
EL CRONISTA DE JAUME I • L'OBRA

L a primera singularitat que 
presenta el llibre de Ramon 
Muntaner respecte de les altres 
grans cròniques és que abasta un 

període més extens: des del naixement 
de Jaume I, l’any 1208, esdeveniment que, 
lògicament, el cronista no va viure, fins 
la coronació d’Alfons el Benigne, l’any 
1328. Segle i escaig d’història. En tot cas, 
la màxima singularitat, com explica Josep 
Antoni Aguilar, rau en el fet que Munta-
ner en cap moment diu que vol fer una 
crònica. Aquesta denominació es fa servir 
per primera vegada a la primera edició 
impresa a València, el 1558, amb un títol 

llarguíssim que parla d’una crònica de les 
gestes de Jaume I i els seus descendents. 
Però Muntaner es refereix a la seua obra 
tot just com a “libre” i, en altres moments, 
com a “ystòria”.

De fet, la Crònica comença amb el 
molt conegut passatge en què Muntaner 
conta com enceta la seua obra arran 
de l’estranya visió una nit d’un ancià 
venerable, vestit de blanc, que li ordena 
la composició d’un llibre sobre els fets 
que ha viscut. A la part final del fragment 
es diu textualment: “E així, per aques-
ta rahon, leva e comensa ton libre e ta 
ystòria als mils que Déus te administrarà”. 

El significat d’història, segons la seua 
etimologia –ístor, en grec–, és “aquell que 
ho sap perquè ho ha vist”. O, el que és el 
mateix, el personatge diu a Muntaner 
que alce testimoni d’allò que ha vist, en 
aquest cas les gestes del casal d’Aragó pa-
trocinades per Déu. Per tant, “açò que vos 
contaré, és la veritat”, en el sentit que si no 
han estat successos directament viscuts 
per Muntaner, sí que ha estat un perso-
natge pròxim: a Jaume I no el veié nàixer, 
però el conegué de ben jove, quan el rei 
s’allotjà a la casa pairal de Peralada.

En uns altres casos, la proximitat als 
fets és evident. En el fragment en què re-

La història 
i la vida, segons 

Muntaner

En escriure el seu cèlebre llibre, Ramon Muntaner no pretenia fer 
una crònica a l'ús, sinó més aviat contar la seua història i la del 

casal d'Aragó des del seu particular punt de vista i amb una 
evident voluntat oral. L’estudiós Josep Antoni Aguilar, autor d’una 
darrera edició de la 'Crònica' i d’una tesi doctoral que la nodreix, 

ens il·lustra sobre els seus perfils literaris.
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Entrada triomfal del rei Jaume  a la 
ciutat de València (1884), de 
Fernando Richart Montesinos, 
Museu de Belles Arts de Castelló.
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lata el setge dels francesos a Peralada, el 
1285, durant la croada contra Catalunya. 
Muntaner conta la història de Na Merca-
dera, una senyora alta, gran i forta, que 
s’armà amb cota de malla, es vestí com 
un home i sortí de la ciutat per proveir-se 
d’aliments, es va trobar un cavaller fran-
cès, el va derrotar, se’l va dur a Peralada 
i cobrà el seu rescat. “Una fembra que jo 
viu”, diu Muntaner, una fórmula presenci-
al que apareix moltes vegades, “sobretot a 
partir de la segona part de la Crònica, els 
temps més propers a la seua vida”, conta 
Aguilar, amb relació, per exemple, a la 

participació en les campanyes amb els 
almogàvers. “Evidentment, ell va veure 
moltes coses. Un dels moments que diu 
‘jo ho viu’ és un viatge a París del rei Pere 
abans de ser coronat, un viatge del qual 
dóna bastants detalls i, per tant, encara 
que no ho explicita, podem deduir que va 
anar a aquell viatge”, explica l’erudit.

Un altre episodi que destaca l’editor 
de la Crònica forma part de la conegu-
da “Venjança catalana” contra l’imperi 
bizantí. La mítica ciutat de Gal·lípoli, a 
l’extrem europeu de l’estret dels Darda-
nels, famosa per una terrible desfeta dels 

aliats en la I Guerra Mundial, servia com 
a base dels almogàvers. Des d’allà feien 
ràtzies i incursions. En algun moment, 
deixen la ciutat bastant desempara-
da perquè havien marxat a una de les 
expedicions de càstig per la mort de 
Roger de Flor. Hi ha Muntaner, que és 
el capità de la plaça, alguns guerrers de 
confiança i totes les dones de la Com-
panyia d’Orient. Els genovesos, aliats de 
Bizanci, aprofiten per atacar Gal·lípoli. 
Muntaner no rendeix la ciutat sinó que en 
prepara la defensa recorrent a les dones, 
les quals, segons la versió del cronista, 
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combateren amb tanta contundència 
que aconseguiren fer fugir els invasors. 
“Sempre que pot, amb l’excusa del ‘jo ho 
viu’, Muntaner adorna el fets: no sols ho 
va veure sinó que, a més, s'hi va lluir. I 
això que a la Crònica fa molta incidència 
en la importància de la humilitat, el fet 
que Déu premia els humils i castiga els 
arrogants”, explica Aguilar. I per mantenir 
la tesi que els membres del casal d'Aragó 
són els bons, els humils, els assenyalats 
per Déu, "la veracitat històrica de vegades 
s'ha de modificar. Per això Muntaner opta 
de vegades pel silenci i, unes altres, per 
maquillar la realitat". Una visió providen-
cialista, el que Albert Hauf anomenava 
Gesta Dei per Catalanos (Obres de Déu 
en favor dels catalans) que requereix 
sacrificar la veritat d'alguns fets, com ara 
presentar com a victòria del rei Pere en la 
campanya del 1286 contra els francesos 
el que  fou una derrota, segons tota la 
resta de fonts. El sobirà, de fet, fou ferit en 
la batalla i estigué a punt de ser captu-
rat pels seus enemics: quan els soldats 
francesos tenien agafades les seues 
regnes, el rei les va tallar amb l'espasa i es 
va poder escapolir. "La campanya hauria 
acabat aquell dia amb el rei mort o pres. 
I això Muntaner no ho conta. Perquè, si 
Déu protegeix els bons, com podia passar 
això? En la seua visió del món aquell fet 
no encaixa". 

La famosa mata de jonc, que fa refe-
rència a la unitat dels prínceps, forma 
part d'aquesta cosmovisió. Però el casal 
d'Aragó no sempre romangué unit, per-
què, en algun moment, el rei de Mallorca 
féu costat a la dinastia d'Anjou, els seus ri-
vals. "Muntaner dissimula aquest suport" 
per no alterar la coherència del relat. A 
tall anecdòtic, altrament, Aguilar, deixe-
ble d'Albert Hauf, relata que el seu mestre 
trobà una història sobre els mongols que 
conté un relat molt semblant a la famosa 
metàfora de la mata de jonc, sols que 
exemplificada amb les fletxes. 

A banda de l’ornamentació, hi ha 
també un punt d’omissió, de silenci, com 
esmentava adés l'estudiós. Amb posteri-
oritat al segrest per part dels venecians 

[vegeu reportatge sobre la figura de Mun-
taner], el cronista va a Nàpols per visitar 
l'infant Ferran de Mallorca. El rei Robert 
d'Anjou el fa pres acusant-lo de voler 
organitzar una sedició per enderrocar-lo. 
"Muntaner fou torturat a Nàpols, però 
al llibre no parla directament d'aquesta 
experiència. Només al principi dóna 

gràcies a Déu perquè li ha permès tenir 
una llarga vida malgrat els molts avatars 
passats. I cita els 'turments que m'han es-
tat donats', però no diu quins", assenyala 
Aguilar. "I en un altre punt del llibre parla 
del mal que li ha infligit el rei Robert, però 

tampoc no aclareix en quines circums-
tàncies. És curiós, perquè es tracta d'un 
dels episodis en què pitjor ho va passar 
servint el casal d'Aragó".

Per contra, un dels blocs de "jo ho viu" 
que l'historiador considera "més bonics i 
lluïts" és l'encàrrec de Ferran de Mallorca 
de traslladar a Perpinyà l'infant Jaume, 
que el cronista conta amb molt de detall. 
És una comanda sota notari que es pren 
amb molta solemnitat, molt responsa-
bilitzat, tenint cura de tots els detalls, 
incloent un exèrcit de dides per al nadó. A 
l'arribada, després d'un viatge accidentat, 
Muntaner fa el lliurament també davant 
notari. "I ací ve una de les singularitats de 
la Crònica. En la de Jaume I sí que hi ha 
accés als sentiments del monarca, però 
Bernat Desclot és més sever. Doncs bé, 
Muntaner fa una confessió molt cara de 
trobar en un altre llibre medieval i que 
dóna una vessant humana a la Crònica, 
quan diu que encara romangué dues set-
manes a Perpinyà per poder anar a veure 
a diari l'infant. La raó és l'enyorança que 
sent pel nadó. Martí de Riquer ja deia que 

→
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és una demostració de sensibilitat cap 
a la infantesa caríssima de trobar en la 
literatura medieval".

l'oralitat de la 'crònica'
Pel que fa als aspectes formals, un ele-
ment fonamental per entendre el llibre 
de Muntaner és la manera com concep 
la relació amb el seu públic. Als futurs 
receptors els diu que "oiran" els fets que 
es relaten. "Ell concep la Crònica des 
de l'oralitat i per a l'oralitat. És un punt 
claríssim: més que uns lectors, el llibre re-
clama uns oïdors", adverteix Aguilar. Som 
al segle XIV, encara lluny de la irrupció 
de la impremta, una època on l'accés al 
text escrit presentava enormes dificultats. 
L'adquisició del bagatge literari, emprant 
un terme actual, s'adquiria per via oral. 
"Se sap que els guerrers assistien a sessi-
ons de lectura col·lectiva en les quals es 
llegien cançons de gesta, composicions 
trobadoresques d'origen francès i occità, 
potser d'uns altres orígens, i novel·les o 
romans en prosa o en vers sobre la Matè-
ria de Bretanya i els seus herois artúrics. 

El catàleg i l'adquisició d'històries per 
part dels senyors i dels guerrers era molt 
semblant als que rebé Muntaner", sosté 
l'historiador. "I ho feien per rebre bons 

exemples, hi havia un vessant didàctic. 
I perquè els oïdors tingueren el desig 
d'emular aquelles gestes", explica l'erudit.

Per exemplificar aquell ús, que no era 

privatiu de l'àmbit català, Aguilar recorre 
a un passatge de les Partidas d'Alfons X 
de Castella: "et por eso acostumbraban 
los caballeros cuando comían que les 
leyesen las historias de los grandes fechos 
de armas que los otros fecieran (...) et 
esto era porque oyéndolas les crescían 
los corazones, et esforzábanse faciendo 
bien queriendo llegar a lo que los otros 
fecieran".

Hi ha més pistes sobre aquesta oralitat 
al llibre. "Com és lògic en un home 
del seu temps, Muntaner devia estar 
familiaritzat amb la lírica trobadoresca: 
al llibre cita dos trobadors, Guilhem de 
Montanhagol i Pèire Cardenal. I, a més, 
inclou un poema anomenat 'Sermó' 
escrit en un català que provençaleja o en 
un provençal que catalaneja". Un poema 
que s'havia d'interpretar amb la melodia 
del "Gui de Nanteuil", una de les cançons 
de gesta més conegudes del segle XII. 
Muntaner, a més, "coneixia molt bé la 
tradició dels romans de tema artúric". Un 
bagatge que té "una enorme influència 
en la Crònica". "La prosa de Muntaner no 
sols està concebuda des de l'oralitat i per 
a l'oralitat, sinó que, a més, fa servir uns 
recursos expressius, estilístics i narratius 
amb els quals tant el de Peralada com el 
públic al qual s'adreçava devien estar ben 
familiaritzats", diagnostica l'expert.

Prova d'aquesta influència és el nom-
brós ús que fa de fórmules i expressions 
típiques del repertori joglaresc, com el 
cèlebre "Què us diré?". Però també hi 
ha trets estilístics que delaten les fonts 
del cronista, com ara la narració de fets 
d'armes farcida de colps prodigiosos i 
inversemblants. O el tractament narratiu 
d'alguns fets, com ara la mort de Jaume I. 

Com diria el mateix Muntaner, en una 
broma que Aguilar gasta en les seues 
conferències, "qui tot ho volgués dir (...) 
no bastaria tot quant paper se fa en la 
vila de Xàtiva". Però a tall de conclusió, 
combatent les visions menystenidores, 
el nostre historiador fa un resum de la 
Crònica: "Un dels llibres d'aventures més 
divertits, més vitals i més fascinadors que 
mai s'hagen escrit en la nostra llengua".•

Una fita medieval. A l'esquerra, una recreació 
pictòrica del romanticisme de la llegendària Mercadera: 
L’heroïna de Peralada (1864), d’Antoni Caba. A sota, 
Josep Antoni Aguilar, autor de la darrera edició de la 
Crònica de Muntaner editada per l'Institut d'Estudis 
Catalans. A sota, reproducció d'un foli manuscrit.
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