentava un problema alhora de realitzar la tècnica del calc, ja que els textos que
complementaven les seves escenes estaven escrits en pintura negra. Per aquest motiu, i tenint en
compte la necessitat de realitzar una excavació ràpida, es va optar per donar un protagonisme a
la fotografia que, fins aleshores, no havia tingut en les excavacions coetànies (MOLINERO
POLO I RODRÍGUEZ VALLS 2018: 1421).
La realització de les fotografies va anar encapçalada per J. H. Insinger, amb l’ajut de Toda
(MOLINERO POLO 2017: 304). Pel que fa a la labor epigràfica, el diplomàtic reusenc estigué
ajudat per U. Brouiant, i molt probablement la traducció dels jeroglífics fou seva ja que no
tenim la certesa que Toda dominés la llengua egípcia amb la suficient fluïdesa que es requereix
per a realitzar aquella traducció (MOLINERO POLO 2004: 39).
En definitiva, afirmar que Eduard Toda fou el descobridor de la tomba de Sednnedjem no és del
tot correcte i ens porta a equívocs que calen redefinir. Considerem que, tot i no poder atribuir
aquest mèrit al reusenc, explicar com va actuar i amb quina serietat va dur a terme la intervenció
ja és un element que engrandeix la seva figura i que permet tenir en compte aquest personatge
quan es parla dels inicis egiptològics espanyols. A més, un fet inqüestionable és que Toda va
redactar l’inventari i la memòria arqueològica de la TT1, en l’obra Son Notem en Tebas
Inventario y textos de un sepulcro egipcio de la XX dinastia (1887c)111, constituint, per tant: “una
de las primeras monografías dedicada a una tumba egípcia y una de las primeras memorias de
una excavación arqueològica”(MOLINERO POLO 2020: 235).

110

Vegeu ANNEX 1: Figura 14.
En aquesta obra s’hi troba un inventari de l’aixovar de la TT1, malgrat que aquests materials estan
descontextualitzats, sense quasi cap referència sobre la seva ubicació a la cambra. També s’hi pot trobar
un llistat dels membres de la família de Sednnedjem (Toda traduïa el nom per Son Notem), una
representació de les parets mitjançant gravats i la traducció dels textos jeroglífics al castellà. Els gravats
foren obra de Josep Riudavets, el qual també va realitzar els de l’obra A través del Egipto (1889)
(MOLINERO POLO 2020: 235).
111
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5.3. EDUARD TODA I L’EGIPTOLOGIA
“Si uno acude al Museo Egipcio de El Cairo y se acerca al mausoleo de Auguste Mariette (...)
podrá ver una galería de egiptólogos ilustres del siglo XIX y una relación de nombres (...) Entre
ellos, la mayoría franceses, ingleses y alemanes, existe el nombre de un español, no muy bien
conocido en nuestro país, a pesar de los últimos estudios llevados a cabo sobre su figura como
egiptólogo. Se llamaba Eduardo Toda y Güell" (Berman 2001: 1, dins de RIUDOR 2008: 184).

Dedicarem aquest darrer apartat a parlar sobre la relació entre Eduard Toda i l’egiptologia. Com
hem vist, la faceta egiptològica de Toda està indestriablement lligada a la TT1 i la seva
excavació, però considerem important destacar altres aspectes rellevants en clau egiptològica.
Finalment, intentarem aportar diferents perspectives sobre la consideració del reusenc com a
egiptòleg.
En termes generals, l’egiptologia espanyola considera Eduard Toda com el seu precursor més
notable (MOLINERO POLO 2017: 292).
La seva transcendència rau en ser la figura d’enllaç entre l’egiptologia i Espanya, una disciplina
que fins aleshores no havia tingut cap tipus de recorregut al país. Toda va intentar impulsar la
creació d’uns estudis egiptològics, amb la publicació de tres obres: Sesostris (1886c), Son
Notem en Tebas (1887c) i La muerte en el Antiguo Egipto (1887d), però la seva idea va quedar
en un no-res. Malauradament pels interessos de l’egiptologia espanyola, la tasca de Toda no va
tindre cap tipus de continuïtat en forma de deixebles o successors, fins al punt que el propi
reusenc abandonaria ben aviat la seva faceta egiptològica (VIDAL 2016: 609).
Així doncs, sense continuïtat ni deixebles, els treballs de Toda s’han de considerar com un
esforç individual i aïllat (MOLINERO POLO 2011: 28).
Altra vegada, Toda cercava transmetre el coneixement adquirit en els seus viatges a través de
l’escriptura d’articles i llibres, sense oblidar la realització d’un seguit de conferències que tenien
un caràcter divulgatiu molt interessant ja que presentaven una temàtica inèdita per a molts dels
seus oients. En aquest sentit, podem mencionar altres accions divulgatives, com ara l’exposició
de peces de la seva col·lecció a Barcelona o l’extracció de l’embenat d’una mòmia a Madrid
(MOLINERO POLO 2017: 314).
Per E. Pons Mellado no hi ha cap mena de dubte: Eduard Toda fou el primer egiptòleg espanyol
(PONS MELLADO 2001: 297). Aquesta autora té molt clar el seu posicionament, el qual
justifica afirmant que Toda fou l’únic espanyol que excavà a Egipte al llarg del segle XIX. Però,
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el que sobretot ens destaca és la seva presència (i la de l’únic espanyol) en els estudis que fan
referència al redescobriment de l’Antic d’Egipte com és l’obra de Dawson: Who is Who in
Egyptology, p. 288 (PONS MELLADO 2001: 298).
El professor J. Padró en alguns textos qualifica a Toda com a precursor, i no pas com a
egiptòleg, però el cert és que fou aquesta segona etiqueta la que ha quedat instaurada i la que cal
revisar.
És evident que Toda fou un pioner per a l’egiptologia a casa nostra, i que la seva tasca sempre
s’haurà de tindre en consideració quan s’estudiï la situació de l’egiptologia a Espanya al segle
XIX, però no per aquest motiu es pot afirmar amb rotunditat la seva categoria d’egiptòleg. Al
llarg d’aquest capítol hem vist com Toda viatjava a El Caire per ocupar el càrrec de vicecònsol
i, a causa de les seves bones aptituds socials, acabaria formant part d’una expedició
arqueològica. Tot i així, considerem important remarcar que la seva presència a l’expedició
radica en la bona relació d’amistat amb Gaston Maspéro, i que les tasques dutes a terme a la
TT1 foren més aviat fruït de la casuística particular del moment, i no pas per la formació del
reusenc en matèria egiptològica. No obstant, cal recordar que Toda va realitzar una intervenció
força reeixida i que aquest hauria de ser el veritable fet a destacar: la seva diligència en
qualsevol de les tasques que es disposava a emprendre. En aquest cas, la intervenció en una
tomba de l’Antic Egipte. Per tant, potser l’etiqueta d’egiptòleg no és del tot acurada, però els
coneixements que Toda va adquirir amb tan sols dos anys al país del Nil són dignes
d’admirar112.

112

Vegeu ANNEX 1: figura 15.
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6. TODA I EL COL·LECCIONISME
“Penso estar ya poch aquí, y no vull sortir sense haveu tot vist, aixís és que apenas paro. Darrerament
he fet una espléndida excursió a Benha, Zagarig, Bubastes y Tantah. He recullit moltas notas y molts
efectes per a ma colecció. Aquesta progresa com vosté no'n té idea: ja tinch de tot, mómias, pinturas,
vidres, marfils, bronzes, terral cuytas, marbres, alabastres, fins pa, grans, ous y mil efectes deis antichs
egipcis. Tinch una colecció funeraria de estatuas reals completa. Crech que embalar lo que ja tinc me
pendrá al menos dotse grossas caixas” (Carta del 14 de setembre del 1885 des d’Abuquir dirigida a
Pau Font de Rubinat, dins d’Anguera 1991: 85, extret de MASSÓ 2016c: 57).

En aquest capítol presentarem l’epítet del “diplomàtic col·leccionista”113 de la mà d’Eduard
Toda i les seves estades a la Xina i Egipte. Tal i com hem vist en la primera part d’aquest
treball, la relació entre la diplomàcia i el col·leccionisme durant el segle XIX fou molt intensa,
i bona part de les grans col·leccions orientals que s’exposen als principals museus d’Europa
són el resultat d’aquest fenomen. Així doncs, exposarem les principals col·leccions del reusenc,
parlarem de com les va obtenir, que les fa especials i on les podem trobar avui en dia.
Eduard Toda tingué dues grans etapes de col·leccionista a la seva vida, la compresa en la seva
estada a la Xina (1876-1882) i la que el portà a Egipte (1884-1886). Certament, la seva faceta
com a col·leccionista fou una constant en la seva vida, tal i com ens demostra per exemple la
seva passió pels llibres i l’ingent quantitat que en va arribar a posseir, però en aquest apartat ens
cenyirem a analitzar estrictament les col·leccions generades en els dos destins orientals dels
quals en tornà amb unes interessants col·leccions.
Resseguir el procés de formació de les col·leccions d’Eduard Toda no és una tasca senzilla, ja
que la informació que en tenim és més aviat escassa. Hi ha molt poques fonts que ens en parlen,
i pràcticament només podem recórrer a la correspondència amb els seus amics de Reus i a la
documentació generada en les vendes de les col·leccions. A través de la correspondència entre
Toda i les seves amistats, s’observa com, pocs mesos després d’arribar a Macau (1876), Toda ja
estava interessat en fer arribar objectes xinesos als seus compatriotes reusencs (GINÉS 2018:
89).
En concret, mencionarem dues cartes que ens serviran per analitzar alguns aspectes interessants
en relació al col·leccionisme i a l’orientalisme. En primer lloc, considerem oportú destacar un
fragment d’una carta entre Eduard Toda i Josep Navàs, ja que ens mostra les dificultats
existents per treure materials de la Xina:
113
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“Para enviar una caja de aquí a Espanya hay la mar de dificultades a causa de los cambios de
vapores y visitas de aduana. He creído que para que vaya seguro lo que en correspondencia de tu
afecto me impongo el deber de enviar a tu mujer, lo mejor es esperar que pase un Espanyol con
destino a la patria y darle el encargo. Esta es también la manera de evitar el pago de fletes, que
cuestan un ojo. Así pues, ten un poco de paciencia y dame la dirección de una casa de Barcelona
que pueda recibir la caja cuando te la mande” (Carta del 25 de setembre del 1876, des de
Hong Kong, dirigida a Josep Navàs dins de Borràs 1998, extret de GINÉS 2018: 90).
Hem de recordar que, quan Eduard Toda va viatjar a la Xina, el país estava iniciant la seva
obertura cap a l’exterior arran de les pressions rebudes per les potències occidentals, i que tot i
la firma dels primers pactes, encara era difícil aconseguir realitzar moviments comercials amb
facilitat114. Per aquesta raó, la col·lecció amb que retornà Toda de l’Extrem Orient es podria
considerar tota una fita.
L’altra carta que volem destacar és la que enviaren els germans Artur i Josep Llovera, en
contestació a una carta prèvia de Toda. El fragment citat és la segona part de la carta i fou
escrita per Josep Llovera, on hi podem observar una voluntat orientalista per plasmar en la
pintura el material que Eduard Toda li fes arribar:
“Espero los objectes chinos que’m vás prometrer en la primera carta. Pods comprarme
lo que vulguis y yo ho entregaré lo seu valor a casa teva com ya t’ho vaig dir cuand
vingueres a Barcelona. [...] Es un gènero que no s’ha explotad y s’[presta?] molt per fer
grans cuadros, pero no desconfio encara ferlu un viatje [...] Espero carta teva luego y
recordat d’enviarme alguna arma ben estranya que fará d’allo més bé al taller”(Carta de
Josep Llovera a Eduard Toda, Barcelona, 24 d’agost de 1876, a «Correspondencia de
Eduard Toda, 1870-1889», vol. 1, carta núm. 5, Biblioteca Tomás Navarro Tomás,
CSIC, extret de GINÉS 2018: 90).
En aquest cas, aquest fragment de carta ens permet copsar la fascinació vers la cultura material
oriental i, perquè no, sumar un nou personatge a “l’orientalisme reusenc”115
Més enllà de la important col·lecció de monedes, Toda va recollir altres objectes d’art i d’interès
per a l’estudi de la cultura material xinesa. És difícil parlar amb exactitud del que conformava
aquesta col·lecció, però gràcies a una documentació generada en una venta a l’Ajuntament de
Barcelona ens en podem fer una idea més o menys fidedigna (GINÉS 2018: 97). Així doncs,
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segons una llista confeccionada per l’Asociación Arqueológica Barcelonesa l’any 1883, la
col·lecció todiana estava composta per 5 grups principals:
“Primero: Vestiduras, prendas indumentarias y figurines de trajes. Segundo: Una pieza
de armadura chinesca compuesta de casco, coselete, brazales y escarcelas; dos espadas
alfanjes y dos o tres puñales. Tercero: Varios utensilios y objetos decorativos como son
estuches, cuadritos, dijes mujeriles, persianas, paños, colgaduras, amuletos, abanicos,
etc., con un segundo grupo bibliográfico, caligráfico y artístico que contiene entre
varios rollos de diplomas, dos largos manuscritos con multitud de miniaturas y dos
grandes carteles con delicada pintura. Tercer grupo: Imágenes y esculturas en madera,
porcelana y metales, ídolos, pebeteros, vasijas y otros utensilios caprichosos. Cuarto
grupo: Un precioso conjunto de ejemplares cerámicos históricos, en porcelana, laca y
charol, jarritos, fuentes, platos, sotacopas y otras piezas de vajilla primorosamente
miniados. Quinto grupo: Grande serie numismática, compuesta de monedas, medallas,
letras de cambio, sellos, etc.” (Casades 1935: 145-146, extret de GINÉS 2018: 97).
Des del seu retorn, Toda va intentar vendre la seva col·lecció de l’Extrem Orient a museus
públics i a particulars. Mentre esperava la resposta del consistori de Barcelona, Toda va
aprofitar el contacte amb les seves amistats catalanistes i va exposar la seva col·lecció oriental a
la impremta de La Renaixensa, situada als baixos del número 13 del Carrer Xuclà116 (GINÉS
2018: 99). Finalment l’ajuntament de Barcelona va desestimar la compra, i el recent inaugurat
Museu Martorell117 es va quedar sense ampliar el seu fons oriental118.
Tot i que l’associació arqueològica encarregada de prendre partit en la decisió de la compra va
concretar molts aspectes positius de la col·lecció; com la seva autenticitat, la seva varietat i la
seva rellevància etnogràfica, la seva adquisició es desestimà ja que consideraven més
interessants elements més propers a la nostra cultura: “Podría decirse que no tienen para
nosotros la importancia de otras colecciones de países o civilizaciones más cercanas” (Casades
1935: 145- 149, extret de GINÉS 2018: 101).
Pel que fa a les ventes a particulars, la més destacada fou la venta de porcellanes a Eusebi Güell,
on l’amic d’infància Antoni Gaudí va exercir d’intermediari: “Era yo sólo Vice-Cónsul y apenas
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Vegeu apartat 3.3. TODA I LA RENAIXENÇA
El museu fou fundat per l’arqueòleg i naturalista Francesc Martorell i Peña (1822-1878). Actualment
s’anomena Museu de Geologia de Barcelona (GORT 2015: 204).
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La col·lecció s’havia de traslladar al Museu Martorell i tenia un valor de 30 mil pessetes. Malgrat que
el Museu Martorell ja havia rebut alguna donació de peces de cultura material de la Xina i el Japó
l’ajuntament de Barcelona va rebutjar l’adquisició de la col·lecció todiana (GINÉS 2018: 100).
117
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regresado de China muy luego volví otra vez a correr mundo [...]. No volví a ver a Gaudí hasta
muchos años después, a mi regreso de Londres, terminada la guerra. Gaudí, acompañado de su
amigo el Dr. Santaló, vino a verme a este mismo Hotel Colón y me pidió una limosna para el
Templo de la Sagrada Familia: Te daré, le dije, una cantidad igual a la que tú obtuviste de Güell
en la venda de mis colecciones chinas” (Entrevista de Josep Maria Dalmases a Eduard Toda
(1929) Dalmases 2001: 239, extret de GINÉS 2018: 101).
Per acabar amb l’exposició de la col·lecció todiana de l’extrem orient parlarem de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer (BMVB), situada a Vilanova i la Geltrú, així com de la importància del
reusenc en la formació i consolidació de la institució. El museu es va inaugurar el 1884, un any
després de que el vicecònsol tornés de la Xina. En la seva breu estada a Madrid, abans
d’establir-se a Catalunya (1883-1884), Toda hauria aparaulat amb el seu amic Víctor Balaguer
una primera donació d’ídols, objectes de ceràmica i tapisseria de la Xina i el Japó per al fons
museístic d’aquella nova institució (GINÉS 2018: 98). Per tant, la primera donació d’objectes
de l’extrem orient que rebé la institució vilanovina fou la de Toda, abans que el museu obrís les
portes. En aquells moments, el museu s’estava gestant sense un programa ben definit, fet pel
qual és més que probable que la donació de Toda encetés una línia expositiva no prevista
inicialment: les col·leccions de caire etnogràfic. Aquest possible gir però fou molt positiu ja que
recollia el caràcter enciclopèdic de la institució i estava amb sintonia amb els museus que
s’estaven obrint a Europa i als Estats Units d’Amèrica (JARDÍ 2010: 34).
Durant la seva estància a Egipte (1884-1886) Eduard Toda va reunir una extensa col·lecció
d’antiguitats: la més rica i nombrosa formada per un particular espanyol (MOLINERO POLO
2017: 305).
Molt probablement, la formació d’aquesta col·lecció fou gràcies al seu caràcter intrèpid i al
contacte que va establí amb arqueòlegs i egiptòlegs. En el següent fragment, veurem com Toda
es va fer amb un dels nombrosos objectes que conformaren la seva preuada col·lecció:
“Una larga hora de camino en tan malas condiciones me condujo a la antigua
necrópolis de Da[h]shur. (...) En mi camino tropecé con una de estas cuadrillas de
excavadores y llegué junto a ellos en el preciso momento de desenterrar una momia,
sepultada sin caja ni sudarios bajo la arena. Era una mujer, cuyo cráneo conservaba aún
los cabellos y el ojo negro y quemado debajo del párpado izquierdo. De un golpe de
azadón partió el cadáver un beduino, echándose luego encima los demás para
arrancarle las bandas de tela que cubrían el pecho. Quise evitar aquella profanación que
creía sin objeto, pero me explicaron que buscaban los amuletos o ídolos que podía
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encerrar la momia, y en efecto, en el sitio vacío del corazón se halló un precioso
escarabajo de piedra jaspe que pude unir a mis colecciones.” (TODA 1889: 321-322,
extret de MOLINERO POLO 2017: 307).
La col·lecció egípcia fou repartida en dues parts: una fou donada a la BMVB i l’altra fou
venuda119 al MAN de Madrid. Pel que fa a aquestes disposicions, en podem destacar la redacció
d’un catàleg que feu el propi Toda sobre l’estat de la col·lecció, El catálogo de la colección
egípcia de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer (1887a i 1916) (GORT 2015: 206).
La col·lecció de Vilanova consta de la mòmia de l’infant Konshu120, i d’altres objectes com ara
amulets o ushebtis121 (estatuetes funeràries)122, mentre que la part que va acabar al MAN està
formada per una mòmia adulta, escarabeus i una tipologia ben variada d’objectes (MOLINERO
POLO 2017: 307-308).
La importància de la seva col·lecció, doncs, més enllà del seu volum, rau en la varietat
tipològica i temàtica de les peces (PONS MELLADO 2001: 297). Tot i que en la tomba de
Sednnedjem es trobaren nombrosos objectes, només un acabà formant part del fons museístic
del MAN. Es tracta d’una capsa de ushebtis, el titular de la qual s’anomenava Ja-Bejent (veure
figura 4 d’aquest article de PONS MELLADO 2001: 297).
Finalment, acabarem l’exposició de les col·leccions de Toda dedicant un apartat exclusiu a la
relació entre la numismàtica i el reusenc.
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El 15 de gener de 1887, la regent Maria Cristina aprovà oficialment adquirir, per al Museo
Arqueológico Nacional, la "colección de antigüedades egipcias y del extremo oriente que el cónsul de
España en El Cairo ha ofrecido a mi Gobierno en la cantidad de veinte y siete mil quinientas pesetas”
(MASSÓ 2016c: 61).
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Vegeu ANNEX 1: Figura 16.
121
“En egipcio shawapti: figurilla funeraria, normalmente de aspecto momiforme, que comienza a
aparecer a partir del Reino Medio, sin duda, derivada de las esculturas funerarias y de los modelos que se
depositaban en las tumbas desde la época del Reino Antiguo (...) la finalidad de estas estatuillas era evitar
que su propietario tuviera que enfrentarse a las corbeas de trabajo que se supone le corresponderían en el
más allá, imprescindibles para que pudiera proporcionarse el necesario alimento. Algunos ushebtis no
presentan inscripciones, pero la mayoría presentan textos, especialmente el capítulo seis de El Libro de
los Muertos, que por esta razón es conocido como el capítulo de los ushebtis.” (SHAW i NICHOLSON
2004: 370).
122
Vegeu ANNEX 1: Figura 17.
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7. TODA I LA NUMISMÀTICA
Aquest apartat ens servirà per reivindicar la faceta de numismata d’Eduard Toda, una de les
menys valorades i que realment fou molt lloable. La seva dèria amb les monedes no s’havia
despertat a l’Extrem Orient, ja que abans d’iniciar la seva carrera diplomàtica ja havia iniciat la
col·lecció numismàtica del Centre de Lectura de Reus, una afició molt pròpia de l’època
(JARDÍ 2016: 48).
Aquest fet és destacable ja que Toda només tenia quinze anys quan va proposar iniciar la
col·lecció numismàtica, una mostra de la seva fília per aquesta activitat (MASSÓ 2010: 38).
El viatge a la Xina va provocar un salt qualitatiu en el seu afany per a col·leccionar i classificar
monedes, ja que davant seu se li mostrava un amplíssim ventall de monedes per descobrir i
identificar. La pràctica de col·leccionar monedes estava molt estesa en els cossos diplomàtics,
un fet que sumat a les ganes de Toda de cercar i conèixer noves monedes van provocar que
l’afició es convertís en dedicació.
Des d’un bon principi Toda va iniciar la seva cerca de monedes. Tal i com ens narra ell mateix
en el seu dietari, el 24 de juny de 1877 va realitzar un viatge a la regió de Canton, en el que es
va dedicar en bona mesura a buscar i catalogar monedes:
“Salgo de Hongkong para Canton á las ocho de la mañana, y llego á las cuatro de la tarde.
Me alojo en Canton á bordo del cañonero chino Tsing-po mandado por Mr. Charles de
Longueville. Dedicado especialmente á la busca de monedas chinas, hemos visto poco la
ciudad [...]” (TODA 24 de Juny de 1877: 42, extret de MASSÓ 2008: 68).
La seva afició i dedicació per a la numismàtica li va permetre aconseguir una col·lecció de més
de 40.000 monedes, que actualment pertanyen al MAN de Madrid123 (GORT 2015: 204). La
col·lecció de monedes que Toda va vendre al MAN era del tot heterogènia i constava de
monedes d’Egipte, de l’Imperi romà, de Siam, Cambodja, l’Índia, Borneo, Austràlia, Xina,
Corea, Japó, Ceilan i les illes Salomó (GINÉS 2018: 95). El MAN va adquirir la col·lecció per
27.500 pessetes. i es va dipositar l’any següent juntament amb la col·lecció egípcia del mateix
Toda.
Els dos últims anys de l’estada a la Xina serviren a Toda per preparar una de les seves obres
més cèlebres, el tractat de numismàtica Annam and its minor currency, que va ser publicada el
1882 a través de la North China Branch of the Royal Asiatic Society, que tenia la seu a Xangai
123
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(JARDÍ 2016: 48). Aquesta obra fou molt important per diferents aspectes. En primera
instància, en podem destacar que fou l’única que el reusenc va escriure en anglès i fou publicada
a la mateixa Xina. Com sempre, Toda es va informar i documentar abans de posar-se a escriure,
un element indestriable de la seva metodologia de treball i totalment necessari per a la seva
continua formació.
Els arxius de Poblet contenen una sèrie de manuscrits124 sobre numismàtica de l’Àsia Oriental
que mostren el procediment que Toda va dur a terme per adquirir i estudiar les monedes
orientals. Toda va recórrer a autors europeus, i ho va combinar de forma esporàdica amb
l’estudi d’obres xineses (GINÉS 2018: 92).
Metòdic com era, Toda va tenir en compte els estudis previs a la seva obra, que li serviren per
veure l’estat en que es trobava la numismàtica en relació a les monedes anamites. Sabem que hi
hagueren dues persones que ajudaren a Toda en l’elaboració de les seves obres xineses, el pare
jesuïta Miguel Portel i el savi anamita Petrus Truong-Vinh-Ky125.
El llibre presenta un estudi d’unes 200 monedes d’ús comú als territoris de l’Anam (Vietnam)
des del segle X fins al XIX. Tot i que no podem saber amb certesa que és el que feu decantar a
Toda per l’estudi de les monedes anamites, molt probablement fou conscient que realitzar una
obra sobre les monedes de la Xina seria una empresa massa ambiciosa i difícilment assumible
(JARDÍ 2016: 49). Així doncs, el llibre de monedes sobre Anam ha estat i és un referent pels
estudiosos de la numismàtica. L’interès que genera actualment aquest llibre provoca la seva
presència en una llibreria online en anglès, on hi podem trobar la següent ressenya:
“The site features TODA's book itself, which is not only a catalog, but also a great
historical book, and an interesting reading after all” (GORT 2015: 206).
La seva publicació es va convertir en un referent per a l’estudi de la numismàtica vietnamita,
una condició que encara perdura a dia d’avui, i es citada sovint en obres contemporànies sobre
l’economia, el comerç o la moneda al sud-est asiàtic (GINÉS 2018: 96).
A través d’aquesta síntesi sobre la relació entre Toda i la numismàtica hem pogut copsar la
importància de la seva figura ja que, no tan sols en fou un notable col·leccionista, sinó que va

A més d’aquests dos manuscrits, a l’arxiu de Poblet també es preserven dos exemplars de paper
moneda xinès i un àlbum que conté 204 monedes del passat imperial de la Xina. Pel que fa als exemplars
de paper moneda, es tracta de dos bitllets de banc emesos durant la dinastia Qing (GINÉS 2018: 95).
125
Toda comenta que part de les notes històriques que precedeixen a la descripció de les monedes de la
seva col·lecció les va extreure de de l’obra Cours d’histoire annamite, escrita pel mateix Petrus TruongVinh-Ky (GORT 2015: 205-206).
124
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dedicar-se al seu estudi i va generar una obra que avui dia manté tota la seva vàlua. Per aquesta
raó, les paraules de M. Ginès ens han de fer reflexionar, i han de contribuir a reivindicar l’obra
todiana dins de la numismàtica:
“Paradoxalment, l’obra todiana és únicament citada en el nostre país en treballs
biogràfics sobre el diplomàtic, mentre que internacionalment gaudeix de força fama pel
seu contingut” (GINÉS 2018: 97).
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8. CONCLUSIONS
Estudiar el personatge d'Eduard Toda m'ha permès realitzar un interessant exercici
d'aproximació a una realitat històrica a través de les vivències personals d'un individu, un tipus
d'investigació que no havia realitzat fins ara. Aquest treball monogràfic m'ha obert la porta a
una sèrie de plantejaments estructurals diferents respecte dels que havia emprat al llarg de la
meva formació acadèmica, un fet que m'ha recordat l'amplitud de mires de la ciència
historiogràfica i la seva capacitat per construir discursos històrics. Certament, he procurat que
aquest estudi de cas no fos quelcom aïllat de la realitat històrica i, per tant, he cercat en tot
moment inserir el personatge en el seu temps. No podem comprendre la vida d'Eduard Toda
sense entendre la seva època, i, estudiar la seva figura sense tindre en consideració que hom és
producte del seu temps hauria estat un exercici totalment buit de sentit històric. Per tant, partint
d'aquesta premissa, considero que he aconseguit presentar una síntesi adequada del context
històric i geogràfic per explicar i comprendre les diferents etapes del polièdric reusenc.
La presentació del marc cronològic i geogràfic m’ha conduït a manifestar que Eduard Toda fou
un personatge d’època. Evidentment, estigué determinat pel seu context, però l’anàlisi del seu
transcurs vital ens reforça la idea del senyor intel·lectual forjada al llarg del segle XIX. La seva
condició de burgès, la seva formació acadèmica, la seva voluntat d’adquirir i transmetre
coneixements, i el seu afany per esdevenir en senyor responen a una sèrie d’inputs que
sorgeixen a partir de la formació i configuració d’una burgesia en transformació.
La burgesia comercial medieval havia quedat necessitada d’un nou habitus que respongués al
seu nou posicionament social instaurat a partir de la Revolució Francesa, un fet que va
comportar un canvi de mentalitats que es va anar estenent al llarg de l’Europa Occidental. És en
aquest escenari de canvi quan sorgeix un moviment com l’orientalisme, el qual fou més
transversal del que a priori es concep. Cal entendre aquest orientalisme com a quelcom més
enllà d’un estil o d’una inspiració pictòrica, i s’ha d’analitzar com una nova mirada vers tot
aquell producte social, cultural i històric que arribava des d’Orient. L’encís col·lectiu de la nova
burgesia per als objectes de cultura material oriental fou un dels pilars de la seva nova
configuració, ja que tal com hem vist, fou recorrent la creació de col·leccions particulars per tal
de demostrar la seva posició social i el seu vigor econòmic. El despertar orientalista va provocar
que els interessos de les potències europees es dirigissin en bona part cap a Orient, fins al punt
que la consideració de ser o no potència, venia determinada per el seu posicionament i el seu
poder a Orient. Aquest fet és molt significatiu, atès que ens demostra que l’esclat d’aquesta
admiració oriental de base europea fou quelcom arrelat en l’imaginari col·lectiu, creant línies
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directes entre els interessos dels estats moderns europeus i el dels seus grups socials més
elevats, especialment els de la burgesia intel·lectual.
En aquest escenari, hi hagué un agent cabdal: la figura del “diplomàtic col·leccionista”. Al llarg
del treball hem proporcionat diferents exemples de com els cossos consulars i diplomàtics
tingueren un paper essencial en la creació de les col·leccions privades i com foren també la base
sobre la qual sorgiren els principals museus europeus d’història i cultura oriental. Tot aquest
context històric és el que Eduard Toda es va trobar tot just quan va iniciar la seva carrera
consular, i la primera part d’aquest treball ha permès donar una projecció a la faceta de
“diplomàtic col·leccionista” de Toda, atès que evidencia que el nostre personatge no fou un cas
aïllat sinó un exemple local d’un fenomen europeu.
Una altra conclusió rellevant que podem extreure gràcies a la focalització més propera del marc
geogràfic és que va existir alguna diferència significativa entre Espanya i Catalunya pel que fa a
l’impacte de l’orientalisme. Malgrat que en comparació a la resta de les potències europees
occidentals la presència d’aquest fenomen és del tot deficitària, cal recordar que la seva
transcendència fou lleugerament superior a Catalunya que a la resta de l’estat. Aquest fet es
desprèn quan es comparen el volum d’institucions que sorgiren a Catalunya en clau orientalista,
de les quals hem destacat: el Museu Episcopal de Vic, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú o el Museu Bíblic de Montserrat. Oimés, la major presència orientalista a
Catalunya, ens ha portat a reafirmar la rellevància de la burgesia en el procés de dinamització
d’aquest fenomen, i és que, cal recordar que si en algun lloc d’Espanya aquesta classe social
tingué alguna presència fou a Catalunya. Curiosament, al aproximar el marc geogràfic a un
prisma local per tal de presentar la ciutat de Reus al llarg del segle XIX i situar-nos a la realitat
natal d’Eduard Toda, hem topat amb una sèrie de figures cabdals per l’orientalisme pictòric a
casa nostra que també ho foren en el conjunt europeu. L’origen reusenc de pintors tan
magnànims com ara Marià Fortuny o Josep Tapiró, i l’existència d’altres persones que tingueren
interès vers la cultura oriental, com ara el dibuixant Josep Llovera o el mateix Eduard Toda, ens
ha fet proposar l’etiqueta de “l’orientalisme reusenc”; la qual considerem que podria ser l’eix de
futures línies d’investigació que permetrien entrellaçar la vida d’aquests compatricis reusencs i
inserir-los en el marc de l’orientalisme.
Si ens centrem en la segona part d’aquest treball, les conclusions que n’hem pogut extreure han
estat notòries. En primera instància, podem afirmar que la figura d’Eduard Toda difícilment pot
deixar indiferent a aquell qui descobreix per primera vegada la seva vida i el seu llegat. Sóc
conscient que aquesta afirmació conté un grau de subjectivitat, però ens permet presentar una de
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les altres grans conclusions a les quals he arribat mitjançant aquest estudi: l’oblit d’Eduard Toda
i el seu ínfim reconeixement actual.
Si comparem la seva presència en la nostra actualitat amb la de personatges coetanis i
compatricis seus com ara Antoni Gaudí, o amb altres il·lustres catalans com ara Àngel Guimerà,
Jacint Verdaguer o Víctor Balaguer, el cert és que la seva figura queda sempre relegada en un
pla testimonial o residual. Sóc conscient que les comparacions entre aquests personatges poden
ser difuses per les seves particularitats, però considero que per tot l’exposat en aquest treball
Eduard Toda pot estar a l’altura de qualsevol dels catalans que visqueren entre la segona meitat
del XIX i la primera del XX.
Al llarg d’aquest treball hem elaborat una biografia del personatge que ha demostrat les seves
múltiples facetes. Abans de destacar-ne alguna en concret, vull reivindicar un element compartit
en totes elles: la seva gran diligència i eficiència. Aquesta característica és indestriable de la
seva persona i considero que és l’element cabdal i integrador de tot el conjunt de la seva obra.
Evidentment, cal posar en constància que no estem parlant de reeixir en qualsevol cosa, sinó en
tasques tant lloables com ara la intervenció arqueològica en una tomba de la dinovena dinastia a
Egipte, o la reconstrucció i recuperació d’un element identitari català tan destacat com el cenobi
de Poblet, entre altres qüestions.
Estudiar el conjunt de les seves accions era quelcom desmesurat per a les possibilitats d’aquest
treball, i, aprofitant el nostre interès vers l’orientalisme ens hem centrat en les etapes de Toda a
la Xina i a Egipte per tal d’acostar-nos a aquest fenomen. El primer que cal dir és que,
curiosament, els dos països varen viure una sèrie d’esdeveniments molt determinants per a la
seva història just abans de l’arribada del reusenc: en el cas de la Xina les dues guerres de l’opi i
l’obertura comercial cap a l’exterior i la incipient entrada de les potències europees, i en el cas
d’Egipte el bombardeig d’Alexandria i la consolidació del protectorat britànic. Així doncs, quan
Toda va arribar als seus dos grans destins consulars es va trobar en un país clarament en
ebullició. La personalitat de Toda i la voluntat de conèixer i forjar la seva figura d’intel·lectual
varen conduir-lo interessar-se pel present i el passat de la Xina i Egipte, un fet que va marcar la
seva etapa en aquells territoris orientals.
Aquests viatges ens permeten aportar un nou element per defensar que Eduard Toda fou un
personatge de la seva època: el seu dietari de viatges. La lectura d’aquest quadern ens ha deixat
entrar en les vivències d’un Toda observador i narrador, una obra d’incalculable valor que ens
transporta directament al seu temps. A més, aquest dietari consolida la idea que Eduard Toda es
pot emmirallar amb els seus homòlegs europeus, atès que, més enllà de les col·leccions, l’altre
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principal element que caracteritzava als diplomàtics o viatgers del XIX era l’escriptura de llibres
dels viatges on deixaven constància de vivències i sensacions. Alhora, el dietari m’ha recordat la
importància d’emprar, sempre que sigui possible, fonts primàries ja que, tot i que cal analitzarles amb distància i rigor, són un producte que ens permet acostar-nos a la matèria històrica
estudiada des de la nostra temporalitat.
Les “dues cares” d’Eduard Toda que més importància han tingut en aquest treball són la
d’egiptòleg i la de numismata. En el cas de la primera, la nostra intenció ha estat presentar la
relació del reusenc amb la disciplina egiptològica, cercant aportar un revisionisme de la seva
tasca, i en el cas de la faceta numismàtica hem volgut donar-li un pes específic que considerem
que està totalment mancat en la majoria d’obres que tracten sobre el personatge. La primera
conclusió que hem d’aportar és que, malgrat la gran labor que Eduard Toda realitza en la
intervenció a la Tomba de Sednnedjem (TT1) i en la realització del seu inventari, la seva
consideració d’egiptòleg és discutible. Cal recordar que Toda no tenia coneixements de la
matèria i que el seu paper en aquesta excavació fou un fet més aviat circumstancial i casual, que
no pas una conseqüència de la seva formació i preparació. La seva amistat amb Gaston Maspéro
li va obrir les portes de l’egiptologia, i, certament, no va desentonar en tot el procés arqueològic
ja que, tal com hem argumentat, la seva gran capacitat era reeixir davant tota tasca o repte.
En canvi, podríem dir que la seva relació amb la numismàtica pateix un procés invers al de
l’egiptologia. En aquest cas, Toda no té el reconeixement adequat i la seva aportació en aquesta
disciplina no està prou contemplada a casa nostra. Considerem que aquesta faceta s’ha de
revaloritzar atès que Toda no només fou un gran col·leccionista de monedes, sinó que en va
realitzar estudis molt interessants com el que li dedicà a les monedes annamites. Molt
probablement, l’impacte que tingué la seva presència en l’excavació d’una tomba de l’Antic
Egipte fou un fet molt més valorat per a la societat del moment que no pas la formació de la
major col·lecció de monedes orientals realitzada per un particular del nostre país. Cal recordar
que, la naturalesa diferencial de hom relacionat amb Egipte va comportar el sorgiment del seu
propi fenomen orientalista, l’egiptomania, la qual, tot i que no va penetrar amb massa força a
casa nostra, segurament va determinar que es generés més interès per a la TT1 que no per a les
monedes annamites. Oimés, probablement el mateix Toda li volgué donar més importància a la
seva tasca egiptològica, que no pas a la seva faceta numismàtica, tot i que en aquest sentit
entrem en el terreny dels supòsits.
Malgrat que hagi passat més d’una centúria d’aquests esdeveniments, la nostra valoració actual
continua essent molt similar, prioritzant i destacant la seva presència al país del Nil per sobre de
la Xina, i oblidant-nos en moltes ocasions que una de les seves grans proeses està lligada a
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l’estudi de les monedes. En aquest sentit, només podem destacar el cas de l’estudiosa M. Ginès,
la qual dedica la seva tesi a la col·lecció oriental d’Eduard Toda i també ens aporta algun article
on destaca la capacitat de Toda vers l’estudi numismàtic.
En definitiva, l’elaboració d’aquest treball s’ha convertit en la millor oportunitat per ampliar els
meus horitzons com a historiador, endinsant-me en la vida d’un individu que sempre em sentiré
ben proper. I és que, gràcies a aquestes pàgines, quan contempli el Castell Monestir
d’Escornalbou des del meu jardí126, podré dir amb tota satisfacció que, a la meva manera, vaig
conèixer aquell fascinant personatge que un bon dia va decidir ser el senyor d’Escornalbou.

126

Vegeu ANNEX 1: Figura 19.
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ANNEX 1: Il·lustracions

Figura 1. Autògraf d’Eduard Toda, signat el 9 de setembre de 1924, que figura en un dels àlbums que el
senyor Martorell Òdena va recopilar i que des de fa anys es conserva en el Centre de Lectura de Reus.
(Font: MASSÓ 2016: darrera pàgina)
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Figura 2. Mapamundi on es representa una relació cronològica i geogràfica de la vida d’Eduard Toda. (Font: 123rf.com. Mapa de
Catalunya, creat per Francesc Flos i Calçat. Any 1906. Font: ICGC. Edició del mapa: Albert Gens i Joan Rauet.)
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Figura 3. Plànol general de Poblet, copiat, anotat i acolorit per Eduard Toda. Arxiu del Monestir de Poblet. (Font: MASSÓ
2016b: 33).
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Figura 4. Primera plana del Dietari de viatges d’Eduard Toda. (Font: MASSÓ 2008: 18).
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Figura 5. Tres de les condecoracions obtingudes per Eduard Toda: la d’oficial de la Legió
d’Honor, de França (1895); la d’oficial de l’ordre de l’Elefant Blanc, de Siam (1878), i una altra no
identificada (al revers: Virtuti et merito). (Font: MASSÓ 2008: 126).

Figura 6. D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: creu blanca de segona classe del Mèrit Naval, d’Espanya (1879);
medalla de cavaller de l’orde Reial, o de la Corona, de Cambotja (1878); creu blanca de primera classe del Mèrit
Naval, d’Espanya (1893); medalla de comanador de la Concepció, de Vila Viçosa, Portugal; creu de cavaller, o
de comanador de segona classe, de l’orde de Danebrog, Dinamarca, i creu de comanador de primera classe de
l’ordre de Danebrog, Dinamarca (1894). (Font: MASSÓ 2008: 127).
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Figura 7. Visita d’Alfons XIII, acompanyat de diverses autoritats militars, civils i religioses, a Escornalbou, el 25 de maig de
1930. (Font: GONZALVO 2016: 114).

Figura 8. Bust d’Eduard Toda ubicat al municipi de l’Argentera (Font: elaboració pròpia).
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Figura 9. Eduard Toda, amb l’equip de reconstrucció del Monestir de Poblet, l’1 de setembre de 1932. (Font: GONZALVO
2016: 116)

Figura 10. Primera plana del diari barceloní El Correo Catalán del 26 d’abril de 1941, amb la notícia de la mort d’Eduard Toda,
IMMR, fons Salvador Vilaseca. (Font: GONZALVO 2016: 121).
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Figura 11. Coberta del llibre de La vida en el Celeste Imperio, d’Eduard Toda, publicat a Barcelona l’any
1887. Extret d’Eduard Toda al Celeste Imperio (Font: JARDÍ 2016: 45).
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Figura 12. Imatge de grup a Karnak. D’esquerra a dreta, Maxence de Chalvet Rochemonteix, Albert Gayet, Charles E. Wilbour,
Eduard Toda i Gaston Maspero. Fotografia núm. 66 del fons de Toda de la BMVB. (Font: MASSÓ 2016c: 59).

Figura 13. Pintures de l’interior de la tomba de Sednnedjem. Fotografies de Fernando Estrada Laza. (Font: PADRÓ 2016: 71).
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Figura 14. Eduard Toda, amb diverses peces recuperades de la tomba de Sednnedjem, al vaixell Boulag, de retorn al Caire l’any
1886. Fotografia núm.58 del fons de Toda de la BMVB. (Font: MASSÓ 2016: 62).

Figura 15. Eduard Toda, disfressat de mòmia, al Museu de Bulaq (port del Caire), l’any 1885. Fotografia
núm.45 del fons de Toda de la BMVB. (Font: MASSÓ 2016c: 63).
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Figura 16. Postal amb la mòmia infantil de Konshu i altres objectes egipcis. Donació d’Eduard Toda a la BMVB. Fototípia
Thomas. Arxiu de J. Masso. (Font: PADRÓ 2016: 69).

Figura 17. Ushebti procedent de Deir el Bahari. Dinastia XXI. Pasta Vidrada. Donació d’Eduard Toda. BMVB 3879.
(Font: PADRÓ 2016: 66).
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Figura 18. Da Guan Tong Bao, Xina, dinastia Song del Nord (1107-1110), coure, 35 mm. Museo
Arqueológico Nacional (Font: Ginés 2008: 108).

Figura 19. Vistes des del jardí de la meva llar de l’Argentera de les muntanyes d’Escornalbou amb el
Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou en el seu punt més alt. (Font: elaboració pròpia)
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ANNEX 2: Cartes
Les cartes 1, 2a i b i 3 han estat extretes de la tesi de J. Gort (2015), mentre que la carta número
4 m’ha estat facilitada per Lluis Albert Font de Rubinat.

➢ CARTA 1: DE DAMAS CALVET A EDUARD TODA
Barna, 15 juliol 1885
Mon estimat amich: com no’ns olvideu, tampoch vos olvida aqui vostre amich. Jo he llegit ab vivissim
interés no sols vostras cartas sinó que també vostres articles en lo folletí de la Renaixensa. Y fins lo meu
fill vol que li dongui á llegir quan hi ha calcom vostre. Si vostre esperit investigador pot portar alguna
llum sobre lo següent fet vos ho agrahiria com á nota al meu poema, pus parlo en ell de una iglesia
copta que sostenia en lo Kayre, lo Rey d’Aragó. Ho he llegit també en altre lloch y no recordo ahont.
Diu lo Journal assiatique. t. 18 any de 1851 “Pels anys de 1300 á 1320 hi hagué en Egipte una
persecusió contra’ls cristians: lo soldá los obligava á portar un turbant blau de poch preu, y anar montats
en burros. Se tancaven las eglesias excepta la del desert de S. Macari y las de Alexandria. Per
intervenció d’un ambaixador del Lascaris senyor de Constantinobla se obrí Nostra Dona de Mallorca
dels Jacobitas y la de S. Miquel, y per intervenció de un embaixador de Barcelona a lo Kayre la de
Haretzueilé (hont mana lo patriarca copta) y la dels Melkita en Binducamin, Lo Rey de Barcelona envia
en obsequi presents al Sultan d’Egipte.
Los juheus portavan turbant groch y los Samaritans vermell...

Desitjaria saber també en quina part del Egipte ó de la Nubia s’hi cassan o s’hi han cassat en la dinastia
de Fatimita, lleons, que lo virey d’Egipte Mehemet Ali tenia amansits en son palau com gossos.

També voldria saber sa opinió sobre las donas que conservan encara tipo de sphinx, si realment son
temptadoras y si tenen color de bronzo antich o un tó arenós, y si es veritat que tinguin los cabells
trenats un xich en ondas pero sens aspecte de llana.
Fassimen una descripció de la que mes li hagi agradat d’aquet tipo, pe veure si s’avé ab la idea que jo’n
tinch no sols per lo que he llegit sino per uns pochs exemplars que’n vaig veure á Paris, en ma jovenesa.
Dispense tal molestia, i conti sempre ab lo agrahiment y l’afecte de son ver amich Damas Calvet
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➢ CARTA 2a DE JOSEP YXART I 2b CONTESTACIÓ D’EDUARD TODA
Barcelona, 30 d’abril de 1884

Molt estimat amich: En Tarragona vaij rebre la teba, escrita des de Reus, la vaij contestá
inmediatament, y la contestació torná á mas mans, sens que t’atrapés. Te deya que, en la situació
d’esperit en que’m trobava, tas carinyosas paraulas m’habian fet un gran bé, que te las agrahia de cor,
que m’adheria amb tota l’ànima als entusiastas brindis dels companys al despedirte, que sentia no
poderte dar una estreta abrassada abans de deixarte anar; en fi, tot lo que pot dir en semblants casos un
amich sincer y entusiasta per son company que s’en và à continuar sa carrera de treballs y de glorias.
Tot ho repeteixo aquí, pues si bé han passat dias y estas lluny, ó millor, precisament perque han passat
dias y estas lluny, ho repeteixo més conmogut. Cuan vaij rebre la teba, ha mort de la meba germaneta,
fillola meba, de disset anys, discreta, dolcissima, me tenia xafat; cada dia la recordo y la estimo més, y
per tant recordo y estimo ton pèsam per la oportunitat en que arribá. He vist ta carta, la hem vist y
llegit tots; tots te recordem y desitjem que arribin novas noticias tebas ab las descripcions de lo que has
sentit y pensat, com tu saps ferho. Ho esperem ab ansia. ¡Bona sort! ¡Forsa traball! ¡Pochs traballs!
Que aquesta excursió á Orient siga tan profitosa com la primera. ¡Des de lo alt de las Pirámides,
Catalunya’t contempla! Cuan tornis ‘ns trobarás com avans, disposats á enrotllarte y á sentirte en la
taula del Pelayo. ¿Pot servirte de consol y d’esperó aquesta idea? ¡¡Donchs avant!!
Res de gros puch contarte. Ara’ns tens, en vigilia de Jochs Florals y enseballats pera tornar als
rossellonesos que venen, los obsequis de Banyuls. Ya pots pensar si parlarem de tú.

Adeu, noy, un petonet à cada momia, y alguna caricia ben voluptuosa à cada sfinx, que ya estan dihent
ahont se las ha de acariciar.

Sempre
teu, Yxart
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Eduard Toda a Josep Yxart (resposta de l’anterior)

Lo Caire 8 de Juny de 1884
Sr.
D. Joseph Ixart

Molt estimat amich: Ta carta del 30 passat abril me fou la benvinguda, per ser teva y per ser la primera
que rebia dels companys. També jo sentí en l’anima no donarte la final abrassada de despedida, lo qual
sols será ocasió de que te’n doni duas á la tornada. Creume que me’n vaig anar mitx xafat de
Catalunya y que aqui me be anyorat com un ruch. Aixó del catalanisme per qui com jo sempre
mantingué l’amor á la terra, es pitjo que’l cólera y se propaga per contagi.
Ja ara aqui comenso á pendre terra y no’t mentiré dihent que treballo de valent. Los matins estudio
arab ab un de mos dragomans y ja comenso á perfilar los matissos de una llengua que apareix molt
delicada. –Enta habili.-

Despres faig catalá á casa. He escrit llarch á la Renaixensa y estich acabant un article pera la Ilustració
de’n Matheu titulat “Lo Califa Hakim”. Es un estudi per l’estil (com á forma) dels que’s publican en la
Revue des deux Mondes y en sa materia conté la historia del home mes curiós y original que ocupá lo
califat arabig del Caire.
M’ha reixit y m’agrada: lo qual potser una rahó pera que sia dolent y no fassi per vosaltres. Ja’l veurás
quan Matheu lo publiqui.

De part de vespre y los diumenges faig egiptologia. Passo tots los matins de las festas en Bulag, poble
á las riberas del Nil ahont Mariette funda’l museo egipci. Oh, noi, alló es grandiós. !Quina civilització
la de aquella tropa de 4000 anys enrera! Es lo que més me sedueix de tot lo de per aquí, y de dedicat
especial atenció á la part religiosa dels egipcis. Penso fer un llibre del qual estich madurant lo plan.
Titol –“Los Deus de l’Egipte” Duas parts 1ª lo Dogma: 2ª lo culte. I tot autentich, original, inedit; per
ilustracions fotograficas dels idols de Bulag y dels temples de Karnac, de Luxor, de Menfis y de
Tebas: las escenas religiosas pintadas en las cobertas de las momias y’ls papirus que tot recentment se
trobaren en las tombas de las momias reals del temps de Sesostris. En fi, aquest es mon present
seballot, mentres no’n surti un altra que’m sembli mes gros. ¿Peró no creus que ho es ja prou la d’ara?

Aixó per tu. Ara voldria afegir alguna cosa que pogués ser obgecte de cinch minuts de discussió en la
taula de Pelayo. Parlaria bé de donas, si bé recordo alló de’n Coca de que’l catalanisme no estima’l
sexe y potser l’assumpto no sia á l’altura de les vostras conversas. Perqué es el cás que las femellas de
per aqui son la major desgracia que pugas imaginarte. Negras ó enxocolatadas, ab las barras tatuadas
de blau, los ulls ennegrits ab pols d’antimoni, se tapan la cara y salvan la moral per més que vagin
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nuetas de peus y camas y ab la camisa de cotó balua oberta en lo pit deixant veure uns penjolls que fan
asco.
En cambi, per lo passeig de Xubra y á las riberas del Nil se veu d’un temps al altre arribar una carrossa
tancada, per quals finestras surten las caras veladas de blanch de blanch de algunas turcas. !Quins ulls
y quin mirar lo d’aquellas infidels! Son las donas del harem d’algun pachá y bé’s conten historias de
favors que d’ellas poden comprarse, peró la primera condició es palar arab o turch y aixó per ara jo
no’n sé rés.

Finalment hi ha las europeas, levantinas gregas y altras que vesteixen á la moda cristiana. Son la
colonia mes baixa, inmoral y corrompuda que ha vist al mon. Tropas de juheus dedicats del matí al
vespre á la cassa al ral sense pararse en los medis.
Escriume algun cop y fesme’l favor de enviarme las direccions de’n Oller y de’n Sardá á qui penso
escriure directament alguna vegada. Pero t’ho repeteixo, deixem veure lletra teva. Després de tot y
encara que útile et dulci tot barrejantho se vá passant la vida, es un consol y una alegria lo rebre novas
dels amichs. Y baix aquest respecte nostres companys no’s distingeixen. Son tots una colla de ganduls.
Adeu. Pera aquest vespre, que fa’l plé la lluna, projecten una excursió á las pirámides. Al saludar la
gran Esfinge’m recordaré de tú.
Conservat bó, saluda á tots los amichs y bé saps que t’estima de cor ton amich Toda
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➢ CARTA 3 D’EDUARD TODA A JOSE M. MORLIUS

Consulado de España
en
Macao,
6 de Julio de 1876
Particular.
Sr. D. Jose M. Morlius.
Mi estimado amigo: seria tonto espresar á V. la satisfacción con que recibí y leí la grata del 15
de mayo último. ¡Acordarse de un hombre que está á once mil millas y pico, que se pasea cuando V.
duerme, y que duerme cuando V. cóme! En fin, esto me prueba una vez mas que es V. muy bueno é
indulgente para conmigo, y por ello le ruego acepte la espresion de mi mejor aprecio.
;Que de cosas se ven andando por esos mundos! Si mil veces naciera otras tantas soñaria con hacer
un viage al extremo oriente. Mucho he leido sobre él: he visto pinturas y grabados, pero le aseguro á V. que
nada absolutamente alcanza á dar una palida idea de lo que sobre el terreno se contempla. Y no crea V. que
todo sea tan bonito corno nos lo pintan. No exagero asegurando á V. que las decepciones superan á las
grandes impresiones. Nada hay tan sublime como la vegetacion en la India, pero nada tan indecente y soez
como el pueblo que vive á su sombra. Aquello no son seres humanos: son monos degenerados.
En la China hay materia para volver loco á un hombre de sano entendimiento. Hasta ahora no he
podido encontrar á esa raza laboriosa, inteligente, astuta, cuyos adelantos en mecanica y en ciencias se
han supuesto superiores á los nuestros. He visto solo un pueblo servil, canalla, haragan, hambriento,
pueblo miserable y de miserables. El chino para mí es el tipo del hombre falso, hipocrita y cobarde, y
desde el emperador al último coolie dudo que pudiera encontrarse un hombre de cola que teniendo la
ocasión no se aprovechara de lo ageno. El europeo vive aqui porque es temido: un chino no se enfada
nunca y teme á un hombre enfadado, así es que solo se venga de nosotros llamandonos demonios
extrangeros. A mí los de mi casa no me conocen entre ellos por otro nombre que el de Lui-song-Tang-Koney, ó sea diablo rojo de Luzon.
En fin, de lo que vea y de lo que pase, le ofrezco á V. una extensa carta que mas de una vez le
haga reir. A mi vez, al darle las gracias por las estupendas noticias que de Reus me comunica, le ruego se
acuerde de mí, y las haga otra vez extensivas á la política. Consérvese V. muy bueno: dé mis mas
afectuosos recuerdos á Marieta y un beso á Magdalena 2, y disponga de su amigo.
Eduardo
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➢ CARTA 4 D’EDUARD TODA A MAGDALENA VIDAL DE MORLIUS

Sra Da Magdalena Vidal de Morlius
Muy Sra mia y de toda consideracin: sin otra novedad que tener un palmo mas de barriga y dos
palmos de cola, y de llevar faldas en vez de pantalones, escribo a V. para notificarle directamente que la
China es un país muy estrambótico, y que cuando salgo a la calle me parece tener á la vista una inmensa
comparsa de trempats del Olimpo.
Si por aqui no me almuerzan vivo, y algun dia puedo volver á tomar posesion, Dios lo quiera, de
la butaca en su palco y la silla en su comedor, ha de oirme V. con tres palmos de boca abierta y decirme á
cada pasó; embustero!, que tales y tan grandes van á ser las impresiones que del celeste imperio le
comunique. Si vá V. á Salou, dé V. recados á las noyas del Mitjá.
Mande lo que guste á un mas atento amigo Q.S.P.B.
Eduardo.

No crean V.V. que me olvido del thé y de la vagina. Hay muchas dificultades para dar con seguridad
esto á un barco, y prefiero aguardar que pase un español para hacerle víctima del encargo hasta Marsella. Y les
ruego digan al Sr. Bages, despues de saludarle muy afectuosamente, que dentro ocho dias recibirá una larga carta
mia que empecé ha tiempo y no he concluido todavía.

Carta que conserva en Lluís Albert Font de Rubinat i ofereix al Centre de Lectura per si es
d'interés esser publicada a la Revista, amb indicació de qui l'ofereix .
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ANNEX 3. Obres orientalistes d’Eduard Toda
Aquest annex és un recull d’una selecció de les obres orientalistes escrites per Eduard Toda. No
són la totalitat de les seves obres, però si les més significatives i les que al llarg d’aquest procés
d’investigació i recerca he pogut recopilar. Per veure un llistat bibliogràfic molt més extens i
que inclogui tota la producció bibliogràfica de Toda, remeto a les obres següents:

CANO, E. (2005): Bibliografia d’Eduard Toda i sobre Eduard Toda, Arxiu Històric de la ciutat
de Barcelona, Barcelona.
FERRÉ FLORIT, D. (1952): “Bibliografia d’Eduardo Toda”, Boletín Arqueológico, època IV,
fasc. 37-40, pp. 325-359.
PUJOL I SOLANELLES, D. (1959): “Bibliografia de l’il·lustre reusenc D. Eduard Toda i
Güell”, Centre de Lectura, Reus.

BIBLIOGRAFIA ORIENTALISTA D’EDUARD TODA
(1893): Historia de la China. El Progreso, Madrid.
(1889): A través del Egipto. El Progreso, Madrid.
(1889): “Las momias reales de Bulaq (apèndix)” dins de RAWLINSON, G. Historia del Antiguo
Egipto. El Progreso Editorial, Madrid.
(1889):“Conferencia del Sr. Toda”, extracto de la conferencia en la “Asociació Catalanista
d’excursions científicas” acerca del hallazgo de documentos inéditos de Ali Bey, La
Vanguardia, 10 desembre 1889.
(1887): Catálogo de la Colección Egipcia de la Biblioteca-Museo Balaguer. Imprenta y Fundación
de Manuel Tello, Madrid.
(1887): La vida en el celeste imperio. El Progreso, Madrid.
(1887): Son Notém en Tebas. Inventario y textos de un sepulcro egipcio de la XX Dinastía (amb
il·lustracions de Josep Riudavets), Establecimiento Tipográfico de Fontanet, Madrid.
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(1887): La muerte en el antiguo Egipto. Tipografía de Manuel Ginés Hernández, Madrid.
(1886): “Nil amunt. Recorts de viatge”, La Ilustració catalana, Barcelona. núm. 141, Vol. VII, p.
243.
(1886): Sesostris. Tipografia de Manuel Ginés Hernández, Madrid.
(1886): “Memnon a Tébas. La novela de un Deu parlant”, La Renaixensa. Revista Catalana,
Barcelona, XVI, p. 89.
(1886): “Carta d’Egipte. Erment 9 de Febrer de 1886”, La Veu del Camp, Reus, núm. 23: p. 205.
(1886): “Lady Sarah. Recorts de viatje”, La Renaixensa. Revista Catalana, Barcelona, XVI, p. 145.
(1886): “Recorts de primavera”, La Ilustració Catalana, Barcelona, núm. 144, Vol VII, p. 292.
(1886): “Un campament á Memphis. Recorts de viatge”, La Renaixensa. Revista Catalana,
Barcelona, XVI, p. 217.
(1886): “Viatge per Egipte y Nubia. Conferencia donada per don Eduardo Toda divendres 7 del
corrent en la Associació Catalanista d’Excursions Científiques”, La Renaixensa. Diari de
Catalunya, Maig de 1886, Barcelona, XVI, pp. 3025, 3050, 3153.
(1885): “Tebas 25 de janer de 1885”, La Veu del Camp, Reus. núm. 27.
(1885): “Las bodas de Eramuy. Estudi de costums llevantines”, La Renaixensa. Revista Catalana,
Barcelona, XVI, p. 203.
(1885): “Las pirámides al sigle XII segons un escriptor arábig de la época”, La Renaixensa. Revista
Catalana, Barcelona, XV, p. 401.
(1885): “Cleopatra”, Ilustració catalana, Barcelona, núm. 126, VI, p. 6.
(1885): “La oració mussulmana”, La Ilustració catalana, Barcelona, VI, p. 52.
(1885): “Inscripcions en la mesquita del sultá Hassan”, La Renaixensa. Revista Catalana, Barcelona,
XV, p. 209.
(1884): “Excursions per la Xina. La ciutat de Su-chao y las ruinas de Tung-ho”, La Ilustració
catalana, Barcelona, núm. 105, V, p. 45.
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(1884) “Los portuguesos en Xina (un erro histórich)”, La Renaixensa, Revista Catalana, Barcelona,
XIV, p. 281.
(1884): “Las Mesquitas del Caire”, Diari de Catalunya, Barcelona, XIV, p. 7079.
(1884): “Lo califa Hakim”, La Ilustració catalana, Barcelona, V, p. 195.
(1884): La agricultura en Xina: notas sobre'l cultiu de las terras y la producció del thé y algunas
consideracions relativas a la mineria d'aquell país, Estampa La Renaixensa, Barcelona.
(1884): “Lo desert africá”, La Renaixensa. Revista Catalana, Barcelona, XIV, p. 169.
(1884): “A las pirámides” La Renaixensa. Diari de Catalunya, Barcelona, XIV, p. 3780.
(1884): “Lo Curban Bairám”, La Renaixensa. Revista Catalana, Barcelona, XIV, p. 321.
(1883): “Kin-yeng. Estudio de costumbres chinas”, Revista del Centro de Lectura, Reus, núm. 1, p.
5.
(1883): “Modas chinas”, Revista del Centro de Lectura, Reus, núm. 5, p. 2.
(1883): “Los portugueses en China. Un error histórico”, Revista del Centro de Lectura, Reus. núm. 6,
p. 2.
(1883): “Conferencia sobre una excursió a Tung Hoa y Nan-Kin (Xina) y visitas als mausoleus
imperials de las antiguas dinastías3 i 6 de Juny de 1883”, L’Excursionista, Barcelona, Vol II,
VI, pp. 251, 258, 267.
(1883): “Macao, records de viatge, I”, La Renaixensa. Revista catalana, Barcelona núm. 42,. XIII, p.
329.
(1883): “Macao, records de viatge, II”, La Renaixensa. Revista catalana, Barcelona, núm. 43, XIII, p.
337.
(1883): “Record de la Xina. Las plana de Ka-shin”, La Renaixensa. Revista Catalana, Barcelona,
núm. 52, XIII, p. 411.
(1882): Anam and its minor currency, Noronha & Sons, Xangai.
(1877): “El tabaco en Xina”, La ilustración de Oriente, Manila.
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(1877): “Liu-Sung o el reyno de la ayuda conveniente, según los xinos”, La ilustración de Oriente,
Manila.

TRADUCCIONS:
RAWLINSON, G. (1889): Historia del Antiguo Egipto, Trad. Eduard Toda, El Progreso Editorial,
Madrid.
RECLUS, E. (1893): Asia: El Asia Oriental: el Imperio Chino, la Corea, el Japón (1 vol.), Trad.
Eduard Toda, dins de Nueva geografía universal: la tierra y los hombre, versión española
bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco Coello, El Progreso Editorial, Madrid.
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