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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El meu projecte d’estudi fora de Catalunya es proposava investigar en diferents instituts culturals (biblioteques, arxius, 
fototeques) per tal de dur a terme una recerca de textos fonamentals per la meva tesi doctoral. 
L’àmbit de la meva investigació és l’estudi de les decoracions per les cerimònies del Nàpols virregnal en la segona meitat 
del segle XVII. 
En particular, el meu projecte de tesi es basa en una font inèdita per a l’estudi de les festes napolitanes, conservada a la 
biblioteca de la Società Napoletana di Storia Patria. Es tracta d’una crònica escrita per Andrea Rubino, que descriu 
detalladament aquestes celebracions durant el període 1648-1673. De moment és el document més complet per a la 
reconstrucció de festes no testimoniades en relacions impreses, com per exemple les de Carnestoltes. 
Per verificar i augmentar les informacions ofertes per aquesta font, la meva investigació es va desenvolupar segons les 
següents línies: 
- bibliografia sobre la festa (Warburg Institute – Londres- , Cambridge University Library, Bibliotèque Nationale de France 
– Paris -); 
- cròniques napolitanes editades i inèdites dels anys 1648-1673 (Bibliothèque Nationale de France, British Library); 
- relacions impreses i inèdites de les festes napolitanes del segle XVII (Bibliothèque National de France, British Library); 
- relacions d’ambaixadors i “avvisi” des de Nàpols (British Library, Bibliothèque Nationale de France, Archivio di Stato di 
Modena, Biblioteca Vaticana); 
- documents administratius del Nàpols virregnal relatius a l’organització de les festes (Archivo General de Simancas, 
Archivio di Stato di Napoli, Archivio Sorico del Banco di Napoli, Biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid). 
Tot el material recollit va ser ordenat en relació a l’estructura de la tesi: l’anàlisi de la font i l’estudi de les diferents 
expressions de la festa a Nàpols, dividides en dos grans grups: festes ocasionals (relacionades a un esdeveniment 
concret: naixements d’hereus, canonitzacions, victòries militars...) i festes periòdiques (o sigui que es repeteixen un cop 
per any o per cada govern de virrei).  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
During the three month research stay abroad period (may-july 2007) I worked in several cultural institutes (libraries, 
archives, photographic collections) to find texts and documents for my PhD thesis.  
My research subject is the study of the Neapolitan effemeral decorations in the second half of the seventeenth century. I 
based my research on an unpublished Neapolitan source, stored in the Società Napoletana di Storia Patria. This 
document, a chronicle written by the clergyman Andrea Rubino, describes meticulously the Neapolitan celebrations from 
1648 to 1673. At the moment this source is the most comprehensive for the study of those festivals not documented in 
published reports, as for example the Carnaval.  
To verify and expand the information taken from this source, my research has been developed along the following 
guidelines: 
 - bibliography about the festivals (Warburg Institute – London- , Cambridge University Library, Bibliotèque Nationale de 
France – Paris -); 
- Neapolitan chronicles, published and unpublished, for the years 1648-1673 (Bibliothèque Nationale de France, British 
Library); 
- published and unpublished reports about Neapolitan festivals in the Seventeenth century (Bibliothèque National de 
France, British Library); 
- ambassadors’ reports and “avvisi” from Naples (British Library, Bibliothèque Nationale de France, Archivio di Stato di 
Modena, Biblioteca Vaticana); 
- administrative documents of the Neapolitan viceroyal court about the festivals’  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
organization (Archivo General de Simancas, Archivio di Stato di Napoli, Archivio Sorico del Banco di Napoli, Biblioteca de 
la Real Academia de Historia de Madrid). 
All the information I found has been stored and divided according to the thesis’ structure: research about the source and 
study of several festive events, collected into two big groups: occasional festivals (related with a single historical event: 
royal births, canonizations, militar victories...) and periodical festivals (occurring regularly once a year or during each 
viceroy’s government).       

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Índex: 
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Introducció 
 
Bibliografia sobre la festa 

 

Cròniques napolitanes editades i inèdites dels anys 1648-1673 

 

Relacions editades i inèdites de les festes napolitanes del segle XVII 

 

Relacions d’ambaixadors i avvisi des de Nàpols 
 
Documents administratius del Nàpols virregnal relatius a l’organització de 
festes 
 

Resultats i conclusions 
Bibliografia 
 
 
 



           

 
 

  
Premissa 
 
 
Tota recerca en matèries humanístiques ha de tenir en compte una quantitat de fonts 

disseminades en llocs a vegades molt allunyats del centre a què es dedica el propi 

estudi. 

Tal com vaig declarar en la sol·licitud de la beca BE, entregada a l’octubre 20061, el 

meu projecte d’estudi fora de Catalunya es proposava investigar en diferents instituts 

culturals (biblioteques, arxius, fototeques) de França, Itàlia i Anglaterra  textos 

fonamentals per al meu treball de tesi. 

Amb les fotocòpies dels carnets de biblioteques, que adjunto a aquesta memòria, es 

demostren els meus viatges per aquests centres de recerca europeus en els tres 

mesos de la beca (maig - juliol de 2007). El temps de treball en cada centre va ser 

proporcional al material trobat. 

 

Introducció 

 

L’àmbit de la meva investigació és l’estudi de les decoracions per a les cerimònies 

del Nàpols virregnal durant la segona meitat del segle XVII. 

A aquestes cerimònies, que en els darrers anys han estat treballades per molts 

investigadors des del camp de la història moderna, es van dedicar pocs estudis de 

                                                             
1 Cito de la sol·licitud presentada el 5 d’octubre 2006 (veu:“Historial científic resumit del grup 
de recerca receptor): “En mi estancia fuera de Catalunya haré investigación en diferentes 
institutos (sobre todo bibliotecas y archivos), durante un tiempo más o menos largo, a medida 
de las informaciones que hallaré en cada centro, entre los más importantes: 
Biblioteca Nacional de Madrid y Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
Los fondos "Consejo de Italia. Secretarías provinciales" y "Consejo de Estado" del Archivo 
General de Simancas. 
Los fondos antiguos y el département des Estampes de la Bibliothéque Nationale de Paris. 
El départament des arts graphiques del Musée du Louvre. 
Los manuscritos de relaciones de embajadores ingleses a Nápoles en la British Library de 
Londres y en la Bodleyan Library de Oxford. 
El Archivio di Stato di Modena, para relaciones de embajadores a Nápoles. 
La Biblioteca Apostolica Vaticana de Roma. 
La biblioteca de la Società napoletana di Storia Patria. 
El Archivio di Stato di Napoli, diferentes fondos 
El Archivio Storico del Banco di Napoli. 
La sección "Manoscritti e Rari" de la Biblioteca Nazionale di Napoli.” 
 



           

 
 

conjunt2. Els historiadors de l’art s’han dedicat normalment a l’anàlisi d’alguns 

esdeveniments puntuals i d’alguns gèneres de la festa3. 

 

El meu projecte de tesi es basa en una font inèdita per a l’estudi de les festes 

napolitanes, conservada en la biblioteca de la Società Napoletana di Storia Patria, 

que descriu detalladament aquestes celebracions durant el període 1648-1673. De 

moment és el document més complet per a la reconstrucció de festes no 

testimoniades per relacions impreses, com per exemple les de Carnestoltes. 

  

Per verificar i augmentar les informacions ofertes per aquesta font, la meva 

investigació es va desenvolupar segons les següents línies: 

 

- bibliografia sobre la festa (Warburg Institute - Londres - , Cambridge University 

Library, Bibliotèque Nationale de France - Paris -); 

 

- cròniques napolitanes editades i inèdites els anys 1648-1673 (Bibliothèque 

Nationale de France, British Library); 

 

- relacions impreses o no de les festes napolitanes del segle XVII (Bibliothèque 

National de France, British Library); 

 

- relacions d’ambaixadors i “avvisi” des de Nàpols (British Library, Bibliothèque 

Nationale de France, Archivio di Stato di Modena, Biblioteca Vaticana); 

 

- documents administratius del Nàpols virregnal relatius a l’organització de les festes 

(Archivo General de Simancas, Archivio di Stato di Napoli, Archivio Storico del Banco 

di Napoli, Biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid). 

 

                                                             
2 L’estudi més complet és encara un volum publicat en el 1968 per Franco Mancini, on no es 
dedica massa atenció a les festes del segle XVII. F. MANCINI, Feste ed apparati civili e religiosi 
in Napoli dal viceregno alla capitale, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1968. 
3 Vegeu per exemple: R. FRANZESE, Macchine e apparati luminosi per la festa di San 
Gennaro, in R. PANE, a cura di, Seicento napoletano, Milano: Edizioni di Comunità, 1984, pp. 
498-513; G. IANNELLA, Les fêtes de la Saint-Jean à Naples (1581-1632), in F. 
DECROISETTE – M. PLAISANCE, Les fetes urbaines en Italie a l'epoque de la Renaissance: 
Verone, Florence, Sienne, Naples, Paris: Presse de la Sorbonne nouvelle, 1993 [1994], pp. 
131-185; L. BARLETTA, Un esempio di festa: il Carnevale, in Capolavori in festa. Effimero 
barocco a Largo di Palazzo (1683-1735), Napoli: Electa, 1997, pp. 91-103. 



           

 
 

Per evitar els inconvenients deguts a la reducció d’horaris d’arxius i biblioteques a la 

segona meitat de juliol, vaig anticipar d’uns dies el meu període de recerca, sortint  

cap a mitjans d’abril i tornant el 20 de juliol.  

 

Bibliografia sobre la festa 
 
Al fenomen de la festa i a la seva importància per als govern dels estats d’Ancien 

Régime s’han dedicat dues línies d’investigació: una, més aviat històrica, que estudia 

les formes cerimonials del poder i una altra, més historicoartística, que examina les 

tipologies i les iconografies de les decoracions efímeres. 

La meva recerca surt d’aquestes dues categories d’estudis.  

A la Bibliothèque Nationale de France vaig poder consultar moltíssima bibliografia, 

antiga i moderna, sobre la festa; textos que no podia consultar en les biblioteques 

catalanes. 

 Vaig trobar moltíssim material també a la biblioteca del Warburg Institute de 

Londres. La peculiar organització d’aquesta, un immens repertori bibliogràfic, tot 

d’accés lliure, distribuït segons discursos temàtics, m’ha permès ampliar en un sentit 

molt més interdisciplinari la bibliografia de referència. 

 Entre els darrers estudis dedicats a les festes napolitanes hi ha la tesi doctoral de 

Gabriel Guarino4, dedicada a alguns aspectes fonamentals de les cerimònies 

virregnals, que vaig poder llegir a la Cambridge University Library. 

 

Cròniques napolitanes editades i inèdites dels anys 1648-1673 
 
La meva font de sortida per a la tesi és un crònica dels esdeveniments napolitans 

(escrita pel doctor en dret Andrea Rubino), molt peculiar perquè se centra en les 

descripcions de les cerimònies. La confrontació entre aquesta font i les altres 

cròniques napolitanes editades del segle XVII la vaig ja assolir a Nàpols en els 

darrers anys d’estudi; quedaven per treballar algunes fonts més específiques, en 

molts casos manuscrites, conservades a la Bibliothèque Nationale de France i a la 

British Library. 

Més en concret, a París, en el departament Manuscrits Occidentaux de la 

Bibliothèque Nationale, vaig poder llegir la crònica d’Aniello della Porta, Causa di 

Stravaganze o vero Giornale historico di quanto più memorabile è accaduto nelle 

                                                             
4 G. GUARINO, The Politics of Appearances: State Representations and Images of Power in 
Spanish Naples during the Seventeenth century (tesis doctoral), University of Cambridge, 
Faculty of History, 2004. 



           

 
 

Rivoluzioni di Napoli negl’anni 1647 e 1648 colla discrizzione del contagio del 1656 

del Dottor Aniello della Porta, contemporània al text de Rubino, però molt diferent en 

la manera de presentar els mateixos fets històrics. 

 Altres cròniques inèdites, vaig trobar-les a la secció Arsenal de la mateixa biblioteca 

(fonts relatives als atacs francesos al virregnat de Nàpols durant els anys 1648-

1654) i en la col·lecció de manuscrits italians i espanyols de la British Library.  

A la biblioteca del Warburg Institute vaig començar a recollir material per una anàlisi 

de l’evolució del gènere de la crònica a Nàpols al segle XVII, a la llum de la situació 

política i social de la ciutat. 

 

Relacions editades i inèdites de les festes napolitanes del segle XVII 
 
El mètode principal per comunicar un esdeveniment festiu a les altres corts europees 

era l’edició d’una relació de la festa amb la descripció de les decoracions i de la 

cerimònia. 

Aquestes publicacions eren encarregades pels organitzadors de la festa i redactades 

molt sovint pels mateixos ideòlegs del projecte decoratiu, per això  s’han de 

considerar com l’instrument de sortida per a la comprensió de les decoracions 

festives, encara que ofereixen una reconstrucció una mica parcial d’aquests 

esdeveniments. 

A més aquests textos poden incloure els gravats de les decoracions, eines 

fonamentals per a l’anàlisi historicoartística dels aparats efímers.  

Però moltes relacions són avui dia volums raríssims i molts exemplars de la 

Biblioteca Nazionale di Napoli han sigut, al llarg del temps, privats dels seus gravats. 

Al llarg de la meva investigació precedent sobre els funerals de Felip IV a Nàpols, 

havia pogut censar la presència de relacions de festes napolitanes (molt sovint en un 

estat de conservació molt bo) a la Biblioteca Nacional de Madrid i en el fons Toda de 

la Biblioteca de Catalunya.  

A París la col·lecció Auguste Rondel de la Bibliothèque Nationale (secció Arts du 

spectacle) conté una sèrie extraordinària de relacions festives a l’època moderna5. A 

part de molts libretti raríssims de festes napolitanes, vaig poder confrontar-hi les 

relacions de festes paral·leles (perquè estaven dedicades als mateixos fets: 

casaments, naixements, victòries militars, etc) que es van celebrar a les altres corts 

europees. 

                                                             
5 Inventaire de la collection théâtrale Auguste Rondel, París: Bibliothèque Nationale de 
France, 1984. 



           

 
 

També a la Bibliothèque Nationale, vaig poder consultar les col·leccions de gravats 

d’aparats festius a la secció Estampes et Photographie; aquest material es troba 

dividit per tipus d’esdeveniment (Carnestoltes, entrades triomfals, cavalcades...). El 

repertori d’imatges d’aquesta biblioteca em va permetre fer paral·lelismes entre les 

formes de les decoracions efímeres napolitanes i les d’altres zones italianes 

d’influència espanyola (Milà, Palerm, Roma, Florència). 

També a la British Library vaig poder recuperar nombroses relacions napolitanes, en 

exemplars gairebé únics6. I en els fons de textos impresos (com el fons Dramm. 

Allacci) de la Biblioteca Vaticana vaig trobar uns libretti d’espectacles napolitans i 

relacions de festes religioses, com les de Sant Caietà als anys 1654-1655.  

 

Relacions d’ambaixadors i avvisi des de Nàpols 

 

Per aquesta línia d’investigació el meu problema va ser l’imminent tancament (el 13 

de juny de 2007) per tres anys de la Biblioteca Vaticana, a causa d’obres urgents a 

la seu històrica d’aquest institut. Durant les tres setmanes a Roma, envoltada per 

una gentada d’investigadors treballant contrarrellotge, vaig poder consultar només 

una petita part dels documents i de les relacions enviades a la cort papal per als 

nuncis apostòlics a Nàpols. 

Molt més tranquil·la i profitosa va ser l’estada de juliol a l’Archivio di Stato di Modena. 

El fons Avvisi e Notizie dall’estero d’aquest institut recull una sèrie completa, dels 

anys 1648-1673, de les notícies (o avvisi) enviades des de Nàpols a la cort estense. 

L’interès per la pràctica de les festes públiques i privades a la cort de Mòdena es 

percep en l’atenció posada en les cerimònies pels redactors dels avvisi7.  

També pertanyen a aquest gènere de fonts les relacions dels viatgers a Nàpols al 

segle XVII, consultades a les biblioteques de París i Londres8. 

 

Documents administratius del Nàpols virregnal relatius a l’organització de 
festes 
 

                                                             
6 Catalogue of Seventeenth Century Italian Books in the British Library, 3 voll., London: British 
Library, 1986. 
7 D. A. D’ALESSANDRO, La musica a Napoli nel secolo XVII attraverso gli avvisi e i giornali, a 
D. A. D'ALESSANDRO – A. ZIINO, a cura di, La Musica a Napoli durante il Seicento. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Napoli, 11-14 aprile 1985, Roma: Torre d’Orfeo, 1987. 
8 A. BLUNT, Naples as seen by frenche travellers, a F. HASKELL, A. LEVY, R. SHACKLETON 
(ed.), The artist and the writer in France. Essays in honour of Jean Seznec, Oxford: 
Clarendon, 1974, pp. 1-14. 



           

 
 

La festa és sempre un moment de comunicació política entre les diferents forces 

actives en la ciutat. Pel regne de Nàpols, les cerimònies del govern espanyol eren un 

instrument per apropar-se als diferents estaments de la comunitat ciutadana. Per 

això  la seva preparació, el seu èxit (i sobretot el seu cost) es transmetien 

detalladament a Madrid. 

L’Archivio di Stato di Napoli va sofrir greus pèrdues durant els bombardeigs de la 

Segona Guerra Mundial, i una gran part del fons Segretera dei viceré va 

desaparèixer.  La mateixa sort van tenir els diaris de les cerimònies napolitanes de 

l’Archivio Storico Municipale9. A Nàpols, doncs, queden només els viglietti de la 

Secretaria, on és possible trobar pagaments i invitacions als barons del Regne per a 

les festes de cort. 

 Molt més completa, en canvi, és la documentació del fons Secretaría de Estado. 

Negociación de Nápoles del Archivo General de Simancas10.  

Pel que fa als pagaments de les festes, efectuats normalment a través de la Regia 

Cassa Militare, la visita a l’Archivio di Stato del Banco di Napoli va oferir bons 

resultats, sobretot en relació amb el fons Banco di San Giacomo, institut de la 

comunitat espanyola a Nàpols.  

Aquesta línia d’investigació, integrament d’arxiu, és encara in fieri. Vaig poder 

consultar només una part de la documentació de Simancas, mentre l’Archivio di 

Stato di Napoli i l’Archivio Storico del Banco di Napoli esperen un pacient i sistemàtic 

treball de recerca. 

  

Resultats i conclusions 
 
Tot el material recollit va ser ordenat en relació amb l’estructura de la tesi: l’anàlisi de 

la font i l’estudi de les diferents expressions de la festa a Nàpols, dividides en dos 

grans grups: festes ocasionals (relacionades amb un esdeveniment concret: 

naixements d’hereus, canonitzacions, victòries militars...) i festes periòdiques (o sigui 

que es repeteixen un cop per any o per cada govern de virrei).  

L’enriquiment de la meva formació en aquests tres intensos mesos d’estudi fora de 

Catalunya m’ha permès avaluar i organitzar amb més seguretat el meu treball de 

tesi. 

                                                             
9 Volums inventariats per Bartolomeo Capasso, i no treballat per ningú més abans de la seva 
desaparició. B. CAPASSO, Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella 
sezione antica o prima serie dell'archivio Municipale di Napoli (1387-1806), Napoli: Francesco 
Giannini, 1899 
10 R. MAGDALENO REDONDO, Catálogo XVI – Papeles de estado de la correspondencia y 
negociación de Nápoles, Valladolid 1942. 



           

 
 

La quantitat de material recollit ha tingut la seva primera aplicació en els treballs que 

de moment estic duent a terme: un article sobre les festes descrites per Andrea 

Rubino en la seva Notizia (“Vent’anni di feste napoletane. La Notizia di Andrea 

Rubino”) i la comunicació sobre les darreres edicions de la festa de Sant Joan a 

Nàpols, que llegiré al congrés internacional “La Ciudad de la Palabras. Opinión 

pública y espacio urbano en la España Moderna” (Universidad de Alcalá de Henares, 

28-30 d’abril de 2008). 
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