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Perfil biogràfic de Narcís Feliu de la Penya i Farell1
Andrea Ricci

Narcís Feliu de la Penya i Farell és un dels personatges més citats en la història
moderna catalana. A partir de la publicació en català el 1964 de l’obra de Pierre
Vilar Catalunya dins l’Espanya moderna el seu nom ha esdevingut familiar per a
tots els historiadors, com a sinònim del redreçament econòmic de la segona meitat
del segle XVII.
L’interès que suscita aquest personatge rau en el fet d’haver estat protagonista
d’almenys tres moments clau de la història catalana: a part del ja esmentat redreçament econòmic, l’aposta austriacista durant la Guerra de Successió i la producció
historiogràfica.
En els últims quaranta anys nombrosos historiadors s’han ocupat d’aspectes
individuals de la vida de Narcís Feliu de la Penya: entre altres Pierre Vilar, Henry
Kamen, Pere Molas i Benet Oliva sobre les activitats econòmiques; Eulàlia Duran
sobre la producció historiogràfica, i Joaquim Albareda i Antoni Simón en les qüestions inherents a la política.
Tot i això, encara no s’ha fet un estudi global que prengui en consideració totes
aquestes qüestions diferents, que tregui a la llum la importància del lligam entre
unes i altres i que es preocupi d’investigar a fons els aspectes de la seva vida que
encara no coneixem.
Aquest treball de recerca representa un intent, sobre la base de fonts secundàries, de recollir en un sol text totes les informacions de les quals disposem actualment sobre ell com el primer pas necessari per poder escriure una monografía
completa que, com constatava Pierre Vilar, «es ben decebedor que un home així
no hagi inspirat».
Amb aquest objectiu, la tesina ha estat dividida en quatre parts. La primera
consisteix en una introducció bibliogràfica en la qual es tracta d’identificar la manera com en els últims quaranta anys, desde la publicació de la Historia política y
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Treball de recerca de 20 crèdits del màster d’«Història Comparada (segles XVI-XX)», dirigit pels
doctors Antoni Simon i Tarrés i Oriol Junqueres i Vies i llegit el 4 de setembre de 2009 en el
Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona,
davant el tribunal format pels doctors Antoni Simon i Tarrés, Antonio Espino López i Oriol
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económica de Cataluña: siglos XVI al XVIII (1946) fins al volum encara inèdit de
Benet Oliva i Ricós, La Barcelona de 1705 contra Felip V? (2007), diferents estudiosos s’hagin acostat a la figura de Narcís Feliu de la Penya i quines fonts han
utilitzat.
La segona part reconstrueix la biografia de Narcís Feliu de la Penya partint
dels orígens de la seva família a Mataró el segle XIV, passant per la reconstrucció
de la línia de fadristerns de la família que es traslladà a Barcelona el segle XVI, formada per l’avi i el pare de Narcís Feliu, per després concloure amb els episodis
més significatius de la seva vida.
En canvi, la tercera part, partint d’una polèmica entre Pierre Vilar i Henry
Kamen sobre les presumptes activitats econòmiques de Narcís Feliu de la Penya,
es fixa sobre quines haguessin estat en realitat aquestes activitats econòmiques i
en el seu pensament econòmic.
Finalment, l’última part està formada per una conclusió que proposa algunes
idees per continuar investigant la vida d’aquest personatge i poder arribar a una
biografia completa.
Les principals àrees de recerca en què treballar són tres: l’econòmica, per tractar de contextualitzar les activitats i el pensament econòmic de Narcís Feliu de la
Penya, comparant-los amb els de la resta de la Península Ibèrica i d’altres territoris europeus; la política, per poder aclarir quin va ser el seu paper a l’intern del
partit austriacista durant la Guerra de Successió; la historiogràfica per poder identificar, dins la mateixa historiografia catalana, quina va ser la influència que van
tenir els Anales de Cataluña, l’obra més important escrita per Narcís Feliu.
El treball es completa amb dos annexos: un índex de noms dels principals personatges relacionats amb Narcís Feliu de la Penya i un esquema genealògic de la
seva família.

