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INTRODUCCIÓ

1. ELS PRECEDENTS

Al llarg de molt de temps, i fins darrerament, la crònica de Desclot
ha estat considerada com el primer text historiogràfic en prosa cata-
lana. Aquest judici es deu, però, a dues equivocacions de perspecti-
va. D’una banda, a l’errònia valoració del Llibre dels fets de Jaume
I, tant pel que fa a la datació (es pensava que el text conservat cor-
responia a una redacció de mitjan segle XIV, atès que el manuscrit més
antic que el transmet és de 1343), com pel fet que no ha estat consi-
derat com un llibre d’història, sinó com una obra d’un altre gènere,
de difícil definició. D’altra banda, no s’havien tingut en compte altres
textos historiogràfics escrits en català que, tot i no ser de producció
original o no haver estat correctament datats, eren anteriors a l’obra
de Desclot i ja havien creat una tradició. Aquest doble error de valo-
ració, juntament amb d’altres —com ara la suposada objectivitat del
cronista o, encara avui dia, la creença en l’existència de cants de gesta
catalans—,1 havia reduït notablement la possibilitat de comprendre

–––   5 –––

1. Des de la primerenca utilització de l’obra de Desclot, a mitjan segle XIX, per
part de l’historiador sicilià Michele Amari, i sobretot gràcies a Ferran Soldevila, el cro-
nista ha gaudit de la merescuda reputació de font de primària importància, però
també de la fama d’historiador objectiu. Com he argumentat àmpliament a CINGO-
LANI 2006a, i com explicaré més endavant, és un error metodològic greu pressupo-
sar l’objectivitat d’un cronista. Pel que fa als cants de gesta, que suposadament havien
descobert —i, en alguns casos, fins i tot reconstruït— Manuel de Montoliu i el mateix
Ferran Soldevila, a imitació dels cantos noticieros de la literatura castellana, s’ha pogut
demostrar recentment que no van existir, sinó que van ser un invent d’aquests crítics;
vegeu sobre aquest tema ASPERTI 1993, i CINGOLANI 1991-1992 i 2005. De fet, també
la crítica castellana ha revisat notablement el corpus de la seva poesia èpica i n’ha supri-
mit els cantos noticieros com a concepte i com a producte (vegeu CATALÁN 2000).
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amb exactitud el significat i el valor del Llibre del rei En Pere i dels
seus antecessors passats, com alguns manuscrits titulen la crònica de
Bernat Desclot. 

És adient, doncs, sia per corregir alguns d’aquests errors d’inter-
pretació, sia per fer més entenedores altres parts de la introducció,
situar breument l’obra de Desclot dins del context evolutiu de la his-
toriografia de la Corona d’Aragó, tant en llatí com en català, i con-
siderar, encara que mínimament, com s’ha de llegir l’obra d’un his-
toriador medieval, per tal d’evitar atribuir-li categories i propòsits que
són absolutament actuals.2

En un primer moment, gairebé l’única forma d’escriptura histò-
rica, tant als comtats catalans,3 com més tard al regne d’Aragó, foren
els annals, sintètiques llistes de dates importants, especialment la
mort de reis, comtes, bisbes i abats, i igualment alguna efemèride 
especial, com ara la conquesta d’una ciutat o una batalla. Nascuts 
al monestir de Cuixà, acollits i continuats a Santa Maria de Ripoll,
des d’on foren difosos, al llarg del temps, a altres centres eclesiàstics,
com Roda o Tortosa, aquests textos essencials marquen les coorde-
nades històriques i polítiques que defineixen la configuració dels
comtats catalans. Per exemple, palesen la seva dependència respecte
a l’imperi dels francs —al qual deuen llur existència el comtat i els
comtes de Barcelona—, la inserció en un temps cristià començat pel
naixement de Crist, i l’inici del distanciament respecte a l’autoritat
central franca —cosa que, amb un cert optimisme nacional, s’ha con-
siderat “la marxa cap a la independència”. No és pas per casualitat
que el principi d’aquesta activitat de fixació del record, si bé míni-
ma, es remunti al temps del comte Borrell II (947-992), quan les
dinasties comtals de Barcelona, i les derivades d’Urgell, Cerdanya i
Besalú, ja feia temps que transmetien de forma hereditària els seus
dominis de pare a fill, i quan, després del saqueig de Barcelona de 985,

–––   6 –––

2. Respecte a les tradicions historiogràfiques a la Corona d’Aragó, vegeu-ne un
ampli estudi a CINGOLANI 2006b i 2007b. Pel que fa a la manera de llegir i utilitzar
una crònica, vegeu CINGOLANI 2006a.

3. Utilitzo aquesta designació, comunament acceptada, perquè és inexacte his-
tòricament parlar de Catalunya abans de mitjan segle XII.
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mite, i força diferent del rei Pere històric, que encara necessita una
profunda revisió.53

6. MANUSCRITS

La crònica de Bernat Desclot és el text de la literatura medieval en
català amb una tradició manuscrita més nombrosa; només se li apro-
pen la versió catalana dels Usatges de Barcelona i el Llibre dels àngels
d’Eiximenis. Tot i que encara no es pot construir un stemma que rela-
cioni els diferents manuscrits entre ells, es poden classificar fàcilment
en tres grups: el que transmet la primera redacció, el que transmet només
els capítols revisats en la segona i el que completa la segona redacció
amb la darrera part de la primera.

La primera redacció només es conserva en un manuscrit:
O, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 152, començament del

segle XV.

La segona redacció, que comprèn els caps. 1-130, és transmesa per
sis manuscrits:

A, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 486, final del segle XIII.
C, Barcelona, Biblioteca del Seminari Conciliar 150, segle XIV i

XVIII.
E, Saragossa, Biblioteca del Seminari Conciliar 15, mitjan segle XIV.
G, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 1, final del segle XIV -

principi del XV.
L, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 241, final del segle XIV.
P, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 306, final del segle XVII.

Els altres testimonis completen la segona redacció amb els capí-
tols 131-168 procedents de la primera:

B, Biblioteca de El Escorial M-I-29, segle XIV.

–––   48 –––

53. Com resulta evident de la biografia de SOLDEVILA 1963; la revisió l’he
començada a CINGOLANI 2006a, però tinc prevista una nova biografia del rei.
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D, Madrid, Biblioteca Nacional de España 647, segle XIV.
F, París, Bibliothèque Nationale de France esp. 305, mitjan segle XV.
H, Barcelona, Biblioteca Universitària 759, segle XIV.
K, Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó Mercè 115, segle XV.
J, Barcelona, Biblioteca Universitària 67, segona meitat del segle XV.
M, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 1621, any 1600.
N, Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó Mercè 90, segle XVIII.
Q, Montserrat, Biblioteca del Monestir 1397, poc abans de 1796.
R, Ciutat del Vaticà, Biblioteca Apostolica Vaticana Urb. lat.

894, segle XVI.
S, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 487, mitjan segle XV.
T, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, perdut.
V, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 943, segle XIV.
X, Madrid, Biblioteca de la Academia de la Historia, segona mei-

tat del segle XIV.
Y, Madrid, Biblioteca Nacional de España 5939-5940, any 1732.

Existeixen dues traduccions medievals parcials de la crònica de Des-
clot, una al castellà, possiblement de mitjan segle XIV, conservada a
la Biblioteca Nacional de España, a Madrid, en el ms. 1814 (còdex
molt proper a S), del final del segle XV; l’altra a l’aragonès, conser-
vada també en un còdex del final del segle XV, el ms. N-I-13 de la Biblio-
teca de El Escorial. L’única edició impresa abans del segle XIX és la
versió castellana de Rafael Cervera, publicada a Barcelona el 1616.54

7. LA PRESENT EDICIÓ

L’edició que es presenta pren com a base la de Miquel Coll i Alen-
torn (1949-1951); no n’és, però, una simple versió actualitzada grà-
ficament, ni tampoc és una nova edició crítica, sinó que s’ofereix un
text profundament revisat per tal d’oferir la crònica de Desclot en una

–––   49 –––

54. Vegeu GENÍS 2006. CINGOLANI 2006b acompanya l’edició facsímil de les
primeres edicions de les quatre Grans Cròniques, i hi és present tant l’edició de Cer-
vera com la primera edició en català, la de Buchon (París 1860).
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forma més correcta i, alhora, llegidora. L’edició de Coll i Alentorn,
com ell mateix declarava, no és una veritable edició crítica, ja que no
es va elaborar a partir de la col·lació completa de tots els manuscrits
conservats. Es va prendre com a base per als caps. 1-130 el ms. A, atès
que és el testimoni més antic (final del segle XIII) —amb el suport del
ms. E per restituir el text de les llacunes que presenta el ms. A—, i per
als caps. 131-168 es va emprar el ms. J (segona meitat del segle XV),
fet que provoca diferències notables en la llengua de les dues seccions
de l’edició. El problema principal, tanmateix, no rau en el fet que no
sigui una edició crítica en sentit estricte, sinó en l’elecció del manus-
crit base i en els criteris d’edició adoptats. 

El ms. A és un còdex d’alta qualitat gràfica —luxós, en pergamí,
copiat per un bon professional i amb espai per a nombroses il·lus -
tracions—, però ofereix un text de molt baixa qualitat. L’enorme quan-
titat d’errors que conté és testimoniada per les nombrosíssimes cor-
reccions que Coll ja hi va introduir. A més a més, seguint una pràctica
editorial força usual a l’època, i encara avui dia, l’editor va limitar les
seves intervencions a casos d’error manifest, sense confrontar siste-
màticament la lliçó del manuscrit amb la d’altres testimonis. Resul-
ta evident, doncs, ja a primera vista, que el text publicat per Coll no
és prou satisfactori. 

Davant la impossibilitat de presentar, de moment, una edició crí-
tica que tingui en compte tots els testimonis conservats, s’ha tractat
de millorar el text publicat per Coll —reproduït en totes les edicions
posteriors— a partir de l’acarament amb altres manuscrits. He esco-
llit dos testimonis per col·lacionar-los amb el text editat per Coll: el
ms. O, l’únic que conserva la primera redacció, i el ms. F, base de l’e-
dició vuitcentista de Buchon, la primera edició de la crònica en llen-
gua original. La selecció d’aquests testimonis no es deu solament a
les facilitats que comporta haver transcrit bona part de la primera redac-
ció (vegeu Cingolani 2006a) i tenir a l’abast un text imprès (l’edició
de Buchon), sinó que ha estat determinada eminentment per factors
ecdòtics. Tot i que no disposem d’un stemma codicum que ens per-
meti filiar els diversos testimonis, és a dir, que mostri les relacions
de dependència que s’estableixen entre ells, els estudis inèdits que va
portar a terme Jordi Rubió i Balaguer abans de la Guerra Civil —pre-

–––   50 –––
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parava una edició crítica de la crònica que va quedar interrompuda—55

i les observacions del mateix Coll i Alentorn, deixen entendre amb
claredat que el ms. F s’ha de situar en els nivells més baixos del pos-
sible stemma, és a dir, en un moment de la transmissió molt allu nyat
de l’original, mentre que el ms. A hi és més proper. La confrontació
amb el ms. O (testimoni de la primera redacció) m’ha permès d’es-
menar amb fiabilitat errors del ms. A: si O i F, que es troben en moments
de la transmissió tan distants entren si, coincideixen en una lliçó i A
en porta una de diferent, he considerat que el ms. A conté un error,
mentre que O i F conserven la lliçó correcta. Gràcies a la col·lació dels
mss. O i F amb l’edició de Coll, he pogut corregir el text que va publi-
car en més de tres-cents cinquanta passatges.56

Cal considerar un altre aspecte, respecte a les modificacions que
he introduït en el text, que pot semblar secundari, però té importància
en una edició amb grafia modernitzada com la que es presenta. Els
copistes tendien a aglutinar paraules, especialment quan hi interve-
nia la conjunció e; per això Coll, quan trobava el al manuscrit, inter-
pretava regularment e el. Per mirar d’alleugerir la lectura i de no afei-
xugar encara més l’estil de Desclot, ja extremadament paratàctic
—sia per influència del llatí de la Cancelleria o perquè era típic de la
prosa en vulgar—, he procurat mantenir l’article el, i no separar-lo
en e el, sempre que m’ho permetés la lliçó dels testimonis i el con-
text sintàctic. Gràcies a aquesta operació, la prosa de Desclot resul-
ta molt més elegant i llegidora.

Pel que fa als criteris d’actualització gràfica, s’han seguit els habi-
tuals d’aquesta col·lecció, consistents a adaptar les grafies antigues a
la norma contemporània. Excepcionalment, però, atès que l’edició par-
teix de dos manuscrits distants en el temps, per evitar l’estranyesa que
pot causar la divergència de formes d’ús habitual, s’han reduït a una
sola forma alguns binomis emparentats etimològicament. Hem donat

–––   51 –––

55. A l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans es conserva la part del text que ja
s’havia imprès, les galerades d’una altra secció i també els apunts i fitxes preparatò-
ries per a l’edició. Tots aquests materials, que he pogut consultar, ajuden a fonamentar
el raonament que exposo tot seguit.

56. Alguns casos més dubtosos els he presentats en nota.
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prioritat a la versió més “moderna” del mot (per exemple, regi-
na/reina, aidar/ajudar, esgleia/església, galea/galera). També s’han
regularitzat moltes de les grafies dialectals del ms. A, copiat per un
copista de l’Empordà o del Rosselló, que haurien complicat la lec-
tura i haurien creat la necessitat d’ampliar l’anotació o el glossari (per
exemple, crou/creu, vou/veu, secórrer/socórrer). La morfologia ver-
bal, en canvi, no s’ha modificat, de manera que s’ha mantingut la doble
forma que presenten alguns verbs, sobretot en pretèrit perfet, com
hagren/hagueren, a excepció de l’alternança entre creu/crec i fo/fou,
que s’ha reduït a les formes més modernes crec i fou per evitar con-
fusions. També s’han mantingut els casos de tmesi en les perífrasis
de futur i de condicional, com per exemple desbaratar-los-ets (‘els des-
baratareu’), desbaratar-los-hem (‘els desbaratarem’), perdonar-li-hia
(‘li perdonaria’), anar-se-n’hia (‘se n’aniria’), fer-los-hia (‘els faria’),
lleixar-los-hia (‘els lleixaria’), etc.

S’afegeix un glossari mínim en què es dóna la interpretació dels
mots més inusuals per al lector actual.

Les notes ofereixen tres tipus d’informació. En primer lloc, es faci-
liten dades sobre els referents històrics que apareixen al llarg de la crò-
nica per ajudar a la comprensió del text; en segon lloc, es descriuen
les diferències entre les dues redaccions del text, tant els canvis en la
formulació d’algun passatge, com, sobretot, les supressions i addi-
cions de capítols sencers; per últim, es destaquen les operacions de
manipulació del cronista a l’hora de narrar els fets, i especialment s’e-
videncien les seves invencions, per tal que el lector pugui copsar
quines intencions el movien a transformar la realitat històrica sota l’a-
parença d’una pretesa objectivitat.

–––   52 –––
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LLIBRE DEL REI EN PERE D’ARAGÓ E DELS SEUS
ANTECESSORS PASSATS
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Del pròleg del llibre

Ací comença lo llibre que En Bernat Desclot dictà e escriví dels
grans fets e de les conquestes que faeren, sobre sarraïns e sobre altres
gents, los nobles reis que hac en Aragó qui foren de l’alt llinatge del
comte de Barcelona.

Aquest comte de Barcelona havia una germana molt bella e de gran
valor, e donà-la per muller a l’emperador de Castella, de la qual
dona hac dos fills, e la un hac nom don Sanxo, qui fou rei de Caste-
lla, e l’altre hac nom don Ferrando, qui fou rei de Lleó.

A cap d’un temps morí la germana del comte de Barcelona, empe-
radriu de Castella, e l’emperador pres altra muller, una dona cosina
germana de l’emperador d’Alemanya, e hac d’ella una filla qui hac
nom dona Sanxa, e donaren-la a muller al rei don Alfonso d’Aragó,
qui fou fill del comte de Barcelona. E d’aquest rei don Alfonso fou
fill lo rei En Pere d’Aragó, e el comte de Proença, e En Ferrando, qui
era abat de Montaragó, e tres filles. Del rei En Pere fou fill lo rei En
Jacme, aquell qui conquès Mallorques e València amb tot lo regis-
me. E d’aquest rei En Jacme e madona la reina, qui fou filla del rei
d’Hongria, eixí lo rei En Pere d’Aragó, qui fou lo segon Alexandri
per cavalleria e per conquesta.

4-5. Desclot reflecteix aquí, i més endavant (vegeu la nota al cap. 1, r. 14, i al cap.
3, rr. 40-41), la seva escassa consideració envers els reis d’Aragó anteriors a la unió
amb el casal de Barcelona, com és habitual en la historiografia catalana des dels Gesta
comitum Barcinonensium fins al rei Pere III, que només té en compte els reis d’Ara-
gó del casal de Barcelona; tanmateix, és a partir del model proposat en la Crònica Gene-
ral de Pere III, o Crònica de Sant Joan de la Penya, que es començarà la història de
la corona catalanoaragonesa amb els monarques aragonesos previs a la unió; vegeu CIN-
GOLANI 2006a: 23-50, 2006b: 218-226 i 2007b: 206-224.

6-20. El comte de Barcelona és l’avantpassat fundador en la teoria historiogrà-
fica de Desclot, i correspon a la fusió de Ramon Berenguer III i IV en un únic «Bon
Comte» (vegeu la introducció, pp. 34-35). El resum genealògic, que comprèn cinc gene-
racions de comtes-reis, és especial perquè, per raons de propaganda, s’emfatitzen els
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Ara lleixarem a parlar de tots los reis qui foren aprés lo comte de
Barcelona e parlarem en qual manera lo Bon Comte de Barcelona gasa-
nyà lo regisme d’Aragó. 

–––   56 –––

lligams familiars tradicionals amb la casa de Castella i amb la casa imperial alemanya,
mentre que s’ometen les relacions de parentesc amb França i amb Aragó; és eloqüent,
per exemple, el silenci sobre la sang aragonesa d’Alfons I (de Catalunya, II d’Aragó)
el Cast, fill de Peronella d’Aragó; vegeu CINGOLANI 2006a: 35-39. Per al significat de
la qualificació de Pere II com un «segon Alexandre» i les llegendes amb què es rela-
ciona aquesta imatge, vegeu CINGOLANI 2006a: 291-315. Els personatges esmentats
són, per ordre: Ramon Berenguer IV (1131-1162), la seva germana Berenguera, casa-
da el 1128 amb Alfons VII de Castella (1126-1157), i llurs dos fills, Sanç III de Cas-
tella (1157-1158) i Ferran II de Lleó (1157-1188). Després de la mort de Berenguera
(1149), Alfons es casà, el 1152, amb Riquilda de Polònia, o Rica, neboda —i no pas
filla— de Frederic I Barba-roja Hohenstaufen (1152-1190); Desclot no esmenta que
després de la mort d’Alfons VII, Riquilda es casà amb Ramon Berenguer III de Pro-
vença, cosí segon d’Alfons I el Cast (1162-1196). De la unió d’Alfons VII de Caste-
lla amb Riquilda, va néixer Sança, que el 18 de gener de 1174 es casà amb Alfons I el
Cast. Els fills d’aquest matrimoni foren Pere I (de Catalunya, II d’Aragó) el Catòlic
(1196-1213), Alfons II de Provença (1196-1209) i Ferran, abat de Montaragó. La
reina Sança, a la seva mort, el 1208, es féu enterrar a Sixena, monestir que ella matei-
xa havia fundat, on també seria enterrat el seu fill Pere I; sobre les figures femenines,
vegeu AURELL 1998.
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Capítol I.  Com lo comte de Barcelona eixellà mossèn Guillem Ramon
de Montcada

Diu lo conte que, quan lo Bon Comte de Barcelona hac conquesta
tota la forts terra de Catalunya per gran esforç e per gran proea, e n’hac
gitats e morts tots los sarraïns tro a Lleida e tro en les muntanyes de
Prades e de Siurana, qui és molt forts terra, anà assetjar Lleida, qui
és una rica ciutat qui adoncs era de sarraïns.

E esdevenc-se que, abans que el Bon Comte de Barcelona fos al
setge de Lleida, que havia en la cort del Bon Comte de Barcelona un
senescal de molt gran llinatge, de la terra de Catalunya, qui havia nom
En Guillem Ramon de Montcada, senescal. E fou ventura que, per
alcuna raó que jo no vull ara contar, que el comte de Barcelona lo gità
de la sua terra e l’exilià, e aquest senescal, En Guillem Ramon de Mont-

–––   57 –––

5

10

1-2. Els tres primers capítols, que tenen la funció de relat dels orígens i expli-
quen com els comtes del casal de Barcelona arriben a ser reis d’Aragó, eren absents
en la primera redacció de la crònica, on, en canvi, apareix un exili paral·lel de Guillem
Ramon de Montcada datat als primers anys del regnat de Jaume I; vegeu CINGOLA-
NI 2006a: 53-55. Desclot manipula les dates per tal de situar Ramon Berenguer IV a
l’apogeu del seu poder en el moment que li fou oferta la corona d’Aragó: per a la his-
tòria catalana som entre la fi de desembre de 1148, puix que ja s’ha conquerit Torto-
sa, tot i que no s’esmenta, i la fi de setembre de 1149, abans de la presa de Lleida (Pra-
des i Siurana cauran entre 1152 i 1153); al seu torn, els esdeveniments de la història
aragonesa s’han de datar entre avançada la primavera de 1134, abans del setge de Fraga
per part d’Alfons I el Bataller (1104-1134), i el novembre del mateix any, en què morí
el rei.

11. En Guillem ... senescal: de fet, Guillem Ramon, el Gran Senescal, no perta-
nyia al llinatge dels Montcada; la unió dels llinatges s’esdevingué amb el matrimoni
entre Guillem Ramon i Beatriu de Montcada (vegeu SHIDELER 1987). Coll i Alentorn
creu en l’existència d’una llegenda, precedent a Desclot, relativa a Guillem Ramon de
Montcada, nét del Gran Senescal, que el 1194 assassinà l’arquebisbe de Tarragona Beren-
guer de Vilademuls. A CINGOLANI 2006a: 51-73 demostro que la versió de Desclot
és a l’origen de la llegenda i que són les successives versions les que identifiquen el
Gran Senescal amb el seu nét; sobre aquestes versions, vegeu COLL 1993: 193-242.
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cada, anà-se’n en Aragó, e presentà’s denant lo rei e saludà-lo molt
altament:

—Sényer —dix ell—, Déus sau vós e vostra cort. Jo son vengut
a vós qui sóts refugi d’exiliats, e prec-vos, sényer, que hajats mercè
de mi e que em vullats sostenir en vostra terra, que honrat hom son
e d’alt llinatge. E mon senyor, lo comte de Barcelona, per falses lau-
sengers qui m’han acusat amb ell, ha’m exiliat de sa terra e ha’m tolt
tot quant jo havia. Per què jo us prec, sényer, que vullats que jo us
servesca així com bon vassall deu servir noble senyor.

Quan lo rei entès que aquest era En Guillem Ramon de Mont-
cada, senescal, llevà-se del siti en què seïa, e pres-lo per la mà e assec-
lo prop si. 

—Sényer —dix lo rei—, vós siats benvengut, així com a bon cava-
ller e d’honrat llinatge que vós sóts. Per ma fe, moltes vegades havia
desitjat que us pogués veer e tenir en ma cort, per la gran noblea de
llinatge e de cavalleria que en vós és. E sapiats que res que mester vos
sia no us fallirà en ma cort.

E d’aquí avant lo rei féu-li donar tot ço que mester hac, que no
li fallí res mentre que fou en la sua cort.

Ara lleixarem a parlar d’En Guillem Ramon de Montcada, senes-
cal, e parlarem del rei. 

Capítol II.  Com lo rei d’Aragó assetjà Fraga e hi morí

Esdevenc-se, a cap de poc de temps, que el rei d’Aragó manà cort
a la festa de Sant Joan a Saragossa, qui és la maestra ciutat del regis-
me d’Aragó. E aquí vengren tots los barons de tota la terra. E el rei
aquell jorn féu molt gran festa, e féu cavallers, e donà grans dons

14. lo rei: Alfons I el Bataller, rei d’Aragó (1104-1134), que el cronista deixa en
l’anonimat, com també hi deixa el seu germà Ramir II el Monjo (1134-1138) i la filla
d’aquest, Peronella, esposa de Ramon Berenguer IV, fet que mostra eloqüentment
els sentiments antiaragonesos de Desclot i la consideració de superioritat del llinat-
ge dels comtes de Barcelona per la seva major antiguitat respecte als reis aragonesos;
sobre aquestes idees, vegeu CINGOLANI 2006a: passim i 2006c.

16. sau: ‘salvi’.
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a cavallers e a joglars. E, quan venc l’endemà, ell tenc parlament amb
cavallers e amb hòmens de ciutats e amb bisbes. 

—Barons —dix lo rei—, per tal vos hic he fets ajustar, que us vol-
ria dir paraules qui seran a honor de Déu e a profit de mi e de tots
vosaltres. Que el meu profit e la mia honor és vostra, e el meu dan
és vostre, e el profit e l’honor vostra és mia, e el vostre dan és meu.
Ben sabets que totes aquestes encontrades entorn d’aquesta terra
són de sarraïns, e fan-nos cascun jorn gran dan, e majorment aquells
qui són de la ribera de Cinca entrò sus a Tortosa. Ara, per tal cor jo
he noble cavalleria e bones gents d’armes e lleials a llur senyor, amb
consell e amb volentat de vosaltres, volria que ens aparellàssem de
guerrejar contra ells e que ens venjàssem dels dans que ens fan cas-
cun jorn.

Sobre açò s’assec en son siti, e llevà-se lo bisbe de Saragossa e dix:
—Sényer rei, ço que vós havets dit és obra de Déu, a la qual null

hom no pot mellorar. Per què tot hom se deu esforçar de persona e
d’haver que us ajut. E jo, adés, promet-vos valença de cent cavallers
e de dos mília hòmens a peu a la mia messió.

Quan lo bisbe de Saragossa hac parlat, llevaren-se d’altres bisbes,
e abats e clergues, e proferiren-li de tot quant llur poder bastàs. Puis
llevà-se un honrat baró d’Aragó, e parlà e dix:

—Senyor rei, ço que vós havets dit és gran profit e gran honor nos-
tra, e anc per null temps no oïm res on pus alegres fóssem. Per què
jo us dic per tots los cavallers e els rics hòmens d’Aragó, qui me n’han
dat llur poder que us ho diga, que prenats ells e llur haver en ajuda
e en valença de fer ço qui honor sia de vós e de vostre regisme. E pen-
sats de menar lo fet a avant, que nós farem ço que vós manarets.

—Barons —dix lo rei—, vosaltres m’havets respost així com a bons
vassalls e lleials, per què jo son molt pagat de vosaltres. Mas volria
m’aconsellàssets en qual lloc començarem de tenir nostre setge.

—Sényer —dix un cavaller—, lo lloc on nós havem rebut més de
dan, ço és la vila de Fraga, on ha grans gents e bons guerrers. E, si
nós podem haver primerament aquella vila, per nient haurem puis tota
l’altra encontrada. 

—Certes —dix lo rei—, aqueix consell tenc per bo.
—Sényer —dixeren tots los altres barons—, e a nós tots par bo
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aquest consell. E pensats, sényer, d’enantar lo fet abans que ells ne
sien apercebuts.

Esdevenc-se que en Aragó havia un cavaller qui era molt gran mal-
feitor, que robava camins e faïa gran mal. E el rei caçà-lo tant, tro que
el pres e tolc-li tota sa terra, e tenc-lo grans temps en presó, e puis
lleixà-lo anar per precs d’honrats hòmens qui el demanaren al rei, mas
no li reté res de ço que li havia tolt. E, quan lo rei hac haüt son con-
sell d’anar sobre Fraga, aquest cavaller se pensà que ara se poria ven-
jar del rei, e pres son cavall e ses armes e eixí’s de la terra. E anà-se’n
a Fraga e parlà amb lo senyor del lloc, qui era sarraí. 

—Sényer —dix ell—, jo son vengut ací a tu així com hom a qui
el rei d’Aragó ha tolt tot quant havia, e vull ésser ton cavaller e ton
soldader. E sàpies, per veritat, que el rei ajusta ses hosts per venir sobre
Fraga e per fer guerra amb vosaltres. E, si vós vos volets tenir a mon
consell, vós desbaratar-los-hets, lo rei e tota sa host.

—Amic —dix lo sarraí—, ben siats vós vengut. Jo us faré tant de
bé que ben valrà ço que el rei vos ha tolt. E digats-me en qual mane-
ra farem nostre afer.

—Sényer —dix ell—, vós trametrets per tota la vostra encontra-
da, e metets en la vila dels mellors hòmens d’armes que trobets a peu
e a cavall, aitants com puscats, e fets saber per tota la vostra terra que,
a dia sabut que ells sàpien que el rei d’Aragó haja assetjada Fraga, quan
veuran lo senyal que vós los farets en la torre major, que pensen de
ferir en la host ardidament. E així com ells se combatran amb aquells
de fora, e nós eixirem amb lo gran poder de la vila, del qual ells no

44-45. un cavaller ... mal: aquest cavaller, no documentat històricament, és el
necessari paral·lel negatiu de Guillem Ramon.

45. caçà-lo: ‘l’encalçà, el perseguí’.
48-94. E, quan ... llevaren-lo rei: Fraga havia estat des de sempre objectiu dels

reis d’Aragó. No tenim una font segura per a aquest capítol; tot i així, en cròniques cas-
tellanes hi ha elements que justifiquen l’invent de la traïció. Alfons fou ferit a la bata-
lla del 17 de juliol de 1134 i morí el 8 de setembre; la fama d’invencibilitat del rei i, pos-
siblement, relats confusos sobre la batalla, engendraren la llegenda —de la qual es fa
ressò Desclot— que no havia mort i que havia anat en pelegrinatge a Terra Santa; fins
i tot aparegué un fals Alfons vers el 1170 (vegeu CINGOLANI 2006a: 59-64). Ramir, bisbe
de Roda i monjo a Sant Pere Major, a Osca, succeí el seu germà malgrat l’oposició d’un
sector de la noblesa i d’Alfons VII de Castella, que arribà a ocupar Saragossa. Alfons
I havia deixat el regne a mans dels ordes militars del Temple i de l’Hospital.
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es dessospitaran, e ferrem en ells, e així desbaratar-los-hem e els
vençrem.

Tot enaixí com aquest mal cavaller ho dix, tot així fou ordonat.
Lo rei hac ajustades ses hosts, e venc-se’n e assetjà la vila. E quan venc
un jorn, tots los sarraïns de tota l’encontrada foren justats, e foren
molts grans gents, que no sabem lo compte, tants foren, e van ferir
en la host. E el rei fou armat amb tota sa gent, e eixí fora de les ten-
des per combatre amb los sarraïns. E, mentre que la batalla era molt
gran e que els sarraïns se començaren ja de desbaratar, aquells de la
vila començaren a eixir, qui foren grans gents e ben armats, e feriren
en la host. Els altres sarraïns cobraren vigor e tornaren vers los cres-
tians, e aquella saó foren desbaratats los crestians e perduts. E el rei
se perdé, que no el trobà hom, ne viu ne mort.

Aquest rei no havia enfant negú, mas havia un germà qui era
monge en una abadia. E les gents de la terra anaren-se’n a aquella aba-
dia, e dixeren a aquell seu germà que el rei era mort e, pus no havien
senyor, que volien ell haver per senyor e per rei. E ell dix-llur que
molt temps havia estat fora del segle e havia servit a Déu, e que dura
cosa li semblava que desemparàs l’orde.

—Sényer —dixeren los barons d’Aragó—, açò és cosa a la qual
vós no us podets excusar, que nós havem perdut nostre rei e gran res
de nostres gents, e som romases sens hereu e sens govern, per què la
terra seria en gran perill.

—Barons —dix lo monge—, sí faré, amb un covinent: que sem-
pre que jo haja haüt un fill o una filla de qualque muller jo haja, que
sempre jo me’n pusca tornar en l’orde.

Açò li atorgaren los barons de la terra, e tragueren-lo de l’abadia
e llevaren-lo rei. E donaren-li muller una dona qui era filla del rei de
Lleó, e d’aquesta dona hac una filla. E a poc de temps que la filla fou
nada, la reina morí, e puis lo rei desemparà lo regisme e tornà-se’n
en l’abadia on solia estar. E, a poc de temps que fou en l’abadia, morí.
E així la terra romàs sens rei gran temps.

E fou aventura que En Guillem Ramon, senescal, escapà, amb pocs

90. covinent: ‘pacte, condició’.
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