
LA HISTORIOGRAFIA DE CATALUNYA

EN EL PERIODE PRIIIITIU *

I

DELIMITACDO CRONOLOGICA

No son totalment inexistents a casa nostra les mostres d'activitat his.

toriografica en temps anteriors als inicis de la Reconquesta , i es de desitjar

que algu les ordeni i estudii com a representatives d'un periode preliminar

de la nostra historiografia . Pero es evident que la invasio musulmana

motiva en el nostre pals , i marcadament en 1'activitat historiografica, un

profund trasbalsament : el mon anterior a ella es un mon diferent del que

apareix despres , i entre ambdos hi ha molt pocs punts de contacte, els

quals caldrd cercar mes aviat en la persistencia d'unes mateixes actituds

i aptituds historiografiques de la nostra gent a traves de mfiltiples avatars i en

llurs raons profundes , que no pas en tradicions o normes d ' escola o en in-

fluencies d'uns textos damunt uns altres. De fet , la invasio sarraina pro-

dueix en la nostra historiografia , mes que una solucio de continuitat, una

veritable mutacio. l;s com un arbre tallat, de la rel del qual rebrotds tin

arbre nou : de la mateixa especie, amb la mateixa rel mes o menys evolu-

cionada i xuclant la saba del mateix terrer , pero un arbre nou, amb una

personalitat i individualitat noves , diferents per tant de les de l'arbre

tallat i desaparegut.

Per aixo cal estudiar separadament el periode preliminar i el periode

primitiu . Aquell, com etimologicament vol significar - se amb l ' apellatiu,

es troba abans del limes , i per tant fora del limes ; aquest , constitueix

* [A proposta d'una ponencia formada pels Membres de l'INSTITUT n'ESTUDIS

CATALANS senvors Jordi Rubio , de la Secci6 Historico -Arqueologica , Pere Bohigas,

de la Secci6 Filologica , i Ferran Soldevila , de la Seccib Historico-Arqueologica,

l'INSTITUT , en sessi6 plenaria celebrada el dia 15 d'abril de 1950, acorda per unani-

nimitat concedir el I Premi Mila i Fontanals al senyor Miquel Coll i Alentorn pel

seu treball La laistoriografia de Catalunya en el periode primitiu.

En la mateixa sessio l'INSTITUT prengue l'acord de publicar aquest treball. -

R. A. i S.]
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2 M. COLL I A,LENTORN

la naixent manifestacio d'una activitat que, dins el mateix limes, anira
creixent i desenvolupant-se, sense que es trenqui la illacio logica i organica
entre els uns i els altres periodes, fins als nostres mateixos dies. hs
aquest segon periode, que es clou en iniciar-se el de plenitud vers 1244
- data, segons Nicolau d'O1wer, de la primera redaccio de la cronica de
Jaume P - el que acf ens proposem d'examinar.

En aquest lapse de temps de mes de cinc segles de durada, la nostra
historiograna passa del no-res a una activitat prou remarcable, tant en
el nombre de produccions, corn en la seva expansio i localitzacio geografica,
cone en la seva estructuracio en generes diversos. Dins aquesta evolucio
sembla que caldria distingir dos subperiodes : un que podriem anomenar
primitiu inicial i que comprendria fins a finals del segle xi, i 1'altre que
hom qualificaria de primitiu evolucionat i que abastaria la resta. Dues
grans figures centrarien, encara que de diversa manera i no pas cronologica-
ment, l'un i 1'altre subperiode : 1'abat-bisbe Oliba, el primer, i el conite
Ramon Berenguer IV, el segon.

II

MIOTIVACIO DEL PRESENT ESTUDI

Els grans recalls documentals i de textos publicats des de finals del
segle xvii fins a principis del segle xix, especialment la Marca Hispanica,
I'Espaila Sagrada i el Viage de Villanueva, han posat a la nostra disposicio
i han salvat sovint de la perdua total molts dels textos historiografics
produits en 1'epoca que acabem de delimitar. Sobre la base dels coneguts
fins aquell moment, dos eminents erudits, Ferran Valls i Taberner i I,luis
Nicolau d'Oittier, van publicar el 1932 sengles estudis historiant la rostra
historiografia primitiva, el primer constituint un treball dedicat especial-
ment a la materia,2 el segon integrant, corn a examen d'un dels aspectes
parcials, un estudi de tot el quadre historic i social de Catalunya a 1'epoca
romanica.3 Aquests dos treballs son un precios i insubstituible ajut per
a tots els qui vulguin enfondir en la materia que ens ocupa, pero la limi-
tacio amb que, per causes diverses, aquells dos erudits van haver d'escriure

i. L. NICOLAU D'OLWER, La Cronica del Conqueridor i els sews problemes,
EUC, XI (1926), 79 ss.

2. FERRAN VALLS i TABERNER, Els inicis de la historiografia catalana, dins Ara-
tisos d'histe)ria i de Ilegenda (Barcelona 1932), 112 ss.

3. La Catalogne it I'dpoque romane, Conferences faites A la Sorbonne en 1930
par MM. ... NICOLAU D'OLwER .. (Paris 1932).
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LA HISTORIOGRAFIA DE CATALUNYA EN EL PE_RIODE PRIMITIU 3

llurs assaigs, i les descobertes posteriors, fan possible avui, al nostre sem-

blant, una visi5 mes completa i mes treballada del tema, i aixo es el que

anem a intentar ara en la mesura de les nostres forces.

III

SITUACIO DE CATALUNYA EN ELS PRIMERS TEMPS DE LA RECONQUESTA

1~;s ben poc el que sabem del que va esdevenir-se en els paisos que des-

pres havien d'esser de llengua catalana en el moment de la invasio sarraina.

Tant els textos historiografics propis, com les croniques crabs, com les

franques, mantenen un silenci gaireb6 absolut sobre el que foren els darrers

dies d'Aquila, fill de Witiza i potser darrer rei visigot de la TarracoWesa

i la Narbonesa, regions que, corn es sabut, no semblen haver estat mai

regides per Roderic, successor de Witiza en la resta del domini visig6tic.4

Tot fa suposar, pero, que l'ocupacio de bona part del pals, despr6s de llargs

mesos de vacillacio, va fer-se per la violencia,s i que aixo, la proximitat

dels dominis francs, l'aspror de la terra en el seu extrem nord, la relativa

facilitat de 1'evacuaci6 per les vies del mar cap a Provenca i Liguria i cap

a les Balears i Sardenya, i el fet que la frontera entre cristians i sarrains

passers durant molts de segles pel bell mig del que despres ha estat el

mateix cor del nostre pals, van contribuir a la fugida de considerables

masses de poblacio autoctona, i especialment de les que constitulen les

classes dirigents, i a l'interes dels musulmans a mantenir netes de cristians

i adhuc semidespoblades part de les regions situades al nord de 1'Ebre i a

Pest del Segre que venien a esser com el glacis defensiu de Ilur Frontera

Superior. Comsevulla que fos, sembla que en les primeres ciutats de l'antic

reialme visigotic recuperades pels francs-Narbona (759), Girona (785),

4. Es sabut que nom6s en les regions nord-orientals del domini visigotic han

estat trobades monedes d'Aquila, is darrera de les quals, encunyada a Girona,

ha estat trobada en les recents excavacions de Roses. En canvi, en aquesta zona

no han aparegut monedes de Roderic.

5. Havent iniciat la invasio el 27 d'abril de 711 i havent ocupat Toledo potser

1'1r de novembre del mateix any, no 6s sino despr6s de la unid de Taric i Mussa,

esdevinguda a finals de juliol o primers d'agost de 713, que els dos cabdills musul-

mans es dirigeixen contra Saragossa. I4'accio contra Catalunya no va 6sser empresa

m6s que despr6s d'ocupada la capital aragonesa i d'haver-hi romas algun temps

pacificant el pals. Aixd situaria aquella accib a la tardor del 713 at m6s aviat, o sigui

dos anys despr6s de l'ocupaci6 de Toledo, i dos anys i mig m6s tard del desembarc

a l'Estret (veg. CLAUDIO SANCHrz-ALBORNOZ, Itinerario de la conquista de Espana

por los musulnulnes, eCuadernos de Historia de Espana)D, X (1948), 21 ss.). En realitat,

sembla molt probable que l'ocupacio de Catalunya pels sarrains no va tenir lloc fins

at temps d'Al-Hurr (716-719), i m6s concretament el 717 o el 718.
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4 M. COLL I ALENTORN

Barcelona (8oi) -, no hi havia molt importants comunitats cristianes i es
probable que la jerarquia episcopal hi hagues estat poc o molt interrompuda.s

Tot aixo implicava la impossibilitat de continuar normalment la tra-
dicio cultural anterior a la invasio sarraina. Tot i que en la reconquesta
intervinguessin activament elements de l'antiga casta militar visigotica i de
les masses hispano-romanes de la poblacio, refugiats entre els francs o en
les regions diffcilment accessibles del nord del pals, acluests elements, que
mai no havien viscut gaire lligats als centres oficials mes actius de la cul-
tura visigotica, com Sevilla o Toledo,' no tenien possibilitat, per la diti-
cultat de llur viure o per la dispersio en que es trobaven, de continuar amb
unes directrius culturals propies, i eren influits, per altra banda, per la
cutura franca que, amb els primers carolingis, acabava d'arribar a un dels
seus moments mes brillants. Altrament, les darreries del segle VIII i la
primeria del ix son per a la nostra terra culturalment ermes. Els nostres
millors esperits, com Teodulf i Agobard, son trasplantats mes al nord, prop
dels centres impulsors de la vida espiritual de 1'imperi carolingi. La pre-
carietat del domini cristia al sud del Pirineu mentre el califat cordoves va
mantenir la seva expansivitat, i la rigida sotmissio als cointes francs despres
de la revolta de Bera, fan impossible que a casa nostra - plasa d'armes (lei
domini franc en la seva frontera - es formi una historiografia que es dis-
tingeixi de la historiografia oficial carolfngia.

Durant molt de temps, Barcelona resta massa a 1'extrem mes perillos
d'aquest territori militar perque pugui florir-hi una cultura. Ausona no
es repoblada fins a les acaballes del segle ix ; Empuries fou destruida deves
la meitat del mateix segle o potser abans ; Roda i la Seu d'Urgell no prenen
importancia polftica fins a mitjan segle x. Nonies Girona sembla tenir
en aquest temps prou importancia Urbana i gaudir d'una pau i una estabi-
litat suficientment assegurades per la solidesa del seu recinte amurallat i per
la seva posicio terres endins, lluny de costes i de fronteres, alhora que,
per la seva situacio en un entreforc de rutes d'importancia vital, rebia
n i s facilment les influencies del mon exterior i podia, al seu torn, difondre
una naixent influencia.

6. NICOLAU, La Catalogue, 2 s. RAMON D'ABADAI. I Br VINYALS, Catalunya caro-
lingia, II : Els diplomes carolingis a Catalunya (Barcelona 1926-1950), pag. x s. Fern
la deguda excepci6 de ]a zona septimana compresa entre Beziers i Nimes, que va esser
ocupada sense Iluita pels musulmans primer i pels francs despres.

7. r s sabut que a la zona oriental de Ia Peninsula va esser del tot desconegut1'6s de I'Era hispanica durant les dominacions romana i visigotica, i que el tipusmonetari visigotic de la Tarraconesa, la Narbonesa i del nord de ]a Cartaginesa,
comprenent-hi Sagunt i Valencia, va esser fins a Recesvint diferent del de ]a restadel domini visigotic i amb caracterfstiques romanes o bizantines (veg. Josrr Vivss,Inscripciones cristianas de la Espafia romana y visigoda (Barcelona 1942), i I'ELIPMATEU I I,Loris, Sobre el nnnrerario visigodo, aAmpurias)), III (1941), 89 ss.).
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IV

LES PRIMERES MANIFESTACIONS HISTORIOGRAFIQUES

Per aixd no ens ha d'estranyar que les primeres manifestacions de la

nostra historiografia en aquest periode apareguin a la ciutat dels quatre rius.

La data del to d'octubre de 828 es la d'una nota annalistica , posada, sens

dubte coetaniament, a la fi d'una llista dels reis visigotics que encapcala

un manuscrit del Forum Judicum del segle vni.8 Hens aci el text integre

d'aquesta nota venerable amb que s'inicia la serie de monuments conservats

de la nostra historiografia en el periode que estudiem :

`Era .D0cC.T XVI., sic venit Marohane ad fIerunda, .iv.° idus hoctubres,

anno .xiiii.°, inperante Ludovvico.n

El venit... ad Ierunda i l'interes purament local i eventual de l'anotacio

ens asseguren que fou feta a Girona mateix i contemporaniamellt al fet

consignat. Aquest, per altra part, s'enllaca amb 1'episodi, narrat per les

croniques franques, de la revolta d'Aisso i amb la incursio que, en ajut

d'aquesta, va fer el cabdill sarrai Abu Martian (el Marohane de la nota)

fins a Barcelona i Girona.

Un segle llarg hem d'esperar per trobar un nou testimoni d'activitat

historiografica a casa nostra, i aquest apareix tambel a Girona : es una

Cronica dels refs francs escrita per Gotmar II, bisbe de Girona, 1'any q39,

que nomes se'ns ha conservat en versi6 arabiga inclosa per Al-Massudi en

la seva obra Les grades d'or. Aquella cr6nica,9 escrita probablement en

llati, va esser dedicada pel bisbe gironi al princep Alhaquem, fill i hereu

d'Abderrahman III, que sembla haver conegut durant un viatge a Cordova,

on potser va actuar d'ambaixador. ts, en realitat, una brew cronnolo

9

a

del. reis de Franca des de Clodoveu a Lluis IV d'Ultramar (481

amb l'anotacio d'uns pocs fets esdevinguts en alguns dels regnats, entre

els quals nomes es refereixen directament a la nostra historia l'avenc de

Lluis el Bondad6s fins a Tortosa i el setge que va posar a aquesta ciutat.

L'aparici6 d'aquests testimonis a Girona, i llurs especials caracterfsti-

ques, casen perfectament amb el paper d'aquesta ciutat en el proces de

8. Es el lat. 4667, Colbertinus, de la Bibl. Nat. de Paris (NICOI,AU, La Cata-

Iogne, 183). Cal remarcar que si la datacio per l'era hispanica correspon a 1'any 828,

l'any catorze de l'emperador Lluis sembla que ha de correspondre al 827.

q. Publicada per F. FERN,NDEZ Y GONZAI,EZ en versio castellana , Cronica de los

reyes francos par Gotlnaro II, BRAH, I (1877), 454 ss.
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reconquesta de la blarca hispanica i amb els generes historiografics que poe
despres veurem desenvolupar-se en el nostre pals amb mes vigoria. La
ciutat deis quatre rius es va trobar en la lfnia de contacte (i algun cop
de friccio) entre les dues correnties reconqueridores : la de la costa, de
caracter marcadament franc, amb les etapes de Narbona, Rossel]o i Empu-
ries ; i la de 1'interior, accentuadament indigena, encara que dirigida per
gent de nissaga goda, amb les fites de Carcassona, Conflent, Cerdanya,
Urgell i Ausona. No resulta, per aixo, sorprenent de trobar-hi en aquests
temps tan reculats una anotacio annalfstica d'interes purament local, deguda
segurament a una ma indigena, darrera tin text visigotic ja sense vigencia
i sense possibilitats de continuacio, i tin text d'inspiracio franca que, tot i el
seu abast general, comensa a deixar pas a notfcies d'interes catala. I aixi
trobem prefigurat el que anirem veient en la resta del perfode : desinteres-
sament dell antecedents visigotics, persistencia declinant de la influencia
franca, i avens cada cop mes puixant de 1'atenci6 envers la historia
autoctona.

Notes annalfstiques, o amb aspecte de tals, i cronologies, son els ge-
neres a que pertanyen les dues manifestacions historiografiques que estu-
diem.10 Les primeres constitueixen la forma mes elemental i espontania
d'historiografia, forma cultivada durant bona part dels temps medievals
per tot 1'occident europeu, i per tant a Catalunya i en els pobles que li
son veins, tant al nord cone a 1'oest. Aquelles caracterfstiques d'elemeenta-
litat i espontaneitat permeten de prescindir de la reccrca d'un origen coma
del genere i dels camins de la seva difusio, puix que en general sembla
logic de creure que les mes antigues series annalfstiques neixen sur place,
sense 1'estfmul imitatiu d'altres series preexistents que, a llur torn, han
nascut independentment tambe en altres indrets mes o menys proxims o
remots. Quant a les cronologies, i d'una manera especial les dels reis
francs, acostumaven a esser redactades perque acompanyessin les colleccions

io. En relacio amb aquesta activitat historiografica de terres gironines cal
posar, almenys per la seva proximitat geografica i cronologica, una altra rota,
conservada epigraficament ; ens referim a ]a continguda en la lapida trobada recent-
ment a Santa Maria de Roses, en ]a qual es fa constar en vuit versos, que volen
esser dactflics, seguits d'un distic lleonf molt imperfecte, que el comte Sunver (que
sembla €sser el de Barcelona) havia ordenat ]a reconstruccio d'aquella esglesia i
que la seva muller i els seus fills havien acomplert els sews manaments. L'autor
d'aquest text deu haver estat el sacerd't Argibad, encarregat de ]'obra reconstruc-
tora, puix que parla en primera persona en el distic final de la inscripci6. La data
d'aqnesta ha d'esser posada entre el retir del comte Sunver a la vida monastica,
vers 946, que es alludit pel nostre text, i la mort de la seva muller Riquilda, el 955(veg. PFRb: DE PALOL I SALFLLAS, Una I6pida medieval de Santa Maria do Rosas,
AS7 , XIX (1946), 273 ss., i ANSCARI Al. DMUND , Les inscriptions i els primers do-cuments de Santa Cecilia de Montserrat, «Miscel]ania Puig i Cadafalchn, vol. II, en
premsa, nota 23).
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LA HISTORIOGRAFIA DE CATALUNYA EN EL FERIODE FRIMITIU 7

legislatives i documentals i permetessin d'interpretar millor la data i la

motivaci6 de cada una de les peces que integraven les dites colleccions.

De mica en mica, les cronologies o genealogies, molt eixutes al principi,

van dcixant lloc a la insercib de fets importants del regnat de molts dell

sobirans o jerarques que s'hi esmenten, alhora que el costum d'ajuntar-les

a les colleccions legislatives esdeve tan arrelat que, baldament l'adopci6

de l'era cristiana fa menys necessari el recordatori de la cronologia dels

reis, horn continua juxtaposant els textos historiografics als jurfdics fins a

moments tan proxims a nosaltres com el de l'edici6 de les Constitutions

de Catalunya de 1704."

V

LA CRISI DEL 985

La repoblaci6 de les comarques centrals de Catalunya i la consolidaci6

dels guanys territorials al sud de Barcelona degueren permetre una nor-

malitzaci6 de la vida en aquesta ciutat i un desplasament vers ella del

centre cultural del pals ja des del comencament del segle x. Amb tot, des

del punt de vista de la historiografia, no ens resta res avui que testimoniegi

aquesta nova situaci6."z I es que entre aquesta epoca i les subsegiients

hi ha una data memorable que va esborrar moltes coses del nostre passat

i va obligar a plantejar la nostra vlda collectiva sobre unes bases noves :

aquesta data es Ta del 985, any de la terrible incursi6 d'Almansor, amb

la presa i saqueig de la capital catalana i la devastaci6 de gran part del

comtat de Barcelona. Ja Valls i Taberner va posar de relleu13 la transcen-

dencia d'aquesta data en la nostra historiografia.primitiva. Vegem-ne una

mostra en el fet que en la primera versio dels Gesta comitum Barchinonen-

sium que arriba fins al regnat de Jaume I, aquella es 1'6nica data consig-

ri. Fn l'esborrany d'una d'aquestes genealogies, escrit per Pere Miquel Car-

bonell en uns fulls en blanc del darrer quadern d'un exemplar del Fasciarlus tern-

poruln (avui a l'Arxiu Historic de la Ciutat, de Barcelona) i que dun la data de 1496,

el cronista declara que ha redactat la seva obra per trobar pus facilment lo temps

dels privilegis, pragmAtiques, constitucions, processos de cort e altres scriptures

recondides dins lo Real Archiu de Barcelona, faents, axi per la regia cort, com per

les universita[t]s, collegis e singulars personesn.

12. Com a testimoni d'aquest suposat expandiment de 1'activitat historiografica

cap al sud nomes podem adduir la nota inscrita a la lapida commemorativa de la

inauguracio de la vida monastica a Santa Cecilia de Montserrat, fet one cal datar

el 16 de febrer de 946. La lapida degue esser redactada i gravada pel prevere

Gelemir en un moment compres entre el 947 i el 981 (veg. MUNDO, op. Cit.).

13. VALLS, Els inicis, 113.
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nada ; " i una altra en la constatacio que en els mes antics dels nostres
reculls de notes annalfstiques o cronicons, els episodis anteriors a aquella
data son quasi sempre molt distanciats entre ells en el temps i d'interes
molt general, o be hi Ilan estat interpolats posteriorment, mentre que a
partir del 985 les anotacions son forsa mes sovintejades i es refereixen en
la major part dels casos a fets que concerneixen la nostra histdria. La
terrible prova, de la qual, com de l'afinament d'un metall pel foc, van
sortir enfortides la nostra personalitat collectiva i la nostra efectiva inde-
pendencia politica, va comportar la destruccio de molts documents. Ens
ho diuen testimonis escrits immediatament despres de la tragedia, i ens
asseguren de la persistencia del record d'aquesta destruccio algun apocrif
forca mes tardy que ens parla de la perdua d'ainstrumenta quoque cartarum,
ac diversa volumina librorumn, 15 i la cronica de Sant Pere de les Puelles,
escrita, segons creiem, a finals del segle xiii, que, referint-se al saqueig
d'aquest monestir en aquella avinentesa, afirma que ((totes les cartas, e
libres, e roba, e tot So que atrobaren dins lo monastir, cremaren, que no•y
romas res, sing les paretsn.16

VI

L'ESCOLA HISTORIOGRAFICA RIPOLLESA

Aquesta trista experien,cia va induir potser els dirigents del nostre
poble a localitzar a Ripoll, allunyat de les terres sarraines i protegit pel
cinturo muntanyenc que l'envolta, un centre d'activitat historiografica i de
custodia dels textos produits, iniciant aixf una tradicio que havia d'anar-se
continuant al llarg del segles i a la qual veiem ajustar-se encara l'any 1366
el rei Pere el Cerimoni6s." Com^evulla que fos, el fet es que poc despres
d'aquest moment, Ripoll queda convertit en el mes important dels centres
de produccio historiografica del liostre pals.

La turbonada havia fet un gran nombre de vfctimes entre la classe di-
rigent, predominantment visigoda i franca. Molts dels sews membres ha-
vien mort en els combats i molts mes havien estat fets presoners i mantin-

14. Gesta comitunn Barcinonensiiun , Textos llati i catala , editats i anotats per
L. B.ARR :1u DIHIGO i J. VAss6 i Toxars1'S ( Barcelona 1925), pag. xxiiI. (kCroniques
Catalanesi, II.)

15. dlarca Hispanica ( Paris 1688 ), doe. exxx1I1 , col. 932.
16. Text establert per a la seva publicacio sobre la base del ms. 152 de laBibl. de Catalunya, fol. 22v s.
17. JoRn1 RuB116 , La versi6 llatina de la Cronica general de Catalunya i Arag6,

EUC, XXI (1936), 346. ( = HARiLI, I.)
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guts captius, Espanya sarraina endins, durant llargues anyades. Per altra

part, el poder reial, llunya i en plena crisi, no havia pogut acudir en ajut

d'uns subdits que ja quasi no ho eren sing de nom. El pals va restar

abandonat a les seves propies forces i va haver-se de crear dirigents sortits

Well mateix. 11s en aquest moment que la llegenda, disfressant a penes

la historia, situa la institucio dels homes de paratge o petita noblesa de

Catalunya, que hauria estat creada pel comte Borrell, en veure «que la

terra venia a menys de gent d'estat, per go com en les batalles ne morien

tots dieso.1e Pero no solament va haver-se de crear nous dirigents, sing

que, cosa mes important, va haver d'adoptar noves directrius. I, en fer-

ho, hom va esporgar sense vacillacions el veil brancatge visigotic, ja ben

mort, i els empelts francs, que mai no havien arribat a agafar be en 1'au-

tentic tronc indfgena. I es colpidor de veure que aquest treball de depu-

racio, d'arrencar de les entranyes del poble els elements de superacio de

la crisi, i de convertir aquella quasi mort en una major naixensa, va esser

dirigit i presidit per uns homes de nissaga visigotica : els princeps del

llinatge guifredia, i, entre ells, i, pel que pertany a 1'obra cultural i mes

concretament a la tasca historiografica, al davant de tots ells, 1'abat i

bisbe Oliba.
Altrament, les tradicions de 1'escola de Girona podien haver arribat

a Ripoll ja una mica abans d'aquest moment. En el curt interval de mig

segle, tres fortes i eminents personalitats relliguen els dos centres : 1'ar-

quebisbe Ato, bisbe de Vic (...96o-971), a la diocesi del qual pertanyia

Ripoll, mentor de CGerbert durant la seva estada a la Marca (967-970),

i bisbe de Girona en 971 ; Arnulf, illustre abat de Ripoll (948-970) i bisbe

de Girona (954-970) ; i Mir6 Bonfill, comte de Besalu (o67-984) i senvor

per tant de Ripoll, oncle i orientador d'Oliba en la seva infantesa,19 bisbe de

Girona (971-984) i redactor de l'acta de la tercera consagracio de Ripoll (977).

La primera figura destacada de 1'escola historiografica ripollesa es

Oliba mateix. Ascendit a la dignitat abacial el mes d'agost de 1oo8, es

possible que 1'enciclica mortuoria del seu antecessor, l'abat Seniofred, mort

el 4 de juliol d'aquell any, sigui deguda a la seva ploma. Aquesta devia

esser la seva primera obra historiografica i caldria datar-la entre el 4 de

juliol de iooS, dia de 1'esmentada defuncio, i el 8 d'agost, data de la mort

d'un altre monjo ripolles, per al qual va esser fet un afegit6 a aquella

encfclica.20

IS. MIQulir, Cora, I ALENTORN, La llegenda d'Otger Catalo i els Non Barons,

ER, I (1947-48), 7 s.
19. RAMON D'ABADAL I DE VINYALS, L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva cpoca

(Barcelona 1948), 39.
20. Horn havia donat per perdut aquest text des de les pertorbacions de 1835.

Sortosament el Dr. Eduard Junyent, director de 1'Arxiu Capitular de Vic, va retro-
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Desprl-s d'aquesta primera obra, hauriern de posar un altre text fune-
rari : 1'Epicedion a honor del comte Ramon Borrell de Barcelona, mort
el roi8. Nicolau atribueix aquest poema a Oliba.21 Es tracta d'un text
d'una certa ambicio literaria, en versos de deu sillabes, imitant el ritnle
dels asclepiadeus menors catalectics, i agrupats en vint-i-quatre estrofes de
quatre versos, amb les Iletres inicials de cada una seguint 1'ordre alfabetic
des de la A fins a ]a Z. Malgrat aquest artifici, dins la moda del temps,
el text sembla reflectir un sentiment sincer i emocionat.

A continuacio cal collocar la segona part de la mes famo.a de les
obres d'Oliba : el petit poems In laldem monasterii Rivipullensis. En
efecte, es sabut que aquesta composicio consta de dues parts : la primcra,
dedicada As abats enterrats a Ripoll, i la segona, als memlires de la familia
corntal que es trobaven en el mateix cas. El fet d'esser escrita in primcra
part en hexametres lleonins, i la segona en distics, ja fa sospitar que es
tracta de dues obres independents, juxtaposades amb posterioritat a in
data de llur composicio. Si despres observem que les dates d'obit dels
procers de qui es fet esment en la segona part no van mcls en11A del 9S4
i que no s'hi esmenta 1'enterrament del mateix germs d'Oliba, el comte
Bernat Tallaferro, traspassat el 1020, hem d'arribar a la conclusio que
aquesta part hague d'esser composts abans d'aquesta darrera data. El fons
historic d'aquest text sembla fornit en part per 1'acta de la tercera con-
sagracio de la basilica de Ripoll, redactada, com hem dit, el 97; pe1 comte-
bisbe Miro Bonfill, oncle d'Oliba. L'estil apareix inflult sobretot per
Virgili i per Raban Maur, i no deixen de transparentar-s'hi en algun
cas les mateixes formules utilitzades per Tiro Bonfill en 1'acta abans es-
inentada.22

L'encfclica mortuoria de Bernat Tallaferro, escrita a ]'extrema fi del
1020 o a principis del 1021, es una altra de les obres historiografiques jus-
tificadament atribuibles a Oliba, i potser la millor de totes elles des del
punt de vista literari. Els detalls sobre la mort del comte que hi son dra-
mAticament reportats procedeixen sens dubte d'un testimoni presencial de
1'accident que va ocasionar-la.23

En fi, despres de la quarts consagracio de la basilica ripollesa, esde-

bar-ne una copia, i gracies a aixO podem coneixer-lo avui. La conjectura de Nicolau
(La Catalogne, 202) que l'imaginava inspirat en l'enciclica mortuoria d'Abb6, abat
de Fleury wort el 1004, de la qual Ripoll possela un trasllat, no resulta confirmada
per la comparaci6 d'ambd6s textos.

21. NICOLAU, La Catalogne, 202. Publicat pel mateix NICOLAU, L'escola poPtica
de Ripoll en els segles X-XIII, AIEC, VI (1915-20), 27 ss.

22. NICOLAU, La Catalogne, 199 ss. Publ, per NICOLAU, L'escola, 32 SS.
23. Publicada per L90POLD DsLISLS, Rouleaux des morts du IXe au XV• siPcle

(Paris 1886), 45 ss.
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vinguda el 1032, Oliba escriu la primera part del ja esmentat poema In

laudem moniasterii Rivipullensis, en el quay, ultra la influencia de RAban,

cal veure la de Juvenc i idhuc en algun punt la d'Eugeni de Toledo."

En un moment indeterminat van Csser unides les, dues parts del poema

d'Oliba, potser suprimint algun vers del comensament del text dedicat als

comtes, que en la seva forma actual sembla comencar ex abrupto, coin fa

notar el P. Albareda. Aquest mateix erudit sospita que, primitivament,

hi havia hagut entre els versos sete i vuite, o entre els dese i onze, d'altres

versos on era fet esment dels abats antecessors d'Arnulf, que Cs el n]es

antic entre els alludits per l'abat poeta.2s

A part d'aquests escrits, tots ells de caracter biogra'fi'c, creiem que

cal veure la mA d'Oliba en l'inici d'una altra obra d'interes mes vast i de

caracter mes impersonal que va assolir una extensa difusib. Ens referim

a la serie d'annals ripollesos, anomenats cronicons Rivipullenses, les pri-

lneres versions dels quals semblen haver-se format durant la primera meitat

del segle xi. Ja insistirem sobre aixd en el capitol on, per raons de me-

tode, estudiarem en conjunt les series annalfstiques iniciades dins el pe-

rfode que ens ocupa.

Mort Oliba, topem de seguida amb una altra obra que ens interessa

i que esta relacionada amb ell : Cs l'encfclica mortuoria seva, redactada el

mes de novembre de 1046. Escrita en un estil senzill, pero ple d'emocio

i no exempt d'elegancia, constitueix Ia primera biografia del glorios abat-

bisbe. Esta redactada en nom de les comunitats de Ripoll i Cuixa, i degue

Csser escrita per un monjo del primer d'aquests monestirs, que apareix

citat tamb& en primer Hoc en l'encielica ; porta, pero, una mena de post-

scriptum que degue Csser afegit per un monjo de Cuixa, despres de rebut

el text des de Ripoll i abans de fer-li emprendre la llarga ruta que 1'havia

de conduir, Pun darrera l'altre, a noranta-tres monestirs i seus catedrals

de la Marca i de les Gallies, per a retornar finalment a l'abadia ripollesa.2 °

A tota aquesta produccio, escrita a Ripoll en el curt interval d'una

quarantena escassa d'anys, podem afegir uns epitafis metrificats, compos-

tos en data incerta, pero raonablement assignable al mes aviat a finals del

segle xi. Ens referim a la inscripcio tombal de Guifr6 el Pel6s i del seu

fill Radulf i a la de Bernat Tallaferro i el scu fill Guillem el Gras,27 amb les

quals podem cloure l'fndex de la produccio historiografica ripollesa durant

el subperfode que hem anomenat primitiu inicial.

24. NICOI,AU, La Catalogne, 200 S.
25. Dom ANSELM M. ALBAREDA, L'abat Oliva fundador de Montserrat (Mont-

serrat 1931), 233 ss.
26. Publicada per J. VILLANUEVA, Viage literario, VI, 302, ap. 29.

27. Publicades per NICOLAU, L'escola, 27, 35..
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Sense esser redactades a Ripoll, podem dir que pertanyen al seu mateix
ambit cultural altres obres redactades a la mateixa epoca que les que
acabein d'estudiar. Ens referim a les escrites a Cuixa i a Sant Martf del
Canigo.

Va esser a Cuixa on fou redactada, poe despres del 1040, la famosa
Iletra del monjo Garsies a 1'abat Oliba que constitueix una veritable his-
toria de la fundaci6 i primers temps d'aquest monestir, molt semblant a la
que fou escrita tin segle ins tard per a Ripoll.28 La intenci6 historio-
grafica de Garsies es evidenciada per ell mateix en intercalar en la seva
relacib uns mots corn aquests :

oEniin vero antiquiora posteris niemoriae tradere laude et testimoniodignum est.))

Les seves fonts s6n, per un costat, la tradici6 verbal que Ii arriba a tra-
ves del monjo Arnau, mestre d'escola del cenobi i mes tard abat de Sant
Feliu de Gufxols,29 i per l'altre, els documents, corn ell mateix afirma :

«Nonnulla ergo quae sunt inter cartulas descripta inveni, et ex ipsisquicquid luculentius invenire potui, cuin essent multa quae pene legi velperspici non valerent, pauca quac punillo arripere potui aut multorumutilitate prona condere studui voluntate ita.D .

A destacar, coin diu Nicolau, on I'obra de Garsies, (una qualitat que li
val tin hoc d'honor entre els seas contemporanis : es la seva emocib davant
la natura, quan ens pinta el paisatge i el china de la vall del Canigo on
era situat el seu monestir».30

Tambe fou tin monjo de Cuixa qui, a In fi del segle x7, va escriure,
partint principalment de tradicions orals, una bella i patetica hist()ria de
Pere Urscol, el dux de Venecia mort en el monestir pirinenc en olor de
santedat 1'any 977. ((Poques vides de sants escrites en el sen temps)), diu,
ponderant-la, el P. Albareda, <<la igualen on riquesa de details, on vibracib
de sentiment, en puresa d'estil».31

Tambe yens hero de referir a Sant Marti del Canigo, a causa d'haver-s'hi
redactat, I'any io5o, 1'encfclica mortuoria del comte Guifre de Cerdanya,
fundador del monestir, on va passar coin a monjo els darrers anys de In
seva vida.32 Coin a complement d'aquesta encfclica podem afegir I'epi-

28.
29.

30.
31.

32.

Publicada a Marca HisJ'anica, cols. 1072 ss.
ALBARED.A, Oliva, 261, 272 S., 299 s.
NICOLAu, La Catalogne, 213.
ALBAREDA, Oliva, 280. Publicada per MABn,LON, Acta, s. V, 874.
Publicada per DELISLE, Rouleaux, 49 ss.
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tafi en vers de la tomba del mateix comte, el text del qual ens ha estat

conservat per Pujades.33

Fora del far lluminos de Ripoll i dels sews satellits, podem sorprendre

aci i alla algunes guspires d'activitat historiografica. A la Seu d'Urgell,

per exemple, deves el 1040, trobem l'escolastic Borrell a qui ha estat atri-

buida una Vita sancti Erniengau.di episcopi, biografia del cant bi5be urgel-

lita mort el 1035." A Sant Miquel del Fai cal destacar el bell epitafi,

metrificat d'acord amb la prosddia classica, dedicat a Guillem, fill de Be-

renguer Ramon I, mort vers Io6o :

a... Paris alter et alter Achilles,

non impar spetie non probitate minor.p'S

I a Barcelona, corn a primeres mostres arribades fins a nosaltres d'his-

toriografia barcelonina d'aquesta epoca, 1'epitafi en vers de Ramon Beren-

guer I (t 1076), el text del qual, conservat per Pujades,3fi va esser tradult

al catala, segurament ja a finals del segle xxii, per 4ncorporar-lo a algunes

de les nostres croniques ; 31 i un elogi, tambe en vers, del dit comte,

que el mateix Pujades va transcriure d'un manuscrit que en el seu temps es

conservava a Sant Pere de les Puelles.38

VII

LA HISTORIOGRAFIA PRIMITIVA A LA CATALUNYA OCCIDENTAL

Al costat de les restes d'activitat historiografica de la Catalunya orien-

tal o Marca hispanica que acabem d'examinar , hem de posar les que poden

recollir-se procedents de la Catalunya occidental , o sigui dels comtats de

Pallars i Ribagorsa , que en aquests segles reculats van viure una mica

isolats de la resta de Catalunya , i van rebre , per una banda , una marcada

empremta navarro-aragonesa, i per l ' altra , una influencia franca gens

33. JERONI PUJADES, Cr6nica universal del principado de Cataluna , VII, 366.

34. NICOLAU , La Catalogne , 239. Publicada per VILLANUEVA , X, 3o6 ss., ap. 30.

35• Publicat per PROSPER DE BOFARULL , Los condes de Barcelona vindicados, I

( Barcelona 11836), 246.
36. PUJADES , Cr6nica, VII, 546.

37. E1 trobem en catala en el Llibre de Les nobleses dels reys de Francesc i en

la compilacid del ms . 152 de la Bibl . de Catalunya (veg. COLL I ALENTORN, EUC,

XIII ( 1928 ), 5o6). El trobem en castella en la compilaci6 del ms. 1814 de la Bibl.

Nac. de Madrid, fol. Lv1Ib. Les tres compilacions deriven d 'una altra de mes antiga

que creiem aplegada poc abans de 1283.

38. PUJADES , Cronica, VII, 78.
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negligible, no solament on funcio de les relations que van mantenir ambTolosa, sing tambe probablement a causa de tradicions familiars de lesdinasties comtals governants.
En estudiar aquestes romanalles ens trobem on primer terme amb lesfamoses Genealogies de Roda, anomenades aixi per haver-se conservat onun codex procedent de la catedral d'aquesta poblacio ribagorsana, escrit,on la part que ens interessa, molt pot abans del 992.
Avui, despres dels recents i acurats estudis de Lacarra,39 sembla forade dubte que el codex de Roda en el seu sector mes antic, que es el queconE les Genealogies, va esser redactat a Najera deves 980-99o a inicia-tiva de la cort navarresa, i que no fou dut a Roda fins al periode 1129-1134,

probablement per Pere, abat d'Iratxe (Navarra), que fou bisbe de Rodadurant aquells anys. Aixo, i el fet que les Genealogies estiguin principal-ment dedicades a dinasties alienes a les terres catalanes, semblaria justificar
que descartessim d'ocupar-nos-en aci pel fet de considerar-les totalmentfora del mare dins del qual executem la nostra tasca, i aixi han opinat, peraltra banda, els erudits catalans que han treballat sobre el terra que ensocupa.41 Pero, contrariament a aixo, creiem que scria tin error de passar-lesara per alt i de no aprofitar aquesta avinentesa per intentar la rectificacio
d'un punt de vista que estimem equivocat.

Efectivament, les anomenades Genealogies de Roda, preses en Ilurconjunt, son estranyes a la nostra historiografia, per() dins elles hi ha duesseries completes i diverses noticies intercalades en altres series, que pro-
cedeixen sens dubte, i, pel que es refereix a les primeres, quasi sense cia-boracio ulterior, de la Catalunya occidental i possiblement del centre cul-tural Roda-Alan.

Les series completes son : una genealogic dels comtes de Pallars i deRibagorsa, des de Ramon I de Pallars-Ribagorsa (...884?-92o...) fins a Ra-mon II de Ribagorsa (950-970), i una cronologia dels rein francs, del mateix
tipus de les que trobem repetidament a Catalunya, que agafa des de Car-
lemany (768-814) fins a Lotari (954-986).

Les noticies intercalades son les segiients :
1) on la genealogia dels reis navarresos de la branca Ximena, la indica-

cio d'esser Dadildis, muller de Garcia Ximenis, gerniana de Ramon I dePall ars-Ri bagorsa ; i la d'haver-se casat en segones n6pcies Belasquita,
filla de Sans Garces I, amb Calf, fill de Bernat I de Ribagorsa ;

2) on la genealogia dels comtes d'Arago, 1'afirmaci6 d'haver estat con-

39. JOSE, M. LACARRA, Text s navarros del C6dice de Roda, EE31CA, I(1945), 193 ss.

40. NICOLAU, La Catalogne, no hi fa la menor al-lusio ; VALLS, E!s inicis, 123,s'hi refereix nonles de passada.
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ferits per Carlemany a Asnar Calf I els comtats de Cerdanya i Urgell, en

perdre el d'Arag6, i de jaure enterrat en aquells territoris; i la informaci6

d'haver estat Calf Asnar II pare de Toda, muller de Bernat I de Ribagorca ;

i 3) en fi, en la genealogia dels comtes de Gascunya, la precisi6

d'haver estat el comte Guillem Garcia sogre de Ramon II de Ribagorca.

Quant a les series completes, la dels reis francs es indubtable que no

va kisser objecte de cap manipulaci6 despres de la seva tramesa des de

Catalunya ; i 1'esquematica simplicitat de la dels comtes de Pallars i Riba-

gorsa fa molt dificil la hipotesi que haguessin estat sotmesos a modifica-

cions o interpolations, un cop arribats a Najera, els materials enviats des

d'acf.

La data de redacci6 i tramesa d'aquests textos ve determinada pels

anys en que coincideixen el regnat de Lotari i el govern de Ramon II, o si-

gui el periode 954-970. Tenint present el temps en que hom suposa re-

dactat el codex i les caracteristiques de les altres genealogies d'aquest, hau-

riem d'arribar a la conclusi6 que hem de collocar el moment de la composici6

dels nostres textos cap a la. darreria del periode indicat. En confirmaci6

d'aixd hi ha el fet d'esser alludida en la genealogia ribagorgano-pallaresa

la filla de Bernat I, Ava, com a comtessa de Castella, allusi6 que ens porta

fins a un moment posterior als anys 958-961 en que aquesta va casar-se

amb Garci Fernandez, fill de Fernan Gonzalez, i posterior als dies en

que aquest va associar el seu 'fi'll a les tasques de govern, cosa que sembla

esdevenir-se molt a comengaments del 970.41 Aquest any devia essel,

doncs, el de la confecci6 i tramesa a NAjera dels textos historiografics es-

mentats.

Potser la genealogia dels comtes de la Catalunya occidental no va esser

confeccionada expressament per a satisfer les petitions de la cort navarresa,

sin6 que ja existia previament, com s'esdevenia sens dubte amb la crono-

logia franca, i hom es va limitar a treure'n copia i a enviar-la al peticionari.

Fos com fos, es quasi segur que un exemplar de l'esmentada genealogia va

roinandre a Ala6, puix que, en un text historiografic que estudiarem en el

subperiode seguent, redactat en aquest monestir poc despres del 1078, o si-

gui molt abans que el codex de Roda fos portat a Ribagorca, se'n trans-

parenten algunes frases.

41. JusTO NREZ DE VRMEL, Historic del condado de Castilla , II (Madrid 1945),
6og, 631.
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VIII

EI,S CRONICONS

Ja hem fet allusio mes amunt a la importancia que to on el perfode
que estudiem el genere historiografic constituit per les series de notes de
tipus annalistic, una mica convencionalment anomenades cronicons, i hem
apuntat tambe el nostre parer sobre l'aparicio d'aquesta modalitat histo-
riografica, tfpica d'aquests segles, i sobre la naixenca de la serie ripollesa,
la mes antiga entre les que ens han pervingut. Ara anem a examinar el
conjunt de la que<tio, apartant-nos per uns moments del pla cronologico-
geografic a que ens hem proposat d'aju=tar-nos en aquest estudi, puix que
ho exigeix aixi la natura del terra, el qual, com es comprendra pel que
segueix, no permet un examen fraccionat.

Els nostres cronicons, ja des de llurs exemplars mes arcaics, apareixen
formats per la mescla intima de diversos, elements, els principals del quals
son :

I) les cronologies dels gapes, dell emperadors i dels reis de Franca ;
2) els obituaris o necrologis, que, baldament siguin en els origens

i per definicio uns textos purarnent liturgics, ben sovint esdevenen on part
intencionalment i practicament historiografics ; 42

les noticies tretes, be d'altres cronicons, i en aquest cas c,uasi sense
modificacio, be de croniques mes circurnstanciades i de documents, i on tal
eventualitat reduint-les previament a la forma mes esquematica possible,

i 4) les anotacions annalistiques propiament dites, fetes contempo-
raniament als esdeveniments que hom ha tingut interes a consignar.

Aquests cronicons no son elaborats sobre el model d'altres textos do
la primera Edat mitjana, coneguts amb la mateixa denominacio, com per

42. No estudiem aci els nombrosos necrologis catalans conservats perque, com
diem, es tracta de textos fonamentalment liturgics i nomes de vegades accidental-
ment historiografics. De totes maneres, ens permetem d'assenvalar el gran interes
que tindria una analisi detinguda de calla on d'ells, tasca que no senibla que pugui
estar a l'abast sing d'especialistes en la historia de les cases, localitats i comarques
on van csser redactats. F ntre aquests necrologis, tenen en certa mesura una intencio
historiografica nombroses anotacions del de Sant Joan de les Abadesses, dell dos
de Serrateix, del de Solsona, dels tres de Vic, del de Vilabertran (util sobretot per
a la historia dels Rocaberti), dels tres de Girona, del de Montserrat i del contingut
en el breviari del rei Marti (limitat aquest als obits de persones tie la familia reial).
Poc intencionats des del nostre punt de vista son el de Santa Cecilia de Montserrat,
els fragments conservats dels de Ripoll, el d'L'lla i els dos de Sant Cugat. I es potdir que s'escapen totalment del quadre historiografic el de Roda (esculpit en lespedres del claustre d'aquella sea) i el de Sant Esteve de Banyoles.
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exelnple els cronicons de Victor de Tunis , Sant Isidor i Joan de Bfclar,

i ni tan solanlent a seniblanca dels cronicons del grup de Moissac, evi-

dentment coneguts a Ripoll en la seva versio d'Ania almenys a partir

del segle xii , i explotats per a la redaccio d'alguna de les anotacions dels

cronicons Rivipullenses . 43 En general, aquests textos son relativament cir-

cumstanciats on llurs notes, contrariament al que s'esdeve amb els nostres

cronicons que deixen habitualment reduits Burs assentanlents a una Bola

i curta frase . Per aixo, si els haguessim de cercar un patro , m6s aviat

ens decidirfem pels passatges mes eixuts dels cronicons d'Eusebi, de Sant

Jeroni, de Prosper d' Aquitania i de Beda, quasi tots ells prou coneguts

i aprofitats pels redactors dels nostres en les notfcies relatives als primers

segles de l'era cristiana.

Alguns d'aquests cronicons , degut a llur interes purament local o a

l'isolament i estancament cultural en que van viure e's centres on van

esser produits, van limitar-se a esser continuats durant un temps mes

o menys llarg fins a quedar estroncats definitivament . D'altres, en canvi,

per les raons contraries , van esser objecte de multiples copies en temps

diferents, i per tant amb abasts cronologics diversos , i molts cops van

esser enviats a d'altres centres culturals on hom va continuar -los amb no-

tfcies que atreien l'atencio de llurs nous posseidors , de manera que els mes

divulgats dels nostres cronicons constitueixen veritables families amb un

tronc principal ramificat en multiples branques col-laterals.

Els mes antics entre ells acostumen a esser escrits aprofitant els espais

en blanc de les tau'les de comput pasqual , pero mes endavant ja son copiats

sense relacio amb aquestes taules i sovint omplint els espais vacants deixats

en inanuscrits preexistents o acompanyant colleccions legislatives per a la

interpretacio de les quals podien constituir eventualment un ajut.

Tal corn hem dit abans , creiem que la famflia ripollesa de cronicons

es, entre les que avui coneixem a casa nostra , la d'inici mes reculat ; que

cal collocar aquest inici precisament durant els llargs anys de pontificat

de l'abat Oliba ; i que es logic de suposar , per tant , que la primera anella

de la cadena de que formen part els cronicons Rivipullenses que avui es

conserven va esser forjada seguint inspiracions seves.

El mes antic dels Rivipullenses de text conegut es el que transcriu

Villanueva sota el tftol de Chronicon alterum Rivipullense . 44 Si se'ns n'ha

salvat el text, no se'ns n'ha conservat , pero, el manuscrit , que fou destruct

durant les pertorbacions del 1835. Per aixo, per a un examen paleografic,

tan important en l'estudi dels cronicons mes primitius, no disposem d'altre

43• Almenys les relatives al vali Sama (A1-Samh ) i la corresponent a la recon-

questa de Girona.
44. Viage, V, 241 ss.
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element de judici que algunes vagues, escasses i sovint insegures indica-cions, donades per l'editor del text.
El cronico esmentat esta format per anotacions que agafen des de1'any 27 de la nostra era fins al 1191, i Villanueva ens diu que tots elsassentaments a partir del corresponent a la presa de Barcelona del 985, sonde ma mes recent que els anteriors, llevat d'uns pocs d'aquests que tambeson de ma mes recent, sense que indiqui prou clarament si la ma recentes sempre la mateixa, ni si la part antiga es deguda o no a tin sol escriba.La impressio, pero, es que tota o quasi tota la part antiga devia esserd'una unica ma, i que la part moderna, que compren des del 985 fins al 1191,ultra cinc notes intercalades en la part antiga i que corresponen als anys888, 935, 970, 978 i 979, es facil que sigui deguda a diverses mans. Lescinc notes alludides son totes elles relatives a la historia del monestir deRipoll : les tres primeres dedicacions del cenobi i la mort dels abats Arnulfi K uidiscle. En canvi, tretes aquestes notes, no en resten en la part an-tiga del cronico mes que dues que es refereixin a Ripoll: una del 882,evidentment interpolada encara que Villanueva no ho digui, puix quetrenca la illacio que hi ha entre les de 881 i 883, i l'altra referent a lamort de Guifre IT, en ocasio de la qual recorda que el seu pare, el granGuifre, jeia enterrat a l'abadia ripollesa. Pero cal notar que en aquestesdues efem6rides Ripoll cs alludit pel seu nom, com si l'anotador es miresel monestir des de fora, mentre que en les cinc anotacions de ma mesrecent abans esmentades, si aquest es alludit, ho es amb les frases nostricoenobii, hujus cenobi i hujus ecclesiae que indiquen prou clarament queel narrador hi residia. I cal subratllar tambe que, entre les poques notesrelatives a fets d'historia catalana corresponents a la ma antiga, destaquenla dedicacio de la Capella de Sant Germa de CuixA, l'edificacio de la ba-silica de Sant Miquel de Cuixa, el govern del Comte Seniofre de Cerdanya,el gran protector d'aquest monestir, i la mort del mateix comte.
Tot aixo sembla menar-nos, amb totes les reserves degudes a la impos-sibilitat d'un examen material i directe del ntanuscrit, a la conclusio queel nostre cronico fou, en esser confeccionat en temps de 1'abat Gari deCuixa, tin Coxauense, i no un Rivij ullense ; i que en un moment indeter-minat, pero posterior al 985 i probablement quan l'abadiat comic d'Olibafeia tan planera la comunicacio entre ambdos cenobis, el Coxanense foudut a Ripoll i hi fou continuat despres d'intercalar en les anotacions cuixa-neses les cinc d'interes ripolles abans indicades, tretes de les actes de lessuccessives dedicacions de 1'esglesia de Ripoll i d'algun necrologi o abacio-logi d'aquest monestir. La major frequencia de les anotacions dins de laquarta decada del segle x1, el fet que dins d'aquesta s'iniciin les noticiesrelatives als refs de Navarra, Arago i Castella, descendents de Sans el Major,
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amic d'Oliba, i 1'excepcional consignacio de certs esdeveniments de la

mateixa decada, com son les dedicacions de les seus de Vic, Girona i Urgell,

a dues de les quals va assistir l'abat-bisbe, ens decantarien a creure que fou

per aquest temps, potser poc despr^s de la quarta dedicacio de Ripoll (1032),

quan el nostre text va canviar de residencia, en original o en cdpia, i va

esdevenir la rel de la familia ripollesa de cronicons.4S

El codex que contenia el nostre cronico duia, segons Villanueva, el

nilmero 37 i, pel que en diu, os evident que pot identificar-se amb el que

Bofarull descriu sota el nAmero antic 287 i el modern 19.48 Aquest darrer

autor afirma que era un codex umuy antiguon, perd no dona cap detail

concret sobre la data que cal atribuir als seus diferents tipus de lletra.

Quant a Villanueva, es limita a dir, en relacio amb la data, que el manus-

crit era de ((fines del siglo x1 o principios del siguiente)), sense precisar la

datacio per a cada sector del codex, i mes especialment per a cada passatge

del cronico, cosa que no ens permet d'aportar una confirmacio paleografica

de les nostres suposicions abans apuntades. De totes maneres, Bofarull,

en els seus Condes vindicados, alludeix un cronico del qual transcriu una

nota que coincideix quasi totalment amb la corresponent del publicat per

Villanueva, cosa que indueix a pensar en la identitat d'ambdos cronicons.

Com que Bofarull ens diu que el text del qual transcriu la nota era en lletra

del segle x a 1'x1, aixo semblaria venir en ajut de les nostres hipdtesis.47

Per altra part, en el codex, tambe perdut, que duia el nfimero antic 130,

el mes antic 115 i el modern 13, i els caracters del qual, segons Bofarull, ano

bajan del siglo xi)), hi havia tambe' un cronico, precedit d'un cataleg de

papes que en la seva part antiga s'acabava amb Urba II el 1098.48

Tot fa creure, doncs, que la familia Rivipullense va e5ser iniciada

durant la primera meitat del segle xi, i que dins del mateix segle ja havia

proliferat en diversos exemplars que es custodiaven en el monestir. Vegem

ara com va produir-se la seva difusio mes enlla del clos del cenobi.

1°s Roda, a la Catalunya occidental, on trobem el mes antic testimoni

d'aquesta difusio. Efectivament, l'Alterum Chronicon Rotense, publicat

45. En un sacramentari del segle xit, conservat avui a ]a Biblioteca Municipal

d'Aviny6 de Provenca, que Leroquais sospita Esser procedent de Cuixa, apareix una

dnica nota annalistica relativa a la conquesta de Barcelona per Llufs el Bondad6s,

que per la seva redaccio sembla emparentada amb la corresponent dels Rivi¢ullenses.

Ens trobem tamb6 aci davant d'una romanalla de l'hipotetic Coxanense ? Veg. V. Lr-

RoQuAls, Les sacramentaires et inissels nwnuscrits, I, 254 ss.

46. FERRAN VACS I TABERNER, Codices manuscritos de Ripoll (Madrid 1931), 15 ;

VILLANUEVA, Viage, VIII, 55.
47. BorARULL, Candies, I, pag. III.
48. VAILS, Codices, 9. Urba II va Esser elegit el 1088 i va morir el to99 ;

ignorem per que Bofarull va donar la data de 1o98 en relaci6 amb aquest pontffex.

VILLANUEVA tamb6 s'hi refereix, Viage, VIII, 53.
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tambe per Villanueva '49 es un Rivipullense mes, que on un cert momentva esser dut a Roda i continuat allf. Les noticies d'interes ribagorca co-mencen a apareixer-hi a darrers del segle xi,50 i per aixd hem de creure quefou en aquest temps quan va tenir lloc el transplantament. Hem de veureen aquest la ma de Salomo, monjo de Ripoll que va esser bisbe de Rodades del io6S fins al 1074 o Poo despres. En deixar el bisbat, del qual semblahaver estat desposseit per raons polftiques, va retirar-se novament a Ripoll,des d'on malgrat tot va continuar comunicant-se amb la seva antiga dio-cesi, coin demostra una Tetra seva que cal datar a 1095-96, adrecada aPere I d'Arago, a Lipp, bisbe de Roda, i a la clerecia i poble d'aquestalocalitat, que ha arribat fins a nosaltres.'S' En una data nroxima a lad'aquesta lletra, potser uns mesos abans, Salomo devia enviar a Roda unacopia del cronico de Ripoll que comencava amb la naixensa de Jesucristi que havia d''esser continuada a Ribagorga fins a l'any 1205.
Si el primer testimoni Them recollit a Roda, el segon Them d'anar acercar a Tortosa. Una vegada mes fou Villanueva qui, sota el titol deCronicon Dertusense II, publicava un Rivipullense que s'iniciava 1'any 1097i acabava el 1210.52 Corn havia anat a parar a Tortosa aquest text? Unalectura d'ell, per poc atenta que sigui, revela tot seguit que el cronico haviaestat, abans d'anar a Tortosa, al monestir, vef de Ripoll, de Sant Joan deles Abadesses. Molt encertadainent, Valls i Taberner va relacionar el seutrasllat des del Pirineu a 1'Ebre amb el fet d'haver ocupat Ponc de Mulnells,abat de Sant Joan, la catedra bisbal tortosina des del 1165 fins al 1193.51Creiem que la tramesa devia fer-se deves 1176, potser en 1'avinentesa dela dedicacio de la catedral de Tortosa, celebrada el mes de novembre d'aquestany. Previament, el curt viatge del nostre cronico des de Ripoll a SantJoan de les Abadesses devia haver estat fet despres del 1115, any del retorndefinitiu dels canonges agustinians a aquest darrer monestir, i possiblementa mitjan segle xII ; llavors horn no es devia Jimitar a continuar el cronico(probablement sense perdre el contacte amb els qui continuaven el que haviaquedat al mateix Ripoll), sing que horn devia intercalar on les noticies mesreculades aquelles d'interes santjoanenc que no constaven en 1'exemplarvingut del monestir vef, corn aquesta dura i apassionada crftica contra Ber-nat III, comte de Besalu, culpable d'haver substituit en IogS els canonges

regulars de Sant Joan per una comunitat de monges vingudes de Afarsella :

49. Viage, XV, 332 ss.
50. S6n la presa de Monts6 el Io8q, i la mort de Sans Ramirez i de RamonDalmau, bisbe de Roda, el 1094-
S i. Publicada per J.AUME PASQu.AL, El an!iguo obispado de Pallds en Catahina(Tremp 1785), ioq, n. 16.
52. Viage, V, 236 ss.
53. VALLS, Els inicis, 122.
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On hoc anno Bernardus, Bisuldinensis comes, perjurus et munere

cecatus, expulit a monasterio Sancti Johannis canonicos regulares, a Ro-

nrano Pontifice canonice introductos, et per peccuniarn in loco eoruin

intromisit quasdam Massilienses niulieres.b

Es sabut que aproximadament des de l'any 1071 fins al 1172 el monestir

de Ripoll va estar sotmes a Sant Victor de Alarsella, i es sabut tambe que en

aquest darrer monestir va esser conservat un cronico que deriva indubta-

blement de la familia Rivipullense. D'acord amb els acurats estudis de

Dorn Wilmart,s' sembla que podem formular en relaci6 amb el cronic6 mar-

selles les segiients afirmacions: a) el codex on va esser anotat fou escrit a

Ripoll l'any 1055, i poc despres horn va comencar a anotar-hi alguns obits

dell, abats ; b) en arribar els marsellesos hom va continuar fent algunes po•

ques anotacions, fins que el 1168, en vigilies de la partenca dels forasters,

horn va posar-hi una gran quantitat de notes, procedents quasi totes d'un

Rivi pulleuse ; c) en deixar Ripoll, els monjos de Alarsella van emportar-se

el codex i hom va continuar el cronic6 a Provenga fins al 1543.

El repetit Villanueva ens parla diverses vegades en el seu Viage d'un

altre Rivipullense que va poder examinar en el convent dels carmelitans

descalsos de Barcelona.ss No ens en d6na el text complet i nomes en trans-

criu alguna breu anotaci6, pero sortosament aquest cronic6 ha arribat fins

a nosaltres i es guardat avui a la Biblioteca Universitaria de la capital ca-

talana en un volum que dun el numero 588 (antic 20-3-12). Havia passat

al Carme el segle XVII formant part de la famosa biblioteca del canonge

Besora, i hem pogut aclarir, gracies a haver desenganxat un full de guarda

que estava incorporat a la tapa davantera, que Besora va comprar-lo als

marmessors de l'ardiaca de Solsona Corria. Aixo vol dir que, baldament

fos originari de Ripoll, ja fa alguns segles que n'es fora, i Adhuc 6s quasi

segur que fou copiat amb la intenci6 d'enviar-lo a algri que no residia al mo-

nestir. Els textos que precedeixen i segueixen el nostre cronic6 dins el

volum no semblen tenir cap relaci6 amb Ripoll, i quan, en el text d'aquell,

hom fa refer&ncia al monestir, es evitat curosament firs d'adjectius corn

nostri o hujus que apareixien en el seu model, i Adhuc alguna de les vegades

en que, per inadvertencia, hom ha arribat a escriure un d'aquells, es veu

que l'escriba va adonar-se'n i va expuntuar l'adjectiu i va completar la

frase de manera que aquest resultes innecessari.SB Hem de concloure,

54. ANDRE WILMART, La composition de la Petite Chronique de Marseille jusqu'au

debut du XIIIe siecle, &Revue B6n6dictinen, X11,V (1933), 142 SS.

55. Viage, XI, 7o ; XV, 191, 2o6 ; XVIII, 244 ss.

56. Per exemple, en l'anotaci6 corresponent a la primera dedicaci6 de Ripoll,

ally on 1'alterum Rivipullensi diu anostri Caenobiin, el Rivipullense de la Universitaria

diu acenobii Rivippulli» ; i en la nota de la segona dedicaci6, mentre l'alteruiu posa

159



22 M. COLL I ALENTORN

doncs, que aquest Rivi.pu.llense II, el mes complet de tots els membres dela familia, puix que compren des del naixement de Jesucrist fins a l'any 1302i Conte unes cinc-centes anotacions, es tambe un testimoni de l'expansi6dels Rivipullenses, encara que ignorem quin va e'sser el floc (Barcelona?,la Seu d'Urgell ?, Lleida ?) al qual estava destinat.
Quant a la data de la transcripci6, creiem que cal distingir-hi duesepoques principals, que corresponen adhuc a plecs diferents del codex.Els dos primers quaderns semblen haver estat escrits per una ma de finalsdel segle xii, llevat d'algunes anotacions i dades afegides posteriorment ; ]aresta, en canvi, sembla escrita per una o diverses mans molt semblants Cosad'un segle mes tard. La primera ma agafa fins a l'any 659, i la segona finsa la fi. Hi ha encara alguna anotaci6 escadussera deguda a ma mes mo-derna, com, per exemple, les relatives a ]a perdua d'Espanya a causa dela traici6 del comte Julia.
Les fonts mes importants dels cronicons de la familia Rivipullense hanestat assenyalades d'una manera general per Nicolau57 i de forma mesconcreta per Valls i Taberner.58 S6n la Chronica d'Eusebi-Jeroni, la His-toria ecclesiastica d'Eusebi,. traduida per Ruff, i Ja cronica menor de sant

Isidor, a les quals afegirfem nosaltres el cronic6 de Beda, per als temps
antics, i el cronic6 de Moissac o d'Ania, les cronologies dels reis de Franca,
alguns documents, corn les actes de les diverses consagracions de Cuixai de Ripoll, els necrologis, 1'epitafi manuscrit trobat dins de la tomba deRamon Berenguer IV, i, pel que es refereix al Rivipullense II, el mateix
text llatf defin•itiu dell Gesta, que hi es alludit amb el nom de Libra gesto-rum regum Aroga.nu.m (sic ) et comitum Barchinane ; 58 de manera que, si
algunes anotacions dels Rivipullenses han pogut esser assenyalades com
a font d'alguns passatges dels Gesta, aquests, a llur torn, han d'esser tinguts
com a font d'algunes de les anotacions mes tardanes del m,es modern dels
membres de la familia Rivipullense.

Mentrestant, el trasllat a Ribagorca del codes de Roda en el moment
del maxim esplendor del regne d'Arag6 ante unio1ern i de la maxima in-
fluencia aragonesa sobre Ribagorca, motivava la naixenca a la capital riba-
gorcana d'un text anomenat Chronican Rotense per Villanueva, que va
trobar-lo copiat en un Breviari de Roda acabat d'escriure el 1191.80 L'exa-
men d'aquest text revela que en la seva redacci6 hi va haver diverses etapes

dhujus cenobiin , el cronic6 que ara examinem duu dhujus cenobii Rivippulliu amb elprimer d'aquests mots expuntuat.
57. Nlcor,AU, La Catalogne, 235.
S. VALr,S, Els inicis, 115,

59. Ho fa en 1'anotaci6 relativa a ]a mort de Pere el Gran.
6o. VILLANUFVA, Viage, XV, 329 ss.
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i vicissituds que intentarem de concretar a continuacib . La font de la part

mes antiga d'aquest cronico, relativa al perfode que compren els regnats

que van des de Sans Garces I de Navarra (905-925) fins a la mort de Sans

el Major (1035), es l'esmentat codex de Roda en la serie anomenada Initium

regnum Pampilonam, el primer sector de la qual procedeix , al seu torn, del

fragment final de la cronica Albeldense . El proces de formacio i derivacio

devia esser el segiient : el fragment final de 1'Albeldense va esser escrit

a Albelda el 976; 81 1'autor de I'Initium regnum Pampilonam el devia copiar

deves io86 a NAjera, adaptant-lo sumariarnent i continuant -lo fins a aquesta

data ; 62 arribat el codex de Roda a aquesta localitat en el perfode 1129-1134,

horn va confeccionar aquf un cronico aprofitant les anotacions de I'Initium

fins a la mort de Sans at Major, i a partir d'aquest punt, com que les notf-

cies vingudes de NAjera es referien als descendents navarresos d'aquest rei

i a Roda hom no s'interessava per ells, sing pels seus descendents arago-

nesos, hom va suprimir la resta de l'Initiuln i el va substituir , aprofitant,

pero, alguna de les (rases d'aquest , per unes anotacions referents als rein

d'Arago ante unionem, des de Ramir I (1035-io63) fins a Alfons at Bataller

(1104-1134). Aquestes anotacions van esser fetes segurament d'una sola

tirada pel mateix redactor que va extractar l'Initium , el qual va completar

el seu treball anteposant al conjunt una cronologia dels reis de Franca des

de Pipf el Breu (752-767) fins a Felip I (io6o-iio8 ), testimoniant amb aixo

que treballava a Ribagorca , puix que a Najera , o a qualsevol altre punt dels

dominis navarro-aragonesos , hom no s'hauria interessat per aquesta crono-

logia. Aquest croni sta va realitzar el seu treball despres de la mort de

Felip I (iio8 ), puix que dona el nombre d'anys que va regnar, i abans de la

snort del seu successor Llufs el Gros (1137), ja que no parla Well segura-

ment per la impossibilitat de consignar el total d'anys que va durar el seu

regnat perque encara vivia en el moment de la redaccio . El fet que no

alludeixi per res el successor d'Alfons el Bataller, fa creure que escrivia

a la darreria del regnat d'aquest i que el nombre total d ' anys del seu regnat

i la data de la seva mort van esser afegits despres, sigui pel mateix cronista

en el moment de la defunci6 del Bataller, sigui pel continuador del cronic6

que, corn veurem, treballava forca anys mes tard.

Despres d'haver estat acabat el 1191 el breviari de Roda, horn va copiar

en un espai blanc d'aquest el veil cronico de 1134 i hom va continuar-lo

amb notfcies relatives a Ramon Berenguer IV i ass seus immediats succes-

sors. L'absencia de tota allusi6 a Ramir el Monjo, el laconisme de les

notes referents a Ramon Berenguer IV i al sen fill , i el fet que horn hi parli

6i. Ho diu el mateix text : iDiscurrente praesenti Era rxiina (F,6REZ, Espana

Sagrada, XIII, 465 s.).
62. LACARRA , Textos, 257 SS.
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de les conquestes de Pere el Catolic a la regio d'Ademuz, i en canvi no hi
sigui feta cap referencia a la seva intervencio en la batalla d'Vbeda (1212),
tema que mereix l'atencio de la major part dels nostres cronicons, ni a la
mort del rei ni, per tant, tampon a la batalla de Muret (rzr3), fan creure que
aquesta continuacio del Rotense va Esser executada tota d'un cop very
1'any 12io. Ho confirma la presencia d'una extensa i detallada anotaciu
relativa a la croada contra els albigesos, corresponent a l'any 1209, en )a
qual no es esmentat cap esdeveniment posterior a aquesta data.

En fi, en morir Jaume I (1276) hone va consignar la data del seu traspas
i algunes circulnstancies del seu regnat, i aixf va quedar clos aquest Roterisc
que representa la maxima influencia de la historiografia navarro-aragonesa
a la Catalunya occidental.

Abans d'entrar a parlar de les series annalfstiques que van perdurar fins
a epoques mes avancades, hem de fer una allusio a un petit cronico d'in-
teres quasi estrictament local, confeccionat en un centre influit per Cuixa
i per Ripoll que ja hem assenyalat com a productor d'altres manifestacions
historiografiques. Ens referim al text del que fou anomenat per Baluze
Chronicon breve naonasterii Ca.nigonensis, que historia molt succintameut
la fundacio de Sant Marti del Canigo (1001), dona algunes notfcies sobre la
vida del seu fundador el comte Ouifre de Cerdanya, i consigna la durada
del govern dels seus abats fins a les acaballes del segle xii, epoca en que
hom degue redactar el cronico a base principalment dels documents funda-
cionals del monestir i del seu necrologi.63

La importancia creixent de Barcelona dins el conjunt de territoris
catalans primerament i dins la uni6 catalano-aragonesa despres, la vi-
goria de la seva vida municipal i els importants esdeveniments del temps
de Ramon Berenguer IV que deixen una empremta definitiva en la nostra
historia, donen bloc a l'aparicio d'una nova familia de cronicons : els Bar-
cino nenses.

A diferencia dels Rivij5ullenses, no sembla que la nova familia s'hagi
originat en un centre monastic, ni tan solament en un d'eclesiastic, sin()
que, d'acord amb la gradual secularitzaci6 de la cultura que pot observar-se
en el pas de b'alta a la baixa F,dat mitjana, sembla haver-se format a redos
de les corporacions civils barcelonines.

Fins al present, horn no ha donat el nom de Barcinonenses me`s que a
dos cronicons del segle xiv, publicat per Martene i per Florez l'un,64 i dins
la Marca Hispanica l'altre,6S pero es evident que aquests dos textos estan
relacionats estretament amb molts d'altres, prou coneguts i adhuc alguns

63. STFPHASr BALLSIr, bliscefaneorum, II (Paris 1679), 309 s.
64. FLURFZ, Espana Sagrada, XXVIII, 331 ss.
65. Cols. 753 ss.
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d'ells editats de fa temps, i inedits i practicament desconeguts els restants.

De tot aquest conjunt de cronicons, el que sembla representar una etapa

mes reculada d'elaboracib es el que podrfem anomenar Cronic6 de Sant

Cugat, a causa de trobar-se copiat en un sacramentari d'aquest monestir, avui

con.servat a 1'Arxiu Reial de Barcelona.86 1 s un text brevfssim que compren

nomes deu anotacions d'esdeveniments que van des de l'assassinat de

Ramon Berenguer II el 1082 fins a la presa de Siurana el 1153. Encara

que la copia avui conservada va esser executada en el segle xIII, el fet

de no haver-hi anotacions posteriors al 1153, aixf com l'absencia de tota

allusio a 1'6bit de Ramon Berenguer IV, en contrast amb les anotacions

dels obits de Ramon Berenguer II, Ramon Berenguer III i Alfons el Bata-

llcr, i aulb les de les preses d'Almeria, Tortosa, Lleida i Fraga, i Siurana,

menen a la conclusio que aquest nucli embrionari de la serie Barcinonense

va formar-se entre 1153, data de la seva darrera anotacio, i 1162, any de la

mort del glorios bon cointe de Barcelona.

En el nlateix sacramentari de Sant Cugat apareix una segona copia

del mateix cronico, seguida d'una cronologia dels reis francs des de Carle-

many fins a Felip August (1180-1223), en epoca molt proxima al qual devia

esser escrit el codex.

L'etapa segi ent en l'evolucio dell Barcinonenses ve marcada pel text

que podrfem designar amb el nom de Cronicd de Skokloster perque es troba

en un codex de la Lex romamia visigotorum procedent d'aquell monestir

suet i actualment a 1'Arxiu Reial d'Estocolm. Conte anotacions relatives

a la primera conquesta de Mallorca (1114) i a les preses d'Almeria, Tortosa,

Lleida i Fraga, precedides d'una cronologia dels reis francs desde Pipi

el Breu fins a Llufs el Jove, amb indicaci6 de la data en que fou institulda

a Catalunya la calendacio dels documents pels anys de 1'Encarnaci6 de

Crist, institucio que apareix expressada en unes frases que, amb poques

variants, reporten despres la major part dels Barcinonenses. L'esmentada

data, que es la de ii8o, junt amb el tipus de lletra en que esta escrit el

cronico, que sembla esser de finals del segle xii, permet de situar cronolo-

gicament el text de Skokloster dins de la cadena de cronicons de la seva

mateixa familia.67

Corn es despren del que hem dit, la part propiament annalfstica d'aques-

tes notes sembla una mica mes antiga i m6s simple que el Cronic6 de

Sant Cugat, per la qual cosa horn podria suposar que la primera anella

66. FRANCESC X. MIQuEi, i ROSELL, Cataleg dels ilibres Inanuscrits de la Biblioteca

del Monestir de Sant Cugat del Vallas existents a l'Arxiu de la Corona d'Arag6,

BBC, VIII (1928-32), 224.
67. Rs el ms. 22 de I'Arxiu Reial d'Estocolm. Devem el coneixement d'aquest

text i de les dades que s'hi refereixen al senyor Jordi Rubio, que ha tingut la bondat

de deixar-nos-en examinar una copia.
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de la serie Barcinonense va quedar forjada ja una mica abans del perfode
1153-I16z en que hem suposat redactat el test de Sant Cugat, i precisa-
ment poc despres de u49, any de les preses de I,leida i Fraga.

Poc despres de Iz39 apareix un riou Barcin^om.ense, ja fora mes extens.
^s el que ha estat publicat amb el nom de cronico Majo7icense, perque se
n'han trobat alguns exemplars a Slallorca, o del rei I:obert, perque comensa
amb una cronologia dels refs de Franca encapsalada per Robert II
el Piados (996-IO31)•s$ Es tracts d'un text redactat segurament per a
acompanyar alguns colleccio legislativa d'interes barcelonf, i per aixo hom
comen^a la cronologia franca amb Robert II perquc fou dins del seu regttat,
el IozS, quan Berenguer Ramon I va confirmar i establir solentnement les
franqueses dels ciutadans de Barcelona, i no havent-se conservat textos
legals d'intcres municipal interiors a aquesta data, hom podia prescindir
de la part de la cronologia corresponent a temps mes reculats.

La nova versio dGna cabuda, entre altres, a notfcies sobre la batalla
d'Ubeda i sobre les conquestes de 1\Iallorca i Valencia, i scabs amb una
detallada anotacio relativa a un eclipsi de col del 3 de juny de Iz39. El fet
que el text dels Usatges que va habitualment amb aquest cronico contingui
el precepte titulat Que negti Izo retraga a batiat sa lig, tret d'una constitucio
atorgada per Jaume I a I,leida el Iz4z, fa creure que la versio que ens
ocupa fou redactada despres d'aquesta data, encara que no sembla quc
pogues esser gairc mes tard.89

Els rcculls legislatius que contenien la nova versio foren incorporats
a les colleccions de privilegis atorgats a Mallorca despres de la conquests,
i aisf deguc produir-se la primera expansio dels Barcinonenscs mes cnll^
de les immediacions de la capital catalana.

Fins acf, els diferents testos de la famflia gtte estudiem semblen cons-
tituits quasi exclusivament per notes annalfstiques propiament dites i 1>er
les conegudes cronologies dell reis francs, perd aviat ens trobem amb una
nova redaccio molt mks ampla en la qual tenon cabuda elements provinents
a llur torn d'altres textos historiogr^fics. Aquesta nova redacciu es la
que, rota el tftol de Cronica camu.nia, apareix en alguns coders confeccio-
nats a iniciativa de la corporaci6 municipal barcelonina . 70 Comensa amb
una indicacio del ant's transcorreguts des d'Adam fins a Crist, i segued
amb anotacions que arrenquen de l'int' mateix de la naixensa del Redentp-
tor ique son indubtablement tretes de les mateixes fonts que van explotar

68. Chronicon 'tfallorqufn , eJlemorial Historico F;spafioln , II (1\Iadrid 1831 ), 4^5 ^>^6q. VII,[,.4RIiEVA, VLagc, XIX, 183 s., diu haver vista Mallorca un manusrrit
d'aquest cronico que fou probablement el mateis que va servir per a 1'edici6 del A^LILi,
i afirma que ] a sous lletra era de la fi del segle xIII.

70. I`Iss. )J-q i I^-to de 1'Arsiu Ilistdric de la Ciutat.
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els redactors dels Rivipullenses per a les notes corresponents als primers

segles de l'era cristiana. A continuaci6, en ocasi6 de consignar els mar-

tiris de sant Pere i sant Pau, explica amb una desacostumada extensi6 una

curiosa historia que diu esdevinguda en temps del papa Corneli (mitjan

segle III), relativa a un suposat intent dels grecs de robar els cossos dels

dos apostols, narraci6 que to tot faire d'una llegenda local romana, potser

basada en algun fet real esdevingut on els temps de 1'exarcat de Ravenna.

Ve despres una anotaci6 sobre la mort de Seneca, i llavors hom salta brus-

cament a la famosa data del 985 (equivocadament diu 885) incloent per

primer cop en la serie Barcinonense l'anotaci6 de la ratzia d'Almansor,

tan funesta per a Barcelona, i donant-nos la primera versi6 de la Ilegenda

de la batalla de Rovirans i del llancament amb fon6vol a la playa de Sant

Just dels caps dels cine-cents,cavallers catalans morts en aquella topada.

A partir d'aqui, segueixen les notes annalistiques normals fins a la corres-

ponent a 1'anada de sant Lluis a Tunis i a la seva mort, fets esdevinguts

el 1270. No havent-hi res que s'hi oposi, hem de creure redactada la

Cronica comunia en aquesta mateixa data o molt poe despres.

Cal dir que entre !es notes annalistiques n'hi ha alguna, com la re-

ferent a la mort del comte de Tolosa Ramon de Sant Gili, que procedeix

segurament d'un grup de cronicons llenguadocians dels quals ens haurem

d'ocupar mes avail perque van donar hoc a una branca especial de la

familia que estudiem per combinaci6 de llurs dades amb les dell nlembres

d'aquesta.
Segurament poc abans de 1283, una versi6 dels Barcinonenses, molt

semblant a la Cronica comnnia, fou incorporada fragmentadament a una

compilaci6 historico-llegendaria en llengua vulgar que no ha arribat fins

a nosaltres, pero que va originar d'altres compilacions m^!s tardanes, avui

conegudes, a traves de les quals podem inferir 1'existencia i caracteristiques

d'aquella.7' ts aquest el primer cas a casa nostra d'arronlancament d'un

cronic6, sense que pugui excloure's, pero, la possibilitat que la versi6 cata-

lana del Barcinonense existis ja previament i l'arromancament, per tant,

no leagues estat dut a terme per l'autor de la compilaci6, puix que pocs

anys mes tard ja trobem versions catalanes independents i per altra part

s'observen significatives concomitancies de forma entre aquestes versions

independents i els passatges corresponents de les compilacions damunt

dites.
No sera inoportu de dir act que en aquestes compilacions apareixen

tambe, semblantment traduides al catala per primer cop, algunes notes72 que

71. Veg. nota 37.

72. Per exemple, les relatives a les preses de Toledo i Monts6 i al tercer concili

de Latera.
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semblen provenir d'un Rivitrullens^e semblant al 17 que potser ja havia estat
arromansat previament, ptux que en trobem tint anotacions en catala amblletra de mitjan segle xv en un manuscrit que havia pertangut al cronista
aragones Martin d'Alpartil," anotacions que en llur redaccio presenten cou-
comit^ncies amb la de les notes de les compilations abans esmentades, senseque pugui dir-se que en provinguin. E1 fet d'haver-hi, en aquelles anota-cions, algun important error nomes atribuible a deficient coneixement dela llengua en que estaven escrites («crestinas» per cccrestians») i algun ara-gonisme o castellanisme («ciudab, per aciutab>), aixi com el de referir-se
dues d'elles a episodic d'historia d'Arago (preses de i^Iontso i d'Osca), fan
creure que van esser copiades pel mateix Martin d'Alpartil o per algun
aragones relacionat amb ell.

1~n relacio amb la Cronica. conaunia i sobretot, com ja hem dit, amb
el cronico aprofitat per la compilacio catalana de pot abans de > z83, hi hael que podriem titular Cronicb' Barcelona I, redactat en catala i contingut
en un volum de constitutions i privilegis de Barcelona que hom custodiava
a 1'escrivania del Rational de la Ciutat, i que cont^ tambe 1'anomenada
Cronica del Racion,al.°4 E's traeta d'un I3arcinonense la darrera anotaciodel goal es del iz95, i que degue esser acabat entre aquesta data i el i3o> .'^'Conte una cronologia dels reis francs, tambe en catal^, que comensa amb
Carlemany i acaba amb I,luis el Jove i amb la nota de 1'establimcnt de la
calendacio gels ant's de 1'Encarnacio el u8o, i en la goal hom fa referencia
a la conquesta de Barcelona per I,lufs el Bondad6s el 8oi, com Fs habitual
en aquesta mena de cronologies. Conte tambe una interessant seric de
cotitzacions de mare d'argent en relacio amb el you i altres noticies sobre
moneda que ja apareisien en. el cronico de la compilacio abans esmentada,
i ^dhuc en algun cas en la Cronica com.unia, i que retrobarem despres
reflectides en altres cronicons de la mateixa familia.

Molt semblant a aquest es el que pot retire el nom de Cronicb' Barce-
lona II que acompanya una versio catalana dels Usatges en un manuscrit demitjan segle slv. I,a cola diferencia que els separa es 1'omissio d'algunes

73. ^s traeta del manuscrit Ny.Kgl.S. 292z de la Biblioteca Reial de Copen-haguen (veg. A^eRI, FABREGA r Uxnu, La Bi6liotec¢ Real de Copcnhague, Docunun-t¢cion de I3ibliotecas , dlanuscritos espairoles era bibliotecas extranjeras , I, «HispaniaSacra», I (i94g), r89)•
74. Arxiu Historic de ]a Ciutat, ms. iI,-5, fols. 34a ss. Publicat fragmentariamentper Nccor,eu n'Ot,w^x , Sobre ones notes annalistiques del segle YI77, en cata^lk iinedites, aI,a Jove Catalunyan, I (r9o6), q ss. Per a la descripcio general del codex,veg. les «Publicacions historiques : Recull de documents i estuilisn de ]':Ajuntamentde Barcelona, vol. I, fast ir, Cronica del Rational de la Ciutat (Barcelona rgzr), rr3 ss.

nicG7yue elstudiem, f̂ onteeunesdo diuaciunstdeelar ortedelI,leidaede data z7 de ljuliolde r3oz.
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de les anotacions del primer (per exemple, la cronologia franca ) i la insercio,

al fi'nal, Wunes poques efemerides mes, datades entre 1295 i 1298.79

A esmentar que, immediatament despres del Barceloni I i escrites de

la mateixa ma, hi ha unes efemerides en llatf, relatives a fets datables

entre 1053 (erradament diu iooo) i poc despres de 1213. Aquestes notes

no provenen de cap Barcin onense, i mes aviat semblen tenir un origen

eclesiastic. Potser procedien dels arxius del bisbe o de la Seu de

Barcelona.77

No es fins ara que hem de parlar dels cronicons ja tradicionalment

coneguts amb els noms de Barcinon.ense I i II. Es tracta de dos textos

molt semblants entre ells, encara que el segon es una mica mes extens que

el primer, i tots dos tenen com a mes tardana la mateixa anotacio , corres-

ponent a l'any 1311 i relativa a la mort de Jaume II de Mallorca. Totes

les anotacions del I es retroben en el H. La principal diferencia entre

ells es la insercio pel II de la genealogia franca, que es devia trobar tambc

en el model del I perque aquest en transcriu les notes, referents a Lluis of

Jove i a l'establiment de la datacio pels anys de Crist.

L'estreta relacio entre ambdos textos queda demostrada, no solament

per la coincidencia general entre ells, sing perque incorren en els mateixos

errors.18 Quant a la data dels originals, es evident que foren redactats

dins el regnat de Jaume II (1291-1327), ja que s'hi parla d'aquest cone

a vivent i, per subratllar-ho, quan volen referir-se al seu avi i homonim,

hom afegeix molts cops al nom d'aquest mots com olim o quondam per

distingir el rei Jaume vivent del difunt. Amb tot, la copia avui conservada

del II, que va seguida d'una memoria en catala dell privilegis de la ciutat

de Barcelona, escrita en la mateixa lletra del cronico, que compren dispo-

sicions fins al 1323 que es donen corn a recents, va esser feta, segons es

declara en el text, el 1368 ; i una anotacio del cronico relativa a la forma

de trobar 1'equivalencia entre els anys de 1'era hispanica i els de la cris-

tiana permet de suposar que el seu original va esser preparat aprofitant

una versio anterior, confeccionada el 1274.79

76. Bibl. de i'Escorial, ms. 0.1.12, fols. 96v ss. (veg. JULIAN ZARCO CUEVAS,

Catdlogo de los inanuscritos catalanes , valencianos , gallegos y portugueses de la

Biblioteca del Escorial, 68).

77. En aquest mateix codex, i aprofitant espais en blanc deixats per 1'escriba

del cronico, una mA de principis del segle xv va afegir , encara, una altra serie de

notes annalistiques en llati, corresponents a esdeveniments dels anys 1135 a 11291,

que es relacionen estretament amb el Barcinonense III de que parlem mes avail.

78. Ambdos coincideixen a atribuir a un rei Pere la presa d'Almeria el 1147,

i a donar Felip l'Ardit per mort a Castello d'Empiiries el 1285.

79. Es troba en el ms. lat. 4671A de la Bibl. Nat. de Paris. En un encapsala-

ment no publicat per Marca, dedicat a exposar la durada de les diverses edats del

m6u, en parlar de 1'adveniment de Crist, diu : ea quo tempore jam efluxerunt
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En resum, sembla que cal creure que, sobre la base d'un Barcinonense
redactat en aquesta darrera data i emparentat amb els que van donor lloc
a la Cronica cownunia i a les versions eatalanes estudiades mes amunt, hom
va fer, poc abans de i3z3, una nova redaccio mes extensa afegint-hi anota-
cions de fets esdevinguts posteriorment a Izi4, entre ells, com a materia
nova en la serie, notfcies de diverses sortides de la host de Barcelona i duels
judicials celebrats en aquesta ciutat, noticies que hertanyen als an}•s iz;8
a IzgB. D'aquest cronico devien sortir, quasi sense alteracions i per simple
eopia, els Barcinonenses I i li.

Tamb% arrenca d'un Barcinonense de comen^aments del darrer quart
del segle .l' III el Claranicon Ulianense, anomenat aixf per haver estat con-
servat i continuat a la collegiata de Santa Itlaria d'Ulla, amb notes gene-
ralment d'interes local i comarcal, fins a ]'any 14og.80

De pocs anys despres que gels I i 77 es una nova redaccio dels Barci-
nonenses, absolutament inedita i nomes coneguda fins ara per una vaga
referencia de Dominguez Bordona.el Sens ha conservat en un ntanuscrit
que aplega diversas textos historiografics, entre ells una eopia de la versio
patina de la mal anomenada cronico de Sant Joan de la Penya, descone-
guda de Dlasso i Torrents i del mateix Dominguez Bordona, manuscrit
que sembla executat en lletra de finals del segle tlv. La darrera data del
cronico es la de la sortida de Port Fangos de 1'expedicio sobre Sardenya
el r3z3. 1~.1 fet de no^ do^nar cap detall sobre el resultat de^ 1'empresa i de
parlor de Jaume II com a vivent, obliga a datar la nova redaccio, no sola-
ment entre r,3z3 i r3z7, lino mes aviat a principis d'aquest lapse de temps.

L1 nou cronico, que podem anomenar Barcinonense III, ^s molt extens
i Conte valuoses informacions que diffcilment podrfem trobar en altres
indrets. ^sta estretament relacionat amb la Cronica comunia, amb les
versions eatalanes i amb els Barcinonenses I i 77. Insereix tambe 1a ge-
nealogia franca amb la noticia de la presa de Barcelona el 8oI i la nota
sobre la datacio pels anys de Crist, i comensa la part propiament annalis-
tiea amb la r^tzia del 985, narrada d'aeord amb la Cronica comuttia i amb
les versions eatalanes. Les anotacions dell anteriors sobre sortides de la
host de Barcelona i sobre desafiaments son continuades pel cronico que ara

.M.ccc4xvirr. amii» ; i en una rota sobre 1'equivalencia dels anys de Crist i de
1'$ra hisp^'ctica, omesa tambe per ]'editor del text de que parlem, en posar un
exemple, constata : amodo currit annus domini Jesuchristi .M.CC.t,xxntt.». La dis-
posicio mes recent de les relacionades en la memoria dell privilegis barcelonins @s
.la Carta que'] senyor rey ha feta a la ciutat : que per rah6 de la ajuda novellanxcnt
ordonada en la ciutat de Barcelona per pagar ]a quantitat atorgada al senyor infant
a ajuda del viatge de Sardenya...»,

80. Publicat en Marco Hisfianica, cols. 757 ss.
8r. J. DoMftietrsz Bottnoxe, Catdlogo de los manuscritos eatalanes de la Biblioteca

Nacio^utl (1'Iadrid r93i), 95, ms. i8.o6o.
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ens ocupa amb esdeveniments dels anys 1301 , 1302, 1312 i 1317. No cal

dir que, com en els Barcinonenses I i II , les entrades i sortides de la capital

catalana de tota mena de personatges importants hi son consignades pro-

fusament.

Com hem vist mes amunt, no ens consta que cap Riv'ipullense hagues

estat dut a Barcelona des de temps reculats. Podem assegurar , en canvi,

que tin Barcinonense va esser dut a Ripoll , i avui podern coneixer -ne alguns

fragments gnccies a la diligencia de Villanueva, que va publicar - los.82 Es

,,in text molt senlblant al que hem estudiat en els paragrafs inlmediatament

anteriors , escrit per diverses leans, la darrera de les quals era, segons

Bofarull, de finals del segle xiv." ' La darrera anotacio conservada es refe-

reix a un esdeveniment de l'any 1334. Segons Villanueva , el codex duia

en el seu temps el ndmero 22 ; sembla segur que es el que en el cataleg

de Bofarull figura amb el ndmero 27 modern.

Un altre testimoni de 1'expansi6 de la familia Barcinonense el tenim

en un cronico del monestir de Sant Feliu de Guixols , conservat avui a

la Biblioteca Provincial de Girona. Esta escrit en un manuscrit miscel-

lani, tot de la mateixa mA i datat el 1465. Comenca amb la presa de Bar-

celona del 985 (per error diu 980 ) i acaba amb l'anada del futur rei Marti

a Sicilia el 1392 ( posa 1312 tambe per error ). El contingut del cronico,

We es molt breu i laconic, fa creure que procedeix d'un Barcinonense tardy

que va esser extractat i resumit a finals del segle xlv."4

I arribem , per fi, a la darrera anella d'aquesta llarga cadena iniciada

a mitjans del segle x11, que es un extens cronico que podria esser anorne-

nat Barcinonense IV, i que Villanueva va designar amb el nom de Cronic6

de Mascar6', 85 perque es tracta ( cas quasi tinic entre els nostres cronicons)

d'un text d' autor conegut . Efectivament , al marge del manuscrit del

cronico, i a l'alcada d'una anotacio corresponent a l'any 1405, trobenl

escrit en lletra coetania : ((mortuus est actor istius operius, Guillermus

Mascharo , beneficiatus in cede Barchinone)).86

Mascaro va treballar , segons sembla desprendre ' s de 1'examen de la

seva obra, a partir dels primers anys del regnat de Joan I (1387-1396)

i va continuar Ja seva tasca fins a la fi de la seva vida ( 1405 ). Va operar

damunt la base d'un Barcinonense tardy d'un tipus semblant al III i al

de Ripoll, i va separar -ne les dades en dos grups : amb les referents a les

successions dels sobirans i a llurs relacions familiars va confeccionar una

82. Viage, VIII, 227 ss.

83. VALLS, Codices, 22,

84. Bibl. Provincial de Girona, ms. 97. Devem el coneixement d'aquest text

a la gentilesa del senyor Joan Ainaud, que ens n'ha facilitat una copia.

85. Viage, XVII, 185.
86. Bibl. de Catalunya, ms. 485, fol. ccxcvnr, marge dret.
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genealogia que va des de Carlemany fins al rei Marti ; amb totes les altres
dades va redactar el seu cronic6.87 El beneficiat de la seu barcelonina
no va, pero, acontentar-se, per a la redaccio de Puna i de 1'altre, amb la
informacio que li fornia el Barcinonense que li servia de font, sing que
va completar-la abundantment extraient notfcies d'altres cronicons, corn
els del grup llenguadocia a que ens hem referit mes amunt, o de croniques
mes extenses, per exemple les de Desclot i de Pere III,88 per als periodes
in :s reculats ; i acudint a la seva propia experiencia o al testimoni dels
seus contemporanis per als esdeveniments del seu temps. Aquesta ma-
nera de procedir fa que les anotacions esdevinguin sovint molt circums-
tanciades i de considerable extensio, en contrast amb ^1 que s'esdeve amb
els cronicons anteriors, contrast que es colpidor sobretot en cls passatges
en que Mascaro ens explica fets coetanis, com 1'avalot del Call del 1391
i la seva repressio, o els terratremols del regne de Valencia del 1396, que
s'han de considerar ja coin a capitols de dietari, genere clue en aquest
temps va adquirint preponderancia, segurament coin a resultat d'una cvo-
1uci6 dels cronicons , la desaparicio dels quals es produeix precisament en
aquests mateixos anys. Coin en una mena de manifestacio d'una llei filo-
genetica de la historiografia, el Cronic6 de Mascaro ens mostraria, con-
densada en la successio i evolucio de les seves anotacions, tota l'ampla
i secular evolucio d'un genere i la seva substitucio per un altre de mes
acordat amb 1'esperit dels nous temps.

Quant a les fites cronologiques d'aquest darrer Barcinonense, indica-
rein que son, per un canto, la de 1'any 714, considerat corn el de l'entra-
da dell sarrains a Espanya, i la de l'assalt de Barcelona ci 985 (diu, per
error, 960), i per 1'altre, la de la mort i honres funebres de la reina Sibilia
de Fortin el 14ob ; aquesta anotacio, corn algunes del inateix any i de
1'any anterior que la precedeixen, degueren esser redactades, despres
de la mort dc ':Mascaro, per algun dels seus collaboradors. Hi ha encara,
cap al final, intercalada per una mi forca mes tardana, una notfcia del 1452
que senmbla redactada a Italia, durant l'estada a Ilpols d'Alfons ci Mag-
nanim.

El problema dels entroncaments mutus entre els distints Barcinanense3

87. La genealogia ocupa els fols. cci,xxxr a CCLxxxvv i 31ov a 311V. El cronic6,
els fols. cccxxxvIr a ccxcvIIIr.

88. Semblen procedir de font llenguadociana , per exemple , les notes correspo-
nents a la deposicio, degradacio i execucio del bisbe de Caors el 1317, i a I'avalot
de Montpelier de 1379. Semblen influides per Desclot, les relatives a la revolta
dels barons contra Pere el Gran el 1280 , i a la incursio d'aquest sobre Perpinya
Cl 1285. En fi, poden haver estat redactades amb l'ajut de la cronica del Cerinlonids,
les referents a la renfincia de 1'infant Jaume, fill de Jaume II, el 1319, i a 1'acci6
contra Jaume III de Mallorca el 1343 i el 1344-
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que acabein de passar en revista, es presenta forca mes complicat que el

dell Rivipullenses. Entre aquests darrers 1'evoluci6 es presenta, dins el

que ens permeten de veure l'allunyamen.t en el temps i la perdua de diver-

ses anelles intermedies, corn a efectuada d'una manera forca senzilla al

llarg d'un tronc principal amb ramificacions laterals netament caracterit-

zades. Entre els Barcinonenses, en canvi, deixant de banda algunes rami-

ficacions laterals, l'avenc al llarg del tronc central es fa d'una forma

dificilment explicable si no is suposant que dins d'ell hi va haver diverses

lfnies quasi paralleles de transmissi6 que mantenien tin contacte sovintejat

amb una redacci6 que devia tenir un cert valor oficial ; aquest contacte ex-

plicaria les coincidencies entre aquelles, mentre que llur multiplicitat ens

donaria ra6 de les discrepancies que es presenten alternant amb les coin-

cidencies.
Per aquest camf arribem a inclinar-nos a creure que aquesta suposada

redacci6 oficial del cronic6 Barciimonense va esser 1'antecedent dels dietaris

oficials que mes tard veiem redactar per encarrec dels consellers de

Barcelona, i que la seva confecci6 a traves dels temps va estar a carrec pos-

siblement de la mateixa ofi'cina que despres mante al dia els esmentats

dietaris, o sigui 1'escrivania del Racional. No oblidein la presencia dels

nostres cronicons en alguns dels mds famosos codexs d'interes municipal

barcelonf : el Constitucionum et privilegiorum. antiquorurn fiber, el Llibre

dels Usatges i Privilegis de Ramon Ferrer, i el I Llibre Verd. I recordem,

encara, que, just en el moment que desapareixen els cronicons de la fa-

mflia barcelonina, veiem iniciar-se el Manual de novells ardits (1390) i el

Llibre de les Solem,nitats (1383), que v6nen a substituir-los. I,'anome-

nada Crdnica del Racional, tant per 1'extensi6 de les seves anotacions, coin

per 1'epoca a que aquestes es refereixen (1334-1417), vindria a ocupar una

posici6 intcrinedia entre cronicons i dietaris.

Ultra el Cronicon Dertusense II, del qual ens hem ocupat en estudiar

la famflia Rivipullense, Villanueva va publicar un Dertusense I80 escrit

en llengua vulgar, pero no en catala, sin6 en llenguadocia, i que degue

esser dut a Tortosa cap a mitjan segle xiv. Valls i Taberner va assenya-

lar amb encert els lligams existents entre aquest text, que arriba fins

1'any 1323, i un grup de cronicons del Llenguadoc, entre els quals in-

dicava la cronica del Thalamus pa,rvus de Montpeller, i la del cartoral

de Ramon el Jove, comte de Tolosa,90 i a les quals podrfem afegir el cro-

nic6 llatf de Sant Sernf de Tolosa i el de Sant Pau de Narbona. Aquest

Dertusense I no es evidentment catala, pero pertany a un grup de cro-

nicons que es relacionen doblement amb els nostres, tant perque recullen

89. Viage, V, 233 ss.

go. VAI.L S, Els inicis, 124.
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molts Wells anotacions que semblen procedir d'un cronico pr.merenc dela strie barcelonina,91, com perque alguns cronicons catalans apareixen
influits per textos pertanyents al grup llenguadocia.

El cronico Barcinonense que va influir en aquest grup degue esser
del tipus del de Skokloster i potser va arribar al Llenguadoc a favor de
faeces de Pere I a la senyoria de Montpeller a causa del seu niatrimoni
celebrat el 1204.

Quant a les influencies del grup llenguadocia sobre els textos catalans,
semblen iniciar-se on la segona meitat del segle xiii, possiblement tambG
a trav::s de Montpeller.

Ja hem indicat abans que alguns Ba.rcinonenses, a partir de la Cro-
nica comunia , redactada Cl 1270 0 poc despres, transcriuen alguna de les
notes annalfstiques dels llenguadocians. Afegim ara que molt recentment
ha estat descobert un text, que podrfem anornenar Cronic6 Perpfnyancs,
que no es mes que un cronico del grup llenguadocia, continuat a Perpinya
des dels darrers anys del regnat del Conqucridor fins al 1284, amb on
petit afegito corresponent al 1421. A assenvalar que aquest text planteja
diverses questions de caracter linguistic que valdrien la pena d'un examen
detingut per part d'un entes on la materia.92

Consignem tambe l'existcncia, en doble exemplar de mitjan segle xrv,
d'un cronico en llengua catalana constituit en bona part per Una com-
binaci6 de dades d'un cronico llenguadocia i d'un Barcinonense, executada
probablement poc despres de la Inort de Pere el Gran (1285), amb l'ad-
dicih de notes corresponents al regnat d'ac uest, preses coetaniament als
fets, i continuada mes tard and) efemerides dels anvs 120S i

En fi, una versio catalana d'un cronico del grup llenguadocia, segu-
rament Inontpellerf, que arriba fins al 1260, constitueix la priniera part
d'uns annals valencians que son continuats fins al 143 ,34 i que en llurs
anotacions mes modernes esdevenen un veritable dietari, obeint al mateix
fenomen que hem observat en el Cranic6 de Mascar6. A destacar que
aquest fet queda mes subratllat pel parentiu que es revela entre moltes
d'aquestes anotacions i d'altres que apareixen on el Dietari del capeii.i
d'Alfons el Magnanim.

91. Per exemple, les relatives a les preses d'Almeria, Tortosa, Lleida i Fraga.92. Va Esser descobert per Dom Anscari Mundo, monjo de Montserrat, en or-denar els documents de I'arxiu que la familia Vila i d'Abadal tenia al Cavalier,de Vidra. Actualment figura a la Biblioteca de Montserrat amb el num. 1036, perdonacio dell seus antics posseidors . Hem d'agrair al P. Mundo que ens hagi volgutfer participants de la seva descoberta.
93. Bibl, de Catalunya, ms. 943, fols. Ia ss. ; Bibl. Nac. de Madrid, nms. 647,fols. Ia s.

94. Bibl. de !'Escorial, ms. d.III.2, fols. 131r ss.
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Observem, encara, que en la segona meitat del segle xiii fou redactat

o introduit a Catalunya un Cronic6 dels fets d'Ultramar que agafa des de

«lo passatge dels peregrins per conseyll del hermitan el io8o, fins a la

mort del prfncep d'Antioquia el 1275, i que va esser inclos, en tot o en

partida, en la compilaci6 historico-llegendaria de poe abans de 1283 de

que hem parlat mes amunt. Una bona part d'aquest cronic6 apareix

tambe transcrit en 1'esmentat Dietari del cajrella d'Alfons el Magnanim,

on compren el perfode 1080-1239 amb un afegit6 de 1378 que relata una

anada a l'Africa del due de Borbo.95

Per completar la materia cal esmentar finalment un altre cronico tarda,

d'autor conegut, que combina dades procedents de cronicons de diverses

families. Va esser redactat en llengua catalana per Llufs Garro a Per-

pinyA el 1423, i ens 1'ha conservat un manuscrit de la Biblioteca Reial

de Copenhaguen.96 Agafa des del 404 (el text diu 144o amb greu error),

amb 1'establiment de 1'emperador Honori a Ravenna, fins a 1282 (en reali-

tat 1284), amb la victoria naval de Roger de Luria davant Napols.

L'obra de Llufs Garro cont , al costat d'extenses anotacions procedents

de distintes croniques, diverses noticies tretes d'un Barcinonense, del Cro-

nic6 dels Pets d'Ultramar i potser d'un del grup henguadocia.

IX

EL CENTRE HISTORIOGRAF'IC D'AI,AO-RODA

Tancat el llarg parentesi destinat a l'examen dels cronicons originats

en el perfode que estudiem encara que Ilurs versions mes modernes sobrei-

xin del seu mare cronologic, ens deturarem ara a passar en revista l'ac-

tivitat historiogrAfica a la Catalunya occidental durant el subperiode que

hem batejat amb el nom de primitiu evolucionat.

Segons ha suggerit darrerament Abadal i Vinyals,97 degue esser en

1'avinentesa de la formaci6 del cartoral d'Ala6 el 1078, o molt poc des-

pres, que potser el mateix confeccionador d'aquest, el monjo Dome-

95. Bibl. de Catalunya, ms. 152, fols. 29v a 1o9r, barrejat amb informacions

d'altre origen. Dietari del capella d'Anflis el Magnanim, Introducci6, notes i trans-

cripci6 per JoSF? SANCHIS I SIVERA (Valencia 1932), 69 ss. La cronolo0a d'aquest

cronic6 es sovint equivocada. Aixi, el passatge dels pelegrins es sabut que s'esde-

vingu6 el 1096 ; quant a 1'expedici6 del due de Borb6, es tracta evidentment de

1'anada del due Lluis II el Bo contra El-Mehdia, entre Sussa i Sfax, durant l'estiu

de 1390.
96. As el manuscrit Gl.Kgl. 432 (veg. FABRE:GA, La Biblioteca, 19o).

97. MANUEL MIL♦AeI FON'IANALS, La Cans6 del pros Bernart, Presentaci6 per RAMON

D'ABADAL I DR VINYAIS (Vic 1947), 25 SS.
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nec, va redactar una breu Menaoria sobre els origens dels comtats de
Pallars i Ribagorsa, conservada gracies a la diligencia del P. Pasqual.°'8
Per a la dita redaccio, com indica Abadal, Domenec posava a con-
tribucio les tradicions populars que feien pertanyer Bernat I de Ribagorsa
a la progenie de Carlemany" i atribuien a ordres d'aquest la reconquesta
dels cotntats catalans occidentals i a 1'acci6 d'aquell la repoblacio de So-
brarb. Al costat d'aquesta font n'apareix una altra de confessada pel
mateix redactor : la documentacio. Efectivament, cap a l'acabainent de
la Memoria pot llegir-se :

allee oninia, si quis studiose invenire voluerit, legat cartas donatio-
num Alaonis monasterii, Oarre, Taberne, Oreine, Sancti Victoriani..

Ja hem dit abans que semblava haver-hi algunes concomitancies ver-
bals entre aquest text i la serie ribagorgano-pallaresa de les Genealogies
de Roda. Per aixo haurem de creure que Domenec va acudir no sola-
ment a fonts llegendaries i documentals, sing tambe a fonts historiogra-
fiques que es relacionaven amb les que van proporcionar els materials
per a la redaccio de la serie corresponent de les Genealogies esmentades.
Adhuc es ben possible que Domenec s'hagues limitat a copiar, amb poques
alteracions i amb 1'addici6 d'unes breus frases finals, una narracio ml-'s
antiga, composta potser en els darrers temps del bisbe Eimeric, inort el 1017.
La relacio alaonesa compren els comtes ribagorcans des de Bernat I (...923-
950...) fins a Guillem (f io18), i els bisbes de Pallars des d'Ato (...939-956 ?)
fins a Eimeric (...9i7-Io17). Gracies a haver-la conservada, podem posar
al costat de les figures d'Oliba i de Garsies de Cuixa, la mes modesta,
pero interessant, de Domenec d'Alao. En la seva obra, la mes antiga
cronica catalana no estrictament eclesiastica d'aquest periode, apareix el
primer testimoni directe de la introduccio de la materia de Franca a casa
nostra, testimoni que cal relacionar amb 1'abundor entre la nostra gent de
noms personals com els dels personatges mes destacats de 1'epica carolfngia
ja durant la segona meitat del segle xi, i sobretot, i especialment per a la
Catalunya occidental, amb el setge i presa de Barbastre el io64, empresa
en la qual van participar gran nombre de cavaliers forasters, principalment
francesos, alguns dels quals van romandre, rota el comandament del cornte
d'Urgell, en establiment de la vila despres de la conquesta. Is sabut
que 1'expedici6 contra Barbastre va tenir una gran ressonancia per tot

98. PASQUAL, El antiguo obispado, 70.
99. Ps possible que es tractes de tradicions familiars de la mateixa dinastia

conrtal. Is comtes de Pallars i de Ribagorca descendien probablement dels comtes
de Tolosa de Ia nissaga raimendina, i un antecessor d'aqucsts, per be que no de llur
llinatge, va esser sant Guillem, parent acostat de Carlemany.
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En 1'exposici6 de l'episcopologi ribagorsa, i'autor de la iiI,emoria re-

novata intercala un bisbe oblidat pels seus predecessors, Llop Fortuny de

Bizcarra (1095-1096), i continua el dit episcopologi fins a la mort de Pere

Guillem Cl 1134.
Ja hem parlat de les fonts de la Mcmoria del monjo Domenec. La

segona versio de la Melnoria sembla haver-se beneficiat de mes documen-

tacio, i no solament de la conservada a Ribagorsa, sing tambe en algun

cas de la custodiada a la Seu d'Urgell, coin s'esdeve amb 1'acta d'eleccio

del bisbe Borrell (1017-1026...), de la qual afirma esser uaduc scripta in

Urgello)l. En fi, quant a la Mcmoria rerzovata, ultra les fonts a que ja

hem fet referencia, cal assenyalar tambe la documentacio (sovint no prou

ben interpretada) i adhuc algun text historiografic, coin el que fa coincidir

la cronica alaonesa amb el Chronicon Rotense en dir d'Alfons el Bataller,

en relacio amb eels sarrains, que «nunquam cum eis, pacem habuit».

Vers 1238 va esser feta una primera addicio a la Mcmoria renovata,

portant el seu episcopologi fins al moment que Pere d'Albalat, bisbe de

Lleida i successor per tant dels bisbes ribagorsans, va esser fet arquebisbe

de Tarragona, i afegint unes efemerides que van des de la wort de Carle-

many fins a I'inici, el 1131, del govern de Ramon Berenguer IV. La in-

sistencia a donar-hi informacio relativa a Urgell fa creure que aquestes efe-

merides son d'origen urgellita.

Finalment, poc despres de 1283, era feta una darrera addicio a l'epis-

copologi de la Mem.oria renovataa que el fa arribar fins a 1'elecci6 de Guillem

de Fluvia, ardiaca de Ribagorsa, coin a bisbe de Lleida. Aixf quedava

completa la serie de les Memoriae ribagorsanes que, tant per la forma

d'Lser executades, coin pel seu ccntingut, venien a representar a la Ca-

talunya occidental quelcom de semblant al que a la Marca hispanica havien

de representar tins anys mes tard els tGesta ripollesos. L'unica divergen-

cia important que podem observar entre les unes i els altres, un cop feta

abstraccio de la diversitat dels objectius que persegueixen, es que, mentre

aquelles tracten conjuntament els fets de la historia eclesiastica i els de

la profana de la regio per la qual s'interessen, aquests, potser pel fet d'esser

redactats en epoca mes moderna, son dedicats nomes als de la darrera,

havent ja estat narrats els de la primera en la Sumama de dignitatibus o Brcvis

historia monasterii Rivipullensis, escrita uns quants anys abans.

Per completar el conjunt de rotnanalles historiografiques corresponents

al nucli Alao-Roda, haurem d'examinar ara alguns textos produits en aques-

ta darrera localitat.

El primer es una inscripcio tombal toscament metrificada, pertanyent

a una sepultura comuna de set (o vuit) bisbes ribagorsans. L'epitafi, de

lectura diffcil, ha estat interpretat diversament. Segons alguns erudits,
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i entre ells el P. Pascual,107 els bisbes. tumulats serien set, des del mes antic
dells, Ato (...939-956 ?), el germa de Bernat I de Ribagorsa, has al mes
modern, Ramon Dahnau (IO76-IO94), 1'influent conseller de Sans Rautfrez.
Fs deu tractor dell bisbes segon a sete, i nove de la diocesi. Hi falta ell
primer, Adulf (888-913...), a causa d'haver-se interromput despres dell
la serie de prelats del bisbat ribagorsa que fou incorporat temporahnent al
d'Urgell. No hi figura tampac el vuite, Salomo (IO68-IO74...), per haver
estat destituit i haver wort al monestir de Ripoll, a la comunitat del qual
pertanyia, el io97.

En canvi, segons Villanueva,IOR hi havia tambe consignat en la inscrip-
cio el nom d'un bisbe I,lop, que seria I,lop Fortuny de Bizcarra, el prelat
dese de la serie ribagorsana.

Els cossos dels bisbes devien esser traslladats a principis del segle xit
des d'una esglesiola situada extramurs de Roda a la nova esglesia catedral
d'aquesta poblacio, i llavors hom devia redactor la inscripcio sepulcral que,
mes modestament, ve a representar per a Roda el que el poema d'Oliba
In la.ude^n ^nonasterii Rivij^ullensis representa per a Ripoll.

Dles tard, eI IzzS, hom va gravar en una biga que sostenia tres
llanties pendents davant el sepulcre una inscripciG complementaria, tambe
matusserament versificada, que douava la ran als qui llegien en la d'un
segle abans els noms de set bisbes, i na els de vuit, puix que afirma que
«Pontifices sancti se^te^n Bunt hit tumulati».10°

Hem de situar, despres de la inscripcio dels bisbes, dos textos biogra-
fics referents a Sant Ramon Guillem, bisbe de Roda, mort el IIZ6. Son la
vida d'aquest Sant i el seu afici liturgic, ple de dades biografiques, que van
esser escrits pel canonge Elies vers x138, per ordre del bisbe Guifre, ^uc-
cessor de cant Ramon Guillem.110

Clourem finalment aquesta ezposicio de 1'activitat historiografica dels
comtats Catalans occidentals amb una referencia a un bell himne de glori-
ficacio del nostre gran Comte Ramon Berenguer IV, conservat en un codes
de Roda, dissortadament en forma incampleta.Ill Cal datar-la en el pc-
riode compres entre la presa de Lleida (1149), Puix que el Comte hi es
anomenat rex Illerdensiu^n, i 1a mort d'aquest (I16z), puix que sembla esser-
hi alludit tom a vivent encara. Venia a esser el cant del cigne d'una escola

Io]. PA5QUAL, El antigeeo obispado, 14 s., n. Iq.
IoS. Viage, XV, 16z, n. g. Per al que fa referencia a algunes de lea noticies

que inserim sobre els mes antics bisbes ribagorsana, veA. RAMON n':1annAL I i,r;
VIhFA4S, Origen y procaso de consolidation de la sede ribagorsana de Roda,
I:E^M1ICA, ^ l195z), 7 ss.

Ioq. Publicada tambe pel P. PASQuAI,, El antigun cbisQado, 15.
IIO. VI4I.A^uF^^A, Viage, XV, 31q ss., ap. 57,
III. VII,I , A\ti6VA, ViagQ , XV, 173,
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historiografica que havia anat elaborant les seves produccions en unes con-

dicions de vida extremadament dures, superades amb un esforc tenas i a

prova de contrarietats, durant prop de dos segles. La reconquesta de Bar-

bastre primer, i sobretot la de Lleida despres, havien de desplagar els cen-

tres espirituals i politics de la contrada viers zones mes riques i populoses,

i aixo havia de fer decaure rapidament la influencia i 1'activitat d'Ala6 i de

Roda, convertits des d'aleshores en estoigs de pedra venerable que ens ban

conservat gelosament els fruits de llur extingida vitalitat.

L'ACTIVITAT HISTORIOGRAFICA A URGELL I A BARCELONA

Mentrestant, a Urgell prosseguia una activitat historiografica en to

menor que trobem avui representada per la Vida i l'Ofici de sant Ot, bisbe

d'aquella diocesi des de 1095 a 1122, i que degueren esser escrits quan,

el 1133, hom va comensar a celebrar cultes en honor seu. En l'ofici hi

ha uns himnes en vers.112

La historia profana hi degue esser representada per algun cronic6 o

genealogia, avui perduda, dedicada als comtes d'Urgell, que sembla esser

alludida pel primer redactor del text primitiu dels Gesta113 i que potser es

la mateixa que va inspirar les efemerides que apareixen en l'addici6 pri-

mera de la Memoria renovata d'Ala6. Tenint en compte que aquell es-

crivia en temps d'Ermengol VII, el de Valencia (1154-1184), i que les

segones anoten 1'6bit d'Ermengol V (1102) i no el del seu successor, no

sembla desenraonat de creure que la genealogia urgellesa agafava fins a

una mica Inds enlla de la wort d'Ermengol V i que fou escrita durant

el govern del seu successor, Ermengol VI, el de Castella (1102-1154).

A Barcelona hem d'assenyalar l'activitat biografica de mestre Renau,

precedint d'uns quants anys la naixensa de la serie Barcinon.ense de cro-

nicons. Aquest escriptor, personatge destacat de la cort de Ramon Beren-

guer el Gran, va escriure viers 1116 una Vita seu passio sanctae Eulaliae

Barcinonensis en una prosa on sovintegen les assonancies.114 Sembla que

se li pot atribuir amb gran versemblanca una altra obra de caracter mes

propiament historiogra'fic : una Vita sancti Ollegarii que no den esser gaire

112. VILLANUEVA, Viage, XI, 192 ss., ap. 7, S.

Iii. Gesta, II, on parlar de la mort d'Ermengol el de Cordova usa 1 'expressi6

cut legituru, i una mica mes avail, en anar a parlar del successor d'aquell comte, posa

la frase xPreter hoc solum quod supra scriptum invenimusD.

114. FLGRCZ, Espana Sagrada, XXIX, ap. in.
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posterior a la data de la mort del restaurador de l'arquebisbat de Tarra-
gona (1137).11' Aquesta Vita es tambe en certa manera una cronica d'ai-
guns fets del govern de Ramon Berenguer III, 1'anada del qual a Italia,
acompanvat de sant Oleguer i del propi Renau, narra l'autor d'una manera
molt vfvida.

XI

IAA CULMINACI6 DE COBRA RIPOLLESA

Despres de la brillantor dels temps olibans, Ripoll sembla decaure,
almenys en el que es refereix a la historiografia, per espai de mig segle
llarg,116 pero despres torna a revifar la seva activitat fins a fer-li assolir
el seu punt mes alt al conjur i sota la suggestio de la poderosa persona-
litat del bon comic de Barcelona, Ramon Berenguer IV.

En l'estudi d'aquesta nova etapa de la tasca historiografica de Ripoll
topem on primer terme amb un text molt discutit i sobre el qual es dificil
que hom arribi a dir mai la darrera paraula. Ens referim a la canto llatina
del Cid o Carmen Campidoctoris, conservada fragmentariament i on exem-
plar unit on un manuscrit de Ripoll."'

Prescindint d'examinar aef el parer de cada un dels diversos, erudits
que s'han ocupat de la giiestio, ens cenyirem ara als dos que, mks recent-
ment i amb el maxim coneixement de causa, han opinat sobre el Carmen,
els quals es mostren diametralment oposats quant a les sever respectives
conclusions. Nicolau d'Olwer, 1'historiador de 1'escola poetica de Ripoll,
el creu d'autor foraster i nomes tardanament copiat en un manuscrit ripo-
lles ;118 Menendez Pidal, 1'historiador del Cid, el suposa escrit per un actor
catala, pertanyent al partit contrari a Berenguer Ramon II el Fratricida,
i el data de pot abans de la presa d'Almenar per Sane Ramirez d'Arago
el 1093.119

Afirma l'eminent professor catala que els arguments esgrimits per Mila
i Fontanals (el primer a defensar la catalanitat de 1'autor del Carmen) a
favor de la seva tesi ono son prou contundents, i expliquen nomes 1'interes

115. F1,OREZ, Espaila Sagrada, XXIX, 472 SS.
116. S6n els anys de desgavell que obliguen a la vinguda de monjos marsellesos,

i els primers temps del periode de govern dels forasters.
117. Bibl. Nat. de Paris, ms. lat. 5132, fols. 79v ss. Publicat, entre altres, perG. BERTONI, Il Cantare del Cid (Bari 1912), i per R. MENBNDEZ PIDAL, La Espana delCid, II (Madrid 1947), 88o ss.
118. NICOLAu, L'escola, 15.
119. MENFNDEZ PIDAL, La Espana, 876.
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que a Ripoll podia haver-hi per copiarn la canto. Que els arguments de

MilA no son prou contundents sembla cosa acceptable, des del moment

que no han aconseguit un assentiment general, pero ens sembla excessiu

de dir que uexpliquen Holmes l'interes que a Ripoll podia haver-hi)) per a

fer la transcripcio del Carmen. En realitat, els arguments de Mila es refe-

reixen en primer terme a la relacio familiar del Cid amb els comtes de

Barcelona i de Besalil ; i per tant igualment poden explicar la composicio

que la copia, i si aquesta es tardana expliquen millor la primera que la

segona, puix que l'efecte d'aquella relacio familiar s ' hauria anat esbravant

al llarg dels anys. En segon terme es basen en certes caracterfstiques del

text del Carmen que semblen dificils d'atribuir a un autor no catala i logi-

ques en canvi en la ploma d'un escriptor del nostre pats ; i en aquest cas

6ss evident que, mes que amb l'interes que Ripoll pogues tenir en la copia

del poema, els arguments del savi vilafranquf es relacionen amb la patria del

seu autor.'20
De mes pes sembla una altra rao adduida per Nicolau d'Olwer a

favor de les seves afirmacions, i es el fet de no haver trobat en tota la

produccio poetica de Ripoll dels segles x al xiii cap altre cas d'estrofa

shfica, que es la forma adoptada pel Carmen.. Cal dir, pero, que l'autor

d'aquest podia trobar probablement en la rica biblioteca de Ripoll els mo-

dels per al seu metre i la seva forma estrofica. Efectivament, sembla quasi

segur que hi hague alli des de temps antics un codex d' Horaci , i es indis-

cutible que n'hi va haver un a Vic, tan proper i tan relacionat amb Ripoll,

i dos mes a la Seu d'Urgell, capital d'una diocesi immediata a aquella a la

.lual pertanyia el monestir.121

1?s evident, doncs, que si l'argumentacio de Mila no es contundent, es al-

menys molt digna d'atencio, i ens sembla, per altra part, que, no tenint tam-

pon suficient contundencia les raons exposades per Nicolau d'Olwer a favor

de la seva tesi, ens hem de decantar mes aviat, almenys provisionalment,

vers 1'acceptaci6 de la catalanitat de l'autor de l'obra que ens ocupa.

Pero aixo no vol dir que hagim d'admetre totalment les afirmacions

de l'illustre historiador del Cid i el seu temps sobre la posicio personal del

poeta, ni sobre la data en que escrivia. Diguem de bell antuvi que estimem

arriscat de deduir conclusions massa concretes d'un text que ens ha arribat

mancat almenys de la seva quarta part final, sense que pugui descartar-se

Ito. Per exemple, el titol de lnarchio que el Carmen , contra el costum dels textos

castellans que el desconeixen, d6na al comte, no to res a veure amb l'interes per la

copia, i si , en canvi, amb el fet de la mateixa composicio de 1'obra.

121. RUr)OLF BEER, Die Handschriftcn des Kiosters Santa Maria de Ripoll,

Traducci6 ratalana 3e PERE BARNILS I GIOL, BRABLB , X (1910), 275. Per al codex

de Vic, ibid., 236, n. 2. Per als de la Seu , P. PUJoL i TUBAU, Una biblioteca dels temps

romdnics , EUC, VII (1913), 6.
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Ia possibilitat que ]a mutilacid represents una proporcio mes gran encaraque la d'un quart del total.122
Sembla clar que el poema va esser escrit en viola de Roderic Diaz deVivar. Els mots adresats pel poeta a una part del seu auditors :

•Campidoctoris hoc carmen audite!
Magis qui ejais jreti estis open,

no creiem que puguin admetre cap altra explicacio acceptable. Ens tro-bem, doncs, en temps anteriors al 1o de juliol de 1099, data de la mortde ]'heroi castella.
Per altra part, el Carmen es refereix amplament a la topada del

C'
(Iamb Berenguer Ramon II a Almenar, fet esdevingut el 1082,123 i es precisa-

ment quan va a endinsar-se en la narracio d'aquest esdeveniment cue recta
truncat el text per haver estat raspades totes les ratlles escrites fins al final
del foli i haver-s'hi posat al damunt un altre escrit. Cal situar, per tant, la
composicic en un moment qualsevol entre 1082 i 1099.

Menendez Pidal ha intentat, dins aquest periode, una datacio mes
concreta, i basant-se en l'allusio feta a Almenar pel poeta en el vers

aquod adhuc Mauri vocant Almenarumn,

infereix que aquesta forma de referir-s'hi indica que al moment de la corn-
posicio Almenar es trobava encara en mans dels sarrains. Per altra part,
tenint present que la cronica mal anomenada de Sant Joan de la Penya dona
corn a ocupada Almenara el 1093 per Sans Ramirez, identifica tacitament Al-
menar i Almenara i arriba a la conclusio que el Carmen va esser escrit
vers 1090, o sigui poc temps abans d'aquella ocupacio.

A aixd podem objectar en primer floc que el vers esmentat no implica
forsosament el domini d'Almenar pels sarrains, puix que havent restat a]a frontera entre les terres cristianes i les musulmanes fins a la conquesta
de Lleida i Fraga el 1149, els sarrains de la contrada havien de seguir ano-menant Almenar a cada pas en llurs converses. Tinguem present, encara,
que, com va esdevenir-se en altres indrets d'el baix Segre, un cop en poder
dels cristians devia romandre a Almenar una part de la seva antiga poblacio
musulmana. I assenyalem finalment que, adhuc acceptant la identitat
entre Almenar i I'Almenara reconquerida per Sans Ramirez, en el va-i-ve
a que va estar sotmesa la frontera cristiano-musulmana en aquesta regio

122. Ultra la part raspada, podria faltar-hi a116 que hi hagues hagut en e'entualsfolis successius que podrien haver estat arrencats ; com hi cabria la possibilitat que1'escriba de la primera meitat del segle xlrr que va executar la copia que conservenlno hagu6s completat el seu treball.
123. 11IENFNDEZ PIDAL, La Espana, 1, 286 ss.
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fins a 1149 , es quasi segur que despres de 1093 la dita localitat va tornar

a estar en mans dels sarrains , puix que el 1147 veiem corn Ramon Beren-

guer IV li atorga una carta de poblaci6.114

Diu el savi historiador de l'epica castellana que, no havent designat

mai els cristians aquella localitat amb un nom diferent del que usaven els

sarrains , el vers que ens ocupa nomes pot esser interpretat en el sentit que,

en el moment d'esser escrit , aquests darrers tenien encara Almenar en llur

poder. Deixeu-nos dir , pero, que, a part de no atrevir-nos a assegurar tan

rotundament com fa Menendez Pidal que Almenar, nom d'origen Arab,

no hagues tingut en algun temps un doublet romanic, el vers en of esti6

admet almenys una altra interpretaci6 que ens sembla mes natural, i es

que amb ell volgues subratllar el seu autor 1 ' origen barbar del nom de la

localitat i s'excuses aixi d'emprar-lo en un text llatf en el qual evidentment

volia imitar models del mes pur classicisme.

Veiem, doncs, com es insegura la identitat entre Almenar i l'Almenara

de Sans Ramirez , com ho es forsa mes encara la permanencia d'Almenar en

mans cristianes des de 1093, i corn en qualsevol cas results mes acceptable

per al vers que discutim una interpretaci6 distinta de la que prefereix

Menendez Pidal. Tot aixo mena a la conclusib qu, partir del terme

ad quem de 1093, per a la dataci6 del Carmen, es poca cosa mes que bastir

damunt de la sorra.

Sembla quasi segur que el tema central de la composici6 havia d'esser

la lluita entre el Cid i Berenguer Ramon II entorn d'Almenar. De les

trenta-dues estrofes completes que hall arribat fins a nosaltres , dell estan

dedicades a aquest episodi i en conten nomes la motivacib i la forma com

el cabdill castella es prepara per al combat, i en descriuen minuciosament

les armes. ]s segur, doncs, que, amb el mateix ritme narratiu, la totalitat

de 1'aventura havia d'ocupar, no solament les deu o onze estrofes raspades,

sinb una extensib major encara. Per altra part , en contrast amb aquesta

extensib i minuciositat, de les altres vint-i-dues estrofes conservades, les

cinc primeres estan dedicades a exordi i les restants disset a diversos epi-

sodis, cada un dels quals ocupa una petita extensib. El canvi del ritme

narratiu en passar d'aquestes disset estrofes a les deu segiients es evidentfs-

sim i gairebe violent. Altrament, coin fa observar Menendez Pidal, no cal

pensar que darrera 1'episodi d'Almenar seguissin d'altres episodis posteriors

en el temps i molts Wells forsa mes importants en la vida de l'heroi.

Si hagues estat aixi , n'hauria resultat una obra interminable i monstruosa.

De tot aixo , i convensut que l ' autor era un catala i que escrivia abans

124. CEFERI ROCAFORT , Provincia de Lleida , dins la Geografia general de Cata-

lunya, dirigida per FRANCESC CARRERAS 1 CANDI, 251 . Recordem que Barbastre,

despres d 'ocupada el 1064, va haver d'esser reconquerida el iioo.

1S3



46
Al. COLL I ALENTORN

de 1093, 1'eminent historiador castella deduia la conclusi6 que devia trac-tar-se d'un home adscrit al bandol contrari a Berenguer Ramon II en lapugna sorda que va seguir a 1'assassinat del seu germa Ramon Berenguer II.Pero, sobre resultar molt estrany que un catala esbraves els setts odiccontra el Fratricida per la simple recordaci6 d'una derrota d'aquest, esde-vinguda deu anys abans, i encara aixo dins del mare general d'una gloriil-caci6 del seu vencedor, hem de fer notar que en el moment que el nostreautor presenta el suposat objecte de ley sexes ires, ho fa en uns termesnormalissims, donant-li tots els titols que, si hagues estat un adversari seu,hauria considerat usurpats o indignament ostentats ;125 ponderant la sevapuixanga amb l'allusi6 als tributs que Ii pagaven els sarrains,'21 tal coinho feien sovint per als comtes de Barcelona immediats antecessors i succes-sors seus els cronicons Rivipullenses, els Gestq, escrits a Ripoll i algunepitafi d'aquest mateix cenobi ;127 i sobretot sense ni tin mot pejoratiu, encontrast amb el que fa en parlar d'algun altre dell enemies del seu prota-gonista, coin Garcia Ord6hez, que qualifica de comitetn superbunl, sensemostrar alegria per la derrota del nostre cointe limitant-se a acceptar-laamb resignaci6 cristiana (cequod Deus illi vincere permisit ), i sense niinsinuar que fos deguda a un castig del Cel gels pecats del comte, cosy tanfrequent en els textos medievals (recordeu la frase estercotipada peccatis
exigentibus) adhuc quan el pecador era persona grata a 1'autor.

Si, doncs, no sembla justificada la inferencia que 1'interes del poeta
llatino-catala per la figura del Cid fos degut a ressentiments politics contra
Berenguer Ramon IT, ^quina devia esser la causa de 1'elecci6 del seu tema
Alila i Fontanals ens donara la resposta a aquesta pregunta i ens fara rela-
cionar l'elecci6 amb l'enllas matrimonial entre Ramon Berenguer III iAlaria Roderic, filla del Cid, celebrat durant la segona meitat de io98.128
e Seria massa aventurat d'imaginar-nos el Carmen coin una mena de cant
a la reconciliaci6 dels dos antics adversaris que hone hauria consignat coin

125. a.Nlarchio namque comes Barchinonen, v. 93.126. acui tributa dint Aladianiten, v. 94.
127. El Rivipullense II diu en relacib amb Ramon Berenguer el Volt : 8Hic atota E'spania tributa largiter et potenter accepitD ; i, referint-ho a Ramon Berenguercl Gran, afirma : 6Tributa ab Hilerda, Tortosa et Valencia accenib, ; i, en relacibamb el darrer dels Racoons Berenguers, insisteix : aHic etiam tributa ab omni Va-lencie et 9Iurcie, et omnibus eorumdem regnorum opidis potenter accepitn. El textprimitiu dels Gesta diu del primer dels dits conites : acui duodecim Hispanie regestributa persolvisse dicuntur,, ; i, respecte del segon : atributa denique ab eoruniprincipibus Valentie, Tortose et Ilerde exegit et accepih,. 1,'epitafi en nrosa deRamon Berenguer 1V s'expressa en termes semblants al Rivipullense II que vainspirar-s'hi. En fi, 1'epitafi de Ramon Berenguer I a ]a seu de Barcelona deia... _lgarenos Alarte subjecit, I ad cujus nutum semner solvere tributumn.128. MANU$l, Al!LA I FONTANALS, Do la pocsia ltcroico-popular castellana (Barce-lona 1874), 226, 11. 2 ; MENINDEZ Flint,, La Espafia, II, 564.
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a epileg al relat de llurs topades, compost per un monjo de Ripoll, potser

en ocasi6 d'una visita de la jove parella comtal al monestir, tot just acabat

de celebrar el matrimoni que segellava aquella reconciliaci6 ? Es davant

d'un auditori de monjos llatinats i d'una cort no pas illetrada, i amb la

presencia d'alguns magnats de,,la host cidiana que haurien acompanyat

]a filla de llur cabdill, que potser hem de suposar recitat el Carmen. Les

populi caterve, 1'atenci6 de les quals reclama el poeta,129 es evident que

no responen mes que a una denominaci6 convencional, imitada de la jo-

glaria popular, que es impossible d'interpretar al peu de la lletra. Les

masses populars de 1'extrema fi del segle xi no haurien pogut entendre

un poema en llatf, ni que hagues estat un llati menys rebuscat que el de

1'autor del Carmen. Si en una playa de Ripoll, de Barcelona o de Balaguer

horn hagues cridat vers logo : ucuneti venite !a,13° probablement no hauria

acudit ningu, corn no s'hagues escaigut a passar casualment per allf algun

clergue o algun escriva. Es per a un auditori culte i en ocasi6 d'una solem-

nitat social que va esser composta aquesta obra que en cap moment deixa

traspuar la intenci6 pamfletaria que caldria suposar en un adversari del

Fratricida que hagus volgut fer-la servir corn a instrument de propaganda

o com a expansi6 d'una animositat partidista.

Per altra part, la frase de 1'exordi on es diu ponderativament que no

bastarien mil llibres per a consignar les victories del Cid,131 obliga a situar

el moment de la composici6 del poema en el perfode de maxima celebritat

de 1'heroi, o sigui quan Mio Cid el de Vivar, havia passat ja a esser defini-

tivament Mia Cid el de Valencia (1094). Com a prova de la ressonancia

que en el monestir arrecerat en una tancada vall pirenenca va tenir l'esta-

bliment de Roderic Diaz a la ciutat del Tilria, resta en el Rivipullense It,

laconica Pero eloquent, l'anotaci6:

atAnno Domini .nI.xcl1l. Valencia capta est a Rodcrico)).172

Vet aci, doncs, per que opinem, amb totes les reserves a que obliga

1'estat fraguientari en que ens ha pervingut, que el Carmen campidoctoris

va esser escrit per un catala, monjo de Ripoll, a finals de 1098 o a prin-

cipis de 1099, opini6 que ens obliga a incloure'l entre les relfquies de la

historiografia ripollesa d'aquest perfode.

Despres de la cans6 llatina del Cid hem de situar 1'epitafi en hexame-

12q. aEja, letando , populi caterve )), v. 17.

130. V. 20.
131, aTanti victoris nam si retexere I ceperim cuncta, non hec libri mille

capere possent, Omero canente , I summo laborer, vv. 9-12.

132. Si no hi ha error en la data, es deu referir a la primera capitulaci6 de

Valencia.
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tres lleonins de Ranson Berenguer III, mort el 1131, del qual nonres ens han
arribat tres versos dels sis o set que tenia originalment.'33

Pocs anys mes tard era redactada a Ripoll la mes antiga cronica avui
coneguda entre les produides en el perfode que estudiern en el territori de
1'antiga 1Iarca hispanica. J s la titulada Brevis historia monasterii Rivi-
pullcnsis per 1'arquebisbe Pere de Marca'''4 i que Beer ha proposat d'ano-
menar, d'acord amb el que diu 1'autor en parlar de la seva obra, Collectionis
summa de dignitatibus et libertatibus Rivipullensis coenobii.1:" La seva nar-
raci() arrenca de 'a fundacio de Ripoll per Guifre el Pesos i arriba fins a 1147, ,
any de la redaccio de la cronica segons declara el text mateix, i es una
historia del monestir feta seguint pas a pas i amb elogiable exactitud i rigor
logic la documentacio conservada en els arxius publics del cenobi. Aquesta
font quasi exclusiva de l'obra es fa evident ja en fer-ne una primera lectura,
pero, a mes, 1'evidencia resulta corroborada en mes d'un passatge de la
cronica per confessio explicita del seu redactor.136 Ja hem cridat 1'atenci6
u1&; amunt sobre el parallelism. que presents el text que ara ens ocupa amb
la lletra del monjo Garsies de Cuixa. A desgrat d'algunes divergencies de
forma, el que es aquesta lletra per al cenobi del Conflent, ho es la Brevis
historia per a I'abadia ripollesa.

La premature i tan sentida mort del gran comte Ranson Berenguer IV
(1162) provoca 1'aparici6 a Ripoll de tres textos historiografics de caracter
funerari, relatius a la seva persona. Son : 1'epitafi gravat en el seu se-
puicre, compost tanlbe, com el del seu pare, en hexametres lleonins ; 137
un cant funebre en dirnetres trocaics aparellats consonants,138 que comensa
a la manera dels plants ae la poesia trobadoresca139 i passa despr':a en re-
vista els fets mes destacats del glorios govern del comte ; i finalment un
llarg epitafi en prosa oratoria, escrit en un pergami que va esser trobat dins
la seva tomba a Ripoll, quan, en ocasio d'un trasllat, va esser oberta

133. N1cor,AU, L'escola, 36.
134. Marta. Hispanica, cols. 1295 SS.
135. Ibid., col. 1299.
136. Ibid., col. 1295 : aquae in archiN is publicis ejusdeni coenobii continetura,asicut in illarum serie resonata, asicut in ejus dote scriptum continetura . Col. 1296achartam conscripserunta , asicut in ipsa dote resonata , asicut ipsum privilegiumlegentibus manifestius indicate . Col. 1297: asicut ipsum decretum legentibus ma-nifestius pateta. Col . 1298 : in eadem dote scripta inveniuntura . Col. 1299: aquaeomnia legentibus ipsum privilegium liquido manifestantura , asicut in ipsa chartaresonata.
137. NICOLAU, L'escola, 36.
138. NICOLAU, L'escola, 36 ss.
139. Compareu, per exemple , el seu primer vers - aMentem meam l edit do-lor" - amb el comencament del Plant de Guillem de Bergueda per la mort dePone de Mataplana: aCossiros cant e plang e plor I pel dos que m'a sasit e preyat cor..a.
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l'any 1803, i que presenta alguns punts de contacte amb cents passatges de

la versio llatina primitiva dels fGesta, que fan suposar que ambd6s textos

han estat influenciats per una font comuna, mes que no pas que el primer

derivi del segon.'4' A assenyalar que el cant funebre dun notaci6 musical

en la seva primera estrofa, que apareix en el mateix manuscrit ripollPs que

el Carmen Campidoctoris i el text primitiu dels Gesta,1d1 i que ha estat

indicat que va esser escrit per la mateixa ma que va escriure la primera

part del dit text primitiu,141 i, com que la versio d'aquest conservada en

el dit manuscrit sembla esser 1'original, es molt probable que 1'autor del

cant i el redactor de la primera part esmentada siguin la mateixa persona,

cosa per altra part gens sorprenent. Ens trobarfem, doncs, davant d'una

figura preeminent, encara que dissortadament anonima, de l'escola histo-

riogratica ripollesa.

El punt culminant d'aquesta escola esta representat per la cronica

anomenada Gesta comitum Barcinonensium: et regum Aragoniae que, en les

seves distintes redaccions i en les croniques que se n'han derivat, ha cons-

tituit com l'espina dorsal de la nostra historiografia, no solarnent en els

temps medievals, sin6 tamb6, en important mesura, fins a la renovaci6

dels estudis histories 1'inici de la qual s'observa a casa nostra a lnitjan

segle xvIII.'43

La redaccio del seu text primitiu es indubtablement deguda a la sug-

gesti6 exercida per la brillant personalitat de Ramon Berenguer IV i les

gestes dutes a terme en el seu temps, i qui sap si va obeir tambe a indi-

cacions del propi comte. Comsevulla que fos, el cas es que la primera

part d'aquell text primitiu compren nomes fins a la fi del govern del repetit

comte, i es licit de suposar que hi va haver una interrupci6 entre la

redaccio de la part corresponent als comtes anteriors a Ramon Berenguer IV

i la relativa als temps d'aquest,144 i que malgrat esser tota aquesta primera

part d'un sol autor, com es despren del mateix text,145 aquell hauria pogut

comensar a escriure la seva obra durant el govern de l'esmentat comte,

i 1'hauria completada amb la historia d'aquest despres de la seva mort.

La figura de Ramon Berenguer IV ha exercit, doncs, una gran influencia

en la nostra historiografia, la qual hem vist exercida tamb6 en Ia

140. Tenen passatges coincidents al costat d'altres que son independents entre ells.

141. Bibl. Nat. de Paris, ms. lat. 5132.

142. NICOLAU , L'escola, 236.

143. L'entrada de Caresmar a Sellpuig el 1742 i la publicaci6 de la histdria de

Poblet de Jaume Finestres el 1746 poden esser preses corn a punt de partida d'aquesta

renovaci6.
144. Gesta, pag. x11.
145. Al' comensament del capitol viii dels Gesta horn fa referencia a un passatge

del 111 dient : nit me superius scripsisse memini ... '. Sobre aixb, veg. Gesta , pag. xxi s.
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floracio de textos en honor seu, tant a Ripoll a 1'hora del sell traspas, com
a Roda quan potser vivia encara. Adhuc 1'eixarreida sequedat dels nostres
cronicons sembla animar-se quan es veuen en el cas de fer allusions al
nostre gran cointe. La presa de Lleida i Fraga en un sol dia, despres
de segles d'esser cobejades i d'haver estat teatre de sagnants fracassos,
sembla omplir d'admiracio llurs anotadors ; 146 la ruptura de la barrera
formada al llarg de 1'Ebre per aquelles ciutats i per Tortosa, contra la
qual havien estat infitils fins a aquell moment tots els esforcos, posava
en llurs plomes el triomfal elogi :

aRaymundus Berengarii, comes I3archinone, princeps Aragunum etmarchio Provincie, qui claustra Pspamie freoitn ;141

i adhuc el nimbe de la santedat els apareixia envoltant la seva figura
venerada, quan escrivien :

aln obitu claruit aniraculis, tarn in Ytalia, quarn per totam Provin-
tiam necnon et iter totum, durn corpus ejus Rivipullum aferreturs.111

El text primitiu dels Gesta constitueix en realitat una genealogia
dels princeps del llinatge de Guifre I, senyors dels conitats de Barcelona,
Urgell, Cerdanya i Besald, des del fundador de la dinastia fins a Jaume I,
i te, per tant, un abast cronologic de quatre segles. Per la forma com ens
apareix en 1'6nic manuscrit que ens el conserva, que potser es l'tinic que
mai n'hagi existit, mes que una redaccio definitivament enllestida i a
punt de reproduir, sembla un, esborrany per a (is d'un cercle restringit,
que havia de servir de base per a altres textos destinats a la divulgacio.

Barrau-Dihigo, en un estudi minucios i aprofundit,'49 ha posat en.
clar que cal distinguir en aquesta obra les segiients parts, corresponents
a distintes etapes de la redaccio :

a) un nucli inicial, al qual ja ens here referit mcs amunt, que com-
pren tres represes, pero que cal atribuir a un sol redactor, i que va esser
completat en el periode 1162-1'84;

b) una primera addicio, corresponent al regnat d'Alfons cl Cast, que
degue csser escrita entre 1200 i 1208 ;

c) una segona addicio, comprenent el regnat de Pere I i la menor
edat del seu fill Jaume, que cal datar en 1214-1218,

146. Rarament s'obliden de air que fou auno dies . Els Gesta reforcen 1'expressi6
dient que s'esdevingue auno eodemque dies.

147. Cronica eontunia.
148. Rivipullense If.
149. Gesta, pag. xis ss., i sobretot xx ss.
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i d) un acabament, destinat a historiar quasi tot el regnat del Con-

queridor, que Barrau-Dihigo data vers 1276, i que nosaltres, tenint pre-

sent que horn hi parla de Felip III corn a rei de Franca, i que hom hi

alludeix l'infant Sang, fill de Jaume I, i l'infant Ferran, fill d'Alfons X

de Castella, com si fossin vivents, situarfem en el perfode 1270-1275.

Com a fonts del nucli inicial, hens d'assenyalar, entre les historiogrA-

fiques, la Brevis historia, la genealogia dels comtes d'Urgell de que hem

parlat abans, algun cronico de la familia Rivipullense150 i potser alguna

breu relacio independent del govern de Ramon Berenguer IV que s'hauria

reflectit tambe en 1'epitafi' en prosa d'aquest comte. Va acudir aixf ma-

teix el cronista, i ho confessa, a fonts documentals151 que li van servir,

entre altres coses, per a intentar aclarir (no sempre amb exit) les relacions

de parentiu que hi havia entre els personatges que esmentava. En fi, va

utilitzar, pero amb una evident malfianca, les llegendes, les tradicions i les

veus publiques, a les quals es refereix constantment amb frases o incisos

coin : Antiquorum nobis relatione compertum est... narratur... ut fertur...

dicitur... dicuntur... ut aiunt... Inemoria vel traditio..., etc.

L'unica d'aquestes tradicions que hi trobem exposada extensament es

la de Guifr el Pel6s, que apareix aquf per primera vegada. Algunes. de

les seves caracterfstiques, i sobretot el fet de no haver estat objecte de des-

envolupaments posteriors,1J2 fan creure que no es tracta d'una llegenda

popular, sing erudita, imaginada probablement per raons pragmatiques.

L'ambient general de la llegenda L's marcadament antifranc : el suposat

pare de Guifre es ((per barbani a quodam Franco tractus)), mor a mans de

francesos i es venjat pel seu fill en la persona de l'usurpador Salomo

vnatione Gallicum». I la intencio que guiava 1'erudit que la va idear es

revelada cap al final de la narracio, quan hom justifica la independencia del

comtat de Barcelona per la indefensio en que el rei de Franca el deixa

en el moment d'una invasio sarraina :

«si a predictis finibus suis Agarenos ipse per se Guifredus et cum

suis expellere valeret, Barchinonensis honor in ejus dominium et totius

entre sui in perpetuum deveniret... Ecce quomodo de potestate regali

in nnanus nostrorum eomitum Barchinonensium honor ipso Barchinonensis

deveni.t..

150. Gesta, pig. xxii. La utilitzacio del cronico Rivipullense no tenia com a ob-

jecte 1'extracci6 de dates per a incloure-les en la crdnica, sino mes aviat una ordenacib

general dels fets. El cronista to el partit pres de no consignar dates, amb una sola

excepeio, pero no les ignora.

151. En parlar dels fills de Guifre I diu : in antiquis cartarum scriptis quatuor

habuisse filios legiturz.
152. En realitat roman incanviada fins al Flos mundi (1407), que la fa objecte

d'un petit desenvolupament erudit. Despres, a principis del segle xvi li es afegida,

ta(nbe per un erudit, la llegenda de 1'origen de les barres de sang.
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Com veiem, en aquestes frases resulta reflectida d'una manera mes o menys
exacta la situacio en que van restar les relacions entre la AIarca i els reis
francs, no en els temps tan nebulosos de Guifre I, sing un segle mob tard,
on els dies del seu net, el comte Borrell H.

Res no ens autoritza a suposar que la llegenda va formar-se arran dell
temps del fundador del casal de Barcelona, i, per altra part, cap dels textos
anteriors als Gesta no hi fa la mes lleugera referencia, i el mateix sobrc-
nom del comte, que sembla anar lligat amb la llegenda, no apareix fins
a les darreries del segle xi o potser ja ben avansat el segle segiient (epitafi
del comte, Brevis historia, necrologi de Ripoll, nota marginal al poema
d'Oliba In laudem). Per aixo mes aviat haurfem de creure que, sobre
la base d'uns escassfssims elements realment tradicionals, horn va conju-
rninar la contalla en temps relativament recents per prevenir el perill de
reivindicacions franques sobre el territori de la blarca. Aixo no es facil
que fos cregut necessari quan els darrers carolingis veien trontollar llur
soli reial i 1'estructura polftica de llurs dominis estava en plena descompo-
sicio. Tampoc no sembla clue calgues prendre tals precaucions en temps dels
primers capetians que no region gaire mes terra que la que albiraven des
de les muralles de Paris. En canvi, quan la nova dinastia, despr:s d'as-
segurar la seva autoritat en els territoris immediats a la capital, va llansar-
se a l'aventura de sotmetre un per un els territoris mes allunyats que
havien aprofitat dos segles d'afluixament del poder reial per esdevenir
practicament independents, es quan calia prevenir-se contra la seva accio.
Fou Lluis VI el Gros (1108-1137) qui va emprendre-la i el sett primer
objectiu va esser el cointat de Flandes, la pugna amb el qual va arribar
al seu punt culminant vers 1127. Degue esser llavors que, repassant en
alguna vella cronica franca els antecedents de les relacions entre Flandes
i el poder reial, algun monjo erudit va sentir-se atret per la historia de
Balduf Brae de Ferro, comte de Flandes, que va representar on la historia
d'aquest pats un paper molt semblant al de Guifre en la de la Alarca his-
panica, i va fer-ne una adaptacio d'acord amb els interessos catalans. La
natura del model que adaptava i la simpatia que, per coincid6ncia d'inte-
ressos, devia sentir envers els flamencs en lluita contra el poder reial on
creixensa, van induir-lo a presentar el mateix cointe de Flandes en la
historia del qual s'inspirava, com a sogre del nostre Guifre, mentre quo
les notes annalistiques i la documentacio del temps de Borrell II... li
perntetien d'arrodonir la seva contalla suposant en els dies de Guifre una
situacio semblant a la creada en vida del seu net per la incursio sarraina

153• I entre ella alguna lletra corn la que Gerbert, en nom d'Hug Capet, va
escriure al comte Borrell.
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del 9S5. En fi, la mateixa cronica franca que tenia davant els ulls devia

inforinar-lo sobre el paper que en l'administraci6 carolingia representaven

els Inissi o legati que fa intervenir en la seva relaci6, la presencia dels quals

podria inc'inar a atribuir a aquesta un cert fons d'autenticitat.

Si tenim present que en tota la llarga exposici6 de la llegenda no hi

ha la m6s petita allusi6 al monestir de Ripoll, el qual 6s esmentat nom6s

quan el redactor dels Gesta passa de la relatione antlquorum als anLiqufs

cartarum scriptis, haurfem d'inferir que 1'erudit que va imaginar la llegenda

no era un monjo ripolles. Hem d'observar, en canvi , que, en iniciar

la seva narraci6, localitza el bressol del llinatge guifredia fent de l'imaginari

IGuifr6, pare del Pel6s, un cavalier ((de villa que vocatur Arrianum, que

est sita in territorio Confluente juxta amnem Thetim, haul 5rocul a mo-

nasterio Sancti Michaelis Coxanensis)). Si Cuixa no podia disputar a Ri-

poll 1'honor d'6sser fundaci6 i sepultura del gran Guifr6, podia, en revenja,

situar en les seves immediacions el seu lloc de naixenca i amb ell la casa

pairal del seu glori6s llinatge. Hauria estat, doncs, un monjo d'aquest

monestir qui, poc despr:s de 1127, hauria ideat la llegenda de Guifr6, i

aixo explicaria 1'absencia de tota allusi6 a ella en la Brevis historic de

Ripoll i la impressi6 d'antiguitat ( antiquorum ... relatione ) que, per des-

coneixensa de les veritables: circumstancies en que va Esser imaginada,

va produir en el redactor del nucli inicial del text primitiu dels Gesta.

Altrament, Ripoll no tenia gens d'interes a seguir vetllant pel prestigi de

Cuixa, i per aixo tota allusi6 a aquest monestir havia de desapareixer en

la versi6 catalana dels fiesta i en el seu text llatf definitiu.

Tanmb6 aci, doncs, a semblanca del cue hem cregut veure en estudiar

1'origen dels cronicons de la famflia Rivipullense, dirfem que s'endevina

sota l'obra de Ripoll una activitat precursora dels monjos de Cuixa.

Les fonts de la part del text que estudiem dedicada a Alfons el Cast

semblen Esser nom6s els records personals del seu redactor i les informa-

cions orals recollides per ell," ' aixf corn alguna nota annalfstica.

En canvi, en la redacci6 de la part corresponent a Pere el Catdlic

i a la menor edat de Jaume I, no solament van Esser posades a contribuci6

fonts d'aquella mateixa natura, sin6 tamb6 una cans6 llatina sobre la lluita

entre el rei Pere i Guerau de Cabrera vers 1210, el ritme i la rima de la

qual poden rastrejar-se en la prosa de la cronica .'55 ts. aquest 1'exemple

m6s antic de prosificaci6 que fins al present hom ha pogut assenyalar en

els nostres textos historiografics.

Finalment , la darrera part de la cronica que ens ocupa depen quasi

154. Gesta, pag. xxiu.
155. Aquesta prosificaci6 va esser descoberta per Valls i Taberner (veg. F. VALLS

I TABERNER , Els cants de gesfa catalans: Enquesta , RdC, IV (1926), 57 s.).
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totalment de la Historia Gothica de Roderic de Toledo cue, coin es sabut,
ja va esser introduida a casa nostra almenys el 1266.156 Recfprocament, pot-
ser algunes notes preses sobre aquest text primitiu dels Gcsta, quan
encara no havia estat completat, van servir al Toledl, que acabava ]a seva
obra el 1243, per a la redaccio dels passatges d'aquesta relatius a la his-
toria dels territoris catalans.157

Derivades directament o quasi directament de la cronica que acabem
d'estudiar, conservem avui dues altres obres : l'una es una versio catalana,
feta en data incerta pero posterior a 1267,156 que to aproximadament el
mateix abast cronologic que el text llatf primitiu ; l'altra es l'anomenat
text llatf definitiu dels Gesta, que va esser escrit entre 1303 i 1314759 i que
historia fins a les acaballes de 1299.

El problema de la formacic' d'aquesta darrera cronica no presenta en
general gaires complicacions. El seu redactor va aprofitar amplament el
text primitiu, i va procurar completar-lo, sobretot inserint-hi les dates
de molts dell esdeveninients historiats i, assenyalant-hi la durada del go-
vern de cada comte, dades que en general li degueren esser fornides pels
cronicons de la serie Rivipullense. Tambe va consignar sovint el floc
d'enterrament dels personatges de que parla, per a la qual cosa va re-
correr mes d'un cop el poema d'Oliba In laudem i a algun dels epitafis
dels sepulcres de Ripoll.160 Va dedicar al gran abat-bisbe un passatge
inspirat principalment en la Brevis historila i, en algun punt, en l'esmentat
poenia, i sengles elogis als comtes Ramon Berenguer III i Ramon Beren-
guer IV, notable sobretot el d'aquest darrer. Va mostrar tin evident in-
teres a completar les informations relatives als darrers comtes del casal
d'Urgell. En fi, va utilitzar ]a Historia (othica de Roderic de Toledo
molt nt:s. amplament que el darrer redactor del text primitiu.

La utilitzacio de l'obra de l'arquebisbe tojeda va esser feta, no sola-
ment en tractar del regnat de Jaume I, corn s'esdeve en el text primitiu,
sing en altres dues ocasions. Una d'elles, prow conegucfa, va presentar-se
cuan, en acabar la serie dels comtes de Barcelona amb Ramon Beren-
guer IV, el redactor del text que estudiem va voler historiar des dels seas
inicis els regnats dels reis d'Arago ante unionein. Llavors va extreure

156. Data, segons NicolS5 Antonio (Biol. Hisp. fetus, II, 58), de la traduccib
de les obres historiques de l'arquebisbe Roderic al catala per Pere Ribera de Perpeja.

157. Gesta, pag. xxvnl
158. Hi es esmentada coin a data de ]a mort d'Alvar de Cabrera, comte d'Urgell

(veg. Gesta, 142).
1S9. Gesta, .pag. Lv.
16o. Per exemple, al del sepulcre de Bernat Taliaterro i el seu fill, Guillem el

Gras, puix que, en parlar d'aquest darrer, el text definitiu dels Gesta declara que
esta enterrat in monasterio Rivipulli in uno eodenlque tumulo cum patreu.
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de l'obra damunt dita els passatges dedicats a aquells reis, des de Ramir I

fins a Ramir 1.1, gairebe sense alteraci6 ni addicions, i els va anteposar

als capitols que el text primitiu dedicava als refs post unioneln des d'Al-

fons el Cast. L'altra ocasi6, no assenyalada fins al present,1e' va escaure's

en redactar un plany per la wort de Ramon Berenguer IV, que el cronista

va treure sense escrfipols de la lamnentaci6 escrita per l'arquebisbe en re-

latar la mort d'Alfons VI de Castella i Lle6. Vegeu, si no, el dos textos,

amb els passatges comuns en lletra cursiva :

GESTA (XVII, § 3) HIST. GOTH. (VI, xxxiv)

plenus gratiae et dierum anno Do- .Plenus itaque gratiae ct dierum,

mini .NICLXII., viii. idus augusti, hu- calendis Julii, quinta feria clares-

manic rebus exemptus obiit in Domino, cente, reliquit luctum populo suo,

suo relinquens luctum populo, pericu- periculum patriae, gaudium hosti-

lum patriae, hostibus gaudium, lamen- bus, lamentunt pauperibus, suspiria

tum pauperibus, religiosis suspiria. In religiosis. In ejus obitu exivit latro,

ejus nempe obitu exivit latro, prae- praesumpsit praedo, latuit pauper,

sumpsit praedo, latuit pauper, conticuit conticuit clerus, luit incola, saevit

elerus, luit incola, saevit hostis, fugit hostis, fugit ,ictoria, crevit fuga,

victoria, crevit fuga, gladius in domes- gladius in domesticos efferatur, et

ticos efferatur et patria exterminio prae- patria exterminio pracparatur, quo-

paratur, usquequo... Corpus itaque jam libet... corpus ejus ad rnonasterium

dicti nobilissimi principis ad suam est Sanctorum Facundi et I'rimitivi

patriam reportatum, et in Rivipullensi quod ipse ditaverat, detulerunt.b

monasterio, quod ipse plurimum dile-

xerat, honorifice est sepultum.'

Despres d'aquesta primera part, que apareix tambe reflectida en la

versi6 catalana, trobem en el text llati definitiu una llarga continuacio

dedicada a completar la narraci6 del regnat de Jaume I i a historiar els

dels seus successors fins ben entrat el de Jaume II. La diferencia d'estil

entre aquesta continuaci6, que coustitueix ja una cronica moguda i apas-

sionada dins el tipus de les croniques en Ilengua vulgar que• li s6n coetA-

nies, l'absencia d'aquests passatges en 1a versi6 catalana, l'estricta corres-

pondencia entre la primera part d'aquest text definitiu i la versi6 catalana,

els evidents errors de traducci6 d'aquesta i 1'exactitud amb que els frag-

ments procedents de l'obra de Roderic de Toledo coincideixen amb els

passatges corresponents d'aquesta, cosa cue exclou la hipotesi d'una re-

traducci6 del catala al llati, obliguen a considerar que l'esmentada primera

161. Amb tot, 1'autor d'aquest treball va donar-ne compte en una sessi6 celebrada

per la Societat Catalana d'Estudis Histories amb motiu del sete centenari de la mort

de Roderic Ximenes de Rada.
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part del text definitiu va existir com a text independent, que podria esser
anomenat text llatf intermedi o segona versio Ilatina dels fiesta, de la
qual va esser traduida la redaccio catalana.

L'autor de la cronica llatina de Pere el Gran, Alfons el Franc i Jau-
me II hauria encapsalat la seva relacio amb aquest text intermedi, a sem-
blanca del que hom va fer en alguns manuscrits de la cronica de Desclot
que apareixen encapcalats amb la versio catalana dels Gesta,182 amb la
sola diferencia que aquell va soldar mes o menys sumariament les dues
narracions, en comptes de limitar-se a juxtaposar-les, i que, acudint corn
els seus antecessors a la pedrera de l'obra de Ximenes de Rada, va ante-
posar al conjunt un proleg que no es mes que un extens fragment, quasi
immodificat, del mateix proleg de la Historia Gothica.

Atenent-nos acf nomes al text llatf intermedi, ja que la seva conti-
nuacio ha d'esser estudiada dins el perfode de plenitud de la nostra his-
toriografia, assenyalarem cue la seva redaccio ha d'esser posterior al tras-
pas de Maria, filla del Conqucridar (a finals de gener de 1268) i anterior
a la mort de sant Llufs (1270), puix que el seu fill i successor no hi es
anomenat regis Fran,ciae, com s'esdeve a l'acabament del text Ilatf primitiu,
sing filius Ludovici regis Franciae.163 Aixo indica que el final del text
primitiu fou afegit uns mesos despres de completada la redaccio del
text intermedi i probablement pel mateix autor d'aquest.

Quant a la versio catalana, que representa una lleugera reduccio del
seu model llatf, es probable, sense que hom pugui tenir-ne una completa
seguretat, que hagues estat executada immediatament despres d'acabat el
text llatf intermedi, i en tot cas abans de 1283, puix que poc abans d'a-
questa data va esser incorporada amb grans alteracions a una compilacio
historico-llegendaria de que ja hem parlat en el capitol dedicat a 1'estudi
deis cronicons. 164

Acf hem de donar per acabat el nostre treball sobre la historiografia
catalana del perfode primitiu. Des de principis del segle xii, mentre les
etapes d'aquest perfode encara s'anaven succeint i els seus generes ca-
racteristics s'anaven desenvolupant, havien comensat a apareixer noves
modalitats historiografiques en llengua vulgar d'un to mes viu i popular,
que no ban arribat fins a nosaltres, peril que fan sentir llur influ6ncia da-
munt les grans croniques del perfode de plenitud i en certa rnanera deter-
minen i condicionen Ilur aparici6.16a Pero, de la mateixa manera que

162. Per exemple, el ms. 759 de la Bibl. Universitaria de Barcelona, i els dosassenyalats en la nostra nota 93.
563. Gesta, 20 i 59.
164. Veg. nota 37
165. Veg. BFRNAT DFSCLOT, Cronica, A curs de M. COLL r ALRNTORN, introduccio,vol. I (Barcelona 1949), especialment gags. 52 SS. (ENC, I,XII.)
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els textos que pertanyen als generes tipics del periode primitiu han d'esser

estudiats dins aquest, Adhuc quan s'escapen del seu mare cronologic, tam-

be els antecedents d'un genere que correspon al periode de plenitud i el

caracteritza brillantment han d'esser examinats en fer la historia d'aquesta

nova etapa.

XII

ELS TEXTOS HISTORIOGRAFICS A LES BIBLIOTEQUES

DE LA CATAI,UNYA ROMANICA

Corn a colofo d'aquest estudi, creiem adient de donar una idea dels

llibres d'historia que estaven a disposicio dels historiografs del periode que

acabein de passar en revista.

Al llarg del nostre treball ja hem assenyalat moltes d'aquestes obres

corn a fonts dels textos estudiats i no cal que tornem ara a referir-nos-hi.

Al costat, pero, d'aquestes fonts, comprovades o conjecturades, hi ha al-

guns altres titols que podrem espigolar en els catAlegs d'algunes bibliote-

ques de la Catalunya romAnica que han arribat fins a nosaltres.

El mes antic d'aguests catAlegs, entre els que tenen interes per al

nostre objecte, 6s un de la biblioteca de Ripoll que degue esser confeccionat

a la segona meitat del segle xi, potser en comensar la intervenci5 mar-

sellesa.'66 En aquesta llista de llibres que consta de dos-cents quaranta-sis

volums, hem de destacar, ultra la Biblia, unes Vitae patrum, les Historize

Francoruin d'Aimo de Fleury, el monestir que tant va relacionar-se amb

Ripoll en temps. de I'abat Oliba, una I-Iistoria ecclesiastica que devia esser

la d'Eusebi, una Historia ecclesiastica tripartita atribuida a Aureli Cassio-

dor, una Vita sancti Martialis, De belle Judaico de Josefus, el cronico de

Beda, les Confessions de sant Agusti, els Gesta Jukii de Cesar, les obres

de Virgili, de les quals interessa aci nomes 1'Eneida, la Vita sancti Gregorii

de Joan, diaca de Sant Gener de Napols (principis del segle x), i la cro-

nica d'Isidor.187 Tambe es trobaven en aquest temps a Ripoll, d'acord

amb el que sabem pel cataleg dels sews cbdexs dresat per Bofarull abans

de la catastrofe de 1835, un Cataleg dels gapes des de sant Pere fins a

Urba II (1o88), continuat posteriorment fins a Climent IV (1265), la Vita

Karoli d'Eginard, el Martirologi d'Ad6188 i altres martirologis. Per altres

166. BEER, Handschri/ten, trad. cat., 270 ss.

167. Quasi totes aquestes identificacions s6n degudes a Beer.

163. V.ALLS, C6dices, 9 ss. Per a la Vita Karoli, tamb6 VILLANUEVA, Viage, VIII, 36.

Quant al Martirologi d'Ad6, assenyalem que tambe a Sant Cugat n'hi havia un en
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informacions sabem que hi havia a Ripoll una Vita sancti Nicolai del ma-
teix diaca Joan abans anomenat, la Historia Hierosolymitana de Ramon
d'Aguilers, i la cronica de Turpf, copiada a Sant Jaume de Galicia el 1173pel monjo ripolles Arnau de Mont.189

A la Seu d'Urgell, per un catal.eg format el 1147, sabem que hi havia
llavors 1'Eneida, un Homer segurament en llatf, un Luca, un Sallusti, les
Vitae fiatrum i una Vida de sant Ponc.19

En fi, a Roda hi havia, segons Villanueva, la Historia aj,ostolbcca
d'Arator en un manuscrit de la fi del segle xi, i uns fragments d'Holner
que potser eren del segle xii.1 '

Aquest tftols no representen mes que el resultat d'un examen fet de
primera intencio. L'analisi dels catalegs de manuscrits anteriors al se-
gle xiii de les biblioteques modernes, i la revisio acurada i crftica dels in-
ventaris de Ilibres del temps passat que han arribat fins a nosaltres, per-
metrien segurament un augment notable del nombre d'aquells tftols.

Com hem pogut veure a traves del present estudi, la major part dels
Ilibres d'historia que hom ha identificat en les nostres biblioteques roma-
niques no fou posada a contribucio en la redaccio dels textos historiografics
d'aquest temps. Molts Wells, en realitat, o servien noines de lectura ame-
na, piadosa o edificant, o eren utilitzats simplement com a models per a
l'ensenyament del Ilatf i per a la formacio de 1'estil. De totes maneres,
l'erudit que estudii questions relacionades amb la nostra historiografia d'a-
quest perfode, haura de tenir present quins eren els instruments de treball
que tenien a llur abast cis qui van redactar els textos que la integren."-

MIQunr. COLL I ALEI\TORX

Barcelona.

un codex del segle xi, radicat ja antigament en el monestir , que contenia, a mes,una Vita sancti Flilarii ( PRAxcittsc X. MiquEr, i RosELL , Catdleg dell Ilibres nianuscritsde la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Valles existents a 1',I rxin de laCorona d'Aragd, BBC, VIII ( 1928 -32), 176, codex num. 22).
16q. Per a la Vita sancti Nicolai , veg. BEER, Handsclnriften , trad. cat., 168.La Historia Hierosolymitana es troba en el mateix manuscrit que el text primitiudels Gesta. Quant al codex d'Arnau de Mont, es troba avui a 1'Arxiu Reial deBarcelona.
170. PUJOL r TUBAU, Una biblioteca, 6.
171. Viage , XV, 170 s.
172. Ja compaginat el present estudi, bent pogut llegir el notable treball delDr. EDUARD JUNVENT , Le sermon do n7oine Garsias , uLa 'l'ramontane ,,, XXXV (rgsr),417 ss . La seva iectura no ens ha fet modificar el nostre criteri quant a la data i algcnere literari a que pertany la ]letra de Garsies a 1'abat Oliba, tal com ha quedatexposat a la pag. 150.
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RONSARD UND DAFYDD AP GWILYM

Der Einfluss der Antike auf Pierre Ronsard ist genugsam bekannt.

Das carte diem des Horaz klingt in seinen Dichtungen oft an. Niitze die

Zeit, wo du Jung bist, zur Liebe, im Alter ist es zu spat, sagen Horaz and

Ronsard.
cNec Coae referunt iam tibi purpurae

Nee cari lapides tempora, quae semel

Notis condita fastis
Inclusit volucris diess

heisst es in der Ode des Horaz an die altgewordene Lyce' and Etodon 8

(Rogare longo putidam to saecu.lo) verspottet er grausam die Altgewordene.

Die Ode xvii des I. Buches der Oden Ronsards, an Cassandre gerichtet,

schliesst :
aCueillez, cueillez vostre jeunesse

,Comme a ceste fleur, la vieillesse

Fera ternir vostre beauten.

Der Schluss einer chanson Ronsards aus Les Amours de Marie lautet :

IBaise moy,
Rebaise moy, nia Deesse

Ne laissons passer en vain

Si soudain
Les ans de nostre jeunesse ! •

Dazu der Ausgang eines der Sonette Pour Helene :

iEstre beau, jeune, riche, eloquent, agreable,

Non les vers enchantez, sont les sorciers d'Amour•.

r. Carmine , IV, 13.
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Eines der schonsten and ergreifendsten Sonette der gleichen Gruppe
ist aber jenes, das beginnt

•Quand vous serez bien vielle, an soir a la chandelleD.

Da spricht der Dichter davon, wie er schon im Grabe liegen werde

:Je seray sous la terre et fant6me sans os•,

and wie Helene dann als eine alte Frau ihre stolze Zurilckw•eisung bereuen
wverde, daher : Wartet nicht his morgen, niitzet den Tag :

cVous serez an. fouyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et vostre fier desdain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez a demain
Cueillez des aujourdhuy les roses de la vie..

Eine beachtliche Parallele zu diesem letzten Sonett bildet ein Gedicht,
in deco ebenfalls das Altwerden der Frau mit aller Sympathie wie bei
Ronsard geschildert wird, ebenfalls auf den mannlichen Partner Bezug
genommen ist (hier als einen dann alten and schwachen Mann) and gleich-
falls die Aufforderung an die Geliebte nicht fehlt, heute zu lieben, wo
sic noch in ihrenl Glanze strahlt. Es ist eine Dichtung des bedeutenden
kymrischen Minnesangers Dafydd ap Gwilym aus Sid-Wales, der wohl
am 24. juni 1300 geboren wurde and anscheinend 1368 gestorben ist. Die
ersten zwolf Verse der Dichtung lauten :

uPan el y gwallt hirfelyn
A'i frig fal y caprig gwyn,
A gorlliw'r our o'r ddeurudd
Ag yn grych mwnwgl a grudd,
Gwrach a fyddi i'th dy tau,
Och ! f'anwyl, a chleirch finnau.
Edrych yn y drych dy dro
A'th wyneb yn cethino!
Ni'th eilw cerdd na thelyn,
Ni'th Or ar y ddaear ddyn.
Car, y ddyn rhvfedd, heddyw,
Tra fych i'th lewych a'th liwv.

Zum Verstandnis des Textes gebe ich die deutsche tlbersetzung von
L. Chr. Stern: '

.Wenn erst das lange blonde Haar dir
Am Scheitel Weiss wird wie Battist,
Der Goldglanz von der \Vange schwindet,
Gesicht and Hals dir runzlig wird,

2. ZCPIZ, VII ( 1909), 141.
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RONSARD UND DAFYDD AP GWILYM 3

Bist du ein altes Weib im Hause,

Ach Teure, and auch ich ein Greis.

Sieh in den Spiegel, wie du ausschaust

Und wie dein Antlitz sich entstellt!

Dich wird nicirt Sang noch Leier feiern,

Dich liebt kein Mensch mehr in der Welt.

Bewundrungswurd'ge, liebe heute,

Wo du noch Glanz and Farbe hasty.

Bei Stern geht das Gedicht noch acht Verse weiter and nimmt Bezug

auf den Gatten der Geliebten, die demnach hier als verheiratete Frau

zu denken ist. H. I. Bell, The Development of Welsh Poetry,' bringt

jedoch these Fortsetzung nicht. Im Gegensatz zu Stern halt Bell die

Autorschaft des Dafydd ap Gwilym nicht fur ganz sicher, offenbar, veil

das Gedicht in den Handschriften selten ist.

Die motivmassige T7bereinstimmung ist auffallend. Es erhebt sich

die Frage, ob Ronsard das kymrische Gedicht gekannt hat. Ronsard war

zwei Jahre lang in Schottland and anschliessend in England. Trotzdem

muss die Frage wohl verneint werden, denn Ronsard wird mit kymrischer

Dichtung nicht in Beruhrung gekommen sein. Dazu lagen Dafydds Ge-

dichte damals nur handschriftlich vor and zeitlich weit zuriick. Jedenfalls

ist es a priori nicht wahrscheinlich, dass Ronsard von dem Gedicht Kenntnis

hatte. Andererseits ist bei Dafydd ap Gwilym so wenig Kenntnis der

Antike zu merken, dass an unmittelbaren Einfluss des Horaz (carpe diem)

bei ihm nicht zu denken ist. In der Eigenart seines Dichtens, insbesondere

auch gegeniiber seinen Vorgangern, zeigt Dafydd bei aller personlichen

Selbstandigkeit eine recht beachtenswerte Beeinflussung durch die pro-

venzalische Troubadourdichtung. Er ist auch offenbar in der Gascogne

gewesen. Wir konnen nach dens Stand unserer Kenntnisse die beiden

Dichtungen nur als merkwflrdige Parallelen hinnehmen, wobei wir freilich

den Zweifel nicht recht loswerden, ob tatsachlich nur auf grand allgemeiner

Lebenserfahrung sich derartige formale t bereinstimmungen ergeben

konnen.

VII rELM GIESE

Universitat Hamburg.

3. Oxford 1936, S. 74 (mit englischer Uberset zung).

4. Vber Dafydd ap Gwilym geben am besten Aufschluss L. CHR. STERN, Dav.ydd

ab Gwilym, ein walisischer Minnesinger, ZCPh, V II (1909), 1-265 TH. M. CHOTZEN.

Recherches stir la poesie de Dafydd ab Gwilym ( Amsterdam 1927 ) ; I. WILLIAMS and

TH. ROBERTS, Cvwyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr (Cardiff 1935)•
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