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Els homes de la Catalunya medieval foren aficionats a la historia: els cultes 
perque la llegien i alguns l'escrivien, i els que no sabien llegir i escriure perque 
l'escoltaven. Aquestes constatacions són especialment valides per a l'epoca de 
I'expansió, és a dir els segles XII-xrrr, quan els homes semblen haver-se sentit 
protagonistes o espectadors d'una historia d'excepció. A aquesta situació histori- 
ca i a aquesta actitud d'interes envers els esdeveniments historics s'hi arriba, 
pero, a través d'un recorregut que és el de la formacio, consolidació i expansió 
del feudalisme, transformació social que ana acompanyada d'un gradual desen- 
volupament historiografic, expressió de la visió que alguns sectors de la classe 
feudal, i després aquesta com a tal, tenien o volien donar del seu paper en la di- 
recció de la societat i, doncs, de la historia. Tanmateix, la historiografia de la 
plenitud de la societat feudal, tributaria en tantes coses d'una visió-reflexió que 
seguia de prop el fi l  dels esdeveniments coetanis, en part s'origina en el marc 
d'una visió del món que té arrels antigues, car empalma amb la tradició de la 
historiografia classica, profundament reelaborada i incorporada a una antropo- 
logia cristiana en el pensament d'Agusti d'Hipona, possiblement l'home que di- 
rectament o indirectament més va influir en la mentalitat dels historiadors cris- 
tians medievals. I aixo malgrat l'evident ruptura que es va produir en I'articula- 
cio social arran de la crisi de l'esclavisme i la feudalització. 

LA FORMACIO DE LA HISTORIOGRAFIA MEDIEVAL 

Agusti d'Hipona com un punt de partenca 
Els historiadors medievals dels primers segles, com a homes de lletres eru- 

dits, es vincularen a una doble tradició en la que s'inspiraven en major o menor 
grau, segons les epoques, els llocs i la formació de cadascú. Ens referim, d'una 
banda, a la tradició dels historiadors classics -Titus Livi, Salusti, Suetoni- que 
eren copiats i imitats en els escriptoris de monestirs i catedrals, on s'escrigueren 
les primeres peces de la historiografia medieval, i, de l'altra, pensem sobretot 
en la literatura historica cristiana, en particular la Biblia com a principal font 
de lectura, inspiració i formacio, i després les obres dels pares de 1'Església 
amb sant Agusti i la seva De Civitate Dei al davant1. Les idees agustinianes, 
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perfectament presents en la mentalitat religiosa que les Quatre Grans Crbni- 
ques reflecteixen, van exercir una influencia notable sobre la historiografia 
medieval perque proporcionaven als historiadors una cosmovisió i interpretació 
global de la historia de la humanitat ben coherent amb les idees de la teologia 
cristiana -que Agusti mateix va contribuir poderosament a desenvolupar- i per- 
fectament incomprensibles -tot sigui dit- si no es considera aquesta dimensió 
trascendent. 

A De Civitate Dei es contraposa la civitas Dei a la civitas diaboli, esquema 
dual que a la practica resulta alterat perqub Agusti parla també de la civitas coe- 
lestis i la civitas terrena. La ciutat terrenal hauria nascut després de la caiguda 
d'Adam, adquirint entitat en l'oposició entre CaYm i Abel, i estaria formada pel 
conjunt de comunitats que s'han succe'it en la historia deixant-se dominar per 
l'egoisme, i l'apetencia dels béns materials. La ciutat celestial, originada amb la 
creació dels angels i constitu'ida més tard en l'Església, és la comunitat espiritual 
dels justos, aquells que es mouen per l'amor de la caritat. Des de la perspectiva 
teologica d9Agustí, la historia s'explica com un triomf lent, pero progressiu, de 
la ciutat espiritual sobre la terrenal; un procés Únic en el que cada etapa i es- 
deveniment és part integrant del pla general que la Providkncia concep i desen- 
volupa -tot respectant la llibertat dels homes- amb el proposit de conduir els 
homes a la salvació eterna, entesa com la felicitat total proporcionada pel conei- 
xement perfecte de Déu: fruitio Dei. Des d'aquesta perspectiva escatologica es 
descarta l'atzar i, fins i tot, en darrera instancia, qualsevol mena de causalitat 
d'origen huma perquk tot s'inscriu en el projecte diví de salvació, de tal manera 
que la historia pot ser definida com el desenvolupament sensible i coherent d'un 
pla concebut per Déu des de tota l'eternitat, i sotmbs a la seva voluntat. Aquesta 
primera teologia de la historia que s'ha anomenat providencialisme, implica una 
determinada valoració del coneixement i de I'acció i, per tant, del paper dels ho- 
mes en el temps, a la qual farem, també, una breu referencia per quant esta pre- 
sent implícitament, i sovint explícitament, en la historiografia medieval catalana 
que ens proposem resseguir. 

En la visió d'Agustí, la trajectbria rectilínia del triomf de la civitas coelestis 
sobre la civitas terrena experimenta alts i baixos circumstancials, a vegades molt 
espectaculars -per exemple la caiguda de 1'Imperi roma a la qual al.ludeix-, que 
signifiquen de fet la ((predncian del mal. En la mesura que, segons Agusti, tota 
realitat procedeix de Déu, el pensament agustinia s'ha d'enfrontar amb aquesta 
<<preskncia)> del mal com a problema. Per Agusti el mal natural és el no-res, és a 
dir, una privació que contribueix, com a tal, a l'equilibri del cosmos perque en- 
tra en els plans divins. El mal moral i, com a tal, la corrupció, en canvi, s'origi- 
na en la llibertat humana -necessaris per quant és condició de la felicitat eterna 
de l'home-, i equival a un mal Ús d'aquesta llibertat, a un capgirament de l'otdre 
jerarquic de les coses, a un apartar-se de Déu per convertir-se a les criatures, a 
una manca de voluntat, en cert sentit, a un no-ser. En la perspectiva global 
agustiana les grans desgracies, els grans mals que sovint pateix la humanitat, són 
moments difícils, pero passatgers i alli~onadors, en ordre a la construcció de la 
futura ciutat celestial. Queda clar, doncs, que per Agusti la voluntat humana és 
important en I'acció, i, per tant, en el desenvolupament de la historia, pero que- 
da més clar encara que aquesta voluntat ber si sola no pot assolir fer res sense 
l'ajuda de Déu per mitja de la gracia. 

Aquestes idees antropologiques d'Agustí, de les quals, ens hem limitat a fer 
un resum molt primari, van contribuir poderosament a conformar la identitat de 
la historiografia medieval d'on creiem poder identificar un conjunt d'elements 
característics, explicables per la influkncia, pervivbncia i a vegades distorsió 



del pensament agustinik de fet inseparable del que en podríem dir la tradició 
cristiana en general: 

1. Molts cronicons són comparables a un escenari o ((teatre del món)) on es 
desenvolupa una historia que comenga amb la Creació i porta cap al Judici Fi- 
nal; a nivell individual aquesta historia culmina amb la salvació i la fruitio Dei; 
a nivell col.lectiu, amb el triomf de la ciutat celestial sobre la terrenal. 

2. La narració historica ben concebuda ha de ser útil, és a dir, ha de tenir 
el valor moral de I'exemple, perquk és utilitzant l'exemple i, doncs, l'experikn- 
cia que els homes ordenen els coneixements i exerceixen la llibertat en la direc- 
ció correcta, prevista per Déu, cap a la salvació. Els historiadors, amb logiques 
excepcions, tendiran, doncs, a escriure només al10 que al seu entendre tingui va- 
lor exemplar, la qual cosa coincidira normalment amb esdeveniments religiosos 
i amb kxits politico-militars dels governats -reis i comtes ((per la gracia de 
Déu))!-, concebuts com a executors dels designis divins. 

3. Fora d'aquestes coordenades la historia perd sentit. La investigació cau- 
sal és innecesdria perque l'última raó prkviament coneguda de l'esdevenir his- 
toric és Déu. A l'historiador li correspon, doncs, narrar, descriure i inventariar, 
no pas interrogar-se amb un horitzó purament huma sobre les causes dels esde- 
veniments. 

4. En la mesura que la historia és el desenvolupament d'un pla preconce- 
but per la Providencia -la mateixa Providkncia que en la Creació ha establert je- 
rarquització (Déu, angels, sants, justos, pecadors, dimonis)-, l'ordenament social 
en el si de la cristiandat resulta justificat per providencial, i per tant l'historiador 
cristia I'haura de considerar poc menys que inmutable. El monjo-cronista, 
doncs, que s'enfronti al problema de narrar un moviment social que hagués 
amenagat capgirar l'ordre jerarquic de les coses identificara el moviment en 
qüestió amb un exemple palpable del mal moral al qual l'ambició i corrupció 
pot arrossegar els homes: en resum, un castig que Déu ha enviat per la tebiesa 
espiritual dels homes. 

5. La omnipotencia, omnipredncia i omniscikncia de Déu no redueix I'ho- 
me cristia al paper de mer ((accident), historic intrascendent, perquk els homes 
amb llurs animes tenen un destí superior, trascendent, i, en major o menor grau, 
són protagonistes de la historia de la salvació, una historia -la Historia- d'excep- 
cio ((escrita), per la Providencia amb una doble dimensió, universal i personal. 
Des d'aquesta perspectiva s'entén que els clergues-historiadors, malgrat llur 
mentalitat universalista, escrivissin no solament histories universals -cronicons 
rnundi-, sinó també biografies polítiques i hagiografies. 

6. Fora del cristianisme, fora de l'Església, la historia perd sentit i interks 
com no sigui el de l'exemple en negatiu: la historia dels pagans i, dels infidels pe- 
netrada pel mal moral, l'error i l'apetkncia dels béns materials. Es cert que l'infi- 
del i el paga són cristians en potkncia, car tots tenen en llur interior una anima 
que, il.luminada per Déu, pot orientar-se cap a la Veritat. Pero no és menys 
cert que infidels i pagans poden contribuir i de fet contribueixen no pas poc a 
allunyar molts homes de Déu. La historiografia cristiana medieval tendira, 
doncs, a considerar I'infidel o el paga com a una criatura inferior, mereixedora 
d'un tracte que basculara facilment de la condescendkncia i el menyspreu a 
l'hostilitat militant, sobretot en determinades conjuntures historiques -Croades, 
Reconquesta-. 

7. En el si mateix de la societat cristiana, i des de l'bptica dels historiadors, 
una optica de classe i/o de casta obviament, les classes populars, menestrals i 
pagesos, sense cultura escrita i superficialment cristianitzats, viuen una historia 
individual i col.lectiva poc rellevant, indigna de ser narrada perquk no és exem- 



plar: com deia el francisca Francesc Eiximenis, els pagesos del Xiv no sabien se- 
nyar-se i en llur genere de vida eren comparables a les blsties, és a dir, tenien 
una anima i una raó primitives en les que no es realitzava de manera significati- 
va l'esforq de recerca de la Veritat, una missió reservada als escollits2. L'actitud 
de l'historiador envers les classes populars oscil.lara, doncs, entre el paterna- 
lisme, el menyspreu +<de vils gents>> diran les croniques, amb un sentit evident- 
ment pejoratiu- i l'oblit, en el supbsit que hi hagi gaire diferencia entre aquestes 
actituds. 

El desenvolupament de la historiografia medieval es féu en el marc d'a- 
questes coordenades generals, les quals al seu torn cristalditzaren sota la influen- 
cia de la propia tradició historiografica. Aixo no obstant, les peces de caire his- 
toriografic elaborades a 1'Edat Mitjana no s'esgoten en aquests parametres per 
quant els historiadors, a més de llur concepció antropologica-teologica d'arrel 
fonamentalment agustiniana que hem resumit primariament, acusen la influen- 
cia que I'evolució del món exerceix sobre llur propia concepció -a més de llur 
propia psicologia-, en una mena d'interacció dialkctica de la qual deriva, en- 
sems, la unitat i la diversitat de la historiografia medieval. 

Uns primers elements historiograjcs 

La historiografia de la Catalunya comtal es pot dir que s'inicia la primera 
meitat del segle x en els cercles eclesiistics més propers a l'estructura de poder. 
Una de les primeres peces historiografiques, la Crdnica dels reis francs (939)' 
així ho revela: fou escrita pel bisbe Gotmar de Girona, un home que estigué en 
bona relació amb la cort franca on viatja almenys dues vegades3. La tematica 
d'aquest cronicó -segons que sembla, un text molt sumari, que agafa des de Clo- 
doveu fins a Lluís d'ultramar, és a dir, del 48 1 al 939, amb alguna breu referen- 
cia local- es pot dir que enllaqa amb la situació de la vella Marca Hispanica, on 
la generació dels fills i néts de Guifré el Pelós iniciava la mama cap a la inde- 
pendencia una mica a les palpentes, sense trencar encara els lligams ideologies i 
jurídics amb la Gal-lia carolíngia. 

A partir de la segona meitat del segle X, arran de la gairebé consumada in- 
dependencia, l'activitat de caire més o menys historiografic sembla adquirir més 
entitat ensems que centra més l'atenció en els esdeveniments locals i inicia una 
tasca d'abrigament del nou nat poder polític comtal. La historiografia de finals 
del segle x i del segle XI va contribuir amb les seves armes -exaltació i/o mitifi- 
cació del record historic de determinats personatges i esdeveniments- a la neces- 
saria legitimació ideologica de la potestat pública, exercida per llinatges comtals 
que encara no estaven del tot legitimats per la tradició de l'exercici del poder. 
De manera embrionaria, aquesta labor va comenqar gairebé simultaniament a 
Cuixa, Roda-Ala6 i Girona. L'escriptorium de Sant Miquel de Cuixa (Conflent) 
passa per ser el bressol de la historiografia catalana; cap el 965-985 possible- 
ment hi foren redactats uns annals, continuats poc temps després del 985 a Ri- 
poll -fins el 1 191-, i coneguts amb el nom de Cronicó Rivipul-lense I, que conte- 

J. WEBSTER (ed.), Francesc Eiximenis. La societat catalana del segle XIV, Barcelona (Edicio- 
nes 62), 1967, pp. 56-59. 
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entorn del ((Llibre dels reis francs)) regalat pel bisbe Gotmar de Girona, I'any 384-940 a al-Hakam 
de Cdrdova, ((Annals de 1'Institut &Estudis Gironins)), XXV-I, Girona, 1979-1980, pp. 127-136. 



nen anotacions des de l'any 27 d. C. A Roda-Ala6 sembla que es van elaborar 
textos historiografics sobre els comtes de Pallars-Ribagorca i els reis francs, que 
cap el 970 devien ser enviats a Najera on servirien de font d'informació per a la 
confecció de les Genealogies de Roda, obra redactada cap al 980-990 per inicia- 
tiva de la cort navarresa4. 

Les realitzacions culturals a Girona, la segona meitat del segle x, degueren 
ser executades sota l'impuls i la forta personalitat del bisbe-comte Miró Bonfill, 
probable reorganitzador de la canonica gironina, fundador de monestirs i autor 
d'una colla de solemnes actes de consagració d'interis i intencionalitat en part 
historiografiques, Miró, efectivament, aprofita les cerimonies de consagració 
dels temples monacals de Cuixa (974), Serrateix (977), Ripoll (977) i Besalú 
(978), entre altres, per a redactar i segurament llegir públicament unes actes de 
consagració on aplega noticies histbriques d'aquests cenobis que vincula estreta- 
ment a la historia de les famílies comtals catalanes, llurs fundadores i protecto- 
res5. Aquestes notícies, a vegades molt amplies i detallades, són una contribució 
més al sosteniment ideologic de l'autoritat comtal -la mateixa autoritat que 
Miró representa-, presentada com a benefactora dels seus sotmesos, guardiana 
de I'ordenament legal vigent, respectuosa amb el dret de cadascú i defensora de 
la terra. Miró Bonfill no s'estii fins i tot de glorificar la memoria del seu avi, el 
comte Guifré el Pelós, <mori ignotae mernoriaen, que, a l'acta de consagració de 
Ripoll del 977, presenta com a apatrici estimat dels seus súbdits, baró poderós 
per raó de la seva noblesa, que florí de manera immarcessible per la vigoria de la 
seva virtut)), artífex de I'expulsió dels <(agarens>) de les terres ripollenques, orga- 
nitzador del repoblament i fundador i patrocinador del monestir. Al mateix do- 
cument, i també en paraules del comte-bisbe, el seu pare, Miró el Jove, de cer- 
danya-Besalú, i el seu oncle, Sunyer, de Barcelona, són <<la venerable progknie)) 
del Pelós que,  curulla d'aliments divinals, i sublimada en comicis imperials.. ., 
s'esmerca a augmentar i tutelar les possessions del cenobi)), obra que després, els 
seus germans, el seu cosí Borrell de Barcelona i ell mateix, els quals signen el do- 
cument en qualitat de ((comtes per la gracia de Déu)), <(s'apressaren a comple- 
t a ~ ) ~ .  De manera semblant, a l'acta de consagració de Cuixa, del 974, el comte 
Sunifred de Cerdanya, gema difunt de Miró, és qualificat per aquest de princeps 
i exaltat com a fundador del monestir7. 

El mateix comte-bisbe, com a cronista coetani d'esdeveniments protagonit- 
zats pel seu llinatge, ens explica les circumstancies de la mort del seu germa 
Guifré de Besalú (957) a mans ((de nefandissimis transgressoribus>) dirigits per 
{(quidarn hom0 Adalbertus nomine cum aliquibus ex parentibus suis),, els quals 
ain contrarietatem domni Vuifredi principis populique terrae huius scandala 
conturbationes que movere conati sunt, in tantum etiam ut praescriptum princi- 
pem ex oppido suo eiicientis, inimicisque sui illum contradentes, tamdiu inhu- 
maniter illum persecuti sunt usquequo praenominatus transgressor gladie eum 
peremib. La cronica d'aquesta revolta, que Miró redacta fragmentariament al 
llarg de diverses escriptures de donació, finalitza amb la intervenció del comte 
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Sunifred de Cerdanya que, ((amb I'anuincia de la potestat divina, conquerí el 
castell de Besalú que els revoltats havien pres al princep Guifréu. Després, paci- 
ficada la terra besaluenca, ((mentre Sunifred residia al castell de Besalú amb els 
seus vassalls consulta els jutges i doctors de la nostra llei -diu Miro- que li es- 
queia de fer amb els transgressors en casos tan nefands i ells, examinats els es- 
crits dels venerables avantpassats, sentenciaren que totes les coses d'uns trans- 
gressors tan nefastos, al cap i a la fi havien d'entrar sota el domini del princep 
Sunifred, de manera que ... en tingui plena potestatn8. Fixem-nos que la inter- 
venció del ((príncep)) Sunifred ha estat presentada com a providencial i el seu 
procedir com a escrupulosament respectuós amb les lleis i la tradició. Les notí- 
cies dels esdeveniments del 957 son prou extenses com per poder imaginar que 
els fets colpiren fortament l'anim de Miro, per6 també per a imaginar en ell un 
cert gust per historiar-10s inseparable de la necessitat de legitimar I'accio fami- 
liar i la possessió també familiar dels béns dels revoltats. 

Al marge de la major o menor objectivitat de Miro, cosa d'altra banda im- 
possible de verificar, s'ha de convenir que aquest fill petit del Casal de Cerdanya 
va saber fer bé les coses, perqui amb les armes de la cultura va contribuir a afer- 
mar I'autoritat comtal. No seria tampoc forqar gaire les coses dir que les seves 
notícies historiografiques porten cap a una ((secularitzación i ~<nacionalització)) 
de la historia en el sentit de passar -com fa a l'acta de Ripoll- del primer ((alli- 
berament)) dels homes, quan ((files no pas petites de gentils, suprimit I'error dels 
ídols, ajupiren el bescoll al suavíssim jou del Salvadom, al segon ((allibera- 
ment)), ja específicament local, quan el comte Guifré, ((expulsats els agarens que 
llavors hi eren establerts, poblant la terra deserta mitjancant aprisions segons és 
costum, construí el cenobi de Ripoll en honor de la beata verge M a r i a ~ ~ .  Es po- 
dria afegir encara, seguint Zimmermann, que amb l'acta de Ripoll Miró va con- 
tribuir a I'elaboració de fórmules de cancelleria noves, activitat ben necessaria 
en uns comtats que afermaven la seva independincialO. 

L'6poca dels cronicons 

El segle X fini amb un fet sagnant que deixa nombrosos testimonis docu- 
mentals i contribuí notablement a conformar la historiografia catalana en els 
seus orígens; ens referim al saqueig de Barcelona per Almansur, el juliol de 985. 
La destrucció de la ciutat comtal amb els incendis i robatoris dels quals van ser 
víctimes els seus habitants i els de la rodalia, juntament amb els pobles de la 
Marca del Penedis, ha estat considerada per la historiografia tradicional com a 
una prova terrible, que va obligar a la societat, i particularment els seus diri- 
gents, a esborrar coses del passat i plantejar la vida col.lectiva sobre noves ba- 
ses". El fet equivaldria a la presa de consciincia d'un destí col.lectiu. Els pream- 
buls d'alguns documents posteriors evoquen amb tant de realisme les circums- 

* J.M. SALRACH, El comte Gu$t! de Besalú i la revolta de 957. Contribució a I'estudi de la no- 
blesa catalana del segle x, ((Amics de Besalú. 11. Assemblea d'Estudis del seu Comtat>>, Olot, 1973, 
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Évolution diplomatique et signification spirituelle, ((Melanges de la Casa de Velazquez~, XI, París, 
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lona (Vicens-Vives), 1961, pp. 328-333. 



tancies d'aquella tragkdia, que es transformen, de fet, en veritables assaigs histo- 
riografics12. L'atac del gegant musulma sobre un país petit que tot just comenqa- 
va a consolidar la seva independincia devia ser viscut com un perill de mort 
pels homes de la frontera -1'any que va morir Barcelona diran alguns docu- 
ments-, i com una amenaCa pel conjunt d'habitants de la vella Marca Hispani- 
ca, la qual cosa inclinaria a estrenyer els vincles de solidaritat entre llinatges 
-agrupament de clans nobiliaris al voltant del Casal de Barcelona, defensor de la 
frontera- i assumir els riscs i avantatges de la independencia, com un fet irrever- 
sible: Catalunya naixia entre un regne franc en descomposició, al nord, i un 
agressiu califat, al sud. Aquesta presa de consciencia del perill, de la solitud po- 
lítica i de la necessitat d'autodefensa, que obligaria a modificar comportaments 
polítics, i aquests mateixos comportaments polítics que van seguir, van influir 
sobre els historiadors posteriors, que durant el segle XJ  es projectaren més sobre 
llur propi passat +(nacionalitzaren>) la historiografia definitivament-, repensa- 
ren la historia de les relacions amb la monarquia franca i prengueren els esdeve- 
niments del 985 com a un punt de partenqa, una fita decisiva, per a una histo- 
riografia que s'emmarcava en un procés d'afirmació nacional. Aquesta actitud 
ideologica que ana prenent cos en els cronicons dels segles XI i XI I  s'ha de mati- 
sar en el sentit que deu ser privativa dels cercles del poder -els comtes i els seus 
col.laboradors laics i eclesiastics- i inseparable del canvi historic que va coneixer 
Catalunya la primera meitat del segle XI amb el creixement economic, I'obertu- 
ra al món i la feudalització, i també inseparable de la primera expansió de la so- 
cietat feudal catalana i d'una certa presa de consciencia de la identitat coldecti- 
va, de la que hi han nombroses evidencies el segle XII. 

Els fets del 985 es tornen més importants quan sembla haver-hi hagut un 
gran divorci entre la realitat material dels fets i les actituds mentals amb qui: ha 
estat recordat i/o interpretat, la qual cosa porta la problematica al nivell de la 
psicologia col.lectiva, la memoria historica i la ideologia política. Bonnassie ha 
relativitzat les conseqü~ncies materials del saqueig en demostrar que, malgrat les 
desgracies individuals i familiars, la vida reneix rapidament a la ciutat, el co- 
merq continua i l'or andalusí aflueix gairebé massivament a CatalunyaI3. Per 
Zimmermann la consciencia dels coetanis hauria estat somoguda tant per les 
violencies físiques viscudes com per les destruccions de documents i arxius que 
haurien distorsionat greument el tipus de vida i, més enlla de les formes, les ba- 
ses legals d'una societat <<maniaca>), diu ell, del dret escrit14. Una part de la 
documentació de després del 985 es produeix precisament per a restaurar l'orde- 
nament jurídic, i per tant no ha d'estranyar que evoqui una mica obsessivament 
i dramaticament la presa de la ciutat. Aquesta documentació nascuda per raons 
domestiques, és a dir, per a refer les bases legals dels patrimonis familiars i insti- 
tucionals, i conservada en bona part en els arxius eclesiastics, deuria exercir per 
si mateixa una certa influencia sobre els autors dels primers cronicons catalans. 
Pero el més important és veure que un fet local, d'abast material i administratiu 
difícil de calibrar, no solament hagi trascendit al nivell de la historia, sinó que 

l 2  M. ZIMMERMANN, La prise de Barcelona par Al-Manstir et la naissance de l'historiographie 
catalane, a L'historiographie en Occident du lp au X l p  sikcle, ((Actes du Congrks de la Société des 
historiem médiévistes de lYEnseignement Superier. Tours, 10-12 juin 1 9 7 7 ~ ,  publicades a ((Annales 
de Bretagne et des Pays de I'ouestn, 87, 1980, p. 196. 

l 3  P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du XP a la fin du Xe sikcle. Croissance et mutations 
d'une société, Toulouse, 1975, I ,  pp. 340-342. 

l4  M. ZIMMERMANN, La prise de Barcelona, pp. 200-20 1 .  



hagi estat considerat per la historiografia posterior com a símbol d'una ruptura 
amb el passat. 

Les tradicionalment considerades primeres obres de la historiografia catala- 
na, és a dir els annals, anomenats a Catalunya cronicons, que comencen a apa- 
rkixer la segona meitat del segle XI, eren en els seus inicis molt poc ((historiogri- 
fiques,), en el sentit modern d'aquest terme. Es tractava de llistes de reis francs 
que acompanyaven les col.leccions legislatives o documentals i que es conserva- 
ven als escriptoris amb el propbsit d'ajudar els escrivans a datar i llegir correcta- 
ment els documents. Aquests elements d'un sistema de datació que va restar vi- 
gent fins el 1180 desbordaren, pero, els seus límits practics per a incidir en la 
historiografia quan les genealogies reials es barrejaren amb notícies referents als 
comtats, intercalades per ordre cronologic: la selecció d'aquestes notícies, per 
molt capritxosa i anecdotica que sigui, revela una mica una certa visió- 
interpretació del passat de Catalunya amb connotacions d'ordre polític. En 
aquest sentit, la historiografia dels cronicons devia comenqar al monestir de Ri- 
poll, on prengué forma l'anomenat Cronicó Rivipul.lense I, potser a partir d'una 
relació analística procedent de Cuixa, dkiem abans15. Una primera redacció d'a- 
quest cronicó sembla poc posterior al 985, potser de l'kpoca de l'abat Oliba. El 
més significatiu d'aquesta peca historiografica és el hiatus i canvi de perspectiva 
que s'observa entorn el 985: fins a aquesta data la genealogia i obituari dels mo- 
narques carolingis ocupa la major part de la relació analística, per bé que durant 
el segle x aquests perden relleu en profit de les referencies a comtes catalans, 
pero a partir de l'any que ecapta fuit Barchinona a sarracenisw, tot es capgira; els 
reis francs gairebé desapareixen i el seu lloc és ocupat pels llinatges comtals que 
han pres a les seves mans el destí del país. 

Amb aquest cronicó s'inicia una familia de textos annalistics coneguda amb 
el nom de Cronicons Rivipul-lenses, a la que pertanyen el Cronicó Rotense 1116, 
el Cronicó Dertusense IP7, la Crdnica de Sant Víctor de Marsella18 i el Cronicd 
Rivipul-lense IP9, molts d'ells comenqats el segle XI pero continuats a vegades 
fins al segle XIV. Es particularment interessant el Cronicó Rotense 11 perque 
sembla ser resultat del desenvolupament -la continuación i reelaboració- d'una 
versió primitiva del RivipulJense I, feta a Roda de Ribagorsa a partir de finals 
del segle XI. A més de clares influkncies aragoneses, aquest cronicó presenta com 
el seu model una estructura en díptic centrat en I'any 985: a una primera part 
amb constants referkncies a la reialesa franca s'oposa una segona d'historia ex- 
clusivament catalana, en el ben entks que es tracta de notícies dels comtes, en 
particular les seves victories i fracassos en les lluites amb els sarrayns. L'altra 
família important de texts annalístics, els Cronicons Barcinoneses, és forqa 
posterior a l'inici dels Rivipul-lenses, car segurament es va originar a mitjan 
segle XII, en kpoca de plena maduració de la historiografia, que tractarem més 
endavant. 

El que sabem o podem deduir del contingut del Cronicd Rivipullense I procedeix en realitat 
d'una versió de finals del segle XII coneguda com a Chronicon alterurn rivipullense o Cronicó Rivipu- 
llense II. 

l 6  J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, Madrid, 1803-1852, XV, ap. doc. 
LX, PP. 332-335. 

l 7  J. VILLANUEVA, Viage literario, V, ap. pp. 236-240. 
'* J.H. ALBANES, Mélanges d'archéologie et d'historie de I'Ecoleffan~aise de Rorne, VI, 1886, 

pp. 62-72. 
l 9  J .  VILLANUEVA, Viage literario, V, ap. pp. 241-249. 



La producció de caire historiografic a Ripoll durant 170nzena centúria no 
s'esgota amb la redacció primitiva del Rivipul-lense I i els inicis de la seva abun- 
dosa <(posteritat)>. El propi abat-bisbe Oliba sembla ser l'autor d'alguns treballs 
d'interes historiografic, en part concebuts amb la intencionalitat d'historiar, en 
el sentit de servar memoria de personatges desapareguts i esdeveniments coeta- 
nis. Ens referim a l'elogi de Ripoll, breu resum de la historia del cenobi i de la 
successió dels seus darrers abats, compost en hexametres llatins; a la lloanqa 
d'alguns membres de la família comtal pertanyents quasi tots a la branca de Cer- 
danya, redactada en dístics; a 17Enciclica mortubria del comte Bernat Tallaferro 
de Besalú (m. 1020), i a RZta de la quarta dedicació de l'església de Ripoll 
(1032) on Oliba refa la historia de la seva familia i del monestir seguint les petja- 
des del seu oncle Miró Bonfill: fundació, construccions, patrimoni, preceptes 
dels reis francs, privilegis papals, etc. A 1'Enciclica esmentada Oliba presenta el 
germa difunt com a ((príncep i pare de la patria)), ornat amb les <(virtuts)> del que 
per ell i els homes del seu estament devia ser l'ideal del bon governant: (<virtuts>) 
religioses (ver catblic, piatós i amant dels monjos als quals venerava com a pa- 
res, respectava com a senyors i dirigia com a fills), morals (bondadós, pare dels 
pobres), físiques (bell de cos, ben plantat, eloqüent) i, naturalment, político- 
militars (potent, de bon consell, suprem en fortalesa, vencedor dels enemics, dur 
en les armes, terrible pels dolents, suau amb els bons, ferm en la 

Del mateix nucli historiografic i poetic ripollenc van sortir el segle XI les 
encícliques i poemes mortuoris dedicats a l'abat Seniofred (1008), el comte Ra- 
mon Borrell (1017), el bisbe Oliba (1046) i el comte Guifré de Cerdanya 
(1050)2'. La importancia de Ripoll en els orígens de la historiografia catalana 
s'explica per la vinculació directa del monestir a la <<historia)> -amb el que ales- 
hores s'entenia per historia-, és a dir, amb els llinatges comtals i els bisbes i 
abats considerats com els protagonistes dels grans esdeveniments, els únics dig- 
nes de recordanqa. Aixo no obstant, 17afecció a la literatura historica podia pro- 
cedir també de la lectura: a la biblioteca de Ripoll els monjos s'hi podien prepa- 
rar llegint les Gestes de Juli Cisar, la Histdria ecleszastica d'Eusebi, la Tripartita 
de Cassiodor, les Guerres de Judea de Flavi Josep i la Hist6ria delsfrctncs d'Ai- 
mon de Fleury, sense comptar molts textos hagiografic~~~. 

Comparats amb Ripoll, els altres centres de cultura escrita de Catalunya el 
segle XI van fer un paper més aviat discret des del punt de vista de la producció 
historiografica, i en tot cas van produir una literatura historica més d'interes es- 
trictament eclesiastic. El primer d'aquests centres degué ser I'escriptori de Cuixa 
on el monjo Garsies, llunya deixeble del comte-bisbe Miró Bonfill des del punt 
de vista estilístic, cap al 1040-1046 va redactar una breu historia del cenobi23, i 

20 R. D'ABADAL, L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva $poca, Barcelona (Aedos) 1948, pp. 78-82. 
Vegis també A. ALBAREDA, L'abat Oliva, fundador de Montserrat, Monestir de Montserrat, 1931, 
pp. 232-252, LL. NICOLAU D'OLWER, L'escola po$tica de Ripoll en els segles x-XIZI, <<Anuari de 1'Ins- 
titut d'Estudis Catalans),, VI, Barcelona, 1915-1920, pp. 3-84, i el suggestiu treball de F. RICO, Sig- 
nos e indicios en la portada de Ripoll, Barcelona (Fundación Juan March), 1976 (llegeixis l'apartat 
Abat Oliba, poemes entorn de Ripoll, traducció de Jaume Medina). L'enciclica mortuoria de Bemat 
Tallaferro ha estat publicada a la Marca hispanica, ap. 187. 

Vegis el treball de LI. Nicolau d'Olwer citat en la nota anterior. 
22 R. BEER, LOS manuscrits del monestir de Santa Maria de Ripoll, trad. de P. Bamils, extret del 

((Boletin de la Real Academia de Buenas Letrasn, V, Barcelona, 1910, i R. D'ABADAL, L'abat Oliba, 
pp. 76-77. 

23 A. M. MUNDO, Recherches sur le traité du moine Garsias a Iábbé-évéque Oliba sur Cuxrt, 
<<Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxaw, Avril 1970, pp. 63-64. 



on un o uns autors anonims, cap a finals de segle, van escriure la vida de Pere 
Urseol. L'hagiografia també va ser un gknere cultivat a Urgell on els segles XI i 
XII foren redactades les vides de sant Ermengol (vers el 1040) i de sant Ot (vers el 
1 133), a més d'altres peces menors o fragmentarie~~~. 

Historiografia ifeudalització 
Després de la constitució i independencia dels comtats, en el marc d'una 

societat que lluitava per la supervivkncia i que hom ha anomenat prefeudal, 
succeeix una epoca de creixement, transformació i subversió de l'ordenament 
que ha estat qualificada d'kpoca de la revolució feudal. La investigació historica 
ens revela que els principals protagonistes d'aquesta historia foren els pagesos, 
productors de riquesa, i els nobles cobejosos, que van crear un sistema d'institu- 
cions -les feudo-vassalatiques- i d'imposicions -les del regim senyorial- per a 
confiscar-ne l'excedent. Sabem, de passada, que aquesta forma de violencia so- 
cial no es va imposar definitivament com a un tipus/forma de vida fins després 
que els senyors dels castells van haver romput els esquemes jurídics, polítics i 
morals de l'ordre antic i es van haver enfrontat amb els seus guardians: els llinat- 
ges comtals, 1'Església i l'administració de justícia. El final de la historia de la re- 
volució feudal -no pas de les violencies dels feudals- ha estat explicada en el 
sentit d'un compromís de classe entre els comtes i els seus col.laboradors, d'una 
banda, i els nobles rebels, de l'altra. Sobre aquest compromís, que implicava un 
<<retorn>> de l'autoritat comtal, acaba de cristal4itzar el regim senyorial-feudal, i 
s'establiren les bases de la monarquia feudal. 

Des del moment en q d  la producció de caire historiografic d'aquella epoca 
va estar segons sembla en mans dels clergues, és interessant de veure amb quina 
actitud o actituds 1'Església va afrontar els esdeveniments per després considerar 
si l'acciQ es troba reflectida en l'ordre de les idees expresades a la literatura his- 
torica. Es prou conegut, d 'en~a dels estudis d'Abadal, i més modernament de 
Bonnassie i Kennelly, que el procés de feudalització, amb el clímax algid de vio- 
lencies, va topar amb la resistencia d'un sector del clergat encap~alat pels bisbes 
Oliba de Vic i Pere de Girona, que, amb el moviment de la treva de Déu i la di- 
fusió del dret d'asil de les sagreres, van intentar defensar els béns i homes de l'es- 
glésia i oferir protecció a la feligre~ia*~. Es com si els eclesihstics haguessin volgut 
crear uns espais físics i temporals de pau i llibertat en els que els homes pogues- 
sin viure al marge de les miseries i corrupcions del (<segle>>. Aquesta forma de 
salvar al10 salvable podria reflectir-se en la historiografia eclesiastica del segles 
xI i XII on gairebé no figura mai la noblesa com a grup social ni els nobles com a 
individuos protagonistes dels esdeveniments. Recordem breument la literatura 
historica del segle XI mateix -els cronicons, les encícliques mortubries, els poe- 
mes laudatoris, l'hagiografia, les notícies d'historia dels monestirs- per conside- 
rar que, des del punt de vista del clergue-historiador, els feudals i les seves dissi- 
dencies devien ser fets conjunturals i intrascendents que no alteraven o no po- 
dien alterar substancialment una trajectoria historica mildenaria i trascendent de 
la qual els únics subjectes terrenals dignes de menció eren encara els comtes i els 
jerarques de 1'Eglésia. Era un girar-se d'esquena a la realitat? 

24 Vegis el treball de M. Coll citat en la nota 4, al que cal afegir I'estudi de F. VALLS TABERNER, 
Els inicis de la historiografia catalana, (cobras selectasw, IV, Barcelona, 1955, pp. 1-13. 

2 5  R. D'ABADAL, L'abat Oliba, pp. 227-242, P. BONNASSIE, La Catalogne, 11, pp. 652-661, i 
K. KENNELLY, Sobre la Paz de Dios y la sagrera en el condado de Barcelona, (1030-1130), ((Anuari0 
de Estudios Medievales>>, V, Barcelona, 1969, pp. 107-1 36. 



En el segle XI, la historiografia catalana i medieval practicament naixia com 
a tal. No hi havia, doncs, una tradicio historiografica solida, i els pocs elements 
propis que existien havien nascut a l'escalf d'un maridatge ja secular entre 
1'Església i el poder polític que era en si mateix la causa i el subjecte de la produc- 
ció historiografica -encícliques, poemes laudatoris, cronicons-. Fora d'aquesta, 
diguem-ne, minitradició autoctona, les obres d'historia del món classic i de 1'Im- 
peri cristia, que els monjos podien llegir a les biblioteques de llurs monestirs, tam- 
poc no proporcionaven gaires elements per a una historia que pretengués -és un 
suposar- reflectir els canvis socials que s'operaven amb l'entrada del món medie- 
val. D'altra banda, ahir com avui l'historiador necessita una certa perspectiva per 
a historiar, ni que sigui un historiador tan poc historiador com el monjo-escrivent 
que fa llistes de reis i d'esdeveniments com a sistema de comput del temps o el 
monjo-poeta que conta el record d'un comte o abat recentment desaparegut; en 
aquest cas l'elogi del jerarca concret es fa amb una doble perspectiva temporal: la 
memoria de l'individu i la confianqa que proporciona el fet de referir-se a una ins- 
titució avalada per una llarga tradicio. Tot aixo i moltes més coses fallen en consi- 
derar el noble com a subjecte historic en el segle XI. 

Coetaniament, eclesiastics d'Europa occidental com Adalbert de La6 ex- 
pressaven, és cert, llur visió tripartita de la societat -els que resaven, els que llui- 
taven i els que traballaven-, reservant en la teoria de l'estratificació social un 
lloc privilegiat als nobles26. Aixo no ens sembla, pero, contradictori amb les 
nostres idees sobre les causes de l'abdncia dels nobles en la narració histbrica a 
Catalunya fins gairebé el segle XIII. D'una banda, Adalbert expressa segurament 
la visió personal de la realitat d'una societat feudalitzada molt abans de la cata- 
lana, i, de l'altra, si a continuació llegim en la lletra menuda del seu text, ens 
adonem que per ell la primacia social la té el clergat i després, entre els laics, els 
que ocupen el primer rengle a les files de la noblesa, és a dir, els monarques. El 
gruix de la noblesa tindra el paper de mastí del ramat: protegir i defensar, no co- 
metre crims i acceptar la justícia del rei. Caldra esperar més d'un segle per tal 
que la noblesa entri com a protagonista en el repertori de papers fet pels his- 
toriadors en llurs obres, pero fins i tot aleshores, en la plenitud de la historiogra- 
fia medieval, la visió del món dels cronistes no resultara massa allunyada de 
l'expressada més amunt: els nobles seran actors de segona categoria. 

De moment podem imaginar que 1'Església més aviat tem els seus parents 
de la noblesa. El noble s'afirma com a un professional de la guerra que, ultra do- 
nar culte a la violkncia, és ambiciós fora mesura i resulta difícil de controlar. 
Prou que ho sabien els bisbes i abats que patiren en llurs patrimonis i vides i en 
la persona dels seus homes les falconades dels castellans insatisfets amb les ri- 
queses i poder propis. Davant d'aquesta situació 1'Església va reaccionar amb 
l'arma espiritual de l'excomunio i la cultural d'ignorar el noble rebel i sostenir 
el poder comtal en la producció literaria. Pero aixó queda clar que no era un 
comportament purament estratkgic o tactic sinó que s'inscrivia en una visió del 
món que passava pel respecte a la tradició i el tractament jerarquic dels grups 
socials. D'aqui ve que a partir de la segona meitat del segle XI, quan la noblesa 
acceptara una certa domesticació -mai total-, l'actitud dels historiadors eclesias- 
tics no variara substancialment; l'accés de la noblesa a la historia vindra per 
altres camins. 

26 J. LE GOFF, <<Note sur la societe tripartiten a L'Europe du IJ?' au Xp siscle, Acadtmia Polaca 
de Ciencies, 1968; citat per R. HILTON, Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y 
el levantamiento inglés de 1381, Madrid (Siglo x ~ I ) ,  1978, pp. 66-67. 



El que diem també es pot argumentar des d'altres perspectives. En front 
dels llinatges comtals, amb historia coneguda i reconeguda, que en la conscikn- 
cia dels inteldectuals de l'kpoca remuntaven llurs serveis al país en l'espai de 
cinc o sis generacions les quals s'havien mostrat respectuoses amb la legalitat 
-legitimisme carolingi- i generoses amb l'EsglCsia, els llinatges de la noblesa no 
tenien gaires títols per exhibir: la seva memoria genealogica era curta; s'havien 
format a redós dels districtes castellers com a agentes delegats de l'autoritat com- 
tal, la mateixa autoritat que irrespectuosament van desafiar; llurs donacions a 
1'EsglCsia no podien comparar-se, ni de bon tros, amb les dels comtes. En resum, 
al nivell dels textos d'kpoca, de caire més o menys historiografic i de procedkn- 
cia eclesiastica, les violkncies dels feudals revoltats i la transitoria incapacitat de 
l'autoritat comtal no es registren; era una historia poc gloriosa i edificant. La 
ruptura historica causada per la feudalització tampoc no sembla reflectir-se de 
manera immediata; va caldre un segle de maduració i un món cultural més vast 
-cultura eclesibtica, cultura popular- perque la mutació de les estructures finis 
en una mena de <<revolució culturah en el marc de la qual anirien sorgint un 
conjunt d'elements historiografics nous, d'acord amb la mentalitat cavalleresca, 
que, recollint elements de la tradició eclesiastica erudita, servirien de base per a 
la producció ulterior de les Quatre Grans Crbniques, unes peces ja molt més re- 
presentatives de la mentalitat i la ideologia del bloc de poder feudal globalment 
considerat. 

LA MADURACIO DE LA HISTORIOGRAFIA MEDIEVAL 

Historiograjia erudita eclesiastica 

En el segle XII el panorama historiografic canvia notablement. rescriptori 
de Ripoll assoli aleshores la plenitud ensems que la seva producció de caracter 
historiografic guanya interks perqué es féu més rica de contingut, més ambicio- 
sa. Un seguit de fets incideixen sens dubte en la maduració de la historiografia: 
la consolidació del feudalisme, la cristal.litzaciÓ de 1'Estat feudal catala, la pro- 
pia historia ja important de Ripoll com a centre de cultura i panteó comtal i la 
conscikncia d'assistir a esdeveniments decisius com ara els esdeveniments vincu- 
lats a la primera expansió de la societat feudal catalana: la dominació del Casal 
de Barcelona sobre terres occitanes, l'expedició de saqueig de les Balears, la unió 
dinastica amb Aragó i la conquesta de la Catalunya Nova. Els eclesiastics, autors 
de la historiografia erudita d'aquests segles, seguiran aferrats a la idea providen- 
cialista de la historia que reeixiran a imposar en la mentalitat dels grups de la 
classe dominant i per consegüent a la historiografia profana que no trigara a 
aparkixer. Pels eclesiastics, pero, els elements executors de la historia inspirada 
per Deu seguiran essent ells mateixos i les famílies comtals, i aixi, malgrat que en 
el segle XII, ja resultés ben evident que la direcció i execució de les gestes mili- 
tars de l'expansió no era un patrimoni exclusiu dels comtes: al seu voltant gravi- 
taven llinatges com els Montcada, Cervera, Cabrera, Rocabertí, Cardona i Cas- 
tellbó que també tenien una participació destacada en la historia dels esdeveni- 
ments. La raó d'aquesta aparent contradicció, indicavem abans, rau en la propia 
mentalitat feudal que ja sembla aleshores ben perfilada: el monarca és el senyor 
eminent o superior al qual els seus vassalls directes, els grans barons, deuen obe- 
dikncia, fidelitat i serveis. En el repartiment de papers que els poderosos s'han 
donat, el senyor és, doncs, protagonista i el vassall actor secundari, pero els ecle- 
siastics que teoritzen i escriuen es reserven per a si mateixos un paper no menys 
important, el d'aconsellar i guiar espiritualment els dirigents, dels quals en certa 



manera són la consciencia i nexe d'unió amb Déu. Si els reis i comtes governen 
en la vida política i material de la societat com a principals protagonistes d'una 
historia secular, 1'Església governa en la vida espiritual i moral amb I'objectiu 
de portar els homes cap a una historia d'eternitat. Aquest govern de les cons- 
ciencies, 1'Esglesia el realitza de moltes maneres, per exemple, directament 
en el contacte periodic del clergat parroquial amb els seus feligresos, pero tam- 
bé, indirectament, emprant el brac secular, és a dir, el monarca, com a mo- 
del i mitjancer. Des d'aquesta perspectiva el bon rei és aquell que encarna 
millor els ideals del monarca cristia, s'envolta de consellers eclesiastics i, com 
deia l'abat Oliba, és amant dels clergues als quals venera com a pares, respec- 
ta com a senyors i dirigiex com a fillsz7. Res d'estrany, doncs, que la temitica 
de caire historiografic hagi girat fins al segle XII, i encara aleshores, gairebé 
exclusivament al voltant de la vida dels prínceps de 1'Església -hagiografia-, 
dels monarques més notables -encícliques mortuories, poemes laudatoris, croni- 
cons- i dels monestirs -actes de consagració, tractats- aixecats per uns i altres 
com a símbol vivent de la historia harmbnica que els clergues-historiadors pre- 
senten. Per contra, entre els nobles mastins del ramat els defectes sovint tenen 
més forca que les virtuts, i entre aquells la cobdícia de les riqueses de tothom, 
adhuc de la monarquia i de l'Església, ocupa un lloc de privilegi. Els eclesiastics, 
que temen les passions dels nobles i que creuen que la seva missió és refrenar i 
ordenar -cristianitzar- el comportament violent d'aquests, no els fan lloc en la 
historia erudita que escriuen, la qual cosa no correspon, evidentment, a la im- 
portancia que l'estament militar tenia en la direcció d'aquella societat feudal en 
expansióz8. 

La plenitud de la producció historiografica de 17Església el segle XII estA re- 
presentada a Ripoll per la Brevis historia monasterii Rivipullensi~~~, cronica 
anonima de la historia del cenobi des de la seva fundació per Guifré el Pelós fins 
el 1147, any de la redacció del text, i, sobretot, per la redacció primitiva de les 
Gesta Comitum Barcinonensium, obra comencada a finals del govern de Ramon 
Berenguer IV, i que passa per ser la primera historia oficial de Catalunya30. El 
nucli inicial de les Gesta (cap. I-VIII) esta estretament vinculat a l'bpoca de la 
seva redacció, és a dir, entre la mort de Ramon Berenguer IV (1 162), o poc 
abans, i la d'Ermengo1 VI1 d'Urge11(1184), quan el comte de Barcelona, dirigent 
d'una societat feudal en expansió, lluitava al nord amb llinatges ultrapirinencs 
pel domini dYOccitania, arrebassava als musulmans del sud viles i ciutats de la 
Catalunya Nova i d'Aragó i governava a l'oest, a Aragó, tamquam regi, arran d'un 
afortunat matrimoni. Més que una veritable historia, aquest nucli inicial de les 
Gesta constitueix una genealogia dels llinatges comtals i dels seus titulars, a 
semblanca de les velles genealogies carolíngies en les que I'autor potser es va 
inspirar. La forma és important, per quk, un cop desapareguts els carolingis de 
la historia, el cronista els fa desapareixer també de la seva crbnica, comenca la 
historia catalana amb Guifré el Pelós i mostra una gran preocupació -no exemp- 
ta d'errors- per marcar I'ascendencia i descendbncia dels comtes; la genealogia 

27 Ens referim a I'enciclica citada en la nota 20. 
28 La importancia de la noblesa en el segle XII queda ben reflectida en el treball de J. SHIDELER, 

A Medieval Catalana Noble Family. The Montcadas (1000-1230), Berkeley (University of Califomia 
Press), 1983. 

29 P. DE MARCA, Marca hispanica, ap. CCCCIV. 
30 L. BARRUE DIHIGO i J. MASSO TORRENTS (ed.), Gesta Comitum Barcinonensium, Barcelona 

(Institut #Estudis Catalans), 1925. 



pesa més que la historia, i aquesta forma de fer segurament s'explica pel pes de 
la tradició -influi:ncia de les genealogies carolíngies-, pel desig de donar als 
comtes catalans un tractament de sobirania semblant al que la tradició historio- 
grafica local havia donat als carolingins i, sobretot, pel propbit legitimista de 
deixar ben establerta -amb un cert caire oficialista- la memoria genealogica 
de la dinastia catalana. A les Gesta, la relació de comtes agrupats per les dife- 
rents branques en qui: es va dividir el Casal de Barcelona té poc interés per a 
nosaltres, pero del conjunt d'aquesta relació genealogica destaquen tres elements 
diferencials carregats de significació; ens referim a la llegenda de Guifré el Pelós, 
que serveix de proleg a I'obra, a la interrupció de la forma habitual de narrar se- 
guida per l'autor per a esmentar i remarcar la presa de Barcelona el 985, i a 
l'amplia referencia feta a les proeses militars de Ramon Berenguer IV en con- 
trast evident amb el laconisme i sequedat amb qui: han estat tractats els comtes i 
els esdeveniments anteriors. Aquesta forma de procedir es podria explicar argu- 
mentant que el cronista, impressionat pels esdeveniments coetanis que li va to- 
car viure, va projectar la visió del present -1'ampliació de l'espai de sobirania 
del Casal de Barcelona, l'afermament de l'autoritat comtal, les victories militars 
de Ramon Berenguer IV- sobre el record transformat dels fracassos del passat 
-la solitud política, feblesa militar i derrota del 985- i que, anant més enrera, va 
retrotreure la visió-interpretació d'aquests dos temps historics, a l'ipoca dels orí- 
gens de la dinastia. Per aixo va donar naixement o va incorporar la llegenda de 
Guifré el Pelós, adaptant-la al seu proposit de subratllar el final feliq d'una his- 
toria que havia comenqat amb bons auguris pero que s'havia descabdellat amb 
dificultats la gravetat de les quals era util d'accentuar per tal de remarcar més 
encara el valor del resultat darrer. Com qualsevol historiador, el cronista de les 
Gesta pensava el passat des del present, pero el passat que reconstruia o cons- 
tru'ia influia també en la seva visió del present en una mena d'interrelació dia- 
lkctica de la qual deriva la memoria historica com a tal, i és util de subratllar-ho 
aquí perqui: l'anonim autor, un monjo, ben segur, elaborava d'aquesta manera 
la primera cronica nacional catalana i amb ella suggeria als comtes i a la noblesa 
laica la manera de veure llur propia historia. 

El proposit que guiava l'autor de la Gesta era el de legitimar la historia, el 
present i les aspiracions de la dinastia catalana des d'una posició de sobirania; 
aquest sembla ser el fil conductor que porta de la llegenda de Guifré a la historia 
de Ramon Berenguer IV, i que dóna al conjunt unitat i caracter d'historia ofi- 
cial. Vegem-ne alguns elements i les seves connotacions: la llegenda té un caire 
antifrancks -el pare de Guifré mor a mans de nobles francs traydors i Guifré 
mata el franc traidor- que lliga amb les inquietuds polítiques del segle XII, quan 
el Casal de Barcelona lluitava contra llinatges ultrapirinencs pel domini d'Occi- 
tania, i veia amb temor la progressiva penetració de la influencia reial francesa 
al sud del Loira. El primer comte de la dinastia nacional és presentat com a alli- 
berador de la seva terra recentment invadida pels musulmans, la qual cosa ser- 
veix per a legitimar la sobirania, ben merescuda, de Guifré i establir un paral.le- 
lisme entre la seva gesta i la de Ramon Berenguer IV: la dinastia s'aferma en la 
lluita contra 1'Islam i la lluita es justifica perqui: els musulmans són recordats 
com a invasors -en temps de Guifré- o com a atacants -en temps de Borrell-. 
En premi als apreciabres serveis de Guifré a la causa de la monarquia carolíngia, 
el rei franc, presentat com a bondadós, comprensiu i generós, li va donar en pro- 
pietat el govern dels comtats; invenció Útil que serveix per a dissipar qualsevol 
dubte sobre la legitimitat de la dinastia catalana, especialment en aquells mo- 
ments en qui: l'aparició dels Capets per les terres meridionals del vell reialme 
devia ser sentida com una amenaqa per a la sobirania del Casal de Barcelona. 



Per Últim, la complicada aventura amorosa de Guifré, que va acabar amb el seu 
matrimoni amb la filla del comte de Flandes, néta d'un sobira caroligi, serveix 
per vincular la memoria del tronc del llinatge comtal amb la nissaga de l'heroi 
de la independencia flamenca, el comte Balduí Bras de Ferro, i demostrar que en 
la sang del Casal de Barcelona hi havia dossis importants i selectives de sang 
reial i fins imperial, descobriment especialment important aquells anys en qut: 
un comte barceloni va casar-se amb l'hereva d'un reialme i va governar a Aragó 
com si fos el rei. En resum, aquesta historia evidentment legendaria, atribu'ida 
en el segle XII al fundador del Casal de Barcelona, era Útil com a element ideolo- 
gic que validava i per tant justificava les realitzacions, pretensions i títols de 
Ramon Berenguer IV i del seu fill Alfons el Cast sobre les terres situades al nord, 
al sud i a l'oest dels seus dominis ancestrals3'. 

Fora de Ripoll, a Barcelona o més probablement al monestir de Sant Cugat, 
va comengar entre el 1149 i el 11 53, sota l'estímul dels ixits militars i polítics de 
Ramon Berenguer IV, la redacció d'una família de texts annalístics anomenada 
Cronicons Barcinonenses. Alguns d'aquests com el Cronicó de Skoklo~tel3~, el 
Cronicó de Sant Cugat33 i el Cronicó Barcinonense ZP4 enllacen amb la tradició 
de les cronologies dels reis francs com a elements auxiliars de datació, perqd 
contenen amb més o menys extensió aquestes llistes genealogiques, juntament 
amb elements d'historia catalana. Al Cronicó de Skokloster i al Barcinonense 11 
hi figura en lloc preliminar una referencia a la conquesta de Barcelona per obra 
de Lluís el Piadós l'any 801 +(Aera DCCCXXXVIIII regnante Domno Karulo 
Imperatore, anno ordinationis suae in regno XXXIIII introivit Rex Ludovicus 
filius eius in Barchinonam, expulso inde omni populo sarraceno~-urn>>~~-, refe- 
rencia que serveix per a introduir el govern dels monarques carolingis a Catalu- 
nya i la imposició del nou sistema de datació. No obstant aixb les cronologies 
dels diferents regnats presenten algunes vacil.lacions, i entre cronicons hi ha al- 
gunes divergencies la qual cosa és una prova a favor de qui el món dels francs i 
el sistema de datació que en derivava en ple segle XII eren una realitat llunyana 
i estranya36. En paral.le1 amb la notícia annalística del 801, la sequincia dels reis 
francs interromp la seva successió regular per a registrar el 985 un altre esdeve- 
niment annalístic de caire local, ens referim a la presa de Barcelona per al- 
Mansur -<<Leotarius, filius eius XXXIII. Anno autem XXXI regni eius capta est 
et destructa a Sarracenis Barchinona, in era MXXIII, I1 nonas iulii, feria 11, luna 
XIIII>>37-, anotació que serveix d'epíleg a l'etapa de la historia carolíngia i de 

3'  Nombrosos historiadors han investigat sobre la intencionalitat i les possibles interpretacions i 
valoracions de diferents passatges de les Gesta. Als treballs de M. Coll i M. Zimmermann, ja citats, 
cal afegir l'article de P. PONSICH, La r6le de Saint-Michel de Cuxa dans laformation de l'historiogra- 
phie catalane et I'historicité de la Iégende de Wzfied le Velu, aEtudes Roussillonnaises~~, IV, 2, Perpi- 
nya, 1954-1955, pp. 156-159 i el treball de TH. N. BISSON, L'essor de la Catalogne: identité, pouvoir 
et idéologie dans une société du XZZesi8cle, aAnnales, E.S.C.,,, Mai-Juin, 1984, pp. 454-479. 

32 M. COLL, El cronicó de Sklokoster, ccMiscel.lania histórica catalana. Homenatge al P. Jaume 
Finestres,,, Abadia de Poblet, 1970, pp. 137-146. 

33 M. COLL, El cronicó de Sant Cugat, ((Analecta Montserratensia. IX, Miscel.lania Anselm Al- 
bareda),, I, 1962, pp. 245-259. 

34 E. FL~REz, 
1746, XXVIII, pp. 

España Sagrada. 
328-334. 

Theatro Zglesia España, Madrid, 

35 La cita procedeix del Cronicci Barcinonense ZZ, que també ha estat publicat per P. DE MARCA, 
Marca hispanica, col. 754-758. 

36 M. ZIMMERMANN, La prise de Barcelone, p. 203. 
37 M. COLL, El cronicó de Sant Cugat, p. 258. 



proleg a la propiament catalana, en el sentit que si bé en els cronicons, després 
d'aquesta data, segueix havent-hi referkncies genealogiques als reis francs, les 
anotacions corresponents a governants i esdeveniments d'historia local esdeve- 
nen cada cop més nombroses i predominants. La nota annalística del 985, i 
l'obsessió per datar minuciosament i escrupulosament el fet -tres sistemes de 
datació en el Cronicó de Sant Cugat, com ha posat de relleu Zimmem~ann~~-, i 
la relació d'intencions que es pot observar en el context de noticies precedents i 
subsegüents a la nota en qüestió, indiquen que l'esment del saqueig de Barcelona 
no era una simple exigkncia domkstica de comput, sinó la traducció al nivell de 
la literatura annalística de la necessitat de ressaltar un esdeveniment important 
en si mateix, ensems que pel fet de ser considerat com el símbol de I'inici d'una 
etapa jutjada d'essencial en la historia del país. 

Resulta més significatiu encara el fet que en la família dels Barcinonenses 
hi hagi alguns cronicons que deixin de banda tota referencia als carlongis i co- 
mencin la historia amb el saqueig de Barcelona: el Cronicó dels Usatges, el Cro- 
nicó Barcinonense P9 i el Cronicó de Sant Feliu de Guíxols. El Cronicó Barci- 
nonense I conté noticies annalístiques que van del 985 al 13 1 1. La referkncia al 
saqueig de Barcelona en posició inicial, seguida gairebé de manera immediata 
per la menció d'un conjunt de viles i ciutats arrabassades temporalment o defi- 
nitivament als musulmans pels sobirans catalonoaragonesos -Mont&, Mallorca, 
Saragossa, Siurana, Almeria, Tortosa, Lleida, Fraga-, indica prou clarament que 
el 985 equival al record del darrer desastre patit pels catalans en mans musul- 
manes i, per tant, l'inici d'una etapa d'expansió i triomf. El fet de no haver-hi 
notícies anteriors al 985 en la versió actual del cronicó fa pensar en l'amputació 
d'una part primitiva -la corresponent a la cronologia dels carolingis-, sacrifica- 
da per a donar al cronicó una dimensió estrictament catalana. La presumpció 
sembla corrobarar-se si comparem el Barcinonense I amb el 11, segurament an- 
terior i amb el qual manté analogies i diferkncies: el I1 reuneix practicament les 
mateixes notícies annalistiques que el I, pero amb total desordre cronologic, i se- 
guides d'una genealogia franca, que comenga amb la presa de Barcelona en 
temps de Carlemany i arriba fins al concili de Tarragona de 11 80, a finals del 
regnat de Lluís VII. Per contra, el Barcinonense I presenta un treball d'ordena- 
ment cronologic i d'eliminació dels elements considerats externs a la historia ca- 
talana. Seguint Zimmermann, diríem que la reconstrucció de la historia catala- 
na feta per la família annalística dels Barcinonenses, per referkncia a la skrie 
dels Rivipul.lenses comengada un segle abans, tradueix una modificació de la 
perspectiva consistent en reduir el camp cronologic, ((nacionalitzam encara més 
la historia i proposar una visió més <<secularitzada>) del passat. Aquesta modifi- 
cació de la perspectiva histbrica, que entronca amb els proposits de l'autor de les 
Gesta, en part coetani d'alguns dels autors dels Barcinonenses, s'explicaria per- 
que els primers cronicons de la skrie s'haurien elaborat sobre el model dels Rivi- 
pul.lenses, pero amb l'influx de les gestes de Ramon Berenguer IV i la proximi- 
tat de la cort. ((D'aqui vindria la idea de col.locar la catastrofe del 985 en con- 
trast amb els triomfs del segle XII i de donar a la histbria catalana una presenta- 
ció en 

38 M. ZIMMERMANN, La prise de Barcelone, p. 205. 
39 E. FL~REZ,  España sagrada, XXVIII, pp. 323-328. 
40 M. ZIMMERMANN, La prise de Barcelone, p. 2 13. 



Entorn dels orígens de la historiograja profana 

Assenyalada la importhcia de la historiografia d'elaboració eclesiastica del 
segle XII, és important de remarcar, de cara a la creació d'una historiografia més 
propia del món feudal, l'aparició a la mateixa kpoca d'una literatura de contingut 
mes o menys historiografic i de caracter profa, diferenciada de l'anterior per l'au- 
tor, la llengua, el públic destinatari i la tematica. Ens referim a una part minsa de 
la lírica trobadoresca i, sobretot, a les cancons de gesta, components essencials 
d'una profunda mutació cultural i mental que va seguir a la feudalitza~ió~~. El 
canvi és tant important +~secularització~~ més radical dels temes, ruptura del mo- 
nopoli cultural de lYEsglésia, emergkncia de temes estranys a la tradició cristiana i 
fins i tot obertament contraris, contactes entre formes culturals de l'klite feudal i la 
cultural popular- que hom pot parlar de  revolució cultural>), fenomen interrela- 
cionat amb el renaixement de la vida urbana, que va obligar a 1'Església a em- 
prendre una tasca de conquesta i cristianització de les noves formes de vida i de 
cultura. El resultat de la reacció eclesiastica, el segle XIII, seria la preskncia en el 
medi urba de les ordres mendicants i de les universitats controlades pel clergat i, 
en la literatura en llengües nacionals en general, una certa simbiosi entre elements 
profans i elements cristians -sovint un recobriment cristia d'elements profans- 
perfectament visible en la historiografia de la plenitud medieval. 

Al marge de la qüestió tant interessant de l'amor cort& com a forma d'a- 
mor característic de les corts feudals, que els trobadors expressaven amb els con- 
ceptes i ritus propis de les relacions feudo-vassallatiques, hi ha a les corts feudals 
catalano-occitanes del segle XII un gknere poktic provenqal anomenat plany que 
presenta un tímid punt de contacte amb la historiografia: poetes professionals o 
nobles afeccionats composaven poemes en llengua provenqal dedicats a lloar les 
virtuts i planyer el traspas de senyors feudals amics i protectors. El plany, que, 
des del punt de vista de la intencionalitat, ens recorda els poemes laudatoris re- 
dactats in memoriarn a Ripoll el segle XI, transmks al públic cortesa pel joglar 
encarregat de cantar la poesia acompanyat d'un instrument musical, tenia per fi- 
nalitat perpetuar entre els membres de l'estament militar el record d'un dels seus 
al qual el poeta presentava ornat amb totes les qualitats característiques de 
l'ideal cavalleresc: noblesa de sang, gallardia, generositat, lleieltat, elegancia i 
cortesia. Normalmen el plany tenia un to líric i es mantenia en unes coordenadas 
d'exaltació de virtuts relativament abstractes, de manera que el record de la per- 
sonalitat del desaparegut resta enaltit pero alhora una mica desdibuixat, la qual 
cosa allunya el plany de la histori~grafia~~. Al món poktic provencal correspon 
també el sirventks, gknere amb el que Guillem de Bergueda va escriure cklebres 
poesies denigratories i ofensives que ultrapassen els límits de la historia de la 
literatura per incidir plenament en el món de les complexes relacions a l'interior 
del bloc feudal -rivalitats, lluites d'influkncia, passions desfermades, cobejances, 
ambicions de poder-, amb tot l'acompanyament de violencies que posen un con- 
trapunt al superficial refinament dels costums cortesans43. El sirventks, aparent- 
ment més proper a la historiografia que el plany, perquk baixa a detalls concrets 

4' M. DE RIQUER, Histdria de la literatura catalana, I ,  Barcelona (Ariel), 1984, pp. 21-66 i 
373-393. 

42 Sobre el plany, vegis M. DE RIQUER, LOS trovadores. Historia /iteraria y textos, Barcelona 
(Ariel), 1975, I, pp. 60-61. Llegeixis també el ccconsiros cant e planc e plon) escrit per Guillem de 
Bergada a la mort del seu enemic Ponq de Mataplana, publicat a l'obra esmentada, poema 95, pp. 
535-537. 

43 M. DE RIQUER, Guillem de Bergueda, 2 vols, Abadia de Poblet, 1971. 



dels comportaments i les actituds dels feudals, se'n distancia perquk no es proposa 
servar memoria ni de persones ni d'esdeveniments sinó que busca una utilitat im- 
mediata, de caire polític, i per tant respon a situacions presents i conjunturals. 

Segons l'ensenyament de Guerau de Cabrera, els joglars que cantaven les 
poesies trobadoresques també tenien per missió divulgar canqons de gesta, cosa 
que en opinió de Martí de Riquer al principi devien fer catalanitzant canqons que 
inicialment haurien estat compostes en llengua d'oil. Els temes de l'epopeia 
que els catalans del segle XII coneixien formaven part de l'ampli repertori de l'e- 
popeia europea: episodis de la historia poktica de Carlemany, la batalla de Ron- 
cesvalles, Rotlla i Olivier, llegendes entorn a Sant Guillem de Tolosa, la jovení- 
vola i valerosa figura del comte Vivien, els cavallers Bernat i Girart, el temible 
gegant sarraí Raionart, les gestes dels vassalls rebels al poder reial -Gomant i 
Isembart, Rau1 de Cambrai, Bernier, Otger de Dinamar~a~~- .  Estudis d'onomas- 
tica catalana dels segles xi i XII realitzats per Miquel Coll revelen l'afecció del 
poble a aquest gknere literari, perquk molta gent portava els noms dels herois 
kpics més de moda45. 

A poc a poc poetes i joglars -poetes cortesans per6 a vegades també ecle- 
siastics, que treballaven en contacte amb els joglars divulgadors- van anar intro- 
duint en llurs repertoris temes d'historia i de llegenda més directament relacio- 
nats amb la historia de Catalunya i del Casal de Barcelona. Així, per exemple, 
va succeir amb la cklebre llegenda de Bernat de Septimania, comte de Tolosa i 
de Barcelona, que va lluitar per a defensar la innockncia de l'emperadriu Judit, 
segona muller de Lluís el Piadós. Aquest romanq, segurament provenqal, difós 
per tot l'occident d7Europa, va ser pres com a model a finals del segle XII per un 
poeta catala -probablement Ramon Vidal de Besalú- per a escriure el  roman^ 
del comte de Barcelona e rey d'Aragd, que presentava a Ramon Berenguer IV 
fent a la Casa d'Alemanya en la persona de l'emperadriu uns serveis tant estima- 
bles que valdrien al Casal de Barcelona la cessió dels drets imperials damunt la 
Provenqa4'j. La llegenda encaixava amb un fet historic coetani: la pugna entre el 
Casal de Barcelona i 1'Imperi per la possessió de la Provenqa que va ser un afer 
important de la segona meitat del segle XII. Aquesta llegenda del bon comte de 
Barcelona i l'emperadriu dYAlemanya, que complia l'objetiu de justificar el do- 
mini catala a Provenqa, segurament fou divulgada entre el poble per joglars am- 
bulants que exercien la seva professió per les corts feudals i per fires, places i 
mercats on informaven a una societat en la que era intensissim 17analfabetisme, 
i la curiositat pels esdeveniments protagonitzats pel rei i els senyors, voluntaria- 
ment presentats com a sers superiors: herois d'epopeia. Els nobles, que com a 
grup social havien trigat a emergir al nivell de la literatura historica, ara hi acce- 
dien a través de les canqons de gesta -malgrat el protagonisme que la monarquia 
hi manté-, literatura oral anomenada equívocament popular pero que implicava 
la utilització de formes de cultura popular -la memoria oral, per exemple- per 
part d'uns homes que feien de vehicle transmissor d'uns interessos de dominació 
de classe. Efectivament, a través de les canqons de gesta es divulgava entre el po- 
ble una forma d'historia que mitificava el bloc feudal, el <<justificava>) com a 
grup hegemonic pels seus propis mkrits, en glorificava les victbries político mili- 
tars i n70blidava o sublimava les derrotes. Anant més enlla podríem imaginar 

44 M. DE RIQUER, Histdria de la literatura, I, pp. 373-393. 
45 M. COLL, La introducció de les llegendes &piquesJi.anceses a Catalunya, <<Coloquios de Ron- 

cesvalles)), agosto, 1955, Saragossa, 1956. 
46 M. COLL, Bernat Desclot. Crdnica, I, Barcelona (Barcino), 1949, pp. 37-40. 



que per mitja d'aquesta literatura historica alienant, el poble podia sentir-se so- 
lidari de la vida ipica dels grans, ensems que avanqar en el que en diríem la pre- 
sa de consciincia d'un destí col.lectiu, pero al mateix temps, la historia dictada o 
inspirada des de dalt -o coincidint amb els seus interessos, tant li fa- retardava 
la presa de consciincia de la propia explotació patida pels de baix. 

La historia dels comtats catalans i de la primera expansió del feudalisme 
catala presenta molts elements que podrien ser matiria idonia per a la confecció 
de canqons de gesta -origen dels vells comtats, independcncia envers el domini 
franc, l'assassinat del Cap d7Estopes, l'expedició a Mallorca de Ramon Beren- 
guer el Gran, la unió amb Arggó, la conquesta de Tortosa i Lleida, les revoltes 
de la minyonia de Jaume I-. Es possible que els joglars, <<recontadors de noves)) 
-notícies d'actualitat- o <<narradors de gestes antigues)), haguessin divulgat molts 
d'aquests episodis en forma de canqons de gesta, avui perdudes a causa del c s  
racter oral de l'epopeia. Tanmateix, d'enqa dels estudis de M. de Montoliu, a 
principis de segle, es pot assegurar l'existencia de canqons de gesta catalanes, re- 
citades en catala per al poble, car alguns fragments d'aquesta literatura oral, em- 
prats com a font historica, foren prosificats a les croniques de Jaume I, Bernat 
Desclot i Ramon Muntanef". 

Al Llibres dels feits les conquestes de Mallorca i de Valencia són narrades 
en gran part a base de prosificacions de canqons que devien relatar aquestes vic- 
torioses campanye~~~.  Molt més nombroses són les prosificacions de canqons de 
gesta a la cronica de Desclot; l'abundancia d'assonincies i fins i tot l'aflorament 
de versos sencers s'ha assenyalat en els passatges dedicats a la batalla de Fraga 
(1 134) on va ser derrotat el rei aragones Alfons el Bataller, a la unió personal de 
Catalunya i Aragó on segons la llegenda i la cronica hi hauria tingut un gran pa- 
per Guillem Ramon de Montcada, a la batalla d'Ubeda o de les Naves de Tolo- 
sa, a la desfeta de Muret, a l'engendrament de Jaume I, a la conquesta de Múrcia 
i a les lluites feudals de l'infant Pere amb el comte d'EmpÚrie~~~. Ramon Munta- 
ner, a la seva cronica, va prosificar també una canqo dedicada al novel.lesc en- 
gendrament de Jaume I que conté molts més detalls que l'adoptada per Desclot, 
segurament perqui fou concebuda amb el proposit de demostrar la legitimitat 
del rei Jaume i, per tant, dels drets dels seus descedents sobre Montpelle9O. 

LA PLENITUD DE LA HISTORIOGRAFIA 

Les Quatre Grans Crdniques 

Pel camí de la literatura historica de caracter &pic i legendari hem arribat 
als segles XIII i XIV, quan la producció historiografica de la societat feudal catala- 
na assolí la plenitud. Les Quatre Grans Croniques, qualificades sovint com a 
obres de la historiografia popular o profana, representen de fet la síntesi culmi- 
nant d'una trajectoria iniciada d'una banda pels cronicons, les croniques i altres 

47 M. DE MONTOLIU, La C a n ~ ó  de gesta de Jaume I, ((Butlletí Arqueolbgic Tarraconense)), 
Tarragona, 1922. 

48 Sobre les prosificacions de canGons de gesta a la crbnica de Jaume I, vegi F. SOLDEVILA (ed.), 
Les Quatre Grans Crdniques, Barcelona (Selecta), 1971, pp. 9-46. 

49 Les prosificacions a la crbnica de Desclot han estat estudiades per Miquel Coll en diversos ar- 
ticles i, sobretot, al volum I de la seva edició, citada a la nota 46. 

F. SOLDEVILA, Un poema joglaresc sobre l'engendrament de Jaume I, ccEstudios ofrecidos a 
Menéndez Pidab, VII, 1957, pp. 71-80. 



peces erudites redactades pels eclesiistics, que els cronistes del segle XIII no devien 
pas desconiixer, i de l'altra pels poemes i canqons de caire historic i llegendari que 
els joglars divulgaven. Les Croniques tenen en comú amb la historiografia de ma- 
triu eclesiastic la visió providencialista de la historia, un to menys &pic i fantasiós i 
per tant la confecció d'una trama més versemblant, i una tendencia a l'aportació 
de dades precises i exactes, sovint procedents de la consulta directa del document 
escrit conservat als arxius; és sabut que, per a redactar la seva crbnica Desclot de- 
via llegir documents de l'amiu reial, talment com un segle abans havia fet a Ripoll 
el monjo autor de la Brevis historia monasterii Rivipullensis. Amb les canqons de 
gesta, les Croniques tenen en comú l'atenció preferent a la historia relativament 
recent, a vegades gairebé coetania, l'afany per centrar la narració al voltant d'un o 
uns pocs personatges -els monarques-, quasi elevats a la categoria d'herois d'epo- 
peia, i un to epic contingut, a mig camí entre les encícliques o els poemes laudato- 
ris de Ripoll i les mitificacions de les canqons de gesta. 

Les Croniques cobreixen tematicament l'kpoca de la plenitud i els inicis de 
la decadencia de la societat feudal catalana (segles XIII-XIV) de la qual en consti- 
tueixen una interpretació des del punt de vista de la monarquia i d'aquells que 
al seu voltant formaven el bloc de poder. A diferencia de la historiografia dels 
segles X i Xi, i de bona part del XII, que ens semblava expressar gairebé exclusi- 
vament la visió historica de 17Església, la historiografia del XIII en conjunt sem- 
bla molt més un testimoni de la visió del món que tenien els grups que forma- 
ven la classe feudal com a bloc forca homogene'itzat en l'expansió: la propia 
monarquia autora o inspirada d'un parell de croniques, la noblesa que s'expressa 
o sembla expressar-se per la ploma de Muntaner i Desclot -no ignorem el proble- 
ma formal de la ubicació concreta de Muntaner en l'estructura social-, els ho- 
mes de l'estament eclesiastic algun dels quals segurament va participar la redac- 
ció del Llibre dels feits -el  bisbe d70sca Jaume Sarroca- i les famílies notables de 
les ciutats que, segons sabem, cobrien alguns dels carrecs administratius més im- 
portants de la cort, barrejades amb llinatges de la petita noblesa, grups socials als 
quals devien pertanyer els col.laboradors de Pere el Cerimoniós en la redac- 
ció de la seva crónica: Bernat Descoll, Arnau de Torrelles, Bernat Descavall i 
Ramon de Vilanova. 

Les Croniques tenen molts elements comuns que sovint es posen de relleu a 
les histories de la literatura catalana. Ja n'hem parlat d'un: la influencia directa 
de les canCons de gesta, genere literari proper a la historiografia profana, difós 
-deiem- en medis cortesans i populars per joglars professionals que a les corts 
feudals aprenien, amb tots els recursos propis per a ser memoritzades i recitades, 
les gestes principales i més honroses de llurs senyors. En la composició inicial de 
la canqo hi acostumava a intervenir un poeta cortesa, que podia ser un trobador, 
per6 no és descartable que a vegades la canqó partís d'un text en prosa o en vers 
redactat per un eclesiastic. Aquesta associació clergue-joglar de que parlava Jo- 
seph Bédier ha estat demostrada per Miquel Coll en la concepció i divulgació de 
la llegenda de Guillem Ramon de Montcada, nascuda, cap a mitjan segle XIII, a 
Santes Creus, sota la influencia de la poderosa família dels Montcadas1. La lle- 
genda, basada en la confusió potser deliberada de dos Montcades, exalta la per- 
sonalitat del Gran Senescal, fundador de Santes Creus i pretes artífex de la unió 
catalano-aragonesa, i l'exculpa de l'assassinat de l'arquebisbe de Tarragona Be- 

5' M .  COLL, La llegenda de Guillem Ramon de Montcada, Barcelona (Ayma), 1958. Vegis tamé 
el capítol ca guillem Ramon in Myth and Legend) a J. SHIDELER, A Medieval Catalana Noble Fami- 
ly, pp. 93-96. 
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renguer de Vilademuls, crim que en realitat va ser perpetrat per un nét homo- 
nim del Gran Senescal. De la llegenda sembla que hi van haver versions en vers 
i en prosa, en vulgar i en llatí, i per tant s'ha de pensar en una difusió oral i $s- 
crita, per carrers i places, per salons cortesans i fins en medis monacals. Es, 
doncs, I'exemple d'un punt de contacte clar entre la historiografia erudita- 
eclesiastica i la historiografia profana del medi cortesa, i, per la seva difusió, una 
mostra de com la cultura d'élite era vehiculada per a contactar amb la cultura 
popular. També, per Últim, la llegenda de Guillem Ramon de Montcada -en la 
qual aquest personatge figura com a protagonista mentre els reis d'Aragó, el 
comte de Barcelona i l'arquebisbe de Tarragona hi fan un paper secundari- és 
una bona mostra de l'aflorament de la noblesa a la literatura historica, fins i tot 
a través d'un medi tradicionalment tant reticent com li era l'eclesiastic. 

Diiem abans que les Croniques han de ser considerades com a fruit de la 
convergkncia i culminació de dues formes d'historiar, l'erudita-eclesiastica i 
la profana, a vegades anomenada popular, encara que per llengua i tematica 
semblin més properes a aquesta darrera tradició. Les crbniques llatines narraven 
esdeveniments -i els annals inventariaven esdeveniments- des d'un passat més o 
menys llunya a l'kpoca contemporania de l'autor o autors, mentre que les Cro- 
niques historien esdeveniments coetanis o immediatament anteriors, a vegades, 
amb alguns capítols introductoris que no solen anar més enrera d'unes poques 
generacions. En certa mesura les Croniques són properes als dietaris o als llibres 
de membries perqd basen una gran part de la seva informació en esdeveni- 
ments viscuts o protagonitzats pels propis autors que segurament en portaven o 
en feien portar una relació diaria. En aquest sentit les Croniques, en estreta rela- 
ció amb el fet literari, marquen una progressiva assumpció per part de l'autor- 
historiador de la paternitat de l'obra escrita: les croniques de Jaume I i Desclot, 
és ben sabut, presenten alguns problemes d'autoria. La de Desclot perquk l'autor 
amaga la seva personalitat amb un pseudonim, i la de Jaume I perquk, malgrat 
el caracter personal de l'obra, el text no dóna prou elements que permetin asse- 
gurar sense discusió que fou el monarca mateix qui la va escriure. La cronica de 
Muntaner, en canvi, és enormement personal: l'autor en declara la seva paterni- 
tat i hi narra la propia vida en estreta relació amb els fets historic. Tanmateix, el 
veritable protagonista de la historia, tant en l'obra de Muntaner com en les al- 
tres Croniques, és el rei o els reis del Casal d'Aragó. Es ben sabut, d'altra banda, 
que la primera i la darrera Cronica es presenten com a narracions autobiografi- 
ques, pretesament justificatives de la gestió de govern dels seus autors o inspira- 
dors: Jaume I i Pere el Cerimoniós. Aquesta contemporene'itat o proximitat de 
l'autor i de la historia als fets historiats, l'afany justificatiu i la voluntat laudato- 
ria donen a les Croniques un to calid i una gran vivacitat, així com una gran 
dosi de subjectivisme, compatible amb l'aportació de dades objectives ben cone- 
gudes pel cronista. 

Resumint, podríem dir que, en un primer nivell de l'analisi, a les Croni- 
ques sobresurt el to heroic derivat de la tradició ipica en la que sovint es va ins- 
pirar els cronistes, l'afany de fonamentar un sentiment de solidaritat i d'identitat 
col.lectiva entorn de la dinastia, que enllaga amb tota la tradició historiografica 
anterior, el proposit de justificar unes determinades actuaciones polítiques i el 
desig de servar memoria d'uns fets que en la mentalitat i forma de coneixement 
de l'home medieval tenien un valor didactic, exempla~~~ .  

52 Un bon resum-comentari de les Croniques, des del punt de vista de la historia de la literatura, 
és el de Martí de Riquer citat a la nota 41. 



Les Crdniques i la historiografia tradicional 

Aixo que acabem d'anotar més amunt lliga, en certa forma, la historiografia 
de la plenitud medieval amb la lectura i la utilització que n'han fet generacions 
posteriors. A l'epoca romantica, a la qual ara ens referim, les Croniques van in- 
teressar com a testimoni literari i font historicaS3. Historiadors del moviment de 
la Renaixen~a, alguns amb una forma d'historiar que sovint era més una manera 
de fer literatura que no pas historia, van informar-se i inspirar-se en les Croni- 
ques per a narrar una historia externa i factual de l'expansió. En algun cas 
extrem, com és el de Victor Balaguer, la confusió entre la historia i la llegenda, 
els metodes de treball i els objectius de l'historiador i del literat, és gairebé total. 
Si deixem de costat les faules que, basant-se en les croniques i llegendes medie- 
vals, s'empassaven Balaguer i alguns altres, podem dir que a la segona meitat del 
segle XIX es va fonamentar una doble tradició historiografica d'investigació de 
les Croniques: d'una banda, erudits que s'interessaven per les Croniques com a 
document historico-lingüístic i literari (Manuel Mila i Fontanals, Maria Aguiló, 
Antoni Rubio i Lluch) i, de l'altra, historiadors que hi pouaren per a obtenir da- 
des amb que construir llurs síntesis d'historia (Victor Balaguer, Antoni de Bofa- 
rull, Antoni Aulestia) que resultarien ser una reconstrucció dels esdeveniments, 
tant per la tematica de les Croniques on s'informaven com pel proposit del his- 
toriadors que les escrivien. Uns i altres van contribuir a desvetllar l'interts per a 
aquestes peces de la historiografia medieval de les quals alguns van fer edicions 
completes o parcials: Maria Aguiló, Maria Flotats, Josep M. Quadrado, Antoni 
de Bofarull, Josep Coroleu. La doble vessant de la historiografia tradicional a 
que ens referíem va tenir després continuació en els treballs de Montoliu, Rovi- 
ra, Rubio i Balaguer, Abadal, Soldevila i Miquel Coll, entre altres. La concepció 
de la historia expressada clarament per Rovira, Abadal i Soldevila com a la his- 
toria dels dirigents, dels homes preclars, té prou afinitat amb la concepció de la 
historia que tradueixen els cronistes medievals en llurs obres com per imaginar 
que les Croniques, tant utilitzades com a font historica, han exercit una influen- 
cia seductora molt més enlla del món pel qual foren escrites, presumpció que no 
impediex de reconeixer que la concepció de la historia expressada per aquests 
investigadors obe'ia més a realitats personals i socials de llur present que a una 
influencia secular no del tot descartable. En qualsevol cas resulta evident que les 
Croniques tenen en comú amb la historiografia tradicional un cert culte per la 
imatge, la persona i el mite, i la proximitat a la literatura pel camí de la historia 
narrativa. Atesos els propbsits dels seus autors és logic que les Croniques mos- 
trin una visió molt parcial i unidimensional del passat; no contenen únicament 
elements falsos, llegendes i veritats distorsionades, que historiadors com Soldevi- 
la i Abadal sabien destriar i ponderar, sinó que deixen en l'oblit la major part 
d'allo que la historiografia actual considera com a informació basica per a com- 
prendre racionalment I'evolució social. Les Croniques, és prou sabut, dediquen 
més atenció als esdeveniments de política exterior que els de política interior, 
menys brillants i potser més compromesos per a la bona memoria del rei- 
protagonista. Fins i tot, la dimensió ((interion) de les Croniques generalment 
consisteix en la narració de lluites d'influencies a l'interior de la classe domi- 
nant, i obviament s'oblida tota referencia -o gairebé- a les classes populars, la 

53 En aquest apartat resumim algunes idees expressades en el treball de J. M. SALRACH, Roman- 
ticisme, positivisme i tradició historiogrilfica a Catalunya el segle XIX i primers decennis del xx, en 
curs de publicació per Edicions de La Magrana i 1'Institut Municipal &Historia, de Barcelona. 



burgesia mercadera, la producció i les relacions socials. Aquesta mancanqa de 
les fonts narratives medievals s'estén també a bona part de la producció d'histo- 
riografia tradicional que s'hi basa, així ho diu prou clarament Ferran Soldevila 
quan confessa que a la seva síntesi va estar temptat de posar-li el títol d'Histdria 
politica de C a t a l ~ n y a ~ ~ .  

No es tracta, doncs, de tomar a les Croniques per a reconstruir una historia 
dels esdeveniments, que ja ha estat feta i, a més, avui tothom esta d'acord que 
resulta insuficient per a donar compte de l'evolució de les societats. Tampoc no 
es tracta de rellegir aquestes fonts narratives per a estudiar l'estadi de la llengua i 
de la literatura catalanes en un moment determinant de la seva historia perque 
aixo escapa a la nostra competencia i segurament també és un treball ja fet. Nos- 
altres creiem, en conclusió, que es poden reprendre les Crhniques per a investi- 
gar-hi la visió del món i del propi paper en la societat que tenien els seus autors, 
sobretot si es confirma la nostra hipotesis que, ultra llur psicologia, personal, els 
cronistes expressen la ideologia del bloc social al qual pertanyien i la mentalitat 
dels homes del seu temps. 

LES CRONIQUES I LA HISTORIA DE LES MENTALITATS 

Unes qüestions de principi 

L'objectiu de les pagines que segueixen és, doncs, el d'avan~ar a titol provi- 
sional les primeres conclusions d'un estudi en curs de realització sobre les Qua- 
tre Gran Croniques, amb la finalitat d'explotar aquestes fonts narratives des 
d'una nova perspectiva. Es tracta de veur-hi, deiem, la mentalitat dels autors i la 
ideologia que, més o menys explícitament, hi defensen. Tanmateix, és evident 
que aquests aspectes no existeixen deslligats d'un context historic; ben al contra- 
ri, hi responen i s'hi relacionen en el canvi historic d'una manera dialectica. 
Caldra, doncs, relacionar al10 que es despren del text medieval amb al10 altre 
que ja coneixem de la historia economica, social i política de la Corona d'Aragó 
els segles xiii i XIv. Segons Georges Duby, <<l'articulacio de les relacions socials i 
les forces que determinen la seva transformació operen en el marc d'un sistema 
de valors donats, i és creenqa comuna que aquest sistema orienta la historia d'a- 
questes relacion~u~~. D'aquí neix l'objetiu de descobrir el sistema de valors que 
regularia la consciencia de pertanyer a un grup social o a una comunitat, les 
obligacions socials que hom accepta i exigeix, i també un determinat concepte 
de la histbria el qual té sentit d'acord amb una consciencia col.lectiva i una es- 
peranqa cap al futur. En aquest punt pren sentit el nostre treball sobre les croni- 
ques catalanes. Per que un determinat concepte d'histo~ia? Quin paper juga 
aquest en l'evolució de les societats a la Corona d'Aragó? Es l'<<imperialisme>> de 
Muntaner un somni basat en la idealització del passat d'acord amb un projecte 
de futur? Quines actituds passives i quins germens de canvi es poden detectar? 

Portar a cap aquesta investigació implica suposar que no ens interessa sola- 
ment una historia de fets, sinó que valorem també la manera com aquests fets 
son interpretats i sentits pels seus protagonistes. Dit d'una altra manera, la histo- 
ria no és únicament un procés objectiu sinó també una vivencia d'aquest procés, 
i estudiar tal vivencia permet dues coses: un major acostament als homes del 
passat i una millor comprensió del canvi historic, car aquest d e p h  en certa me- 

54 F. SOLDELVILA, Histdria de Catalunya, Barcelona (Editorial Alpha), 1934, I, prefaci. 
55 G. DUBY, Historia social e ideologias de las sociedades, Barcelona (Anagrama), 1976, p. 82. 



sura de la consciencia que tenen els individus i els grups socials d'allo que els 
passa. Com diu Duby, ((els homes no regulen la seva conducta d'acord amb la 
seva situació real, sinó d'acord amb la imatge que tenen d'aquesta, imatge que 
mai no és un fidel reflex de la realitat>ps6. 

L'estudi d'unes mentalitats vol dir també l'estudi d'unes subjectivitats. 
Quan les fonts emprades -com en aquest cas- formen part de la historiografia el 
problema queda plantejat de la manera següent: uns cronistes donen una versio 
d'uns fets que senten i expressen subjectivament, fets que han estat en part vis- 
cuts pels propis cronistes, i en part coneguts a través d'altres fonts. Hi ha, doncs, 
diversos nivells de lectura, que remeten a diverses ((veritats),, perqui: una cosa 
són els fenbmens i 17altra la imatge que n'ofereix un contemporani, d7acord amb 
-una mentalitat i un punt de vista subjectius, als quals l'autor acostuma a afegir- 
hi una part de ficció voluntariament, seguint els seus interessos. Distingim, aixi, 
almenys teoricament, entre el que passa, el que l'autor medieval creu que passa 
-límits inconscients-, el que l'escriptor medieval oferira com a imatge fictícia 
segons les pressions a qui  és sotmes des dels seus interessos o des de la tradició 
formal que li és imposada, i que respon als interessos d'un o més grups socials 
que controlen la producció escrita -límits conscients-, i, finalment, el que nosal- 
tres sabem veure, tenint en compte els nostres interessos, la nostra mentalitat o 
sensibilitat i les dades que, al marge d'aquesta font, tenim de la realitat medieval. 

En els límits inconscients de l'autor medieval hi ha la nostra font de conei- 
xements sobre la seva mentalitat i la nostra font de desconeixement directe de la 
realitat (social, política i econbmica) reflectida per la font. Del que diem es des- 
pren que cal anar molt en compte en usar Croniques com a font documental di- 
recta, la qual cosa no nega el seu valor i utilitat com a tal. Amb uns criteris que 
tinguin en compte els límits que hem esmentat és possible treure gran profit de 
les dades histbriques que les Croniques ens aporten. Pero en principi les Croni- 
ques són parcials pel seu enfocament -fan una historia molt política- i pels lí- 
mits de la seva visió, compromesa per la posició historica dels cronistes. Es aixi 
que hi trobem elements llegendaris, omissions significatives, exageracions i in- 
vencions. Analitzar tot aixo ens permet acostar-nos a la ideologia i la mentalitat 
dels autors. Ens hi ajuden también les dades que les Croniques ens ofereixen so- 
bre la psicologia de determinats personatges, especialment dels mateixos autors 
-el cas de Pere I11 és clar-, sobre els valors en que creuen o que diuen creure-hi 
-valors morales, religiosos, polítics i socials- i fins i tot els estats d 'h im i els 
sentiments que tradueixen. En general, ens interessa el que diuen i el que no 
diuen, el que exalten i exageren tant com el que és negat o omes. Es tracta de 
veure el significat del desfasament que hi ha entre la versió que donen els cronis- 
tes de la historia i aquella altra versio, suposem més ajustada, que poguem re- 
construir nosaltres com a historiadors. En aquest punt, és adient notar com, lle- 
gint les Croniques, les ideologies de les classes dominants ens resulten molt més 
conegudes que no pas les actituds mentals de la massa de la població. Hem in- 
tentat corregir els errors de perspectiva derivats d'aquest fet no fent extensives a 
tota la societat les característiques de la mentalitat feudal que trobem en els au- 
tors de les Croniques. Per altra banda, si que és veritat que, tal com han propo- 
sat Car10 Ginzburg i Jacques Le Goff, les relacions entre les cultures erudita i 
popular cal entendre-les des d'una perspectiva dial&ctica5'. 
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Aquest camp d'investigació implica grans riscs, perque cal treballar a un 
nivell hipotetic, pero val la pena assumir el marge dkrror que derivi d'aquests 
riscs. Hom pot preguntar-se si els cronistes ofereixen visions subjectives o objec- 
tives, encara que la qüestió segurament és inútil, perque si bé és possible parlar 
d'una objectivitat relativa en un nivell general -és a dir, d'acord amb una mane- 
ra de viure i sentir ni millor ni pitjor que cap altra, senzillament- diferent-, nos- 
altres sempre veurem, des de la nostra subjectivitat, els autors medievals com a 
subjectius. Es una diferencia de criteris inevitable. Pero des del punt de vista de 
la ciencia sempre és possible fixar uns límits, uns criteris convencionals, i essent- 
ne conscients, utilitzar-10s sense caure en l'error de quedar-ne presoners. Es des 
d'aquesta perspectiva que volem intentar l'estudi d'unes subjectivitats d'una 
altra epoca, amb l'esperanqa d'aproximar-nos-hi un xic més. 

Ideologia i mentalitat 

Pot ser Útil diferenciar la ideologia de la mentalitat. Nosaltres hem intentat 
un parell de definicions que tenen sobretot una finalitat metodologica. Aixi, di- 
ríem que la ideologia és una formulació teorica d'uns valors d'acord amb uns in- 
teressos socials, polítics, economics, etc. Les ideologies aspiren a constituir-se 
com a una representació del món o de la societat, pero esdevenen sobretot armes 
que encarnen determinats projectes polítics i socials. Les ideologies resulten fa- 
cilment manipulables, i solen donar-se historicament associades a un grup de 
poder. Duby proposa unes característiques generals de les ideologies, algunes de 
les quals s'han vist confirmades en el nostre treball. Aixi, queda clar el caracter 
estabilitzador de la ideologia d'un Ramon Muntaner, en la mesura que equival a 
un ((sistema de representacions orientat a preservar els privilegis de les classes 
socials dominants>)58. També el fet que vulgui donar seguretat, deformant per 
aixo la imatge de la societat, segons un model coherent que dissimula alguns as- 
pectes i n'augmenta d'altres d'acord amb interessos particulars. I no cal sinó 
veure de quina manera tan evident els sistemes ideologics es fonamenten en una 
visió de la historia. 

D'altra banda, entenem per mentalitat unes estructures mentals més aviat 
col.lectives, generals a tota una societat, a partir de les quals els homes ordenen 
els coneixements que reben de l'experikncia viscuda i, d'acord amb una determi- 
nada sensibilitat, hi reaccionen. El ritme de canvi de les mentalitats és lent, car 
es tracta d'un element historic infraestructural. L'estudi de les mentalitats és fa- 
cilment associables a l'estudi de la cultura, i sempre cal remetre'l a un context 
historic global. El ((ritme lent)> dels canvis en les mentalitats col.lectives és ac- 
ceptat per gairebé tots els autors (G. Duby, J. Le Goff, M. V ~ v e l l e ) ~ ~ .  Referint-se 
a fenomens d'ideologia i mentalitats Duby ho explica servint-se del concepte de 
la ttinercia)>: les ideologies són conservadores per naturalesa i canvien més lenta- 
ment que la situació concreta que interpreten. <<A voltes la resistencia al canvi té 
la seva base en el propi dispositiu de les tkcniques de A Catalunya 
en tenim bons exemples: Francesc Eiximenis diu, a finals del segle XIV, {(si 
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doncs venia hui un sabater novell qui fes ab novells instruments aitantes sabates 
en un jorn com altre en vint.. . en aital cas, més valdria manar al dit sabater no- 
vell de no usar de son novell artifici)P. Aquí hom lluita contra l'avenq tecnolo- 
gic en raó de l'ordre tradicional, per tal d'evitar l'atur, tot condemnant la socie- 
tat feudal al bloqueig tecnolbgic i per tant a la poca productivitat. Pero no tot 
són resistencies. Partint de la base d'una relació dialkctica entre les ideologies -i 
les mentalitats- amb les estructures materials, i d'una segona relació dialectica 
entre la cultura erudita o d'élite i la cultura popular, ens sembla que a voltes les 
idees i les estructures mentals que les generen poden ser provocadores del canvi 
historic en condicions favorables, de la mateixa manera que d'altres vegades van 
a remolc de l'evolució de les estructures materials. Així, en el context de la crisi 
del feudalisme en que s'inscriu la cronica de Pere I11 hi detectem una ruptura de 
l'esquema ideologic feudal, encara que massa parcial, potser, com per poder 
configurar una alternativa ideolbgica del tot renaixentista, i aixo és logic, ja que 
el context social i polític no podia permetre llavors un ((príncep renaixentista)). 
Pero també la crisi -el conflicte-, provoca idees que van més enlla dels límits 
que imposen les condicions materials. 

L'objectiu final de l'estudi de les mentalitats és definir-les i veure com evo- 
lucionen, per la qual cosa fóra molt útil poder destriar els elements de diversa 
procedencia i establir nivells de mentalitat. En aquest sentit, es tractaria de dis- 
tingir els nivells individual, social, local -en les seves diverses mesures: l'habitat, 
la nació, la civilització, etc.- i finalment l'huma. Duby expressa l'objectiu de 
la historia de les mentalitats com una recomposició dels sistemes de valors i la 
comprensió de la seva evolució, amb una segona etapa en que cal precisar les re- 
lacions entre la ideologia i la realitat viscuda de l'organització social. 

UNITAT I DIVERSITAT DE LES CRONIQUES 

Les Quatre Grans Croniques abasten un període historic de gairebé dos se- 
gles -des del regnat de Jaume I fins al de Pere el Cerimoniós, encara que hi ha 
materia cronologicament anterior d'origen llegendari- i ens permeten seguir l'e- 
volució d'un determinat tipus d'histbria generat per una societat al llarg de la 
seva evolució paraldela, és a dir, l'expansió del feudalisme a la Corona d'Aragó 
en la seva epoca de major auge territorial, politic i economic d'acord amb un 
cert equilibri d'aquest modus de producció feudal. Ara bé, aquesta <(historia>) va 
estretament lligada als interessos d'un grup de poder determinat, el centre indis- 
cutible del qual és la monarquia, i per tant és expressió d'una ideologia. Les 
Croniques ocupen una seqükncia cronologica prou amplia i exhaustiva -tant pel 
que fa als fets que narren com pel que fa a l'epoca d'elaboració dels texts- com 
perque sigui possible d'estudiar el procés de canvi d'aquesta ideologia i, en algun 
aspecte, de la mentalitat que hi ha al darrera, en relació al canvi histbric produ'it 
a la Corona d1AragÓ. Entre l'esquema tripartit feudal, el qual ja otorga un paper 
fonamental al monarca -originat o difós el segle XI, quan la revolució feudal- i 
l'esquema pactista catalh de la baixa Edat Mitjana tal com l'expressa Francesc 
EiximenS2 -a finals del segle XIV- hi ha la formació, l'expansió i la crisi prime- 
ra del feudalisme. Hi ha també les Quatre Grans Croniques, hereves d'una doble 
tradició erudita-eclesiastica i epica-profana, que són exponent de la sacralització 
dels monarques a través de la historia, apel.lant a la transmissió del poder diví, 
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el manteniment de l'ordre social feudal i el sentiment d'unitat nacional. En re- 
sum, hi ha una evolució de les Croniques, paraldela a l'evolució histbrica, que de- 
fineix clarament el paper i el destí de la monarquia catalana-aragonesa a través 
de la ideologia que genera, fins a la seva crisi, reflectida de nou per la darrera de 
les Quatre Grans Croniques, la de Pere el Cerimoniós. De manera que, del trac- 
tament de les Croniques com a font d'estudi de la ideologia i la mentalitat, en 
resulta la visió d'un procés marcat per l'evolució histbrica on s'observen canvis i 
continu'itats. Hi ha doncs una base comuna a tots quatre cronistes, marcada en 
l'aspecte de la mentalitat per l'epoca, i en l'aspecte ideologic pel fet de respon- 
dre a un grup de poder determinat, i a partir d'aixo també hi ha una diversitat 
producte d'unes individualitats i resultat d'una seqükncia cronologica que cal 
sempre tenir present. Per tant, veurem en primer lloc la personalitat dels autors 
per separat, i posteriorment els elements comuns a les Quatre Grans Croniques. 

El Llibre dels j e i t ~ ~ ~  

La cronica de Jaume I és mesuradament un llarg cant &pic a la memoria del 
Conqueridor que hi apareix indiscutiblement com a protagonista, dotat de la 
valentia i els coneixements d'un gran estrateg. Al seu costat, els nobles i eclesias- 
tics que l'acompanyen a les conquestes de Mallorca i de Valencia, minuciosa- 
ment descrites, reben el tractament secundari que correspon als vassalls. A sem- 
blanca de les cancons de gesta de les quals hi ha, deiem abans, prosificacions a la 
cronica, el rei es complau a presentar-se com a heroi d'epopeia que, ensems que 
dirigeix les operacions militars, anima els guerrers, esbronca els covards i ajuda 
els ferits, també té una dimensió humana feta entre altres de sentiments d'auto- 
satisfacció, esperances i temors. Des d'aquest punt de vista, a la cronica es barre- 
gen elements epics amb realitat historica, escenes de la vida quotidiana i intimi- 
tats. Des d'una perspectiva moderna diríem que aquesta barreja, de la que sovint 
es despren una atenció preferent al fet concret en detriment de la perspectiva 
global i de la valoració general, és conseqüencia d'una certa manca de criteris i 
d'una inconseqü~ncia en la valoració dels fets historics, derivada tant del fet que 
el relat segueix a curta distancia els esdeveniments i hi manca, doncs, perspecti- 
va historica, com del fet que el cronista escriu amb una intencionalitat que ul- 
trapassa el camp de l'historiador. Aquesta intencionalitat és la que Jaume I, autor 
o inspirador de la cronica, manifesta obertament quan diu <(E per tal que els ho- 
mens coniguessen e sabessen, quan hauríem passada aquesta vida mortal, go que 
nós hauríem feit ajudant-nos 10 Senyor poderós, en qui és vera trinitat, lleixam 
aquest libre per memoria, a aquells qui volran oir de les gracies que Nostre Se- 
nyor nos ha feites, e per dar exempli a tots 10s altres homens del món, que facen 
qo que nós havem feit de metre sa fe en aquest Senyor qui és tant 
Del text es despren el sentit religiós i providencialista del seu autor: la raó de 
fons de l'esdevenir historic és la Providkncia que actua a través d'homes <(provi- 
dencials>> com Jaume I, encara que aixo no exclou la intervenció directa de Déu 
per mitja de miracles com l'engendrament del rei i l'atemptat fallit quan de nen 
dormia al bressol a Montpeller. La cronica, segueix dient el text, s'escriu per l'a- 
fany molt huma de deixar record, és a dir, de no morir entre els homes, per6 
també per la pretensió política, més o menys present a totes les croniques reials, 
de crear una forma de memoria genealogica que legitima i consolida el poder de 
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la dinastia. Per aixo, el rei-protagonista ha de ser presentat de la millor manera 
possible: s'han de magnificar les seves gestes, dissimular certs fets i realitats 
-com és el tracta de Corbeil, tan poc falaguer per a la diplomacia reial- i mati- 
sar determinades actuacions. Des d'aquest punt de vista el Llibre dels feits, a ca- 
vall entre les <<memories)> i l'((autobiografia)), equival en paraules de Martí de 
Riquer a les confessions d'un home d'estat, unes confessions obviament interes- 
sades i penetrades per la raó d'estaP5. El text anteriormente transcrit destaca 
també la finalitat pedagogica de la cronica, escrita amb la pretensió que les ge- 
neracions futures aprenguin amb l'<<exempli>) de la vida del Conqueridor, la qual 
cosa implica el convenciment d'haver estat -i la voluntat de presentar-s'hi- com 
a actor d'una historia excepcional -la de la gran expansió-, vanitat passada, cer- 
tament, pel sedas de la voluntat divina com a ultima raó de tot. Del que diem es 
dedueix que el Llibre dels feits no és propiament la historia d'una kpoca de Ca- 
talunya, sinó més aviat la dels seus protagonistes: Jaume I en primer terme, i al 
seu costat els nobles i millors cavallers que l'acompanyaven: Pere Ahones, els 
Montcada, Ferran Sanxis de Castre, Berenguer d'EntenCa, etc. Jaume I sabia bé, 
sembla, que la utilitat pedagogica de la cronica depenia de la seva capacitat de 
retenir l'atenció del lector, i aqui potser hi ha l'explicació d'una certa incon- 
grukncia que s'observa entre les idees del cronista sobre la historia i els recursos 
formals emprats per l'autor en la narració: el rei diu, per exemple, ((aquest llibre 
és aital que coses de menuderies no hi deu hom metre, leixam-nos de contar 
moltes coses que hi foren, e volem dir les majors per qo que1 libre no s'hagués 
molt a alonganP6, pero, desmentint els principis, la cronica expressa sovint la 
intimitat del monarca baixant a detalls que semblen intrascendents o menuts 
dels quals es podria prescindir facilment. Aquest doble pla de gestes militars i 
escenes del viure quotidia, tenen eficacia narrativa perquk alleugeren la lectura, 
i retenen l'atenció, ensems que ens mostren la vessant humana de l'heroi. Per 
últim, la cronica de Jaume I interessa també per les seves manifestacions d'amor 
a la terra. Sovint s'ha subratllat l'especial predilecció del monarca per Catalunya 
adduint un text on Jaume I diu ((que és 10 mellor regne d'Espanya, e.1 pus hon- 
rat e.1 pus noble per qo car hi ha quatre comtes, go és 10 comte &Urgell, e.1 com- 
te d'Empuries, e.1 comte de Fois, e.1 comte de Pallars, e ha hi rics homens, que 
per un que aqui n'haja -es refereix a Aragó-, n'ha quatre en Catalunya, e per un 
cavaller n'ha en Catalunya cinc, e per un clergue que ací haja lla n'ha deu, e per 
un ciutada honrat n'ha en Catalunya cinc)67. Pero el que sovint s'oblida és que 
aquests fragments d'exaltació nacional expressen una concepció de Catalunya 
estretament condicionada per la pertinen~a del seu autor a l'estructura de poder; 
és a dir, que la terra val el que val perquk té més d'allo més valuós: comtes, ba- 
rons, cavallers, clergues i ciutadans honrats. Del poble no se'n parla. 

El Llibre del rei En 

La juxtaposició d'elements llegendaris i fets rigorosament histbrics consti- 
tueix una de les característiques més sorprenents de la cronica de Bernat Des- 
clot, comen~ada cap el 1283, en l'ambient d'exaltació que va seguir a la in- 
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corporació de Sicília, i enllestida el 1288. Els cinquanta capítols primers, que 
comprenen la historia anterior al regnat de Pere el Gran (1276-1285), des de Ra- 
mon Berenguer IV fins a Jaume I, contenen un gran nombre d'episodis llegendaris 
i de prosificatcions de canqons de gesta. En canvi, els altres capítols, fins al 168, 
narren amb pretesa objectivitat i fervent admiració les gestes i cavallerositat de 
Pere el Gran, per a la qual cosa Desclot es valgué del coneixement personal i 
directe que tingué de nombrosos esdeveniments de la vida del monarca i de I'es- 
tudi de documents del mateix arxiu reial. Aquest accés a documents contempo- 
ranis de cancelleria tindria una explicació faci1 si, en realitat, Bernat Desclot fos, 
com ha estat suposat, el tresorer reial Bernat E ~ c r i v a ~ ~ .  L'autor és un prosista 
exceldent i un cronista professional que sembla esforqar-se per narrar objectiva- 
ment pero que, massa proper i interessat en els fets que narra, sovint es deixa 
arrossegar per sentiments d'admiració, odi i passió que confereixen a la seva 
obra un to kpic i a voltes novel.lesc. El text traspua angoixa en alguns moments i 
exaltació vibrant en molts d'altres, sobretot en passatges tan dramatics com 
aquells on es narren els diferents episodis de la invasió de Catalunya pels croats 
de Felip 1'Ardit. L'orgull i la devoció a la figura del monarca confereixen també 
un to viu i palpitant a les pagines dedicades a les campanyes d'Africa i de Sicília 
i al desafiament de Bordeus. Una actitud psicolc3gica de menyspreu, si no d'odi, 
envers les classes populars que gosen revoltar-se és també evident en el capí- 
tol on Desclot narra la revolta barcelonina de 1285 i hi reconstrueix un curiós 
dialeg entre el rei i el revoltat Berenguer Oller, home ({de vils gents>> diu 
l'autor, que aquí traspua la seva posició oligarquica i mostra els límits classistes 
de la seva objectivitat. Desclot descriu amb complaenqa la desarticulació de la 
revolta i l'execució pública dels seus dirigents per a concloure que la repressió 
portada a terme mereix situar-se ((entre els bons fets e nobles del rei En Perew, 
car és un gesta superior a la presa de ((quatre castells o cinc de sos enemics>). La 
raó Última d'aquest judici, expressada en un context on Desclot es disposa a na- 
rrar la invasió francesa, no pot ser més colpidora: adiu 10 prohom en un proverbi 
antic que no és tan forts enemic com cell qui és familiar de homn70. En aques- 
tes ratlles Soldevilla interpretava un judici condemnatori per tra'ició, pero adme- 
tent que aixo sigui cert nosaltres no ens podem estar d'imaginar-hi més coses, 
sobretot quan constatem que Berenguer Oller va ser tractat per Desclot amb més 
menyspreu que molts nobles i reis enemics. Amb els feudals enemics sempre 
era possible el dialeg i el compromís de classe, perquk al cap i a la fi tots defen- 
saven un mateix tipus de vida, pero aixb no era possible amb sectors populars 
revoltats que amenaqaven de subvertir-10. Aquesta fou precisament la (<tra'iciÓ>) 
de Berenguer Oller. 

El Llibre del rei En Pere revela molts aspectes de l'escala de valors dels ho- 
mes que formaven el bloc de poder, per bé que també expressa posicions perso- 
nals i de grup. Destaca en primer lloc la devoció al principi monarquic, actitud 
compartida per tota la classe feudal, pero que Desclot expressa amb tant fervor 
que no dubtariem d'incloure'l entre els partidaris de reforqar l'autoritat reial i re- 
baixar la forqa política dels estaments. Entre el pactisme i l'autoritarisme amb 
quk es debat la política interior aquests anys, el cronista s'inclina cap a aquesta 
darrera fórmula, cosa logica si, com sembla, Desclot era un oficial de la cort, i 
membre d'un llinatge de la petita noblesa. La cronica acusa en nombrosos pas- 
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satges la influkncia de la novel.la cavalleresca; el rei i els nobles que l'envolten 
apareixen obrant sota l'impuls de l'ideal cavalleresc, sistema ideologic que con- 
tribu'ia a diferenciar els homes de la guerra dels altres sectors socials del bloc 
feudal i, si calia, de les classes populars, i en justificava la posició social i l'ac- 
tuació apel.lant a un conjunt de virtuts propies de l'estament militar: valentia, 
lleialtat al senyor, generositat, cortesia i honor. L'ideal de la cavalleria, tal com 
l'expressa Desclot, s'havia format arran de la feudalització i de l'ambigiietat 
existent entre les practiques dels feudals i l'estructuració utopica de la societat 
medieval, tal com la concebia i expressava 1'Església. La propia presa de cons- 
cikncia dels guerrers com a grup social, la necessitat sentida d'autojustificar-se i 
de justificar-se davant dels contemporanis, i l'interks per consolidar l'estructura 
social que havien contribu'it a crear són raons que expliquen l'aflorament entre 
els cavallers d'un conjunt d'elements d'un sistema de valors que acabarien de 
concretar-se els segles XII i XIII, quan 1'Església va sacralitzar les practiques dels 
feudals i la monarquia en va ordenar la belJicositat encarrilant-la cap a les guer- 
res reials i les diversions violentes. Es precisament aleshores quan, instaldats 
en una vida cortesana més rica i refinada, els nobles van donar-se una raó justifi- 
cativa del que era l'ocupació central de la seva vida -1'exercici de les armes-, 
susceptible a més de trascendir a la literatura i la historiografia esdevenint objec- 
te de la memoria col.lectiva. L'ideal cavalleresc, nascut d'aquesta manera, va ser 
adoptat per tots els grups de l'estament militar, la petita i l'alta noblesa, i també 
pel monarca com a cap natural de la noblesa. Fou aleshores que Ramon Llull7' 
hi reflexiona com a teoric i home d'Església, i que Bernat Desclot l'incorpora a 
la seva cronica com una de les causes del comportament heroic, cortks i generós 
de Pere el Gran -i dels seus barons-, presentat com un cavaller, amant del cavall 
i de les armes, que <<vol viure de cavalleria>>: llegeixis, per exemple, l'episodi del 
desafiament de Bordeus. 

Al Llibre del rei En Pere hi destaca, per últim, i'heroisme dels nobles, les es- 
cenes de crueltat en la guerra contra la croada francesa, l'admiració pels ferot- 
ges almogavers, als que el cronista descriu bruts, suats, colrats i mal vestits en 
contrast amb l'elegancia i pompós abillament de la cavalleria francesa, la cons- 
tant referkncia al sentit de la fidelitat que guia l'actuació dels cabdills militars al 
servei de la monarquia, l'odi contra Fran~a,  la potkncia enemiga i invasora con- 
tra la qual Desclot vol congriar l'animadversió del lector, passatges en els que 
manifesta un ferm sentiment patriotic, etc. En contrast amb el Llibre delsfeits, 
a la cronica de Desclot l'expressió del sentiment religiós no hi sovinteja tant. 

Ramon Muntaner7* 

De l'analisi de la cronica de Ramon Muntaner en deriva la constatació que 
Muntaner és el portaveu interessat de la monarquia catalano-aragonesa. Aques- 
ta actitud s'explica d'acord amb la seva posició social, i va estretament lligada a 
l'experikncia que va tenir el cronista com a servidor del Casal d'AragÓ al llarg de 
la seva vida. Es fonamental entendre en Ramon Muntaner una doble dimensió 
de cronista i personatge, si bé cal matisar el caracter autobiografic de la seva cro- 
nica, en el sentit que aquesta parla d'ell mateix solament en la mesura en quk 

7 1  M .  SANCH~S GUARNER, L'ideal cavalleresc definit per Ramon Llull, (<Estudios Lulianos),, 11, 
1958, p. 43 i ss. M. GUSTA (ed.), Ramon Llull. Llibre de ['Orde de Cavalleria, Barcelona (Edicions 
62), 1980. 
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ell es relaciona amb els senyors del Casal d'Aragó: ((que no us vull res con- 
tar de molts afers que a mi esdevengren en Barbaria, per qo con negun no deu 
parlar de si mateix, si doncs no són fets que toquen a senyors>). Muntaner posa 
el seu testimoniatge com a garantia de la veritat dels fets que narra, pero es 
mostra fo r~a  humil com a protagonista d'aquests fets. Les seves accions li 
produexien orgull en la mesura en que les ha fetes com un servei als seus 
senyors, la qual cosa implica un concepte fortament vassallatic del valor de 
l'home. 

Membre d'un grup social ambigu, proper a la petita noblesa, Ramon Mun- 
taner ha cercat una posició d'acord amb el seu origen, i com a servidor fidel dels 
reis catalans ha aconseguit adapta:-se perfectament a l'ordre social feudal i els 
seus mecanismes d'ascens social. Es així que ha assumit els valors feudals de la 
seva epoca i els defensara amb gran fe, tant a nivell teoric com a nivell practic -i 
aquí és important de destacar la seva activitat aventurera-. Muntaner, relati- 
vament culte, sera alhora administrador -mestre racional- i guerrer. Hom ha 
indicat com a fonts de la seva cultura la literatura trobadoresca, les novel.les 
cavalleresques -els <(romans>+ i, inevitablement, la Bíblia. 

Cal entendre Muntaner com a representant, excepcional per la seva fortuna 
-i d'aixo ell n'és conscient-, dels soldats, homes notables de les vil.les i cavallers 
de tercera fila que es veien impulsats a participar en l'expansió mediterrania de 
la Corona d'Aragó en raó de la pressió demografica i les limitacions al creixe- 
ment economic experimentades a finals del segle XIII i principis del XIV. 
Aquesta situació potser es feu sentir especialment a la Catalunya Vella, d'on 
sortirien cavallers i aventurers creats per les dificultats economiques i els fets 
violents que les acompanyen. La disminució de les rendes i la partició dels feus 
condemnava aquests individus a una difícil vida rural si no trobaven alguna sor- 
tida externa, i per tant, excepte quan podien entrar al servie de la monarquia, 
eren una classe social que creava dificultats. Més encara quan la violencia era el 
centre -practic, pero sacralitzat- de la seva activitat. 

Tanmateix fóra inexacte dir que Ramon Muntaner pertany a la petita no- 
blesa, en la mesura que no fou ordenat cavaller fins poc abans de morir, quan 
Jaume I11 li agraí els seus serveis -recordem que Muntaner s'encarrega de dur-10 
de Sicília a Perpinya després de la mort del seu pare- nomenant-10 camarleng 
reial i batlle d'Eivissa. Per6 aquests fets se situen en la vellesa de Muntaner, i 
culminen un llarg procés d'ascensió social al servei de diversos senyors i reis ca- 
talans. Sembla que la seva família, una de les més notables de Peralada, s'armi- 
na per les guerres amb Fran~a  -la famosa ((croada>> de temps de Pere el Gran-. 
Com a guerrer i administrador, i més endavant com a governador de l'illa de 
Djerba per encarrec de Frederic de Sicília, Muntaner aconseguí prou diners i po- 
gué instal4ar-se a Valencia. Allí s'integra en el ritme de vida ciutadana: posseeix 
una alqueria, 6s escollit com a jurat, inverteix en negocis comercials.. . I tanma- 
teix segueix enviant consells als reis catalans, consells practics militars, per6 
també mostres d'entusiasme des d'una postura moral -el <(sermó>*. I escriu la 
cronica. Es a dir, que no podem establir un límit social massa rígid en un cas ex- 
cepcional com el seu: ciutadh, funcionari reial amb caracters ordinaris i extraor- 
dinaris, guerrer eventual, Muntaner és un individu prou privilegiat per les cirs- 
cumstancies com per a escriure una cronica tan heter~doxa'~. 

73 Un bon resum-comentari de la vida i obra de Muntaner de M. DE RIQUER, Histbria de la lite- 
ratura, I, pp. 449-479 -atenció preferent als aspectes literaris-. 



Pere el Cerirnonió~~~ 

La cronica de Pere el Cerimonios respon a un regnat i a un rei complexos i 
historicament importants. El tret fonamental del període que cobreix la crbnica 
és la primera i catastrofica manifestació de la crisi del feudalisme, i com és lbgic 
els valors morals i ideologics feudals es veuen amenaqats i trastocats per aquest 
fet, perquk responen a una visió -representació- del món, una estructura social i 
una cultura, que ja no són valids. Per tant, la contradicció i el conflicte marquen 
tant la personalitat del rei com el seu regnat. La crisi del feudalisme significa 
també per a Catalunya els inicis de la seva decadkncia essent com era 
el territori que sostenia d'una manera més profunda l'estructura feudal de la Co- 
rona d'Aragó. L'interks huma de la figura de Pere 111, un home marcat per 
la passió desenganyada i I'ideal mort, no evita que els seus conflictes siguin 
alhora un signe de la seva kpoca, i des d'aquesta doble optica té interks per a 
nosaltres l'estudi d'aquest rei i regnat. En la cronica de Pere el Cerimonios 
veiem sobretot la remodelació del món feudal, i hi coexisteixen trets tossuda- 
ment feudals amb d'altres clarament premoderns; hi ha aquí un indici que la 
mentalitat dels homes de l'occident medieval es troba, en ple segle XIv, en 
un punt d'inflexió, on nous valors lluiten per substituir els vells. La cultura, 
per6 també les mentalitats, es veuen alterades. I enmig d'aquest canvi es desen- 
volupa una gran tragkdia: fam, guerres, pesta, per6 també escepticisme, conflic- 
tivitat social, desengany. En resum, hi ha una lluita desesperada i contradictoria 
dels homes per a sobreviure entre uns ideals que ja no serveixen i uns nous 
valors que a voltes s'accepten, a voltes no se saben veure, i a voltes fan massa 
por. 

Conscient del valor de la tradició dinastica, i gran amant de la historia, 
Pere és incapag d'emular Jaume I i es veu obligat a convertir la historia del seu 
regnat en una justificació. Seriosament compromks en l'intent d'establir una 
monarquia autoritaria, al final del seu regnat el rei sera més pobre i més depe- 
nent que mai de les corts. Ambicionant continuar l'expansió exterior, es veura 
al límit del desastre, al llarg de les seves guerres constants, especialment la Guer- 
ra dels Dos Peres, contra Castella, que representa l'establiment definitiu de 
l'hegemonia castellana a la Península. Intentant revestir de cerimonia, i d'aques- 
ta manera de respecte, la seva dignitat, Pere el Cerimoniós -també dit <(del pu- 
nyalet>+ sofrira les més grans humiliacions. Home relativament culte, sera un 
poeta mediocre. Pero sobretot, davant la irresistible degradació economica, polí- 
tics i social dels seus dominis, mostrara un radical canvi de mktodes de govern, i 
la traició, l'engany o el cinisme substituiran la fidelitat, la cavallerositat feudal 
i la fe com a mitjans per a conservar i augmentar el poder, el qual és l'instru- 
ment polític que dóna sentit a la vida del rei. La raó d'estat sera la passió més 
forta -novament es confonen el bé comú i el bé personal del rei- i no hi ha dub- 
te que, premaquiavkl.licament, el fi justificara els mitjans. Pero Pere el Cerimo- 
niós lluita per un món que ja és mort, i no encerta a reeixir quan es proposa un 
model pre-renaixentista per a substituir al10 medieval que resulta inoperant. Els 
mktodes que usa per a realitzar els ideals heretats del passat són la mostra més 
patent del caracter contradictori de la lluita, per tal com contradiuen els fona- 
ments mentals i ideologics característics de I'ordre feudal. Així, fracassant envers 

74 Utilitzem l'edicio citada a la nota 63. 
7 5  Remetem a la lectura de R. D'ABADAL, Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadincia politi- 
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el passat i el futur, Pere el Cerimonios, orgullós i delerós del poder monarquic, 
és probablement el primer rei d'AragÓ que s'atreveix a imaginar la possibilitat 
que <<en Catalunya no hagués r e y ~ . ~ ~  

ELEMENTS COMUNS A LES QUATRE GRANS CRONIQUES 

La religió i I'Esglksia 

El tema religiós és present en major o menor mesura a les Croniques, la 
qual cosa s'adiu perfectament amb el caracter essencialment cristia de la cultura 
erudita medieval. La Biblia era en aquest sentit una font cultural fonamental, 
ampliament compartida per tots aquells que en aquesta kpoca escriurien un lli- 
bre. De fet, és a 1'Edat Mitjana que el cristianisme es converteix en un dels eixos 
centrals de la mentalitat occidental. 

Tractant-se d7historia, el primer que sobresurt és el providencialisme: Déu 
intervé en el curs de la historia, directament -hom ho constata en els resultats-. 
I a més ho fa en favor dels reis del Casal d'AragÓ. Es clar que aquest providen- 
cialisme suposa una relació en el sentit invers dels homes a Déu. En aquest sen- 
tit pren forqa la idea també bíblica -Eclesiastks- que les accions humanes no 
tenen valor per sí mateixes, sinó que són valuoses en la mesura en quk són fetes 
en honor de Déu i per a major gloria seva. Aquest desig de trascendir l'esfera 
humana, associada a la conscikncia de la naturalesa fragil i feble de l'home, 
dóna un caracter sagrat a les accions narrades a les Croniques. 

Pero Déu expressa el seu poder a la terra precisament a través dels homes 
que el serveixen d'acord amb la idea que hem apuntat. Aleshores, el rei esdevé 
vicari de Déu, alhora que el poder monarquic és sacralitzat, car és un poder d'o- 
rigen diví. En aquest sentit, les Croniques prenen un caire legitimitzador. Segons 
Walter Ullmann ((Foren els mateixos reis que, donant suport a les formes políti- 
ques teocratiques, feren possible que l'episcopat donés forma a la cerimonia per 
la qual es creava el rei teocratic)). Més endavant ((cada gest, cada símbol i cada 
oració tenien un significat concís i exacte))77. Es a dir que els reis desitjaven re- 
forqar el seu poder esdevenint reis aper la gracia de Déun. D'aixb les croniques 
catalanes en donen testimoni constant. <<Res no és mas 10 poder de Déu)), dira 
Muntaner. Aixo implicava un pacte de la monarquia amb l'Església, que pren- 
dra al capdavall formes feudals, de manera que l'entesa ideologica i l'entesa 
constitucional -el braq eclesiastic sera un dels tres estaments a Corts- van apare- 
llats. En aquest context, constatem que el pacte monarquia-estament eclesiastic 
pot estudiar-se en el seu vessant material -feus, donacions, parlaments a les 
Corts- i en el seu vessant simbolic -en aquesta direcció aniria l'estudi de la coro- 
nació d'Alfons el Benigne, tant ben descrita a la cronica de Muntaner. També 
constatem que les relacions monarquia-Església no estan exemptes de conflictes. 
Notem que Pere el Gran va haver de fer concessions arran de la seva delicada si- 
tuació després de la conquesta de Sicília, quan el papa va ordenar la croada con- 
tra Catalunya i Pere fou excomunicat. Mig segle més tard Pere el Cerimonios no 
admetra que I'arquebisbe de Saragossa el coroni; voldra fer-ho ell mateix, per- 
quk no vol intermediaris entre ell i el poder: ((E nós diguem-hi que prou bastava 

76 Parlament del Cerimoniós a les Corts de Lleida de 1375, Cortes de Cataluña, 111, Madrid, 
1900. Citat per Ramon GUBERN (ed.), Epistolari de Pere III, Barcelona (Barcino), 1955, Introducció. 

77 W. ULLMANN, Historia delpensamiento politico en la Edad Media, Barcelona (Ariel), 1983, 
p. 83. 



e que no ens adobas ne ens tocas nostra corona, que nós la'ns 
Ideologia i relacions de poder sempre van associats. A finals del mateix regnat, 
Pere el Cerimoniós aprofitara el Cisma d'occident per a, des de la indiferincia, 
enriquir la seva casa a costa dels béns eclesiastics. En el segle XIV sorgeixen 
disputes entre el poder espiritual -Església- i el poder temporal -els reis i les 
repúbliques-. Lk influincia ideologica de sant Tomas i del redescobert Aristbtil 
fan possible defensar la separació d'ambdós poders. 

La imatge i el poder de la monarquia 

Els reis de la Corona d'Aragó són els protagonistes de les Quatre Grans 
Crbniques. Ja hem vist que són uns monarques que detenten un poder d'origen 
diví. El rei, a partir d'aquest fet, esdevé garant de l'ordre feudal, i és idealitzat 
com a guerrer -ideal cavalleresc- i com a governant. 

Per als monarques del Casal d'Aragó, i d'una manera creixent a mida que 
se succeeixen les generacions, és fonamental la tradició familiar, el valor del lli- 
natge i de la continuitat dinastica. De fet, el valor de la tradició és un tret de la 
mentalitat medieval occidental que aquí es manifesta. Aquesta consciincia 
d'una continuitat amb el passat és una de les for~es amb qui podien comptar els 
reis catalans a l'hora d'assegurar i legitimar el seu poder, i esdevé, per tant, una 
de les raons que explica el fet que es generés una historiografia escrita en llengua 
romanG i en prosa d'unes dimensions tan considerables, i des de cercles propers 
a la monarquia. Estem treballant amb un dels conjunts historiografics més com- 
plerts de 1'Europa medieval, i no hem de menysprear el fet que les croniques de 
Jaume I i Pere el Cerimoniós, escrites en primera persona, siguin probablement 
les úniques autobiografies de monarques medievals, encara que encarreguessin 
part de la feina a secretaris sota el seu control. 

El rei com a garant de l'ordre feudal sorgeix ja com una figura ideologica en 
relació a la teoria dels tres ordres. Segons Jacques Le GoF9, en una societat que 
s'ha fet monoteista, el rei concentra en la seva persona les tres funcions -religio- 
sa, guerrera i economica- i expressa la unitat d'una societat nacional trinitaria. 
El monarca és arbitre de la societat, garanteix l'equilibri entre els tres grups 
-oratores, bellatores, laboratores- cada un dels quals necessita dels altres dos. 
Aquest és un bon punt de partida per als cronistes de 1'Edat Mitjana catalana, 
amb les diferincies pertinents. Cal entendre que aquesta ideologia tripartita es 
genera en ipoca de formació del feudalisme, quan els senyors van imposar el se- 
nyoriu banal sobre els pagesos i van revoltar-se contra l'autoritat pública d'ori- 
gen roma-carolingi, arribant posteriorment a un pacte amb comtes i eclesiastics 
per tal de limitar les violincies feudals i permetre I'establiment d'un sistema -el 
sistema feudal- que permetés l'apropiació de l'excedent de producció camperola 
i la seva redistribució a l'interior de la classe feudal a través dels vincles feudo- 
~assallatics~~. En el segle XIII moltes coses han canviat des de l'expansió del feu- 
dalisme, i l'esquema trinitari és massa simple -ha sorgit tot el món urba amb la 
seva enorme complexitat, per exemple-, per6 es manté el desig de la monarquia 
de fer prevaler la imatge d'uns reis que mantenen cada u en el seu estament, evi- 

78 Edició citada, cap. 11, 12, p. 1026. 
79 ((Nota sobre sociedad tripartita, ideologia monárquica y renovación económica en la cristian- 
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tant la subversió social; aixi es pot interpretar l'actitud de Pere el Gran davant la 
revolta de Berenguer Oller, a Barcelona el 1285, narrada per Desclot. El sentit 
que pot tenir aquest desig de la monarquia d'atribuir-se tots aquests poders en el 
segle XIII i XIV, va estretament lligat amb les relacions conflictives que manté 
amb els estaments a Corts, especialment la noblesa. 

E! monarca, en primer lloc i sobretot, és idealitzat des del punt de vista mi- 
litar. Es el millor cavaller feudal; en aquest sentit el punt de partida cultural de 
les Croniques són les canqons de gesta, algunes de les quals hi són prosificades. 
Per tant, és el maxim exponent de l'epica cavalleresca, la qual constitueix el 
gruix narratiu de les Croniques. Cal advertir que en aixo, com en gairebé- tot 
el que diem, la cronica de Pere el Cerimoniós es mostra menys clara, i es dife- 
rencia en la mesura en qui: tots aquests esquemes i ideals entren en crisi, car en 
aquest regnat és el mode de producció feudal que ha entrat en crisi, a un nivell 
global. Com a encarnació de l'ideal cavalleresc el rei és el bon guerrer, expert i 
valent que dirigeix l'expansió feudal. Aquesta expansió exterior és la que deter- 
mina el to &pic de les Croniques i el tipus d'historia que hi trobem. Pero el rei, 
com a tal cavaller, és també un model de virtut feudal, i en aquest sentit és fona- 
mental el concepte d'honor. Tal com ens és mostrat, és difícil preguntar-se si és 
generós o despietat. Amb la clara excepció de Pere el Cerimoniós, els reis del 
Casal dYAragÓ són magnanims quan perdonen i justos quan es mostren severs. 
Amb uns cronistes d'aquesta mena, era difícil per als reis de cometre u? error! 

En segon terme el rei és idealitzat des del punt de vista polític. Es un bon 
administrador dels regnes, pero a les tres primeres crbniques els valors cavalle- 
rescos i la valentia guerrera van a davant, i és aixi que llegim a la crbnica de 
Muntane?' com Pere el Gran, ((que era jove i la sang li bullia)), es deixa ensa- 
rronar pel ((rei antic e molt savi)) Carles d'Anjou i viatja a Bordeus a enfrontar- 
se amb el seu enemic en un torneig individual per a no passar per covard, quan 
la situació política a Sicília és especialment delicada. 

El rei és I'arbitre social en una doble dimensió: equilibra les relacions de 
forqa entre els diversos estaments i equilil?ra també les relacions entre els diver- 
sos territoris que pertanyen a la corona. Es a partir d'aquest paper que se'ns re- 
vela l'objectiu final del rei: aconsegueix ((el bé comú)), entes com a manteniment 
i expansió de l'ordre feudal. Per tal de fer-ho els reis s'atribueixen en certa me- 
sura la representació nacional, i defensen el seu poder personal -el qual tendei- 
xen, quan poden, a augmentar- per a portar a terme la seva tasca. Aquesta <<con- 
fusió)) del bé comú i el bé privat del monarca és, doncs, un altre tret característic 
de les Croniques perque ho és de la propia esskncia del feudalisme. 

L brdre social feudal 

Totes les croniques catalanes que estudiem comparteixen un model jerar- 
quic de relacions socials que equival a la piramide feudal. Les relacions feudo- 
vassallatiques determinen l'organització i la realització de les accions militars 
ofensives i defensives que constitueixen la materia principal de la narració. Hom 
opera amb els conceptes de lleialtat i vassallatge per a les accions col.lectives, i 
d'acord amb aquests lligams es prenen les decisions i es redistribueixen els terri- 
toris conquerits -feus, drets jurisdiccionals- o bé el boti, quan es tracta d'una 
guerra de rapinya. El valor social de la fidelitat és, per tant, fonamental. 

*' Edició citada, cap. 72. 



De fet, el finanqament de les empreses militars amb el temps va dependre 
cada cop més dels subsidis que concedien les Corts, car sabem que la monarquia 
va anar perdent progressivament la seva autonomia economica, alhora que les 
obligacions feudals es relaxaven o bé resultaven inoperants. Per6 aixo no vol dir 
que el feudalisme com a sistema no fos operant; de fet les Croniques reflecteixen 
l'intercanvi que fan la monarquia i els eytaments: la primera confirma i augmen- 
ta privilegis a canvi de rebre ajut economic i material dels segons. Pero també 
les Croniques dissimulen o amaguen la dependkncia de la fidelitat vassallitica 
respecte de la concessió dels privilegis, i més encara dels conflictes que sovint 
enfrontaven la monarquia amb els estaments. Al10 que ens és presentat com un 
ordenament social harmonic solia ser el fruit d'una llarga lluita juridica i fins i 
tot militar entre els estaments privilegiats, especialment la noblesa, i la monar- 
quia, una lluita que en el fons tenia una base economica -el desig de tenir més 
bens i rendes en uns moments en quk semblava haver-se arribat als límits del 
creixement- i que es concretava en una lluita pel poder. Els contenciosos se suc- 
ceeixen al llarg dels regnats de Jaume I, Pere el Gran -especialment les Corts de 
1283- i prenen un caire molt més dramatic en temps de Pere el Cerimoniós -no- 
més cal observar la guerra de les Unions-. La dualitat jurídica que caracteritza el 
feudalisme -les jurisdiccions senyorials i la jurisdicció reial- es mantindri al 
llarg de tots aquests conflictes, els quals es van resoldre en un cert pacte en 
el qual les Corts van estabilitzar-se definitivament com a institució que limita el 
marge d'acció dels oficials de la monarquia i garanteix la defensa dels interessos 
dels tres estaments representats, que no són sinó minories privilegiades que 
operen a partir de l'explotació dels excedents de producció dels camperols, els 
quals són sotmesos a les jurisdiccions senyorials. A la cronica de Pere I11 hi ha 
formulat implícitament el fracas de la monarquia en el seu intent d'esdevenir 
autoritaria, i el triomf del model pactista. 

De tota manera, a les Croniques, els tres estaments responen a una forma 
forqa evolucionada de la teoria dels tres ordres del temps de la revolució feudal, 
I'arbitre dels quals és el reis2. A l'kpoca de les Croniques es mantenen els esta- 
ments militar i eclesihtic, pero hi ha el fet nou, fonamental, del creixement de 
les ciutats i, amb elles, les classes rendistes -patricis- i diversos graus de classes 
mitjanes i populars -comerciants, artesans-. Aquests, que formen l'estament 
reial, els <<homes de viles i ciutats)) dels quals parla Muntaner, han substituyt 
d'alguna manera els pagesos -encara que es tractés dels pagesos més rics, si hem 
de fer cas a Jacques Le Goff- i ocupen en la ideologia de la plenitud del feudalis- 
me el lloc que en els inicis ocupaven els laboratores. En resum, per un costat, hi 
ha hagut una diferenciació social dins cada un dels tres ordres, els quals troben 
la seva expressió política en la forma que prenen els estaments a Corts, pero, per 
l'altre, els representants a Corts no són pagesos i soldats, ni frares, sinó que la re- 
presentació s'escau sobre els sectors més rics i poderosos de cada estament, 
segons una concepció jerarquica dels grups socials. Diríem que la societat s'ha 
estructurat idealment en tres piramides paral.leIes, el vkrtex de les quals és el rei. 
Per la seva banda, els pagesos, que alimenten tots aquests altres, han quedat del 
tot marginats, fins al punt que a les Croniques no hi són esmentats. Francesc 

La teoria dels tres ordres és, segons G. DUBY (Guerreros y carnpesinos, Madrid, Siglo XXI, 
1976, p. 208), ((una representació sociologica que venia a ajustar-se estretament a la realitat de les re- 
lacions economiques i que, simultiniament, les hi donava una major fermesa.. . Aquest esquema ofe- 
ria una imatge simple, d'acord amb el pla diví, i servia per a justificar les desigualtats socials i totes 
les formes d'explotació economica)). 



Eiximenis, teoric polític que expressa el triomf del pactisme i els interessos dels 
estaments a Corts des d'una bptica ciutadana, anira més enlla, i tractara els pa- 
gesos de covards, egoistes, ignorants, irresponsables, ambiciosos d'haver honors 
(!) i massa propers als animals com per a saber-se  senya^!^. 

Podem també veure el pactisme com una alternativa ideologica a la con- 
cepció de la monarquia autoritaria que trobem a les Croniques, alternativa de- 
senvolupada paral.lelament, per6 no reflectida a fons en la historiografia en la 
mesura amb que aquesta és escrita des de punts de vista propers a la mateixa 
monarquia, la qual es troba lliurada a una pugna pel poder constitucional amb 
els estaments oligarquia, representats a les Corts. Des de la realitat efectiva d'a- 
questa pugna, cobra un significat especial la mitificació que dels reis fan els cro- 
nistes catalans. Tanmateix, si bé un home com Muntaner atribueix als monar- 
ques catalans poders dels quals no disposen -pero si que voldrien tenir-, i si bé 
un home com Pere el Cerimoniós no s'esta d'identificar la seva voluntat perso- 
nal amb el bé comú, en oposició a la voluntat dels particulars que defensen els 
seus interessosa4, cap dels autors de les Croniques no és lliure d'una certa assimi- 
lació dels continguts pactistes. Els privilegis de les classes dominants són citats 
constantment com a mostra de les <<franqueses>> dels vassalls dels reis d'Aragó, i 
de la <<liberalitat)> amb qui són regits; llegeixis, per exemple l'anecdota referida 
per la crbnica de Pere 111 segons la qual Alfons el Benigne li va dir a la seva mu- 
ller, la castellana Elionor, ({Reina, reina, el nostre poble és franc, e no és així 
subjugat com és 10 poble de Castella, car ells tenen a nós com a senyor, e nós a 
ells com a bons vassalls e companyons~~~.  El rerafons histbric és clar: un cop 
més les minories dominants han imposat el seu parer al rei, a desgrat dels inte- 
ressos d'aquest. També és comú de trobar a la crbnica del cerimoniós -rei que 
com hem dit s'enfronta amb els estaments revoltats a la guerra de les Unions- 
expressions tals com <<E nós confermam-10s llurs constitucions, privilegis e usat- 
ges segons que és acostumat de fer per 10 rei d'AragÓ e comte de Barcelona>>86. 
Segons Muntaner, el rei ha de governar en honor de Déu i en profit del seu po- 
ble. La dependencia externa és doncs assumida, tant des del punt de vista reli- 
giós com des del punt de vista social, de tal manera que les arbitrarietats de la 
monarquia, quan calgui, es podran justificar com a necessaries per al bon esta- 
ment dels regnes, o com una resposta a un deure sagrat que ha estat trencat pel 
vassall: la fidelitat. 

El rei es relaciona per separat amb cadascun dels estaments i negocia amb 
ells. A les Crbniques, el rei esdevé un model de cavallerositat i liberalitat per als 
nobles, i aquesta relació ens és permb de veure-la des del punt de vista del mo- 
narca -crdnica de Jaume I- i des del punt de vista de la noblesa -Ramon Munta- 
ner-. Pel que fa a les relacions amb l'Església, hi ha una doble dimensió: en les 
primeres Croniques predomina el fet de la seva incorporació a l'expansió, en 
les darreres va guanyant pes la funció de sacralitzar la monarquia i l'ordre esta- 
blert. Finalment, és destacable el fet que si bé els ciutadans són apreciats com a 
membres del regne a totes les Croniques, resulten essencialment un estament 
poc reflectit, com si fossin impropis per a figurar com a protagonistes de la 
historia més enlla del paper de consellers ocasionals o vassalls satisfets dels reis 

83 J. WEBSTER (ed.), Francesc Eiximenis, pp. 56-59. 
84 R. ALBERT i J. GASSIOT (ed.), Parlaments a les Corts catalanes, Barcelona (Barcino), 1928, 

pp. 24-26 -parlament a les Corts de Monts6 de 1363. 
85 Edició citada, cap. 48. 
86 Edició citada, cap. 11, 25. 



catalans. Tanmateix, sovint eren els ciutadans els més propers pels seus interes- 
sos a la monarquia, i hi pactaven concedint subsidis a canvi d'aconseguir una ju- 
risdicció independent, alhora que intentaven controlar conjuntament, quan calia, 
la noblesa. 

Les croniques de Desclot i Muntaner -i, per extensió, la de Jaume I- ex- 
pressen sobretot una visio del món des dels valors de la noblesa. En aquest sentit 
destaquen diversos temes: 

En primer lloc hi ha un logic culte als valors militars i per tant a certa for- 
ma de violkncia. Evidentment, en alguns moments aixo entra en conflicte amb 
la moral cristiana, i per tant cal posar determinats límits a la violencia. Aixo és 
forqa clar en el cas de Muntaner. De fet, l'ideal cavalleresc, alhora que és una 
consagració de la violencia n'estableix unes i no altres formes, i per tant en re- 
sulta una limitació. Així s'entkn que un home com Ramon Llull escrivís el Lli- 
bre de I'Orde de Cavallerias7. Hi ha unes certes regles -que tanmateix tampoc no 
sempre es respectaven- com ara la de perdonar dones i infants, mentre que 
no calia tenir gaires contemplacions amb els infidels. 

Estretament lligat amb aixo darrer hi ha el fet d'un concepte d'honor cava- 
lleresc, el qual recull els trets característics del guerrer feudal i els idealitza. Es 
un honor que oscil.la entre el valor de les accions i el valor purament social, i els 
primers cronistes s'esforcen a fer-10s coincidir. L'honor dependra, doncs, alhora 
de la posició ocupada en la piramide feudal amb els seus bens materials corres- 
ponents -és a dir, quant més noble i ric més honorable- i de la realització efecti- 
va de l'ideal cavalleresc, en forma de virtuts militars i morals -caritat, magnani- 
mitat, valentia-. 

Amb tot aixo, és clar, es produeix un menyspreu del treball com a activitat 
manual i un ideal d'economia rendística. El treballador és considerat <<de vils 
gents)) i com tal menystingut. De fet, pero, des d'altres cercles hi havia contem- 
poranicament una certa consideració cap al treball intel.lectua1 i comercial, el 
qual era entks com una forma de redempció més que no pas com una penitkn- 
cias8, si bé no és aquesta encara la visió de la noblesa. Un home com Eiximenis 
seria proper a aquest nou concepte del treball, associat a les activitats ciutadanes 
i universitaries. 

Sentiment ((nacional)) i expansió 

A 1'Edat Mitjana els conceptes de llengua i nació van estretament associats. 
En aquest sentit podem emprar les Croniques per parlar d'un cert nacionalisme, 
en quant a que existeix la consciencia d'una identitat lingüística i cultural -la 
catalana- que molt sovint s'oposa a la ((nació enemiga)) -siguin grecs, francesos, 
castellans o infidels- i a més reuneix totes les qualitats imaginables. La formula- 
ció més radical d'aquesta identitat col.lectiva es troba en Ramon Muntaner, i el 
seu símbol n'és de nou la figura del monarca. Podem dir que aquest sentiment 
nacional correspon a un estat-nació com a substrat en el sentit modern de la pa- 
raula? Parlant estrictament, no. Pero, si tenim en compte l'opinió de Pierre Vi- 
laf9 que la confederació catalano-aragonesa dels segles x11I i XIV i, dintre d'ella, 
Catalunya és potser l'unic lloc del món que a 1'Edat Mitjana es pot qualificar 

87 Vegis la nota 7 1. 
Idees expressades per Jacques Le Goff al treball citat a la nota 57. 

89 P. VILAR, Estat, nació, socialisme. Estudis sobre el cas espanyol, Barcelona (Curial), 1982, 
PP. 65-69. 



d'estat-nació ((menys anacronicament>), és lícit de considerar que el nacionalis- 
me -sentiment d'identitat nacional- d'un Muntaner va més enlla de la identifi- 
cació d'una nació lingüística. Hi ha unes estructures objectives més complexes 
sentides subjectivament com a patrimoni comú. La combinació de l'expansió 
política i l'expansió comercial, juntament amb l'existincia d'una base territorial 
d'estructura feudal que engloba un món urba desenvolupat, tot plegat arbitrat 
per l'existkncia d'un senyor comú, constitueix aquesta base objectiva que s'apro- 
pa -sense arribar-hi- a l'estat-nació modern. La diversitat jurisdiccional és 
potser l'obstacle més important per a fer una definició categorica. 

Pero, tot i així, aquest fet nacional té múltiples límits. En primer lloc, el fet 
social sempre preval sobre el fet nacional: un senyor francis és molt més lloable 
que un home de baixa extracció d'origen catala. De manera que la política exte- 
rior com a element d7identificaciÓ en oposició d'un enemic nacional o religiós 
-moros, francesos, angevins, castellans- queda relativitzat. Per una altra part es 
planteja el problema de l'ambit de sobirania del Casal dYAragÓ. Aquest és varia- 
ble, i a voltes englobara sicilians o sards, mentre que en d'altres moments la co- 
munitat catalana estara dividida en regnes separats -el cas de Mallorca-. Hi ha 
el fet fonamental de la unió sota un mateix sobira comú de catalans i aragone- 
sos. Aquesta unió mai no fou amena~ada, per més que sempre van romandre en 
la consciincia dels contemporanis dues nacions -comunitats lingüístiques- sepa- 
rades. I si bé el símbol de la unitat nacional és també el garant de l'equilibri in- 
tern, la monarquia va donar mostres molt sovint d'un concepte patrimonial del 
regne. En resum, molts límits per a un sentiment nacional que tanmateix, potser 
perque aixi es reforqa el paper de la monarquia, troba a les Croniques expres- 
sions inqüestionables i fins i tot apassionades. 

Tots aquests elements, comuns a les Quatre Grans Croniques, hi apareixen 
en intensitat diversa i de manera no sempre explícita. Al10 important és que 
constitueixen un context cultural-ideologic general que serveix com a base per 
als desenvolupaments particulars. No cal cercar, doncs, una identitat exacta; no 
és possible aplicar aquest model a cada cronica sense matisacions. 

Hi ha un element que actua com a nexe d'unió de tots els aspectes que hem 
anat veient fins ara, i és un determinat concepte del poder. La teoria del poder 
ens acosta a la dimensió fortament política que tenen les Quatre Grans Croni- 
ques. El poder ve de Déu, és detentat per la monarquia, fa possible la realització 
d'un projecte de política exterior de la col.lectivitat acollida sota els monarques 
d7AragÓ expansió del feudalisme- i col.loca cadascú alla on li pertoca d'acord 
amb un ordre social inqüestionable; per6 el rei no és un rei absolut (és evident 
que la monarquia d'origen diví postula una sobirania del rei sobre els súbdits 
que les relacions de poder de l'estat feudal negaven: poder de les Corts i pactis- 
me com a ideologia política neixen junts i junts resistiran tots els intents de la 
monarquia de bastir un poder autoritari), el rei respon dels seus actes davant 
Déu i davant la col.lectivitat de la qual n'és l'arbitregO. Per tant, el deure del rei 
és confirmar furs i costums als diversos regnes i respectar tant els privilegis so- 

90 W. ULLMANN, que empra el concepte de monarquia teocratica, ho argumenta aixi: <<Per més 
Ibgica, perfecta i simktricament que estigués constru'ida la teoria teocratica, es tractava d'una concep- 
ció que amb prou feines tenia en compte els elements humans que necessariament intervenen en el 
govern reab (Ob. cit., p. 140). 



cials de les classes olighrquiques com els particulars de cada territori de la coro- 
na. Darrera d'aquesta ((teoria del poden, -un poder que és sacralitzat- hi ha una 
posició concreta d'un grup polític en una ((lluita pel poder,>gl. 

En aquest punt ens és permis d'entendre el sentit que té aquest conjunt his- 
toriografic catala. Els destinataris de les Croniques són els prínceps i senyors de 
l'epoca i de la posteritat. La historiografia té, doncs, una funció de propaganda, 
educació i legitimació. Propaganda envers els poderosos contemporanis, educa- 
ció -a través de l'exemple- dels poderosos del futur -recordem la consciencia de 
la continu'itat <<nacional,, i dinastica a que hem fet al.lusi& i legitimització 
de l'ordre feudal a un nivell global, pero consagrant la figura del monarca a un 
nivell particular, tenint en compte el problema de la monarquia i les Corts, que 
ja coneixem. 

91 El rei que vol ser alhora monarca absolut per la gracia de Déu i rei feudal entra en una con- 
tradicció, pero la contradicció ideologica reflecteix una disputa material -rendes, fiscalitat, poder-, 
de manera que la llei en el feudalisme es fruit del dialeg i les tensions entre els senyors i el monarca. 
L'obra ideologica d'Eiximenis pot interpretar-se, doncs, com la cristal.litzaciÓ de les relacions de po- 
der que s'han establert al llarg del regnat de Pere el Cerimoniós, un monarca que va fracassar en el 
seu projecte de monarquia autoritaria. El fracas és tant evident i assimilat que el seu fill, Martí 1'Hu- 
ma, enlloc d'exaltar el seu poder, exaltara la liberalitat i franquesa amb qui: governa Catalunya: 
<<¿Qual poble és en 10 món que sia aixi franc de franqueses e llibertats, ne que sia aixi liberal com vo- 
saltres?. . .D (Parlaments a les Corts., p. 72) .  



DEBAT 
Comunicacions de Josep M." Pons Guri, Antoni L. Sanz, 

Josep M." Salrach i Joan-Pau Rubiés 

J. M. " Salrach: 

Al final de 1'Edat Mitjana es fan noves cartes d'establiment -amb drets 
d'entrada molt elevats- a famílies pageses que ja tenien establertes les mateixes 
terres des de molt antic. Com s'explica que els pagesos s'hi avinguin? 

J. M." Pons Guri: 

Em fa l'efecte que deuen ésser reduccions de tasques, per les quals es fixen 
compensacions economiques. En aquest cas, serien conseqiikncia de la preocu- 
pació senyorial per retenir els pagesos en els seus dominis, a causa de la des- 
població de masos que es produeix d'enqa de la Pesta Negra. Ara, durant els se- 
gles XIV i xv també es fan algunes renovacions d'establiments, que a vegades tor- 
nen a rebre el nom de cartes precaries, com els establiments dels segles xI i x11. 

F. Cortiella: 

En la comunicació d ln ton i  Sanz, veig que el procurador senyorial sempre 
és un clergue, i que les batllies anaven lligades a la possessió d'uns determinats 
masos. Tot aixo m'ha sorpres una mica, perquk al Camp de Tarragona els pro- 
curadors sempre són senyors laics i el carrec de batlle es concedeix successi- 
vament a diversos pagesos, amb caracter temporal i sense cap relació amb els 
masos. Així, doncs, sembla que es tracta de casos completament diferents. 

A. Sanz: 

En efecte, he comprovat que els procuradors senyorials de la pabordia 
dYAro eren clergues, perquk signaven com a tals en totes les seves actuacions. 
D'altra banda, que el carrec de batlle anava lligat a determinats masos, ens ho 
demostra el fet que es transferissin conjuntament en cas de compra-venda i d'he- 
rkncia. 

J. M." Pons Guri: 

A la pabordia d'Aro, ise'n fan de transmissions conjuntes de masos i de 
drets que en podríem dir jurisdiccionals, com ara toltes, forcies, homicidis, caps 
trencats, etc.? 

A. Sanz: 

No n'he pas trobat cap. 

S. Solé: 

M'agradaria saber quin territori s'atribueix a les comarques gironines, per- 
que em sembla que no han tingut mai una definició precisa. D'altra banda, la 



paraula ((banalitats>) és corrent a Franqa, segons sembla, pero en el cas de Cata- 
lunya no té tradició historiografica. Em pregunto, doncs, si apareix o no en els 
documents catalans, i, en tot cas, quin era el terme tradicional per expressar 
aquest concepte. 

A. Sanz: 

Normalment s'entén que les comarques gironines són les de la província, 
en llenguatge oficial, pero també podriem haver utilitzat la denominació de bis- 
bat de Girona, que era la més corrent durant la Baixa Edat Mitjana. 

Quant al mot <<banalitats)>, és cert que no té tradició historiografica a Cata- 
lunya. De fet, tal com explica el professor Bonnassie en el llibre Catalunya mil 
anys enrera, la paraula <(bannun>> apareix rarament en la documentació catala- 
na, pero els drets i serveis arbitraris dels senyors feudals si que existien, com per 
exemple el llosol, les tragines, les jovades, etc. Així, doncs, en lloc de ((banali- 
tats)), també en podriem dir drets arbitraris, castrals o bé jurisdiccionals. 

M. Barceló: 

Voldria felicitar Josep M." Salrach i Joan-Pau Rubiés per haver-se dedicat a 
un tema que practicament no es tocava d'enqa del vell article de Coll i Alentorn 
a Estudis Rornanics, és a dir, des de principi dels anys cinquanta. M'ha estra- 
nyat, tanmateix, que no tinguessin en compte el Carmen Campidoctoris, perquir 
després de l'article de Richard Wrigth, cThe first froem on the Cid. The Carmen 
Campidoctoris>>, publicat l'any 1979 en el llibre titulat Arca. Classical and Me- 
dieval Texts. Papers of [he Liverpool Latin Serninar, ja no hi ha cap dubte que 
va ésser escrit a Ripoll. Es un text curiós, laudatori del Cid pel fet d%aver derro- 
tat al comes namque Marchio, que és el comte de Barcelona. Per consegüent, 
Ripoll donava suport a la dinastia quan li era favorable, i, a la inversa, posava 
els instruments necessaris per a criticar-la en cas de conflicte. Em sembla, doncs, 
que aquest text ens obliga a matisar l'actitud de Ripoll respecte als comtes de 
Barcelona. I potser també s'hauria de mirar si la famosa Historia Roderici no 
procedia igualment del comtat de Barcelona, tot i que tant Menéndez Pidal com 
Ubieto la consideren escrita cap a l'any 1 1 10 per un mossarab de Saragossa, és clar. 

J. M. Salrach: 

Agraeixo aquestes noticies, que ens serviran per a completar el text de la 
nostra comunicació. Es probable, en efecte, que ens obliguin a replantejar el 
nostre punt de vista sobre el suport que donava Ripoll a l'autoritat comtal, mal- 
grat que en el moment d'escriure's el Carmen Campidoctoris també hi podien 
haver amics i enemics del Fratricida dintre la mateixa Església. Es una altra 
hipbtesi possible, pero ja ho veurem. 

J. Portella: 

Ja sé que és una vella rutina historiografica, pero no acabo de veure clar 
que la producció cronística del segle x pugui ésser considerada ((nacional>> sense 
córrer el risc de confondre la historia de les famílies comtals amb la historia de 
Catalunya. Perquir, en realitat, quir vol dir <(nacional>> quan s'aplica al segle x? 
Hi ha algun indici que permeti suposar l'existkncia d'un projecte polític nacio- 
nal de la noblesa o almenys un sentiment de solidaritat cornunitaria en la gent 
del país? Quin seria, d'altra banda, el marc territorial d'aquesta <(nació>> precatala- 
na? En fi, em sembla evident que no es tracta d'una simple ((qüestió de noms>>. 



J. M. a Salrach: 

La nostra exposició ha hagut d'ésser massa breu i possiblement no s'ha en- 
tes prou bé. Quan nosaltres parlem de ~~secularització~~ i de ~~nacionalització~~, 
entre cometes, ens referim a una historia que es va fent, protagonitzada pel col- 
lectiu d%abitants d'aquesta terra. Hem posat la paraula ~~nacionalització)~ entre 
cometes perque som conscients que aquest concepte ha canviat al llarg del 
temps, de la mateixa manera que han canviat els conceptes de propietat i dYEs- 
tat. Ara bé, si ens posem d'acord amb quin sentit podem aplicar aquests concep- 
tes a una epoca determinada, em sembla que no hi ha d'haver inconvenient per 
utilitzar-10s. En concret, nosaltres hem volgut subratllar que aquelles histories 
del segle x ja no són universals o de l'imperi franc, sinó exclusivament dels com- 
tats catalans. 

L'anecdota de l'emperadriu dYAlemanya que comentava Josep M." Salrach 
va ésser recollida per diversos historiadors, com ara Diago, Tomic, Beuter, 
etc.. .; només se'n comenqa a fer la crítica d'enqa de Víctor Balaguer, tot i que 
Zurita ja s'havia adonat que era una interpretació tendenciosa. Els autors pro- 
venqals, per cert, també la varen copiar moltes vegades, concretament un erudit 
del segle XVII i molts altres de posteriors, potser fins al segle xix. 

D'altra banda, respecte a la revolució cultural de final del segle XIi, he 
comprovat que els trobadors provenqals ofereixen igualment una imatge laica 
d"1fons el Cast, és a dir, canten les seves virtuts en relació al mecenatge, l'amor 
cortes i, en general, als ideals cavallerescs, pero fan molt poques al.lusions a la 
seva religiositat. Es la mateixa IaYcitzaciÓ tematica que subratlla Georges Duby a 
Les trois ordres ou l'imaginaire du fiodalisme. 

J. M. a Salrach: 

És possible que en els seus orígens l'ankcdota de l'emperadriu dYAlemanya 
fos una canqó de gesta dY&poca carolíngia, escrita en llengua d'oil i referida con- 
cretament a la segona muller de Lluís el Pietós, anomenada Judit. Més tard, els 
romanqos del comte de Barcelona i rei dYAragÓ en degueren aprofitar l'argument. 

En l'altra qüestió que comentaves, repeteixo que 1:analisi historiografica 
també ens suggereix la 1aYcitzaciÓ de la tematica cultural. Es un aspecte molt im- 
portant des del punt de vista de les mentalitats, sens dubte. 

P. Guichard: 

¿No són contradictories l'afirmació d'un bloc de poder feudal i les lluites 
que aleshores es produ'ien entre la monarquia i la noblesa? 

J.-P. Rubiés: 

Em sembla que només es aparent aquesta contradicció entre l'harmonia in- 
terna de la classe feudal, suggerida per les crbniques, i els conflictes coetanis de la 
noblesa amb la monarquia. Cal tenir en compte, sobretot, que els cronistes són 
reis o bé personatges interessats a prestigiar la monarquia: els casos de Jaume I i 
de Pere el Cerimoniós són evidents; l'ascens social de Ramon Muntaner esta en 
relació directa amb els serveis que ofereix als diversos reis dyAragÓ, i és molt 
probable que Bernat Desclot fos un funcionari reial anomenat Bernat Escriva, 
segons Miquel Coll i Alentorn. D'altra banda, com que els reis i la noblesa com- 



partien els mateixos valors, els cronistes exalqaven la monarquia sense moure's 
d'un món feudal idealitzat. Per aixo projectaven una imatge harmoniosa de la 
classe dominant, negligint els enfrontaments interns que realment es produi'en. 

J. M. a Salrach. 

Potser el problema de fons és el pactisme que es reflecteix en les croniques i 
no hem tingut temps de desenvolupar en la nostra exposició. Les croniques, tal 
com s'acaba de recordar, són redactades o almenys inspirades directament pels 
monarques; per aixo acompleixen una funció que en podríem dir regalista, fins i 
tot de teocratització de la monarquia, perque I'enalteixen una mica més enlla 
del que ens sembla la veritable realitat historica. Tanmateix, llegint les croni- 
ques amb deteniment també s'observen certes limitacions en l'acceptació del 
pactisme, com a resultat d'aquella constradicció subratllada per Pierre Gui- 
chard: d'una banda, la idea de legitimar la monarquia apel.lant a la gracia de 
Déu, i, per l'altra, el fet d'ésser una monarquia controlada pels estaments de les 
Corts. Aixi, doncs, la noblesa respecta el monarca mentre comparteix els benefi- 
cis de l'expansió, pero el qüestiona en temps de crisi. 

P. Bonnassie: 

Em sembla que Josep M." Salrach i Joan-Pau Rubiés han fet una exposició 
molt rica sobre una historiografia que fins a mitjan segle XII és pobra. Com se 
sap, a Catalunya s'escriu molt i molt més que en altres llocs, pero tinc la impres- 
sió que comparativament s'escriu molta menys historia. Els cronicons no són 
gran cosa si els comparem, per exemple, amb la producció historiografica que 
envolta la cort carolíngia o l'asturiana. El motiu, a parer meu, es troba implícit 
en la vostra argumentació. 

Aquella historia de 1'Alta Edat Mitjana és forqosament providencialista, en 
la línia de Sant Agustí, pero la Providencia actua mitjanqant uns providencials. 
Qui són els providencials? Quins personatges expressen la veu de Déu? Són els 
reis, necessariament. Per aixo no es desenvolupa una vertadera historia catala- 
na fins que hi ha reis catalans: primerament una historia sobre Ramon Beren- 
guer IV, que quasi és rei, i després entorn dels comtes-reis. Aixi, doncs, la histo- 
riografia catalana és essencialment una historiografia monarquica. 

J. M." Salrach: 

Estic molt d'acord amb l'observació de Pierre Bonnassie. De fet, mentre re- 
dactavem aquest text hem pensat més d'una vegada que la historiografia cas- 
tellana dels segles XI i XII és molt rica en comparació a la catalana, perque 
els Gesta comitum només són una excepció. Pero no havíem valorat prou que 
fins al segle XII a Catalunya hi faltava la peqa central d'una gran historiografia: 
el monarca. Em sembla, efectivament, que aixo explica la diferencia qualitativa 
entre ambdues historiografies. 


