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urant dècades, la his-
toriografia catalana ha
viscut d’esquena als
reis, que van tenir un

paper decisiu en la fundació de
la Corona d’Aragó o catalanoa-
ragonesa, nomenclatura que
també val perquè en recull la di-
versitat nacional i l’origen de
molts dels monarques. La culpa
–per dir-ho així– d’aquest oblit
recau en les espatlles de la his-
tòria social, hereva del materia-
lisme històric i filla del seu
temps, que es fixa més en la so-
cietat que no pas en els indivi-
dus, que dóna relleu a concep-
tes clau com la història de les
mentalitats i que estudia col-
lectius com els pagesos o els
serfs, o temes transversals com
l’alimentació. Les publicacions
de Paul H. Freedman en són un
bon referent. Per cert, que al
número de L’Avenç del mes de
gener passat trobaran una bona
entrevista amb l’historiador
nord-americà, que explica amb
emoció com es va interessar per
la història de la Catalunya me-
dieval.

A poc a poc, però, els temps
canvien. Si hagués de citar una
data i un esdeveniment, mal-
grat els riscos de simplificació
que això comporta, diria que a
l’any 2008 hi ha un punt d’infle-
xió pel que fa a l’interès pels
nostres monarques. La celebra-
ció dels vuit-cents anys del nai-
xement de Jaume I va compor-
tar l’aparició de diversos llibres
dedicats a la figura de qui va ex-
pandir la Corona d’Aragó de
manera notable, com sap tot-
hom. Les publicacions i altres
actes commemoratius van con-
tribuir a difondre la vida i l’obra
del rei en la societat catalana
del segle XXI, una tasca que cal
emprendre perquè els reis són
mites fundacionals que ajuden
a apuntalar les reivindicacions
nacionals modernes. Per cons-
truir-nos nacionalment i social-
ment, necessitem models molt
diversos i els reis en són. No ens
convé deixar-los de banda pel
fet que són a la punta més privi-
legiada de la piràmide social, si-
nó que els hem d’estudiar i co-
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Pere el Gran i Martí I
nèixer sense prejudicis i sense
la passió de la historiografia
d’arrel romàntica, que de vega-
des feia trontollar la veritat en
favor d’una idea preconcebuda.
Al capdavall, mitificar els reis és
el que fan totes les cultures. Va-
gin vostès de visita a El Escorial
o a Saint-Denis i entendran bé
què vull dir.

Biografia de Pere el Gran
A final de l’any 2010, i coinci-
dint amb el sisè centenari de la
mort de Martí I –l’últim rei
d’origen català la mort del qual
va donar pas a la instauració de
la dinastia dels Trastàmara–
van aparèixer tres llibres que
combinen el rigor intel·lectual
amb la intenció de divulgar la vi-
da i l’obra de dos dels nostres
monarques més insignes, per
motius ben diferents: Martí I i
Pere el Gran, el fill de Jaume I
que és qui va començar a donar
embranzida a la història.

Des dels temps de Ferran
Soldevila que ningú no havia
biografiat el rei Pere, el rei que
va sostreure Sicília als Anjou
després de les Vespres Sicilia-
nes i que per això va ser exco-
municat pel papa (1282), el rei
antifrancès que va fer escriure
amb orgull en una carta de
1285 allò de “els nostres ene-
mics envermelleixen la terra i la
mar”, referint-se a la desfeta
dels francesos que havien enva-
ït Catalunya, derrotats per l’al-
mirall Roger de Llúria al golf de
Roses i estossinats per les tro-
pes reials quan fugien pel coll de
Panissars. El llibre de Stefano
M. Cingolani, Pere el Gran: vi-
da, actes i paraula, omple
aquest buit bibliogràfic. L’autor
aconsegueix fer emergir la per-
sonalitat d’un home d’estat, pla-
nificador de les estratègies di-
plomàtiques i guerreres de la
Corona, d’un gran comunicador
que és capaç d’infondre con-
fiança en els seus súbdits i tam-
bé d’un home de carn i ossos,
llançat als braços de diverses
amants.

A parer meu, l’obra té dos
grans mèrits. El primer són les
fonts que l’autor ha utilitzat.

Cingolani aporta moltíssima in-
formació inèdita, extreta de la
documentació d’arxiu, que ha
treballat a fons. Té en compte,
és clar, la historiografia contem-
porània (catalana, francesa i
italiana) i les obres modernes
com la de Soldevila. El segon és
que proporciona una contex-
tualització d’època necessària.
Analitza els esdeveniments po-
lítics cabdals del segle XIII i dei-
xa ben clar que les Vespres Sici-
lianes situen el rei d’Aragó, ca-
sat amb Constança de Sicília,
en el mapa d’Europa. No és per
casualitat que el rei que Bernat
Desclot i altres cronistes defi-
neixen com un segon Alexandre
hagi anat a parar a la literatura
internacional: les qualitats de
Pere, contraposades a les del rei
francès, són exalçades per Dan-
te a la Divina Comèdia (Purga-
tori VII,112-118). La cortesia i
fidelitat del rei, que durant la
guerra de Sicília rebutja els fa-
vors sexuals que li ofereix una
dona casada, Macalda Scatetta,
és l’argument d’un conte del De-
cameró (X,7), de Boccaccio i,
d’aquí, salta a Molt soroll per a
no res, de Shakespeare. Pere el
Gran també té un paper relle-
vant en el Curial e Güelfa.
L’obra de Cingolani, de títol tau-
tològic, passa revista als episo-
dis més rellevants del curt reg-
nat de Pere el Gran, que s’havia
barallat amb son pare quan era
infant i va haver de sufocar els
aixecaments de la noblesa i d’al-
tres de populars com el protago-
nitzat per Berenguer Oller a
Barcelona. Aquí hi trobo a faltar
capacitat de síntesi, com també
trobo a faltar un índex de noms
al final, tan útil en aquest tipus
de volums. És d’agrair, en canvi,
l’opció de no posar notes a peu
de pàgina i la de donar les refe-
rències bibliogràfiques per capí-
tols, al final de tot.

Nova edició de la ‘Crònica’
El Llibre del rei En Pere de Ber-
nat Desclot, editat per Cingola-
ni, és la font bàsica que li ha ser-
vit per bastir la biografia del
monarca. En la introducció, ex-
plica com s’escriu la història a

l’edat mitjana, des dels annals
llatins fins a les quatre cròni-
ques catalanes famoses. És una
bona manera d’introduir el te-
ma. Cingolani deixa clar que la
crònica (com era habitual en la
historiografia medieval) és una
arma de propaganda, utilitzada
sàviament pels seus promotors.
Per tant, no fa gens estrany que
hi hagi episodis contraris a la
veritat històrica, com la magni-
ficació del combat de Santa Ma-
ria d’Agost del 1285, que Des-
clot novel·la, o la mort plàcida
del rei, que Desclot explica sen-
se tenir en compte que estava
excomunicat (detall que el cro-
nista medieval amaga sempre,
per cert). L’aportació més im-
portant del volum, però, és la di-
vulgació de la descoberta de les
dues fases de redacció de la crò-
nica, que Cingolani ja havia
avançat en publicacions ante-
riors de caràcter especialitzat.
Ara sabem amb certesa que
Desclot va fer-ne una primera
redacció de 168 capítols, entre
1280 i 1286, i una segona, data-
da entre 1286 i 1288, en què va
reescriure els 130 primers i va
afegir-hi el pròleg. L’edició de
Cingolani, amb la grafia antiga
modernitzada, facilita la lectura
de l’obra de Desclot i amb les no-
tes a peu de pàgina permet cop-
sar-ne les diferències que l’au-
tor ha introduït en la segona re-
dacció (supressions, amplifica-
cions, canvis).

Política i alcova
Quan Martí I, dit l’Eclesiàstic,
va fer aquell famós discurs a les
Corts de Perpinyà de 1406 i va
resumir les gestes dels catalans,
per les quals “han haüda gran
fama per tot lo món”, comença-
va recordant precisament les
del seu rebesavi Pere el Gran.
Josep-David Garrido ens ofereix
un llibre, Vida i regnat de Martí
I, que fa honor al “campió de la
beateria” en la forma i el contin-
gut. Amb una prosa àgil, amb
constants picades d’ullet al lec-
tor que recorden l’estil de Mun-
taner, Garrido construeix una
biografia del rei que combina,
amb èxit, els esdeveniments po-
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lítics amb les xafarde-
ries d’alcova. En les pàgi-
nes del llibre, s’hi passegen
els avantpassats del monarca,
el pare Pere Terç i el germà
Joan, la nova i rebutjada esposa
del pare Sibil·la de Fortià, la cu-
nyada afrancesada Violant de
Bar. S’hi relaten els esdeveni-
ments fonamentals del regnat,
com el Cisma d’Occident i les
trifulgues amb el papa Luna, la
guerra de Sicília i el paper que
hi va jugar l’infant Martí el Jove,
les bandositats dels nobles
d’Aragó, el Principat i el Regne
de València. Hi circulen els pro-
blemes econòmics heretats de
Joan I, que va portar la corona a
peces als prestadors i que Martí

va haver de desempe-
nyorar per ser coronat tal com
Déu manava. Hi emergeix la fi-
delitat matrimonial del rei, que
és un cas poc habitual, vistos els
excessos de Jaume I, de Pere el
Gran o dels Tudors televisius.
Devia ser cosa de la família més
directa, perquè tampoc no es
coneixen aventures de Pere el
Cerimoniós ni de Joan I.

S’hi percep la personalitat

beata de Martí, que va omplir de
relíquies la capella reial quan va
reformar el Palau Major de Bar-
celona, i el caràcter dubitatiu
que el definia, que el va fer tron-
tollar a l’hora d’intervenir per
pacificar Sicília o, encara més
greu, a l’hora de legitimar el nét
i procurar un hereu legal a la
Corona, que hauria estalviat el
tràngol del Compromís de Casp.
S’hi relata el rapte dels dos néts

bastards, que vivien a
Sicília amb sa mare,

ordenat per Martí
perquè es tractava
d’un tema d’Es-
tat.
S’hi conta l’in-
terès del rei per
Na Fotoix, una
prostituta mo-
ra de Ben-
aguasil que va
reclamar per-
què tenia fa-
ma de ser
molt bona ba-
lladora. S’hi
expliquen els
esforços del
monarca obès i
vell per conce-
bre un hereu

amb la jove Mar-
garida de Prades,

després de la trà-
gica mort de Martí

el Jove, un cop en-
llestit el sotmetiment

de Sardenya. Per
l’emotivitat que despre-

nen, són notables les pà-
gines que Garrido dedica

als últims dies de Martí, amb
l’alegria pels fets de Sardenya i

la tristesa per la notícia de la
mort del fill hereu, amb sospites
d’enverinament incloses, tot
plegat extret dels relats de Lo-
renzo Valla i de Jerónimo Zuri-
ta. Vet aquí dues fonts princi-
pals de l’autor, que sense fer re-
cerca d’arxiu sap aprofitar el
material dels historiadors an-
tics i de la historiografia del se-
gle XX per oferir-nos un relat
atractiu i intens. La biografia es
completa amb mapes, un minu-
ciós arbre genealògic i l’índex,
que és imprescindible. Vet aquí
un tercer volum que aproxima
els nostres reis al nostre segle.
Llarga vida a Pere el Gran i Mar-
tí I, doncs, i a veure si algun di-
rector s’anima a dur-los al cine-
ma o a la televisió. De material
adequat, no li’n faltarà. ❋

Retrat de Martí I al rotlle
genealògic dels comtes de
Barcelona i reis d’Aragó del
Monestir de Poblet (s. XV)
ARXIU DE POBLET
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