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Ramon Muntaner (Peralada, 
1265 – Eivissa, 1336), fill de 
Joan Muntaner, de qui és des-
coneix quin era el seu ofici, i 

d’una dona de cognom Sesfàbregues, no 
era un ciutadà qualsevol, un simple mi-
litar. És, com han dit alguns especialistes 
i com destaca Mateu Rodrigo, “un gran 
aventurer que va a l’Orient, participa en 

fets d’armes importants, de gran relleu, 
en algun cas heroics. Aventures que l’en-
riquiren al servei de gent molt impor-
tant, com ara Roger de Llúria o Roger de 
Flor. Fins i tot de membres de la reialesa 
com l’infant Ferran de Mallorca. I que 
quan ja és gran, de més de seixanta anys, 
es complau a explicar aquells fets en un 
llibre amb les memòries de la seua vida”. 

Un relat del període coetani, que acaba 
amb la coronació d’Alfons IV d’Aragó el 
Benigne, l’últim rei que ha conegut, però 
que també abasta monarquies anteriors 
com les de Jaume I o Pere el Gran. I que 
narra “amb un punt d’orgull i vanitat, 
una evident satisfacció personal” pel que 
havia deixat enrere.

“Muntaner, en la línia del que diuen 

El soldat, el polític, el 
cronista, el gran aventurer
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Per moltes raons, Ramon Muntaner, és una figura excepcional de la nostra cultura. 
Nascut en una família benestant de Peralada, serví la corona, participà en diversos 

i molt destacats fets d’armes, féu de gestor polític a diversos indrets, entre ells la 
ciutat de València, i coronà la seua agitada i prolífica existència amb la redacció 

d’una crònica ben singular en la qual conta els fets que ha viscut en primera 
persona, com a espectador privilegiat, juntament amb uns altres esdeveniments 

anteriors que no va viure. Perfils que recorrem amb el guiatge del professor 
d’història medieval de la Universitat de València Mateu Rodrigo.

Text de Xavier Aliaga

Plaça Gran de Peralada, la població gironina bressol de Ramon 
Muntaner, que visqué més tard a Mallorca i València i morí a Eivissa.
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els estudiosos de la seua Crònica, entre 
ells l’autor de la darrera edició, Josep 
Antoni Aguilar [publicada enguany per 
l’Institut d’Estudis Catalans], i jo hi estic 
completament d’acord, és més descriptor 
que historiador. És un descriptor que 
dóna especial rellevància els fets que li 
interessen, els amplifica. O de les perso-
nes que admira. Però no és un historiador 
rigorós, objectiu i metòdic”. 

Relacionat amb això, Rodrigo ressalta 
la “devoció desmesurada, entusiàstica, 
que sent per la dinastia catalanoaragone-
sa, no sols pels reis d’Aragó, sinó també 
pels reis de Mallorca, o pels reis de Sicília, 
que són línies col·laterals de la casa de 
Barcelona. Una devoció que s’acompanya 
d’un patriotisme català extraordinari, 
subratllat per tots els seus biògrafs”. 
Exemple d’aquell patriotisme és el co-
negut passatge de la Crònica de la mata 
de jonc, que Joan Fuster s’encarregà de 
difondre, i que s’ha convertit en paradig-
màtica de la força de la unió i la feblesa 
de la desunió. L’origen de la reflexió és 
la coronació a Saragossa, l’any 1328, 
d’Alfons el Benigne. Muntaner acull a la 
cerimònia formant part de la delegació de 
València, la coronació d’un rei que, al seu 
parer, havia de ser el superior jeràrquic 
del rei de Mallorca i del rei de Sicília. “Et 
pot fer compte que ell és rei d’Aragon e 
de València e de Sardenya e de Còrsega e 
de Mallorca e de Sicília”, diu Muntaner al 
seu llibre. No obstant això, “a Mallorca i 
Sicília governen dinasties pròpies, que no 
pertanyen al rei d’Aragó. Però Muntaner 
considera que el rei d’Aragó ha de fer de 
guia dels altres regnes”. A continuació, el 
cronista refereix la coneguda anècdota 
de la mata de jonc. “I si algú em demana: 
‘En Muntaner, quin és l’exemple de la 
mata de jonc?’, jo li respondré que la mata 
de jonc té una força que, si tota la mata 
lligueu ben fort amb una corda, i tota la 
voleu arrencar ensems, us dic que deu 
homes, per molt que estirin, no l’arrenca-
ran, encara que alguns més s’hi posessin; 
i, si en traieu la corda, de jonc en jonc 
l’arrencarà tota un minyó de vuit anys, 
que ni un jonc no hi quedarà”.

La possible sang reial de 
Muntaner
Però quines són les raons del seu afecte 
fora mida per la monarquia? En els 
orígens de Muntaner hi ha algunes claus. 
Tot i que no se sap a què es dedicava 
el pare, Joan Muntaner, si era merca-
der o propietari agrari, és evident que 
la família era benestant. Si més no, és 
evident que la casa pairal de Peralada 
–la ubicació de la qual ha estat localit-
zada amb precisió gràcies al treball d’un 
jove investigador gironí, Josep Maria 
Gironella– degué ser residència impor-
tant, ben parada, que acull personalitats 
importants. Com queda consignat a la 
Crònica, el mateix Jaume I, a la prima-
vera del 1274, que s’atura a Peralada 
de camí a França s’allotja a la casa de 
Muntaner. 

“Això no pot ser casualitat”, assenyala 
Mateu Rodrigo, “perquè el mateix any 
s’hi allotgen el rei de Castella Alfons X el 
Savi i la seua muller, Na Violant, filla de 
Jaume I el Conqueridor”. I dos anys més 
tard, l’infant Pere, que més tard esde-
vindrà Pere el Gran, torna a allotjar-se 
a la casa del pare. “No es tractava d’un 

hostal. Totes aquestes visites reials fan 
pensar. L’historiador català Miquel Coll 
i Alentorn va expressar la sospita que els 
Muntaner descendiren de la casa reial 
per la via bastarda. Es tracta d’un sug-
geriment interessant però del qual no hi 
ha proves”, apunta Rodrigo. Coll i Alen-
torn, desaparegut l’any 1990, es basava 
en el document d’elevació a la cavalleria 
d’un oncle patern de Ramon Muntaner, 
un familiar que comparteix nom amb el 
nostre cronista i que havia participat en 
la conquesta de Mallorca. Com a premi, 
Jaume I el fa cavaller, pels seus mèrits 
de guerra. I per haver nascut de “sang 
preclara”. Això fa sospitar que els Munta-
ner eren de sang reial, d’alguna línia 
no reconeguda. O, el que és el mateix, 
com a fruit d’alguna relació irregular, 
bastarda. “Evidentment, es tracta d’un 
plantejament molt suggestiu, però del 
qual no hi ha la menor prova”, aclareix 
Rodrigo.

“El ben cert és que el pare tenia 
alguna relació d’amistat amb la casa 
reial, perquè no tindria sentit el seguit 
de visites reials en tan poc de temps”, 
prossegueix l’erudit. Sense aquella re-
lació tampoc no s’entén que haja servit 
a Jaume II d’Aragó, a Frederic de Sicília 
o al rei de Mallorca. “Es pot pensar que 
la família tenia alguna relació particu-
lar amb la casa reial d’Aragó l’origen 
del qual desconeixem. I el que és cert 
és que Muntaner sent una devoció 
extraordinària per la dinastia: els fets de 
tots els reis els amplifica, diu que tenen 
virtuts extraordinàries i extraordinaris 
mèrits. Una exaltació contínua que no 
crec que siga interessada per traure’n 
un profit, com s’ha dit”, argumenta l’his-
toriador. Una relació de proximitat que 
li permet donar consells als reis, com 
es desprèn de l’anècdota de la mata de 
jonc. 

Muntaner i la guerra 
Un altre tret biogràfic important en 
Muntaner és la seua relació amb els fets 
d’armes. Quan abandona Peralada, a 20 
anys, després que la població és cre-

Monument dedicat a Ramon Muntaner en la ciutat 
empordanesa de Figueres.
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mada l'any 1285 durant la croada dels 
francesos contra la Corona d’Aragó, el 
jove Muntaner inicia una participació en 
diferents conflictes, com ara la guerra de 
Sicília, la conquesta de Menorca, el setge 
de Messina, o l’expedició amb Roger de 
Flor en la cèlebre Companyia Catalana 
d’Orient, de la qual fou mestre racional, 
una mena d’administrador i encarregat 
de la logística. Amb aquell cos de com-
bat partí, l’any 1303, cap a Constantino-
ble, a lluitar contra l’imperi de Bizanci. 
I jugà un paper destacat en el setge de 
Gal·lípoli, organitzant-ne, sembla que de 
manera efectiva, la defensa, entre altres 
fets d’armes.

Una activitat bèl·lica, d’una altra 
banda, “que li donà un prestigi notable” 
i que és al mateix temps “un vehicle 
d’enriquiment important”, assenyala Ro-
drigo.  “La guerra, el botí de guerra, era 
una indústria”. Després dels fets d’armes, 
Muntaner realitza un seguit d’impor-
tants serveis a la monarquia, com ara 
la governació de les illes de Gerba i els 
Quèrquens, encomanada per Frederic II 
de Sicília el 1309. O el compromès trasllat 
del futur Jaume III de Mallorca, encara 
un nadó de poques setmanes, de Catània 
fins a Perpinyà, via marítima, l’any 1315, 
per lliurar-lo a la seua àvia. Un encàrrec 
que Muntaner desenrotlla amb enorme 
zel professional. És l’any 1315. El futur 
cronista té mig segle de vida i veu que 
arriba el moment de canviar l'adrenalina 
per unes altres activitats més reposades. 
Tampoc és segur que parlem d’un gran 
guerrer, un soldat valerós com ell mateix 
es presenta a la Crònica. Segons expli-
cava l’expert Stefano M. Cingolani a la 
revista Sapiens, Muntaner “maquilla la 
realitat i l’adapta als seus interessos”. “No 
és clar com es fa amic de Roger de Flor, 

però es guanya la seva confiança i és l’en-
carregat d’administrar els diners. És l’ho-
me que controla la caixa forta del pirata i 
fa feines de logística, d’organització. No-
més entra en combat quan no queda més 
remei”, assegura Cingolani. “Muntaner 
és un home d’acció que aprofita l’expan-
sió catalana per la Mediterrània per fer 
negoci. Però des d’un discret segon pla. 
És un mercader que sap llegir, escriure 
i comptar i, com a tal, fa feines que avui 
definiríem com a més administratives”, 
rebla. Sí que considera segur que hagué 
d’entrar en combat durant l’anomenada 
“Venjança dels almogàvers” per la mort 
de Roger de Flor decretada per l’empera-
dor Andrònic II. “Aquí sí que lluita, per-
què eren quatre gats i totes les mans eren 
necessàries”, argumenta Cingolani. Com 
també és evident la seua participació al 
setge de Gal·lípoli, del qual és nomenat 
capità, un càrrec més actiu militarment 
que el de mestre racional. A l’hora de 
participar en aquells fets, és evident que 
Muntaner condimenta l’acció i la seua 
èpica en benefici del relat i, lògicament, 
del seu protagonisme.

L’home de prestigi 
L’any 1315 Muntaner s’estableix a Valèn-
cia, on la fortuna que li resta li permet 
invertir en negocis comercials. I és 
escollit membre del Consell de la ciutat 
per la parròquia de Sant Nicolau, distric-
te on resideix, tot i que els estudiosos no 
n'han pogut localitzar el punt exacte. És 
un home influent, al cap i a la fi, que fins 
i tot arriba a la màxima responsabilitat 
política a la ciutat, el càrrec de jurat, que 
assoleix en un parell de vegades, segons 
s’ha pogut documentar, i és possible fins 
i tot que una tercera vegada. “La vincu-
lació a València, amb tot, és antiga. A 

finals del segle XIII, quan encara és jove 
i forma part de l’armada de Roger de 
Llúria, i ja ha començat a acumular una 
certa riquesa, diposita a la ciutat parti-
des de diners, té interessos econòmics a 
València, inversions diríem avui en dia”, 
almenys això assegura Coll i Alentorn”, 
explica Rodrigo. 
Hi ha, a més, el seu matrimoni amb 
Valença (més coneguda pel seu diminu-
tiu de Valençona), a la qual s’ha atribuït 
un origen a l’alqueria de Xirivella, 
però d’això “no n'hi ha cap constància 
documental”, acota el nostre historia-
dor. Tampoc no se sap quin era el seu 
cognom: es parla d’un possible llinatge 
Castell que Rodrigo també bandeja, per 
no estar provat documentalment. Ni de 
qui era filla Valença, atès que, segons 
el usos de l'època, perdia el cognom 
patern en casar-se. Alguns historiadors 
assenyalen que el pare devia ser senyor 
de Xirivella, però el professor de la Uni-
versitat de València no ho creu possible: 
“Si Muntaner no va poder ser senyor de 
Xirivella [vegeu reportatge en aquest 
mateix suplement sobre 'La València 
de Ramon Muntaner’], menys encara el 
pare de Valença”.

Sí que se sap que es concertà el ma-
trimoni sent Valença una xiqueta encara 
i que Muntaner hagué d’esperar uns 
anys, fins al 1311, per fer el casament a 
causa de la diferència d’edat, com recull 
la Crònica. També se sap que tingueren 
tres fills, Martí, Macari i Caterina, i que 
Valença acompanyà Muntaner a l’illa 

→

a VaLÈNCIa, MUNTaNER FOU UN HOME 
D'INDUBTaBLE PRESTIGI GRÀCIES aLS SEUS 
FETS D'aRMES I EL SEU PODER D'INFLUÈNCIa
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de Djerba. Fins que s’instal·len defini-
tivament a València, on és un ciutadà 
“molt ben considerat, de gran prestigi 
personal. No fou un prestigi procedent 
del seu patrimoni, perquè mai tingué 
una enorme fortuna, ja que perdé gran 
part dels seus guanys de guerra a mans 
d’una flota veneciana”. Muntaner fou fet 
presoner pels venecians, que mataren 
més 40 homes de la seua galera. Venècia 
sols tornaria una part de les riqueses 
confiscades a la mort del cronista. “Es 
degué refer econòmicament, però no 
arribà al nivell econòmic a què podia 
haver arribat. El seu prestigi prové dels 
fets d’aventures i els seus serveis als reis 
d’Aragó i Sicília”. 

“Al Regne de València”, prossegueix, 
“Muntaner tenia propietats d’entitat 
modesta. Sabem que era senyor d’una 
alqueria en el terme de Corbera, que 
permutà amb un cavaller per una torre 
al terme del Romaní. I també fou senyor 
d’un petit poblat al terme de Beniferri. 
Era, per tant, una fortuna mediocre, no 
gran cosa”.

Això no és obstacle per fer-se un lloc 
de privilegi  a València i el govern muni-
cipal. Entre els anys 1326 i 1329, una de 
les principals preocupacions de la ciutat 
és el tema foral, l’intent que el rei decrete 
que tot el regne de València es regisca 
pels mateixos furs i posar fi així al doble 
règim jurídic, atès que moltes zones es 
regien pel Fur d’Aragó i, en alguns casos, 
per les lleis catalanes. “És tracta d'un 
fruit de la contesta dual catalanoarago-

nesa. Jaume I intentà la unificació però 
no ho va aconseguir totalment durant el 
seu regnat”, diu Rodrigo. Muntaner seria 
un dels principals negociadors amb 
la corona formant part d’una junta de 

trenta ciutadans notables, “la qual cosa 
indica la confiança que hi havia en ell 
com a persona influent”. 

Una altra mostra és la seua inclu-
sió en el seguici de València durant la 
coronació, l’any 1328, del rei d’Aragó, 

a Saragossa. I, en la mateixa línia, hi 
ha un episodi “tant o més significatiu”, 
quan les Corts de València aproven la 
unificació dels furs, l’any 1329. Hi ha un 
acte solemne de jurament a càrrec del 
rei Alfons el Benigne i d’acatament de 
la monarquia. En l’acta d’aquell esdeve-
niment, recollit a l’incunable del Llibre 
dels Furs, el primer nom que figura en 
referència a la delegació que envia el 
Consell de València, la capital del Regne, 
és el de Muntaner. “Això no pot ser 
casual, implica que hi ha una especial 
consideració per part de la ciutat cap a 
la seua figura. Un home particularment 
estimat”, afirma Rodrigo.

Mort a Eivissa 
El final de la vida de Muntaner està associ-
at a una història precedent, la del trasllat 
a Perpinyà del nadó que hauria de ser el 
futur Jaume III de Mallorca. L’any 1332, 
quan Jaume III ja és el monarca, premia 
el cronista pels seus serveis amb el càrrec 
de camarlenc de la cort mallorquina, un 
càrrec honorífic d’especial relleu, i batlle 
d’Eivissa, amb uns ingressos econòmics 
adients per sostenir la seua vellesa. “Eren 
càrrecs econòmicament productius”, 
apunta l’historiador. El rei, a més, l’arma 
cavaller. “Un retir honorable i un premi 
una mica tardà, diria jo, perquè als pocs 
anys morí a Eivissa, al setembre del 1336”, 
opina Mateu Rodrigo. 

Mor amb 71 anys, per sobre de l’expec-
tativa de vida de l’època. Fou soterrat en 
un convent de dominics a Eivissa, però les 
seues despulles les traslladaren a València, 
al convent de Sant Domènec, a una cape-
lla pròpia, dedicada a sant Macari. Una 
operació supervisada precisament pel seu 
fill Macari en compliment del testament 
del cronista. La capella, i unes altres cape-
lletes, són demolides, al segle XV, per cons-
truir-ne una de més gran, la de la Mare de 
Déu del Roser, que al seu torn desapareix 
al segle XIX. No se sap ben bé què va 
passar amb les restes, però Mateu Rodrigo 
sospita que degueren ser traslladades al 
cementeri del convent de Predicadors. 
“Però notícia certa, no hi ha”. •

investigació. A la pàgina anterior, 
la casa pairal de Ramon Muntaner, 
localitzada per l'investigador gironí 
Josep Maria Gironella. A l'esquerra, 
l'erudit Mateu Rodrigo. A sota, cartell 
d'un congrés d'aquest estiu.
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