
LA LLEGENDA D'OTGER CATALO

I ELS NOU BARONS

El problema dels propis origens ha preocupat sempre els pobles. Mi-
tes, llegendes populars, hipotesis crudites, fantasies pseudo-historiques,
han estat ideades sovint per resoldre'l. Les mes belles faules i les mes
absurdes teories han sorgit del desig d'aclarir el lloc que veie la naixensa
d'un poble, els episodic que la voltaren i la nissaga d'on va davallar. Cada
cop que el cencepte o el coneixement de la propia historia ha sofert una
mutacio profunda, hi ha hagut tambe un canvi en aquells mites o en aque-
Iles hipotesis.

Dibuixar en linies generals l'evolucio d'aquestes figuracions en la nos-
tra historiografia fins a situar una d'elles dins d'aquesta evolucio, i estu-
diar-la detalladament en els seus elements constitutius, en la seva aparicio,
en la seva motivacio i en les seves fases successives, es el proposit d'aquest
estudi. El fet que ]a llegenda que constitueix l'objecte de la nostra inves-
tigacio sigui de formacio relativament tardana i que, per aquest motiu, el
seu desenvolupament pugui seguir-se molt de prop i damunt d'abundants
versions escrites, fa mes interessant la seva analisi, ja que pot ajudar a
comprendre el desenvohapament d'altres llegendes mes reculades i, per
tant, mes dificils d'esser estudiades en detall.

I

LA IDEA DELS NOSTRES ORIGENS EN ELS TEMPS MEDIEVALS

Per als nostres cronicons fins a les primeres decades del segle xii, el
problema dels origens del poble catala no presentava gaires dificultats.
L'ascendencia franca dels nostres comtats, presidits pel de Barcelona, era
prou recordada per la nostra gent que veia la nostra existencia estatal com
una consegb6ncia de l'accio conqueridora dels reis francs, i d'una manera
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especialissima de Carlemany i del seu. fill I,luis el I3otldados, darnunt dell

sarrains. Pcr a aquells cronicons no tL gens d'interes el periode visigotic, i

la nostra histciria comen^a amb les lluites do Carlemany contra els sarrains

clominadors de la nostra terra. I,a llegcnda de la pluja de crews de sau^

en la congrtesta de Girona, nascuda de 1'crroni a,costament, volgut v for-

tuit, de das passatges independents del cronico de lloissac,' es 1'e^pressiG

lleneudaria mes antra quc conci^cm cn relacio amb cl problema dell nos-

tres ori^ens nacionals. La trobem per primer cop en el cronico Piz^i(^ul-

lense publicat per Villanueva, que algit ha cregut podcr datsr, en el pas-

sage que la contc, a la segona meitat del segle xt.^

Durant aquest temps es producixen a casa nostra nurtacions trans-

cendentals. De la Catalunya disminuida, dividida i dcsorientada de Be-

rengtter Ramon cl Corbal es passa a una alts Ca^talanya quc, ja cn la

se^ona dt^cada d'aquella mitja centiiria, to nn nucli inicial important fcr-

mament i definitivament unit i ones directritts politigttes hen marcades i

que responen a una clam visi^i do les nostres iro^ssibilitats I,'obra dels

Racoons Bercn^ucrs s'iuicia, i, al cap d'tw se^le d'esfor^ persistent i en-

certat, es veu coronada gels csits mes rotunds. I,a callalioracioen me-

sura important amb altres nuclis nacionals eu la rroada rontra Barbastre

en zo64 (amb ara^onesos, orcitans, normands i poattificis), eu 1'capedicio

a 1lalkarr<t en ^ I t4 (amb pilaus i occitans), en la. conclue^ta d'Almeria

en t 14i (amb castellans, ^enovesos i navarresas), la cnn^c,lidacio de la

dinastia del Canal de Barcelona com a rectos suprema de 1'antira Dlarca

Hispanics, 1'acabament en 1153 de la reconque'sta del territori que despres

havia d'esser auomenat Principat de Catalunya, la unio amb Arago en it37,

contribuiren a donar alp catalans una roes forma consciencia de la seva

personalitat independent i a donar tma importancia tnes limitada en la

nostra nai^ent•a cam a poble a 1'accio rcconqueridora dell rein francs.

iJna alts circumstancia scabs de for el pen en aquest Fcntit : la rivalitat

amb hran^a, quc cs pens de manifest tan hon lrnnt Alfons el Cast comen^a

a intervenir decididament en la politics occitana ja en e^ls primers ant's

del seu re^nat. I aixf veiem com ell catalans, quc cap a I14o ettcara son
anomenats francos per 1'autor del poems de Mio Cid, cn r18o dcixen de

clatar gels ant's clels refs de }iransa lhlrs documents ptilrlics.

Ls en aquest moment, entre ir6z i 1184,4 que un monjo do Ripoll

I. Vegeu M. BoI*QuET, Historiens des Gaines , V (Paris 1869j, '^I-,2.
s. L. VILL.4NIJEVA, Viat;e literario , V (Madrid ISo6), 2.t2 ss.
3. F. VALLS I TAAERNER , Ens inictis do la historiopra^ia catalans (dins Matisos d'his-

lbria i de llegenda , Barcelona 1932), Izo.
q. Gesta comitum Bard.nonensiuna . Textos 11ati i catala, edita.ts i anotats per

l.. B.4RRAIJ I)IHiG01 T. MASSE I TORRENTS (Barcelona 19z5), pag. xYII (= rtCr^,niques
Catalanes*, II).
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redacta el nucli inicial de la versi6 llatina primitiva dels Gesta Co°rnitum

Barcinonensiuln i ens hi parla per primer cop de la llegenda de Guifre I

presentant-lo cons a fundador de la dinastia catalana i creador de la

nostra independencia polftica. Responent a les circumstancies del mo-

ment, la llegenda apareix amb una inarcada tendcncia antifranca. Els

papers ingrats de l'acci6 son atribuits a francesos : Guifre d'Arria es

uper barbam a quodam Franco tractus,,, tnor a trans de francesos i

es venjat pel see fill, el gran Guifre, on la persona de 1'usurpador Sa-

lome, (natione G'allicum)u.5 I finalment, i aquest es el detail que men

ens interessa, apareix justificada la independcncia del comtat. de Barce-

lona per la indefensi6 en que el rei de Franca el deixa davant d'una

invasio sarraina. Guifre la desbarata sense au.xili del rei, i vet aqui uquo-

modo de potentate regali in manes nostrorunt comituip Barcltinonensium

honor ipse Barchinonensis devenitu.'

Aquesta versi6 dels nostres origens esdevingue classica i fou l'adoptada

Tier tota la nostra historiografia oficial, representada per les successives

inanipulacions, ampliacions i refundicions, llatines i catalanes, del text

(lei moatjo ripollcs.

Al niarge, pero, do la historiografia oficial, havien d'aparcixer, on el

decurs dell lustres i dels segles, novetats que havien d'acabar influint

poderosanient on les cortcepcions dels nostres cronistes medievals.

hn 1243, el gran navarres Roderic Ximenes de Rada, arquehisbe de

Toledo, conegut i seguratuent arnic de dos sobirans catalans - Pere el

Catvlic i Jaume el Conqueridor -, animador de la croada que havia de

triomfar a la memorable batalla d'Ubeda o do les Navas de Tolosa, acabava

la seva obra De rebus Hispartiae que havia d'influir poderosament en la

nostra historiografia. Per comensar a donar una idea d'aquesta influcncia,

recordem que de 1'obra do l'arquebisbe toleda se'n feia ja en 1268 una

adaptaci6 resumida on llengua catalana i potser tambe en llengua Ilatina,

per ma de Pere Ribera de Perpeja, i que 1'utilitzaren amplament, ja direc-

tantent, ja a traves de les sever adaptacions, el darrer redactor de la

versi6 llatina primitiva dels Gesta, que treballava viers 1276,' l'autor de

la redaccib catalana o del sett model llatf perdut, que serien del darrer

tern del segle x1I1,' el del text llatf definitiu, escrit entre 1303 i 1314,'

l'autor de la C,Jnica dels re's d:' 4rago c cornier de Barcelona, escrita on

les distintes versions catalanes, llatines i aragoneses que se'n conserven

5.
6.

7.
8.

9.

Ibid., 3 s.
Ibid.,
Ibid., xxvi s.
Ibid., LXVI, LXVIII 1 LXXIII.

Ibid., Lv.
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a partir de mitjan segle xiv,10 Jaume Domenech en la seva Genealogia
regurn Navarre et Aragonic coinencada en 1379, Francesc en el seu. Libre
de les nobleses dels reys escrit a rnitjan segle xv," Tomich que escrivia les
sever Histories a conquestes en 143S i Alarquilles que acahava els seus
Conrentaris als Usalges den. anys mes tard.

L'arquebisbe Roderic, que malgrat escriure a Castella i per a Castella
deinostra una colpidora atenci6 envers la nostra histl ria, atreia per printer
cop 1'atenci6 de la gent catalana cap ais episodis, cents o iniaginaris, de
la nostra Edat Antiga. Ell es qui atribueix al bfblic Tfibal la poblaci6
d'F,spanya,. ell es qui inventa els Cetubales coin a poble d'on sortiren els
celtibers, ell es qui presenta la denominaci6 de Celtiberia cone a corres-
ponent al territori que despres fott Catalunya, ell 6s qui obre a Hercules
les portes de les nostres croniques i qui iinagina les faules de les fundacions
d'Urgell, de Vic i de Barcelona.i2

Quant als orfgens del nostre poble en els temps medievals, poca coca
en din, pero mentre rebutja les fatties de les gestes franceses que atri-
bueixen als carolingis la reconquesta d'Espanya, afirma la re] franca de
la reconquesta catalana i consigna que Carlemany apartem Ccltibcriae
quae Catalonia dicitur, ut victor invasit : ut praepotens conservavit»."

No necessitava pas mes Pere Ribera de Perpeja per tornar a remoure
la giiesti6 del nostres orfgens. Les concepcions histdrico-polfticlues, si
se'ns permet parlar aixf, eren en 1268 ben diferents del temps d'Alfons
el Cast. S'havia signat feia deu anys el tractat de Corbeil one cloia ]a
Rostra polftica ultrapirinenca, i una filla del monarca catala s'havia maridat
amb 1'hereu de la corona francesa. Sant Llufs, de qui parlen sempre
amb gran respecte les nostres croniques, havia renunciat a Corbeil a tot
dret que, corn a successor de Carlemany, pogucs tenir sobre Catalunya.
La rivalitat entre francesos i catalans quedava teutporalinent esvaida i
havia de reapareixer nornes en 1281 amb els preliminars de la Iluita entre
Pere el Gran i Caries d'Anjou per la possessi6 de Sicilia. Es podia, doncs,
tornar a parlar de 1'origen franc dels comtats catalans, tart flies quant el
coneixenient de l'obra del Toleda feia venre que existia un perfode de

10. TORnr Rum(-, La versus llatina de la Crln,ca general de Catalunya s Arag6,
EUC, XXI (1936 ), 352 SS.

11. MIQUEL COLL I ALENTORY , El al.ibre de les nobleses dels ievs », F_i.%C, XIII
(1(,28), 522.

12. LLuls Nrcor. AU n'OLWER , Motologia barcelonina ( Barcelona 1934), 11 s.
13. RODF.RIC DE To1.EDO, De rebus Hispaniae , Ed. Schott. (Franefort 16(,3), 74.(- aHispaniae Illustratae, , II). Mbs avail afegeix : aQuod quidem quantum ad par-

tem Cataloniae , scilicet barchinonensis , gerundensis, ausonens,s , urgellensis territoria,
satis constat , quae cum Gotthica Gallia rex francorum d,cit ad se ex ea acquisitione
quam superius dixlmus, pertinerec
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la historia d'altres pobles peninsulars forca mes antic que el de Guifre
el Pil6s i el seu suposat pare. Per aixo Ribera, transcrivint amb poques
variants el 'I'oleda, deia que Carlemany apassa los muntz Piraneus, e
vench a Gerona e a Barchinona, e prey tota la terra fins en Leyda, e
moltes esgleyes edificha e dota, segons que•s troba en los privalegis an-
tichsn. I despres d'un capitol que redact,,( inspirant-se en el Pseudo-Turr.f,
afegia : uCarles, empero, instituf conrte en Chatalunya, co es a ssaber en
Barchinona, que tingues Chatalunya per lo rey de Franca. E aco dura
tro al comte Jofre, qui edificha to monestir de Santa Maria de Ripolb,,14 i
agru enllaca anib l'episodi dell Gesta, que explica la forma cone e1 conite
catala obtingue l'afranquiment del seu conrtat en veneer els sarrains sense
1'ajut del rei franc.

Poc despres de Rihera de Perpeja, un text molt interessant encara
que poc estudiat, la croniqueta anomenada de Sant Pere de les Puelles,
arrodonia, recollint les llegendes sobre la conquesta de la ciutat de Bar-
celona per Llufs cl Bondad6s, el quadre dels origens francs (ic la nostra
existencia estatal.

Pero la historiografia oficial seguia prenent cone a punt de partida
de la nostra historia medieval 1'inevitable Guifre d'ArriA, i aixi ho fa la
Cr6nica dels rcys d'Arag6 e conics de Barcelona, malgrat acceptar els punts
de vista de l'arquebisbe Roderic en el que es refereix a la nostra historia
antiga i de 1'epoca visigotica.

II

FORMACIO DF. IA I,I,$GI NDA D'OTGFR I I'RIMRRFS ETAPES DE LA SEVA FvoLUcI6

Estant aixf les coses apareix en Cis textos escrits la llegenda d'Otger

Catal(i i els Non Barons. Segons aquesta, la reconquesta s'inicia a Cata-

lunya molt ahans de Carlemany (l'any 732, arriben a precisar algunes

versions) per obra d'un gran capita anomenat Otger Catalo que, venint

de Franca junt amb nou barons, agrupats de tres en tres i anomenats pel

seu llinatge Montcada, Pinos i Mataplana, Cervera, Cervellt i Alemany,

Anglesola, Ribelles i Erill, i molts d'altres cavaliers i gentilhomes, corn-

bate els sarrains i mori de malaltia al setge d'Emp'iries. Del seu nom

deriva el nom de Catalunva. Els seas companys, davant de la superioritat

numerica dels sarrains, es retiraren a les muntanyes on es fortificaren i

romangueren fins a la vinguda de Carlemany, el qual conquests el Principat

14. Transcrivim els passatges de Ribera de Perpeja del text que hem establert
per a la seva publicacio a base del ms . esp. 13 de la Bibl. Nat . de Parfs.
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de Catalunya, on troba els nou barons, i el dividi en novenes a honor

dels non ordres dels angels, de manera que hi hagu(^s nou comtes, nou

vescolutes, nou nobles i non varvessors, els noms de tots els quals consigna.

Simultaniament, de bell antuvi, trobetn reflectida aquesta Ilegenda

en dues versions ben diferents i no leas interdependents. Apareix l'una

per primer cop en el manuscrit 92-6-12 de la Biblioteca Universitaria de

Valencia, que fou redactat en 14IS.' Vet aci la versio, que coinenca en

e1 fol. 7 d'aquest manuscrit :

aCom on proenga de Gascunya hac un cavaller, senyur dc tin castell

que llom appella Cathalo, lo qual cavalier conqueri la cintat de Bar-

chinuna, la qual tenien gens qui no crejen Deu.

En l'any de nostre Senyor DCC.X XII. si devets saber que en proenca

de Gaseunya ha un castell qui ha nom Cathalo. E aqucst castell era de

un cavalier molt noble e ardit d'arnies, c vench-Ii en cur que cunquerfs

Barchiuuna per co coin la tenien gents qui no creep Deu. Lo qual ca-

valler, ab molta gran gent del (lit castell c dell lochs entorn, vench

assetjar e eomhatre la dita cintat de Y,archinuna qui era dell guts, e aqui

hac de grans batalles ell que mori grail gent de cada part. E los guts

qui tenien la dita cintat, cons vireo que no podien haver puder ell aquells

de fora, hagueren de acort que•s retessen a,l (lit cavaller a salva fife, e

faeren-ho. F, encontinent lo dit cavalier ab les sues gents se•n entry

dins on la cintat do liarchinona, e corn la spa gent fns molta, aquells

qui no caberen din, la ciutat se hagueren it caber en lus lochs entorn

dc Barchinuna, lus quals, c cavaliers e humens de pen, prengueren aquf

inullers de les dunes vitlucs e donrelles, furs filles, de aquella natura

dels rots, per qo corn eren molt belles dunes e ben tiudrides, de les quals.

hagueren fills c filles, e [a]prengueren" los lcnguatges de lurs pares. E a

pock a poch inultiplicaren" e cresqucren, c axoblidareu lo lenguatge comu

e faeren un lenguatge d'alcunes paraules que prengueren de lurs pares

e altres de Inns mares, los quals pares eren gaseous e les mares eren

gotes. E axi per temps avant, les gents de les altres terres appellaren

arluesta gent de Barchinona cathalans, per co coin lurs pares, e lurs

antielis e lurs antccessors foren del (lit castell qui ha nom Cathalo. E per

aquell nom de Cathalo appella hunt les gents cathalans, que despuys

n1els es caygut lo nom.)o

15. No podem detallar acf l'argumentacit) que demostri l'exactitud d'aquesta da-

tacib que hem establert a consegiiencia de Festudi intern dels textos continguts en

aquesta compilaciO i del cariicter de ]a seva lletra.

16. Ms. de Valencia (V) : prengueren; ms. Libre de les nobleses de!s revs (F) : apre+:-

gueren; ms. 1814 de la B. N. de Madrid (M) : aprendveron.

17. V : rnultiplicaren to dit lenguatge dels gascons e axobltdaren to lenguatge e cre.s-

queren e multiplicaren. E les gents...; F: multiplicaren e cresqueren lie exoblidareo: !o

llengatge comu que avien, per que laeren hun llengatge d'alcunes paraules que prengueren

de ltut's pares e altres de liars mares, los cals pares eren gascons e llurs mares eren gotes,

so ds exides dels gots qui•s . oblaren en Espanya can Erculrs la edilica. E axz per temps

avant, les gents...; M : muitiplicaron y crecyeron y olvidavon y dexaron el lenguaje comrin

y /iryeron un language de algunas palabras que tomaron de sus padres y otras de sus

madres; los padres eran gascones y las madres eran godas. Y asi andando, las genies...
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L'altra versio es continguda en el manuscrit esp. 13 de la Bibliotheque
Nationale de Paris. Aquest manuscrit, en els passatges que ens inte-
ressen, es escrit en 1431.18 Vet acf la versio esmentada, que coniensa
en el fol. 108r.

4Etl 10 temps que los morns tenien to principat de Catalunya, o la
rE•s part de aquella, e la major d'Espanya, entry en aquesta terra un
gran capita venint de Fransa, lo qual havia nom Other Catha16, ah 10
qua] ve1i ueren en sa compenyia vnno. barons los quals feyen compenvia
de in. en .nr., e son aquests qui•s seguexen : Muntcades, I'il16s e Afata-
planes ; Cerveres, Servellons e Alamanys ; Anglasoles, Ribeiles e Arills.
Ab los quals vaugueren molts cavaliers e gentils homens per conquistar
la terra a la fc christiana. E en la conguesta mori de malaltia lo (lit
capita apellat Other Cathalo, stant sobrc lo siti d'Empuries, e per lo sell
pout intitttlaren In terra de sou nom, co es Cathalunya. E per In gran
multitut dell moros, los christians se retregtteren cn les nuuttanycs e per
los castells rogners, c axis ten;gueren contre los moms fins a taut quo
l'empcrador Cartes AIaynes vench e conquista tota Spanya, specialment lo
principat de Cathalunya, en lo qual troba los dits viiii^. barons. E

partf
In (lit principat a novenes, ha honor dels.viiti^. ordens cl'angels, en aquesta
manera, So es .vnii°. comtats, vnn vescomtats, vriii cases de nobles
homens, viiii vervessos e ttou-Sentes cases de ;gentils hbniens. En cade
conitat havia t. vescomtat, i. noble horn c i. vcrvessor.

Los cotutats son aquests, L. los vescomtats, e los nobles homens e
vervessos, qui•s segucxen.

Comte de Rossellci, vescrnnte de Castelltiou, noble ]loin de C:anct e
vervessor de Afuntscot, que vuy son Bits d'Olms.

Comte d'Empuries,vescomte de Rocabarti, noble liom de Servia e
vervessor de Ffoxa.

Comte de Barchinona, vescomte de Cardona, noble hom de Aluntcltis
e vervessor de Boxados.

Comte de Terragona, vescomte d'Escornalbou, noble horn de Cas-
tellet c vervessor de Aladiona.

Comte d'Urgell, vescomte d'Ager, noble hom de Termens e vervessor
de Guimera.

Comte de Pallars, vescomte de Vilamnr, noble hum do Ballera c
vervessor de Toralla.

Comte de Serdanva, vescomte del Querforadat, noble horn de Htireg
e vervessor d'Envetg.

Comte de Hosona, vescomte de Cabrera, noble ]loin de Sentelles e
vervessor de Viladamanv.

Comte de Busulti, vcsconitc de Bas, noble horn de Porqueres, quo-
s(iu dits de Santa Pau, e vervessor de Besora.

E nou-.>entes cases de cavaliers e gentils homens.
He axi stech fins que vench lo comte de Barchinona apeliat Borrell

18. Aquest manuscrit @s degut a diverses mans . F1 text de ]a Ilegenda d'Ot.;er
Es escrit de la mateixa tua d'una nota interpolada del fol . 83r que duu la data de 1431.
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que en son temps vahC que la terra venia a menys de gent d'estat, per

co coin en les batalles ne morien tots dies. Per que ell ne feu altres

nou-9entes cases, he a•quells dons privilegi militar e, de servents que

eren, los feu ffranchs.A

Vet acf dues versions extraordinariament disseniblants. 1^'s ben evi-

dent que la segona no prove de la primera. N'ignora gairebe totes les

clacks mes essencials (la data, el Castel] de Cata16, la conquesta de Bar-

celona, cl fet de trobar-se aquesta en mans dels gots, el creuament de

gascons i godes qu.c d6na origen als Catalans) i en contradiu alguna d'ellcs

com es ara ]a suposici6 que la lluita tC floc contra cls sarrains i no contra

els gots, i la constataci6 del fracas de 1'empresa en comptes de donar-la

per reeixida corn fa la primera versi6. Crciem inritil insistir en I'afirmaci6

que tampoc la primera es deriva de la segona, afirmaci6 que no pot Csser

mcs evident.

I, rrtalgrat tot, les ducs.versions tenen alguna cosa de comic. Ambducs

voice cxplicar pel nom Calalo 1'origen de les denominacions calalaus i

La/am nya, respectivament ; albdues assignen aquell noni als dominis d'un

gran cabclill procedent de I'altra banda del Pirineu, ja que en els temps

medievals el cognom d'un niembre de la uoblesa coincideix arnb cl dcl

sell domini ; ambducs atribueixcn al gran cabdill cl designi de rescatar

Catahnya de gent infidel : per conquistar la terra a la fe Christiana)), dill

In segona ; ccvench-li en cor que conquerfs Barchinona per co corn la

tenien gents qui no creen DCna, din la primera.

Aquestes coincidcncies obliguen a creure gtic, tot i la seva dissem-

blanca, les dues versions tenen una font connma, font avui desconeguda

baldament puguern conjecturar-ne els trots essencials. Intenteni aquesta

conjectura.

1;s de creure (pie en I'origen comfit d'ainbdues versions es devia trob:rr

tma narraci6 llegendaria molt succinta que feia davallar el no111 dels Ca-

talans del senvor d'un domini anomenat Catal6, situat a I'Aquitania, a

qui atribuia els primers episodic de la reconquesta a Catalunya. Vs molt

possible que la dita narraci6 f6s en Ilengua ]latina, car ho fa sospitar

l'estranya expressi6 uprocnca de Gascunya» , en comptes de ccprovfncia

de Gascunyaa, que seria motivada per una errada del tradu.ctor, deguda

a clue en llatf hrovincia i Provenca s6n una sofa i mateixa paraula

/>rovincia.
D'on hauria sortit el nom de Catalo i la seva radicaci6 a 1'Aquitania

Des d'un moment imprecfs, pero anterior a mitjan segle xv, el problema

etimologic plantejat pel nom dels catalans havia cridat l'atenci6 de propis

i d'estranys. In 1438 Tomich, que, coin veurenn, es fa ressei anlplament

de ]a Ilegenda d'Otger, ens revela que en el seu temps algtt sostenia la

8



LA LLEGENDA D'OTGER CATALO 9

tesi que el nom dels catalans venia dels gots i els alans : aE aparria,

segons aquestes histories, que los cathalans no son exits dels gots ni dels

alans, axf coin alguns then ...0" Lorenzo Valla, que escriu entre 1435 i

1447 i coneix tambe la llegenda d'Otger, esmenta tambe la tesi gots-alans

i alguna altra ; 20 i Biondo, italic coin Valla, esmenta en 1440 la mateixa

tesi gots-alans.21

En la recerca d'antecedents histories per a explicar i'origen del mot

era inevitable que horn topes amb el nom dels Camps Catalaunics, famosos

per la memorable batalla del segle v, i esmentats per aquesta rao en di-

versos texts histories molt divulgats en l'Europa medieval. No sabem

en quin moment va iniciar-se l'acostament entre catala i catalaunic, que

trobem insinuat per Jeroni Pau22 en 1491 i reflectit per Calsa en 1588,2$

peril podem donar per cert que va produir-se tan bon punt van sentir-se

les primeres prcocupacions etimologiques sobre el nom dell catalans. 1';s

dell Campi Calalaunici i de Catalaunum o de Castru.m Catalaunicnm (nom

llatf de Ch Mons) que ha sortit el «castell Catal6n, a traves d'alguna o

d'algunes de les moltes croniques ]latines que esmenten aquells noms de

lloc. ((Catalaunicum castrum vi cepit)), din el cronic6 de Frodoard ; 2. ((Apud

Catalaunum obiit)), diu la cronica d'Alberic de Trois-Fontaines ; 25 oin Cam-

pis Catalaunicis», diu sant Isidor.26 La catalanitzaci6 de Catalaunuln no

podia donar flies que Catald.

Pero Chillons es al nord de Franca, a lcs vores de la Marne, i el castell

Cata16, en caiivi, en la imaginaci6 dels catalans clue conjuminaren la Ile-

genda etiniolugica que ens ocupa, era al sud de la Gallia, a la Gascunya,

segons la versi6 del manuscrit de la Biblioteca de Valencia, a la Giiiena, se-

gons altres versions inunediatament posteriors que estudiarem de seguida.

Coin podriem explicar semblant discordanca ? Res no sera ntes facil. El

fet es que diversos actors niedievals i adhuc del comentament de l'Edat

Moderna tingueren la idea equivocada que els Camps Catalaunics estaven

situats prop de Tolosa. Aquest error fou general entre els escriptors Ca-

talans dels segles xvi i xvii, cls quals l'heretaren segurainent del segle xv,

dins del qual el veiem compartit per escriptors estrangers coin l'esmentat

19. PERE To\i1dH, Histories e contuestes dels reys d'Aragd e comtes de Barcelona.
(Barcelona, La Renaixenga, 1886), 82.

20. LORENZO VALLA, De rebus gestic Ferdinandi Aragonum et Siculorum regis
(Breslau 1546), 9.

2r. Citat per CALcA, De Catalonia (Barcelona 1588), fol. 13r.
22. Vegeu ApPndix 11.
23. Op. cit.
24. Vegeu BouQUET, Historiens des Gaules, VIII (Paris 1871), 187.
25. Vegeu BOUQUET, op. Cit., X (Paris 1874), 287.

26. En la Historia gothorum. Vegeu BOUQUET, oh. Cit., II (Paris 1869), 701.
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Biondo, de qui s6n els segiients mots : uin subjectis Tolosae campis, Cata-

launicos tune vocabant, aciem in hunc modum ... struxere».Z' A que podia

esser deguda una errada de tal magnitud ? };s sabut que una cle les fonts

mCS utilitzades pels historiadors del periode visig6tic cs la Historia do

Getaram de Jornandes, autor que escrivia en 551 inspirant-se en una his-

t(iria dels gots de Cassiodor, avui perduda. Doncs be, en parlar de la

famosa batalla dels Camps Catalaunics l'esmentat historiador din : ((Thoris-

mund ergo, patre mortuo, in campis statim Catalaunicis, uhi et pugnaverat,

regia majestate subvectus, Tolosam ingrediturn).2R Aquest esment de l'en-

trada (((ingreditur))) de Turismmncl a la capital visig6tica de Tolosa des

dels Camps Catalaunics, havia de suggerir la falsa idea d'cuia proximitat

entre e1 dos punts que havia de fer fortuna. No creiem, amb tot, que fos

el text de Jornandes el responsable directe de l'aparici6 del castell Cata16

en terres de Gascunya o de Giiicna ; mes aviat ho devia esser alguna de

les diverses crdniques posteriors que s'hi inspiraren. El text de Jornandes,

tot i que a la Biblioteca Dalmases n'hi havia un manuscrit del segle xv,

probablement italic, avui a la Biblioteca de Catalunya (manuscrit nim. 564),

no sembla esser conegut clcls nostres credits fins a la segona mcitat del

segle xvi en que el trobein citat per Pons d'Icart.2s Creieni que el respon-

sable immediat d'aquella aparici6 es el 17e rebus flishaniac de Roderic de

Toledo, tan conegut, coin hem vist, dels nostres cronistes medievals. En

ci passatge corresponent a la repetida batalla ens din : ((Thurismundus

vero Tolosam a Campis Catalaunicis est reversus))'0 (utorna a Tolosa des dels

Camps Catalaunics))), suggerint tatnbC la idea erronia que cis Bits camps es

trohaven prop de la ciutat.

Es diffcil do dir si la hreu narraci6 d'on arrenquen la versi6 del ina-
nusc rit de Valencia i la del manuscrit de Paris, abans transcrites, sitnava
el castell a Gascunya, com diu el primer d'aguells dos manuscrits, o a
Giiiena, com diuen textos immediatament posteriors. Aquesta discrepan-
cia entre Gascunya i Giiiena ens sembla tin indici mes d'haver estat escrita
en llati aquella perduda narraci6. Aquesta devia dir Aquitania, que I'autor
de la versi6 copiada en el manuscrit de Valencia tradui per ((Gascunya)),
nom mes conegut a Catalunya, i el de determinada versi6 posterior traduf
per ((Giiiena)), que es la derivaci6 en llengua vulgar de la forma llatina
Aquitania, per be que 1'extensi6 de la regi6 coneguda, avui i en la quin-
zena centuria, amh aquell nom Cs molt mes reduida que la de l'Aquitcnia

27. Citat per CALLA, op. czt., fol. 39.
28. Vegeu BOUQUET, op. Cit., II, 26.
29. LLuis PONS D'ICART, Libro de las grande.as y cosas memorables de Tarragona

(Lleida r572), fols. 115r, 1s7°, 1 r8° i altres indrets.
30. RODERIC DE TOLEDO, Op. cit., 44.
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dels temps carolingis. Precisament el De rebus Hispaniae, en el capitol

immediat anterior al que dedica a la derrota d'Atila, parla de I'Aquitania
com a domini de VAlia,31 el rei visigot que tenia la seva capital a Tolosa i
foil 1'immediat antecessor de Teodored, pare de Turismund ; i en el mateix
capitol dedicat al combat dels Camps Catalaunics diu.: uTheudoredus...

regno Aquitanico non contentus...» Tambe el cronico de Moissac, en el
passatge corresponent a la batalla de Poitiers i en altres, parla repetida-
ment de l'Aquitania.32

D'aqucst nucli embrionari els trets del qual acabem de conjecturar es
deriva per un canto 1'original de la versio de 1'esnientat manuscrit de Va-

lencia, copiat tambf6 amb petites variants per Francesc en el sell Libre de
les nobleses dels reys de rnitjan segle xv, i traduit al castelld en el manus-

crit 18I4 de la Biblioteca Nacional de Madrid de 1'extrema fi del mateix
segle. En aquest original hi havia corn a trets essentials la data de 1'en-

trada a Catalunya del senyor del castell Catalo, l'esment del castell i el
fet de considerar que la reconquesta es va fer sobre els gots i no sobre
els sarrains.

La data, que potser ja es trobava en el nucli embrionari que per major
comoditat designarenr per a, es indiscutiblement treta de la de la batalla de

Poitiers, donada per diversos cronicons prow divulgats entre els nostres

cronistes. L'esment del castell era fet ja segurament per a com a trans-
cripcio del Castrum. (o be Oppidu,n) Catalaunicum o Catalaunum de les
croniques franques. Pero, ^ coin explicar-se la desconcertant implicacio que

la reconquesta de Catalunya pel senyor del castell Catalo fos feta sobre els
gots i no sobre els sarrains ? Creienr que la responsabilitat de semblant
inoustruositat historiografica recall sobre l'autor de 1'original de la versio

del manuscrit de Valencia, original que per abreujar anomenarem

Ens explicarem. 1`is gairebo segur que a, en indicar que el nom dels
catalaus, i per tant el de Catalunya, procedien del castell Catalo situat a
la provincia d'Aquitania, esmentava el nonr que tenia el nostre pals abans

que vingucs a alliberar-lo el senyor de Catalo. I aquest nonr devia csser

el de «Terra dels Gots», o de «Terra Gothorumn si el text d'a era llati con)
creiem molt probable. Tinguem present que Jeroni Pan i Carbonell afir-

men a la fi del segle xv qu.e el nom del nostre pals anterior al de Cata-

lunya foil el d'((Hispdnia gotica)) ; que en rrna mixtificacio perpetrada en
temps d'aquests dos autors o poc despres en interes del Ilinatge dels Cen-
telles, es 'parla de la (terra gothorum sive Cathalonia)) ;13 i sobretot que

3r. Ibid., 43.
32. BouQUET, op. cit., II, 655.

33. ESTEVE DE CORBERA , Vida y ethos maravillosos de dofla Mara de Cervelldn
( Barcelona 1629), fol, 16r; i tamb6 Catalufta Illustrada (Napols 1678), 363 s.
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Tomich , que coneixia a o e, o ambdos textos, en parlar de la llegenda

d'Otger diu : ucom lo prfncep Otger Catha16 entry en la terra dels gots...»a'

Aquesta entrada en la Terra dels Gots pel senyor de Catalo, relatada

lace nicament per a, fou oral interpretada per l'autor d'_, que va ordir tota

la fantasia de la iluita contra els hots, la conquesta de Barcelona i el

creuament de races entre gascons, sfibdits del senyor de Catalo, i clones

godes, que havia de dollar origen a la nacio catalana.

Hi ha, doncs , tin nucli eml >rionari representat per a , inspirat en el

record dels Canips Catalaunics a traves de l'arqueoisbe Roderic i d'algunes

croniques franques, i en el de la batalla de Poitiers a traves d'algun cronico

aquita, probablement el de Moissac ."" D'aquest deriva I sense la inter-

vencio de nous elements externs i constituint en essencia , igual que Y,

una llegenda etimologica . Per un altre canto deriva tantbe d' a I'original

de la vecsio continguda en el manuscrit esp. 13 de la Bibliothcque Natio-

nale de Paris, abans transcrita , original conegut tambe amb Ileugeres va-

riants de forma a traves del manuscrit 6 de la Biblioteca de Catalunya,
escrit entre 1433 i 1458,6 i a traves de molts d'altres textos posteriors, entre

els quals hi ]ta el Dietari dcl ca.¢ella d'llifons et Magnaniimi , acabat dews

1478, i els ntanuscrits 2013 i 16og de la Biblioteca Nacional de Madrid,
copiats ambdos , en 1632 i 1637 respectivament , d'un manuscrit perdut de

Jaunte Ramon Vila de l'any 16oo, tret al seu torn d ' un antic mantscrit

de Ripoll, tantbe perdut , del qual fort copiat potser el passatge correspo-

nent de 1'esp. 13 anib el qual estava estretament etnparentat . Aquest

original el clesignarem amb la lletra 7.
Quc afegeix 1'autor de y a les Glades proporcionades per a? Passem

a exantinar • ho. Hi afegeix primerament el nom d'Otger ; despres, els
Non Barons , agrupats de tres en tres, i en dona els noms dels llinatges,

Pero no els noms propis de cadascun ; parla despres d'un sctge fracassat

d'Emp6ries , de la mort d 'Otger, de ]a vinguda de Carlemany , del reparti-

ment de Catalunya en novenes , co es, en nou conttats, vescomtats, cases

de nobles homes i varvessories ( de tots els quals dona els noms), de la
creacio de nou-centes cases de cavaliers i gentilhonles i de la concessio pet
comte Borrell del privilegi militar a altres nou-centes cases per laver dis-
minuit el nombre d'aqueiles per causa de les guerres.

Despres de constatar que y es essencialment una llegenda genea-
logica, puix que preten explicar l ' origen de gran nombre de cases nobles

39. ToMICH, O. Cit., 57.
t5. BouQuET, P. cit., II, 655. Par1a d'aquest esdeveniment i en d5na la data, 'jr.
36. S'hi parla del grey de Portogal apellat Aduart„ el qual comen;a a regnar el

14 d'agost de 1433, i hi apareix com a vivent Alfons el Magndnini, que morf el 27 de
jurly de 1458.
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de Catalunya, passeni a estudiar els sews elements constitutius abans in-
dicats.

Atllrenl•41os prinierament en el nom d'Otger. Per que, partint del

suposat cognom de Catal6, 1'autor de y escollf aquell nom ? Entre els

herois mes coneguts de les llegendes cavalleresques medievals, n'hi ha

algun que per parallelisnte amb el sett cognom pogues suggerir l'elecci6 del

norn d'Otger ? El mes celebre de tots els heroic epics medievals que tenen

per cognom habitual un adjectiu gentilici es el fan16s Otger el Danes, o

simplenient Otger Danes, tin dels personatges mes destacats de l'epopeia

carolingia. El parallelisme entre Cata16 i Danes havia de ntotivar l'adop-
ci6 del nont Otger quan alga va'creure convenient de batejar el fins aleshores

innominat senyor de Catalo. No cal dir que Otger el Danes era un heroi
pron conegut a Catalunva : ho havia d'Csser des del moment que apareix
en 1'epica francesa, ja corn a personatge de segon rengle en les cannons
de gesta n,es universalment divulgades, corn es ara la Chanson de Roland,
ja coin a heroi central d'un cicle secundari que fort indiscutiblenient di-
vulgat a casa nostra. Recordem, nonies, que Guerau de Cabrera l'esmenta
dos cops en el sea Ensenhamen, escrit cap a 1170 0 poc despres : ((... del
due Augier, - iii d'Olivier, - ni d'Estout, ni de Salomon...)), cs tin dell
esntents ; s... del Formanes, - ni del Danes, - ni d'Antelme, ni de Fri-
zon...l,, 6s 1'altre. Que Gttillem de Berguedh, a la fi del segle tits, es
refereix a Lana de les seves proeses quan en la composicib titulada Mal o fe
to bisbe d'Urgel, din : ((Mcill o fe Augiers que, part Berra, - s'anet com-
hatre ab Caraiih .37 Que Desclot alludeix a la fi del segle xiii una Ilegenda
del cicle d'0tger.38 Que el nostre Joan I l'Amador de la gen,tilesa (t en
t 396), tar; afeccionat a les Iletres franceses, posh a dos dels seus gossos els
noms d'Ogicr i d'Amadis.°9 Que a la biblioteca del rei Marti (t en 1410)
hi havia tin romann rirnat en frances, apellat segons l'inventari Roger le
donoxs,40 tftol que Cs sens dubte una mala lectura d'Ogier le Danois. Que
tambC a la biblioteca del princep de Viana (t en 1461) hi havia un Ilibre
en frances titulat Otger de Danois.41 I que, finalment, Otger el Danes era
conegut tambC entre nosaltres a traves de les crdniques fahuloses de Turpi
(introduida a casa nostra almenys des de 1173) i de Filomena (divulgada
almenys des de 1345).

Intentem ara explicar l'aparici6 dell Nou Barons, explicaci6 que

37. Ens ha facilitat aquesta citaci6 el senyor Ramon Aramon i Serra que t@ pre-
parat el text de tota l'obra d'aquest trobador.

38. MIQUEL COLL I ALENTORN , Notes per a 1'estudi de la influPncia de les cantons
de gesta franceses danaunt la Crdnica de Bernat Desclot , EUC, XII (1927), 46 ss.

39. MANUEL MILA i FONTANALS, De los trovadores en Espana ( Barcelona 1889), 4740. RHi, XII (1905), 413.
41. MILA i FONTANALS, O. Cit., 492.
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oferira poques dificultats per a qualsevol persona un xic coneixedora de les

literatures inedievals de l'Occident europeu. Tothoxl qui es trobi en

aquest cas recordara que, a partir de principis del segle xiv, primer a

Franca i desprfis per tots els paisos occidentals, es popularitzen les figures

dels qui s'anomenen Neuf Preux, prototipus del valor i de 1'esperit cavalle-

rese, agrupats com els nostres Nou Barons de tres en tres; tres son jueus :

Josue, David i Judes Macabeu ; tres, gentils : Hector, Alexandre i Juli

Cesar ; i tres, cristians : el rei Artur, Carlemany i Godofr6 de Bouillon.

Els Neuf Prcnx apareixen per primer cop en el famos poema frances ano-

menat Voeux du paon, escrit per Jacques de Longuyon en 1313. Seguint

els mots de Paul Meyer,' direm que upocs poemes de 1'Fdat 1litjana han

obtingut un exit comparable al dels Voeux du. Paon,,. La seva popularitat

fou tan gran, que donl materia a dues continuacions successives : el Restor

du Paon de Brisebarre, escrit abans de 1338, i el Parfait du Paon de Jean

de la Mote, escrit en 1340. Aitrament les figures dels Neuf Preux foren

l'objecte de inoltes altres obres especialment dedicades a ells que frueixen

de gran yoga durant els segles segiients fins a la primeria del segle xvi1.

Una prova del favor de que gaudiren Cs l'aparicio d'un parallel femeni de

nou clones famoses anomenades les Neuf Preues. Bofarull, amb qui ens

hem trobat Loincidents en 1'acostament entre els Nou Barons i els Neuf

Preux, din que en el segle xvi fou impresa a Espanya i a Portugal una

crbniea titulada Triunfo de los nueve mds preciados varones de la fama,43

i pel nostre canto podem dir que en 1530 s'editava a Lisboa una Crdnica

llanaada: el triurnpho do los nueve lreciados de to famna, i recordar que

Cervantes on el seu Quixote (16o5) parla de ulos nueve de la famau44 i

quo amb la mateixa frase els alludeix el nostre Esteve de Corbera on 1629.45

Els Nenf Preux foren coneguts a Catalunya ja en ple segle xiv : una de les

composicions poetiques de Pere el Cerilnonids son unes Cobles de Ventre-

-nit's del Pagci, escrites on 1381, 46 on es reflecteix l'evident influencia del

Paon Frances. Pels Documents aplegats per Rubio i Lluch sabem, a mCs,

que ja en 1347 el matcix Pere III s'interessava per tin drap on hi havia

les imatges de nou reis i que on 1351 es feia comprar un drap ucum istoria

novem militumu.47 El dissortat Pere de Portugal tingu6 tambC tapissos

42. P. MRVRR, Alexandre le Grand daps la litteratare /rancaise du mopen age.

II (Parts 1886), 268.
43. ANTONI DR BOFARULL, Historia critica de Cataluna , II (Barcelona 1876), 32 Ss.

44• Primera part, Capitol v, Conversa entre Don Quixot i el camperol Pedro

Alonso a qui aquell pren pel marques de Mantua i despr@s per Rodrigo de Narvae2.

45. Vida y ethos maravillosos de dona Maria de Cervell6n , fol. 13r.

46. Josar M . ROCA , Johan I d'Arag6 ( Barcelona 1929), 434.
47. ANToNI RuB16 I LLUCH , Documents per la histbria de la cultura catalana mig-

eval, I ( Barcelona 1908 ), does. nfims. 135 i 157 , gags . 141 i 157.

14



LA ' I EGENDA D'OTGER CATALO Is

amb les imatges dels nou cavaliers (1464-1466), una part dels quals passa a
poder de la Generalitat despres de la mort d'aquell.48 Afegim a aixo que el
nobiliari de Bernat de Llupia (1480) dull les armes dels nou famosos herois.19

Per a la denoininaci6 d'aquests Nou Barons 1'autor de y triava nou
noms de grans ilinatges catalans, a benefici dels quals es feia la mistificaci6.
Mes endavant, quail estudiarem la motivaci6 i la data probable de y, ens
aturareaii a estudiar algunes d'aquestes denominacions.

Passem ara a examinar quines gestes atribueix y a Otger i els seas
companys. Aquestes gestes es reclueixen a entrar a Catalunya, a assetjar
lmpuries, a morir Otger en el setge, de malaltia, i a retirar-se els seas
companys a les muntanyes, on romanen fins a la vinguda de Carlemany.
1~s ben poca cosa, of ? Es vets que 1'autor de y era home de molt poca
imaginaci6, perque ni aquesta poca cosa va inventar-se, ja que la va
extreure, fent-ne una adaptaci6 rudimenthria, d'un altre text hen conegu.t,
corn demostrarem de seguida.

J fectivament, en la cronica fabulosa Gesta Karoli Mlagni ad C'arcasso-
nam et Narbonam, mes coneguda pel nom del seu in:aginari armor Filo-
mena, suposat secretari de Carlemany, hi ha tins passatges clue narren una
entrada a Catalunya a cArrec d'Otger Danes i del due de Normandia, que,
segons es veu en passatges posteriors, s'anomena tambe Otger. La caval-
cada es fa (otra•ls montz de vays Gironda et en riba de mar)), segons
expressi6 del text provensal del Filoinena que aquf correspon exactament
amb 1'original Haiti. Mes endavant, el fals Filomena ens explica que, a
suggerencia del papa, Rotlh, amb vint mil cavaliers i trenta mil servents,
fa una nova ineursi6 otra•ls montz, i al seu retorn Rotla s'atura aad Empu-
rias en riba de mare esperant la capitulaci6 de la ciutat. Durant aquesta
expedici6 mor en batalla Otger de Normandia. Finalment Rotla ha d'allu-
nyar-se d'Emptiries per acudir en socors de Carlemany atacat prop de In
Grassa per gran multitud de sarrains, i tin xic ntes enlla ens assabentem
que Marsili havia derrotat els cristians i «tota la terra d'Empurias e de
Rosselo avia cobradan.ao

Vet acf, doncs, tines entrades a Catalunya en les quals participen en
Hoc destacat Otger Danes (model pristf d'Otger Catal6) i Otger de Nor-
mandia ; vet aci una temptativa fracassada de presa d'Emp{tries ; vet acf
la mort d'un Otger ; vet aci, finalment, una retirada dels cristians que no
tornaran fins qu.e Carlemany haura derrotat els sarrains al slid del Llen-
guadoc, retirada que, coin la dels Nou Barons, obeeix a ala gran multitut

48. J. ERNEST MARTINEZ FERRANDO, Pere de Portugal (Barcelona 1936), 135 s.
49. Biblioteca de Catalunya, ms. 698, fols. 279" i 28or.
50. F. ED. SCHNEEGANS, Gesta Karoli Magid ad Carcassonam et Narbonam

(Halle 1898), 31, 49 i 89 (= «Romanische Bibliothekh, XV).
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dels morose, com din y irritant la frase ((la gran moutesa dels sarrasis)) del

fals Filonnena." Tingueu present encara que Otger de Normandia es 1'unic

cavalier Dort en aquestes incursions que es esnrentat nominalment, i que

es d6na gran relleu al fet de la seva wort, on ocasio de la qual un company

see din : <<perdem tin baro valent trop bo et ondrat per la wort del cal

Rotlan c tota la ost agron gran dolhu.52

Bl fals Iriloniena era ben conegut a Catalunya, almenys des de

any en que va inspirar la redaccio do l'ofici de la sets do Girona dedicat a

Carlemany.S3 Despres fou posat a contribucio per Tomich on 14,8,5' Ion

traduit per Francesc a rritjan segle xv,` i fou conegut per historiadors de

la decadencia corn Andreu Bosch" i Jeroni Pujades.s'

Passem ara a analitzar la particio de Catalunya en novenes. Ens din

que aguesta particio fort feta per Carlemany a honor (leis non ordres

d'angels. Aquesta allusio dintre de la Ilegenda era gairebc inevitable, posat

que els nou ordres d'angels s'agrupen tambc de tres on tres, com els Nc1uf

Prcux i els Non Barons. La divisio de Catalunva en nou corntats i el

mateix nombre de vesconttats, cases de nobles i varvessories, no cal dir

que ^s puranicut arbitraria. Res no ho demostra inillor quo 1'existencia ja

on la primera meitat del segle xv almenys, d'una altra versio de la divisio

de Catalunya que suposa 1'existencia en aquesta de dotze ciutats, dotze

aigiies navals (rius navegables), dotze conitats i dotze vcscomtats. Aquesta

versio apareix per primer cop on Marquilles, en 1445,'x i aquest din que li

foil coneguda a traves d'un memorial que posseia Joan Oliver, notari de

Barcelona. La Vista de corntats to alguna divergoncia amb la de -;, ultra

la (lei nombre total ; la de vescorntats presenta encara majors disparitats.

Dc totes mauneres no pot excloure's totalment la possibilitat que la Ilista

de -' fos parcialment inspirada on la (lei Memorial de Joan Oliver. El

nombre non scria degut al paralielisme anib el nombre c7e barons i tambe,

corn din Zurita amb la seva habitual perspicucia, a 1'existencia do non

corntats a 1'Aquitania,5' pats d'origen d'Otger, en el territori anomenat, ja

des de temps molt reculats, Novempopulania.

5Y. Op. cit., 63.
52. O. cit., 49•
53. JULES COULET, etude stet lollice de Cirone en l'laonneur de Saint Charlemagne

(Montpeller 1907), 27 s. (> «Publications de la Societe pour 1'etude des langues roma-

nes*, XX).

54. Tomuclr, op. cit., caps. xvii a xxii.

55. COLL I ALENTORN, El 'Libre de les nobleses dels reys", 502.

56. ANDREU BOSCH , Titols d'honor de Cathalunya (Perpinya 16_S), 15.3.

57. JERONI PUJADES, Cronica universal del principado de Cataluna, V (Barcelo-

na 1829) , 181.

58. JAUME DE MARQUILLES , Commentaria (Barcelona 1505 ); fol. ccviii s.

59. JERoNIMO ZURITA, Anales de la corona de Arag6n, I (Saragossa 1669), fol. 6b.
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LA LLEGENDA D'OTGER CATALO Vi

L'orde d'esment dels nou colntats indica un criteri geografic, per tal

com comenca pels comtats del nord, segueix la costa cap al sud, remunta

despros altre cop cap al nord seguint la frontera amb Arago, despres va

cap a Pest seguint la frontera amb Franca, i deixa per al final els dos
comtats interiors. Vet acf la llista en l'ordre observat : Rossello, Em-

ptiries, Barcelona, Tarragona, Urgell, Pallars, Cerdanya, Osona i Besalu.

Observenl finalment la institucio de nou-centes cases de cavaliers i
gentilhomes, i la creacio ales tard per conrte Borrell d'altres nou-centes

cases per nodrir els rengles de la noblesa ca'talana delmada per la lluita

contra la invasio sarraina de 985, creacio que apareix roes circumstanciada

en versions immediatament posteriors a la que acabein d'examinar i que

serveix d'enllac entre la nostra llegenda i el cicle del conrte Borrell.

La versio de y degue assolir forca divulgacio, puix ja entre 1435 i 1447
la trobem reflectida, amb alguns errors, entre ells el canvi del nom d'Otger

en Roger, en l'obra de l'italia Lorenzo Valla sobre el regnat de Ferran I
el d'Antequera.80 Es aquest el primer cop que un estranger es fa resso

de la nostra llegenda.

III

LA VPRSIO DELS COMENTARIS D9 MARQUILLES

Partint d'aquest estat de cases, apareixen a la fi de la primera meitat

del segle xv altres dues versions que representen una evolucio molt mar-

cada respecte We i de y. Una d'elles es la de Tomich, continguda en
les sever Histories e conqu,estes publicades en 1438 ; 61 1'altra es la reflectida

en els Comentaris de Marquilles sobre els Usatges, acabats en 1448, pero
comencats a escriure scixanta anys abans.°' La versio de Marquilles es

una simple evolucio de y. La de Tomich resulta de 1'entroncament d'a

amb y i l'addicio d'altres elements. La versio de Marquilles representa
indiscutiblement una fase mes reculada dintre del desenvolupament de

la llegenda, i tot i que l'obra de Tomich era ja acabada quan Marquilles
va presentar la seva als consellers barcelonins en 1448, no s'observa

en aquesta cap indici de la influencia d'aquella. Les notes histdriques

de Marquilles tenen indiscu.tiblement molts punts de semblanca amb les

Histories e canquestes, pero son deguts exclusivament al fet de tenir un

pla analeg, a utilitzar amb poques difertncies les mateixes fonts (Roderic

6o. VALLA, Op. Lit., 9.

61. ToMicx , op. Cit ., 56 ss.
62. Vegeu Apendix I. Salvant indicaci6 en contra , totes les allusions al text de

Marquilles es refereixen als fragments publicats en aquest apbndix.
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18 M. COLL I AI.ENTORN

de Toledo i textos emparentats amb els Gesta coinituin principalment)

i a esser escrites per dos contemporanis.

Quips sbn els elements noes introduits per 1'atitor de la versib reflec-

tida en les notes de Marquilles? Son els segiients : la data suposada de
l'entrada d'Otger Catal6, els noms de fonts dels Nou Barons, la indicaci6

d'accidents geografics del territori on es refugien aquests despres de la
mort d'Otger, l'atribuci6 del repartintent en novenes a Lluis el Bondados

en comptes de Carlemany, per b6 que a indicacio d'aquest, les precisions
sobre la jerarquia feudal dels Nou Barons i dels nou comtes, la retenci6

per a si del comtat de Barcelona que fa i'emperador Lluis, el nomenament

de Guifr6 d'Arria coin a adntinistrador d'aquest comtat, amb la qual coca
s'enllaca la nostra llegenda anib el cicle guifredia, i finalment les majors
precisions en relacib amb les nou-centes cases creadea per Borrell a les
quals atribueix l'origen dels homes de paratge.

La data de l'entrada seria, segons el text transcrit per Marquilles,

la del 719. Coin pot veure's, no to cap relacib amb la data d' e, cosa
gees estranya ja que el text de Marquilles no revela cap coneixement de
la versib etimologica alludida. Ens fa l'efecte d'esser una data purament
arbitraria sense altra justificaci6 que la de permetre demostrar que els
inicis de la reconquesta a Catalunya son tan reculats coin poguessin esser-ho

a Asturies, a Navarra o a Aragb.

Vegem ara els noms de fonts dels non companys d'Otger. El Mont-

cada es anomenat Naphiserus, noel que es naturalment una mala inter-

pretacib de d'apifer que, coin es sabut, no es un nom de fonts, sing un

sinonim de seaesca.l, carrec que durant molts de segles estigue vinculat a

la familia dels Montcada. El Pinos os anomenat 'Galcerandus is Galce-

randus, atribuint-li tin nom que fou tan tradicional dins d'aquesta noble

casa que amb el temps esdevingu6 part integrant del cognom que quedl

convertit en sGalceran de Pinos» ; a observar que el cap d'aquesta casa

din-ant bona part del segle xv fou Galceran Galceran de Pinos, el qual

assisti a la batalla de Sant Luri en 1409, on fou fet cavalier, i mori en 1470.63

El Mataplana es batejat Huc de Hugo, acudint tamb6 a un nom tradicional

dins d'aquest Ilinatge portat entre altres pel trobador Hug de Mataplana,

el protector de Ramon Vidal de Besalu.84 El Cervera es anomenat Guillem,

coin tants de Cerveres autentics, entre ells el trobador autor dels Proverbis.

El Cervello es anomenat tatnb6 Guillem, nom portat per molts d'aquest

llinatge, entre ells pel que fou governador de Sardenya per Pere III, i fina

63. TOMICH , Op. Cit ., 254, i J OAN SERRA I VILARO, Baronies de Pings i Mataplana

(Barcelona 1930), 228 ss.

64. Vegeu So to e•1 temps qu'om era jais, de Ramon Vidal de Besalfi.
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LA LLEGENDA D'OTGER CATALO 19

tragicament en aquesta illa en 1347.85 I,'Alemany es batejat amb el nom

de Guerau, coin ho foren molts inembres d'aquesta familia ; i en temps del

mateix Marquilles trobein associate aquests dos noms en la persona del fa-

m6s i omnipotent governador del Principat, Guerau Alemany de Cervellc.

I,'Anglesola rep el none de Bernat, que, a diferencia dels anteriors, no

es molt torrent dintre d'aquesta familia on abunden sobretot els Ramons.

El Ribelles es anomenat Gisbert, nom i cognom que coincideixen en un

membre d'aquesta familia que vivia a mitjan segle xiv i va participar en

les guerres de Pere III contra Castella ; 86 cal tenir present que el noin

mes traditional en aquest llinatge es el de Pons. I,'Erill, en fi, cis anome-

nat Bernat Roger, noms que es troben reunits en la persona del senyor

d'Erill mes conegut per la Historia a causa d'haver-se trobat assetjat dintre

de Balaguer junt anib molts d'altres barons catalans en la revolta d'aquests
contra Pere el Gran en 1280.6?

Hem vist que y, en referir l'aixecament del setge d'Empitries, diu

que els cristians use retregueren en les muntanyes e per los castells roquers»,

sense donar Hies precisions. El text transcrit per Marquilles, en canvi,
concreta mes, ja que diu : «in Pirrineorum montiuni vallibus et montanis

retrocesserunt se videlicet in Ceritanie terra et in fluminis de Segre par-

tibus usque ad Olianama. Ys aquest un primer intent d'enriquir amb

noms geogrAfics el text primitiu de y, tan pobre des d'aquest punt de vista.

Hein vist que y atribuia a Carlemany la particio de Catalunya en no-

venes. La incipient critica historica de la primera meitat del quatre-cents

devia trobar incongruent que fos Carlemany qui fes la particio quan la

major part de Catalunya, i amb ella la ciutat de Barcelona, no havia d'esser

conquerida sing pel seu fill I,luis el Bondad6s. Per aixo el text transcrit

per Matquilles din que Caries ((statuit in perpetuum et ordinavit quod

comites forent ix. infra dictum Cathalonie principatum vicecomitesque .ix.,
comitores ix. qui nobiles dicuntur, et vasvassores .IX.)) I que havent
ordenat (no fet) tot aixo despres de la presa de Girona, es veie obligat a

tornar a Franca degut a la seva inferioritat nunmerica davant dels reis
sarrains d'Espanya amb tots Burs exercits. Un cop fou a Franca, el

sorprengue la mort. El seu fill i successor Lluis s'emprengue de com-

pletar l'obra del seu pare i conqueri Barcelona, i tot el principat de Cata-

lunya («totumque Cathalonie principatumn), i aixo fet, ((ex continenti

idein I,ttdovicus rex ordinationes predictas a Karolo, patre suo, fieri pre-

65. Mori de set durant la retirada que seguf a la derrota de Turdo, on moriren dos
fills i un nebot seus. Vegeu A. RovIRA I VIRGILI, Histaria National de Catalunya, V (Bar-
celona 1928) 328.

66. TOMICH, op. Cit., 216.

67. ROVIRA I VIRGILI, Op. Cit., V, 135.
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ceptas effectualiter addimplevit, comitatus, vicecomitatus, nobilitates et
vasvassorias supra mentionatas faciendon. Ja veurem despres altres raons
que motivaren aquesta modificacio de 1'episodi de Ia divisio en novenes.

L'ordre d'esment dels nou comtats no es en Marquilles el niateix
que en y i no sembla estar presidit, corn en el cas d'aquest, per un criteri
geografic. Primer s'esmenta Pallars i se segueix amb Urgell, Rossello,
Tarragona, Barcelona, Osona, Besalu, Empuries, i s'acaba amb Cer-
danya. Coin pot veure's, el trasbalsament es considerable. Es posa en
primer terine Pallars i Urgell, que en y ocupaven els llocs sise i cinque,
respectivament, i s'acaba amb Empuries i Cerdariya, que hi apareixien
respectivament en segon i sete lloc. Pero es pot rastrejar encara en l'ordre
de Marquilles el primitiu ordre de y: Tarragona es en ambdues llistes
en quart hoc i en ambdues Osona i Besalu van imniediatament Fun dar-
rera l'altre.

Altres diferencies hi ha entre els dos textos en 1'enunieraci6 de les

novenes. En parlar del varvessor del comtat de Rossello, ally on y diu :
((que vuy son dits d'Olms)), Marquilles consigna : nqui hodie dicti cunt

d'Oliusn, transformacio deguda a una mala lectura ben explicable. Mes

notable es la discrepancia en el comtat de Cerdanya, el vescomte del qual

es, segons Marquilles, el de Mataplana, en comptes del de Querforadat

de y, i sobre el noble i el varvessor del qual diu : «nihil reperiin, o sigui

que no ha trobat res. El canvi de Querforadat per Mataplana pot esser

senzillament degut a una confusio o a no creure l'autor de la substitucio

en l'existEncia del tal vescomtat de Querforadat que sembla que no apareix

mai en la documentacio medieval catalana, mentre que en el Memorial

de Joan Oliver, que corn hem dit coneixem precisament a traves de Mar-
quilles, el vescomtat corresponent a Cerdanya es justament el de Mataplana.

El nnihil reperiin, referit al noble i al varvessor de Cerdanya, to una facil
explicacio. Els distints manuscrits de y, adhuc els mes antics, i els
textos que se'n deriven, ens donen molt sovint els noms dels llinatges

(Inc ostentaven aquells tftols en forma errada i confosa. Urg apareix
escrit Hiireg, Nueg, Vic, Enverg, Huc, Urc i Uri i algun cop substituit
per Enveig, nom de la varvessoria. Enveig apareix escrit En Vetg, Nueg,
Urix, Vig, Anueig, Enueix i Veyg. L'autor de la versio inarquilliana
davant d'una dificil identificacio dels dits noms, degue trobar menys cony
promes acudir al ((nihil reperii)).

Passern ara a un altre punt que to forca interes. Des del punt de
vista de la jerarquia feudal, 1'acceptaci6, coin a reals, dels episodis narrats
per conduia a dues consegii&ncies : primera, la igualtat entre el comtat
de Barcelona i els altres comtats catalans, i segona, la independencia (a
causa de llur preexistencia) de les nott baronies respecte dels nou comtats.
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De les dues, la pzimera es la que podia tenir repercussions mes trasbal-

sadores, ja que podia menar a l'afebliment del poder reial, hereu de la

preeminencia que el comte de Barcelona tenia, des de temps ben reculats,

damunt de quasi tots els altres comtats catalans. Per aixd l'autor de la

versio marquilliana cuita a neutralitzar aquest perill amb la suposici6 que

Lluis el Bondad6s en lloc d'encomanar el comtat de Barcelona a un altre,

se'l retingue per a si (((in comitatu Barchinone, quern idem rex Ludovicus

sibi et per se retinuerabh), i que despres hi posy un cavaller, de nom

Guifre d'Arria, no corn a comte, sin6 corn a governador i administrador

general (((non ut comitem, sed solum tamquam rectorem illius et gene-

ralem administratorenu)). La preeminencia barcelonina tenia aixi un origen

imperial, i per aixd no constituia cap perill 1'acceptaci6 de la situacib de
favor que per a les nou baronies establia d'una manera implicita el text

de '. Tant es aixi, que la versi6 marquilliana, en comptes de discutir

aquella situacio, la confirma explicitament i l'exposa amb tot detall. Diu

que dona les nou baronies, tal corn les havia institult Carlemany, als
Nou Barons, perque les posseissin de la mateixa manera que els comtes
posselen els comtats i en llur territori fossin anomenats princeps, tal corn
els comtes ho eren en el dels comtats ; que rebessin el nom de magnats
aixi corn els cotntes rebien el de potestats; i que fossin exempts de tot
vassallatge respecte d'aquests, sense perjudici de l'homenatge de fidelitat

que estiguessin obligats a prestar a qui correspongues (((dempto namque
ipso cui fidelitatis hotnagium prestare tenerentur))). La retencib del comtat
de Barcelona per al rei de Franca i la designacio de Guifre d'Arria corn
a governador del dit comtat, exigien la substitucib de Carlemany per un
rei franc posterior, en l'afer de les novenes.

La darrera caracterfstica de la versio transcrita per Marquilles es
l'alteracio que introdueix en la creacio de les nou-center cases de cavaliers
i gentilhomes. Aquesta alteracio consisteix a prescindir de l'establiment
d'aquelles per Carlemany i en la detallada exposicio de les circumstancies
que donaren hoc a la creacio de les nou-centes del comte Borrell, a les
quals atribueix l'origen dels homes de paratge, exposici6 que havia de
quedar ja coin a classica entre els cronistes posteriors.

1%,'s diffcil de dir si l'autor de la versi6 continguda en els Comentaris
de Marquilles ^s o no el propi Marquilles. El que es segur es que el seu
text deriva mes o menys directament d'un text catala, puix, intercalades
en el text liati, apareixen algunes frases catalanes que responen indub-
tablement a tin desig d'aclarir amb la transcripcio de l'original catala el
sentit poc precis de la traduccio llatina. Totes aquestes frases catalanes
es retroben en -y i molts dell noms propis en forma no llatinitzada tambe.
Les frases son aquestes ; ude tres en tresD, referida als companys d'Otger
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i corn a explicacio de la paraula llatina «ternatim», i usobre lo siti» com

a aclariment de la frase uin ... obsidioneu. Els noms propis no llatinitzats

son els de Cathalci, Maynes referit a Carlemany, Pinos. Cervera, Ccrvello,

Alamany, Ribeiles, Termes, Canet, Muntschot, Olius, Scornalbou, Boxa-

dors, Vilademany, Bas i Porqueres, que es troben tambe en y; i Hue,

Rotgcr i Segre, que no s'hi troben.

Segons aquestes frases i mots catalans, podriem conjecturar que Mar-

quilles, o el sett model, trague d'un text catala derivat de y tota la pri^
mera part de la seva versio, i que tota la segona part d'aquesta, la que

to tin marcat accent de comentari juridic, fou treta d'un text llati. El

que es segur cs que la primera part, o ambdues, figuraven ja en temps

de Alarquilles en mes d'una cronica, distintes de la de Tomich, inconeguda

de Marquilles, puix aquest en un passatge de les seves notes historiques

diu : uusque ad principem Otgerium Cathalo, ex quo et citra eadem terra

vocata est Cathalonia, quod ita in cronicis Cathalonie scriptuln est» ; i en tin
altre, en anar a comencar 1'exposici6 de la llegenda otgeriana, diu : ((Ad
alias veniendo cronicas sive ystorias Cathalonie et Aragonie conjunctint

et sea divisim editas.))

IV

LA VRRSTO DE TOMICTI

La versio de Tomich ntereix un capitol a part ; en primer hoc perquc

constitueix la primera gram refosa de tots els elements relacionats amb

la llegenda otgeriana, i en segon hoc perque fou. el Hies important agent

de transmissio ulterior d'aquesta llegenda.

'foniich, per a la redaccio de la seva versio, va acudir en primer terme,

cons hens (lit ines ainunt, a l'enllag entre la llegenda etiuiolcigica a i la

Ilegenda genealogica Y. Per aix6 esnienta el castell Catalo, l'origen de

la denominacio dels catalans i la data d':a, per be que donant-la pels anys

de l'Encarnacio en lloc dels de la Nativitat; per aixo esmenta tambc in

Terra dels Gots i la provfncia de Giiiena. Per aixo no s'oblida, per altra

banda, iii del nom d'Otger, ni dels Non Barons agrupats de tres en tres,

ni dels noms de Burs llinatges, ni del setge fallit d'Empiiries, ni de la

mort d'Otger, ni de l'origen del nom de Catalunya, iii de la vinguda de

Carlemany, ni del repartiment en novenes, ni de la concessio de privilegi

militar a nou-centes cases per part del cointe Borrell.R8

68. Totes aquestes allusions al text de Tomich i les que segueixen es troben en
els caps . xvi a xxxii de la seva obra (gags . 57 a 117).
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Pero, al costat de tot aixo, Tomich fa altres aportacions. Afirma que
Otger Catalo governava la provfncia de Giiiena pel rei de Franca, dona
a aquest el nom de Pipi, manifesta que el none del senyor de Cata16 era
el d'Otger Golant, pero que era anomenat Otger Catal6 pel fet de residir
en el castell Cata16. Diu que Otger era alemany i d'alt llinatge i que
1'exercit que acabdillava en entrar a Catalunya constava de vint-i-cinc mil
combatents. Que llur entrada fou gels ports de la vall d'Aran i que se-
guiren per la vall d'Aneu, on tingueren grans batalles amb els moros que
hi vivien i amb els del Pallars i la Ribagorca ; que hi prengueren el castell
de Valencia de Pallars i tots els altres de la comarca, que continuaren
avansant per la Cerdanva i el Capcir, on bastiren castells, edificaren es-
glesies i deixaren llurs families ; que s'adrecaren despres a Girona, i en
arribar a Besalu, sabent que el rei de Girona es dirigia contra ells amb
grans forces, van mudar de camf i s'encaminaren a Empfiries i li posaren
setge fins que, havent-se aplegat en auxili del rei d'Empfiries els refs de
Fraga, Tortosa, Roda, Tarragona, Barcelona i Girona, i havent emmalaltit
i mort Otger, el successor designat per aquest, que era Napifer de Mont-
cada, decidf l'aixecament del setge i la retirada cap a la regib on havien
romas les families dels combatents, i on es feren forts fins a la vinguda
de Carlemany. Cal notar que d6na la data de la mart d'Otger, que posa
en les calendes d'octubre de l'any 735 de l'Encarnaci6.

A continuacio d'aixo ve la narraci6 de l'adveniment de Carlemany,
feta d'acord amb el text del Pseudo-Filomena, que ocupa diversos capitols.
Ja hem fet notar en un altre Hoc que la versi6 del Filomena posada a con-
tribucio per Tomich fou la llatina i no la provensaL89 Quan l'adaptacio
i resum del Filomena relata l'entrada a Catalunya, Tomich fa sortir en
escena els supervivents de la host dels Nou Barons i llurs descendents,
a precs dels quals Carlemany fa vot de dividir Catalunva en novenes i pro-
cedeix a ordenar la divisio en les calendes de novembre de l'any 791. Els
noms dels comtats i els altres dominis inferiors son els mateixos de Y,
amb Terror de canviar Montescot per Montestoc, amb el mateix error de
Marquilles de canviar Olms per Olius, i sobretot amb un ordre d'enume-
racio distint. El criteri d'ordenacio seguit per Tomich sembla tambe geo-
grAfic, corn si volgues enumerar els comtats comencant per l'extrem NE
i seguint fins a 1'extrem NO i retornant despres a 1'E, immediatament
al S dels comtats abans esmentats, i seguint altre cop fins a 1'O, i aixf
anar baixant fins a 1'extrem S del triangle que forma el Principat de Ca-
talunya. El primer rengle de comtats estaria integrat, d'acord amb aquest
criteri, per Rossello, Cerdanya i Pallars ; el segon, per Empfiries, Besalti

69. El 6Li bye de les nobleses dels reysn, 503.
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i Osona ; el tercer, per Barcelona i Urgell ; i el darrer, per Tarragona, ordre

que es el seguit exactament per Tomich. A 1'ordenaci6 de y, Tomich

afegeix 1'establiment de vuit bisbats i un arquebisbat que portessin els

noms de les ciutats on residissin, ciutats que havien d'esser : Elna, Urgell,

Roda (despres Lleida), Tortosa, Tarragona, Barcelona, Vic i Girona, 1'or-

dre d'enunieraci6 de les quals sembla obeir al mateix criteri geogrAfic 'Cie

y, pero on sentit contrari, o sigui seguint la periferia des del NB cap a l'O,

despres cap al S, seguint despres cap al NE i acabant amb la ciutat interior

de Vic ; cal dir que totes aquestes ciutats, llevat de Lleida, es troben en

la ilista de les dotze ciutats del Memorial de Joan Oliver, conegut per

Marquilles.

L'entroncament de la llegenda genealogica amb 1'etimol6gica 1'efectua

Tomich, no partint de y, sin6 de la versi6 reflectida en els Comentaris de

Marquilles. Ho demostra el fet de retrobar-se en el text de Tomich gai-

rebe totes les innovacions de la versi6 marquilliana : una data de 1'entrada

d'Otger, els noms de fonts dels Nou Barons, la indicaci6 de noms geo-

grafics, 1'atribuci6 del repartiment efectiu en novenes a Llufs el Bondad6s,

les mateixes precisions sobre la jerarquia feudal dels Non Barons i dels

nou comtes, la retenci6 del cointat de Barcelona, el nomenament de Guifre

d'Arria i l'origen dels homes de paratge. Un altre tree qne acosta Tomich

a Marquilles i 1'allunya de y es el titol de prfncep que d6na a Otger Cata16

i la supressi6 de 1'establiment per Carlemany de nou-centes cases de cava-

liers i gentilhomes.

En algunes d'aquestes innovacions, pero, Tomich introduf al seu torn

altres modificacions. Aixf, en la data d'entrada adopta la d'7 on comptes

de la de Marquilles, i on els noms de fonts dell Nou Barons, mentre con-

serva el nmateix per al Montcada, introduf canvis en els altres, i aixf el

Pin6s en coniptes de Galceran Galceran esdevingue Galceran Guerau,

el Mataplana fou anomenat simplement Hug, el Cervera esdevingue Jon on

hoc de Guillem, el Cervel16 fou batejat anib els noms de Guerau Ramon,

l'Alemany fou anomenat Pere, segurament en recordanca del Pere Alemany

que apareix relacionat amb la Ilegenda de l'assassinat de l'arquebisbe de

Tarragona per Guillem Ramon de Montcada i la fundaci6 de Santes Creus,70

1'Anglesola en comptes de Bernat esdevingue Ramon, nom mes corrent on

aquest llinatge ; Gisbert de Ribelles esdevingue Gispert, i Bernat Roger

d'Erill es converti en Berenguer Roger d'Erill. Tambe en la indicaci6

de noms geografics fa Tomich algunes modificacions afegint els que hem

indicat mes amunt i suprimint el Segre i Oliana.

Tomich, corn 1'au.tor de la versi6 marquilliana, fa posar en practica

70. ToMica, op. cit., 145.
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LA LLEGENDA D'OTGER CATALO 28

la divisi6 en novenes per Llufs el Bondad6s despres de les conquestes de

Girona i Barcelona per aquest, pero en cotnencar a parlar d'aquestes con-

questes introdueix una novetat que havia de quedar incorporada a la lle-

genda otgeriana, a semblanca del que havia passat amb els homes de paratge

a partir de la versi6 transcrita per Marquilles. Diu Tomich que Lluls,

en entrar a Catalunya, incita els cristians que hi vivien sotmesos als moron,

a rebellar-se, i que no havent-se atrevit aquells a fer-ho per por dels domi-

nadors, quan el dit rei hague congttistat tota la terra

aordena e volgue que tots aquells crestians fossen axi sotsmesos als

senyors crestians com eren sotsmesos als moron de totes aquelles males

costumes ; e aquests son los humens de remensa qui son en Catalunya

la vella.'

En temps de Tomich el problenta remenca ja havia adquirit gran viru-

lencia, i aquest origen liegendari dels homes de rcmensa devia Esser ima-

ginat per justificar uns coals usos que, per llur inhumanitat, no devien

comptar, als tills de l'opini6 publica, amb una suficient justificaci6. Atri-

buint als rnals usos tin origen sarraf i presentant llur perpetuaci6 com tin

castig a la covardia collectiva d'un estament davant dels infidels, s'inten-

tava fer-los tolerables en una societat que volia Esser informada gels prin-

cipis de la moral cristiana, incompatibles amb aquells mals usos.

Una altra novetat introduf Tomich. No content amb fer derivar el

nom de Catalunya i el dels catalans del de Cata16, va afegir que el fet que

Catalunya fos anomenada Principal provenia del tftol de prfncep que os-

tentava Otger.
Finalment Tomich atribuf a Ramon Berenguer el Vell uns darrers

retocs, per mitja dels Usatges, en les relations jerarquiques entre comtes,

vescointes, nobles, varvessors i barons.

Al llarg d'aquesta relaci6 de les initiatives de Tomich hens anat apun-

tant la motivaci6 i la font d'algunes d'elles. D'altres son purament arbi-

trnries i obeeixen nomes a la pruija detallista que caracteritza sempre el

desenvolupament de les llegendes erudites. L'esment de Pipf obeeix a la

necessitat de fer apareixer en escena tin cabdill franc anterior a Carlemany :

les adaptations catalanes mes en yoga de les crdniques franques donaven

tin paper preponderant a Pipi el Breu, i aixo motiva 1'allusi6 de Tomich,

a despit de l'anacronisme que representa suposar-lo regnant en 732. El

nom Golant pot molt be haver nascut sota la influencia d'Aigoland, nom

d'un fam6s rei sarraf de les llegendes carolfngies, tal com sembla insinuar

Zurita.71 La indicaci6 de noms geografics segueix la trajectaria natural

que va des de la regi6 de Tolosa, on se suposava radicat el castell Cata16,

71. Op. cit., fol. 4b.
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a la ciutat d'Empnnries, on acabaren luctuosament les gestes d'Otger.
L'allusio a la confabulacio dels reis sarrains de Fraga, Tortosa, Roda, Tar-
ragona, Barcelona i Girona, obeeix, sens dubte, a la influencia del Filo-
mena que parla d'uomnes reges Catalonie»,72 frase que Tomich substitueix
per ((tots los reys de moros de la terra appellada dels gots, qui apres es
appellada Cathalunya)).

Is colpidor aquest retorn per part de Tornich a una de les fonts de
Aquest fenomen de retorn a les fonts primitives es produeix altres vegades
al ]larg del desenvolupament de la llegenda otgeriana. Ja ens hi aturarem
mes endavant ; ara limitem-nos a subratllar-lo.

V

LA TRANSMISSI6 DE LA LLEGENDA DESI'RI?S DE TOMICH

Sabuda es ]a difusio extraordinaria i no massa merescuda que van
assolir durant el segle xv i segiients les Histories e conquestes. Son molts
els manuscrits del quatre-cents que se'n conserven, i a mes va esser de les
primeres croniques catalanes que va gaudir dels avantatges de la impremta,
puix que Rosenbach la va imprimir a Barcelona ja en 1495, i se'n van fer
de seguida altres edicions. Aix6 i el fet de donar una versio tan extensa
i completa de la nostra llegenda va donar per resultat que la versio de
Tomich tingu.es un paper preponderant en la transmissio ulterior de la
it egenda.

Aixf Turell, en 1476,73 copia gaireb6 al pen de la lletra la versio de
Tomich, amb les soles alterations importants de la data d'entrada d'Otger
que. diu esser la del 723, segurament per haver pres equivocadannent de
Tomich l'any del comensament del regnat de ((Soma de Marrocs)) ; de 1'or-
dre d'enumeracio dels nou comtats, que es el mateix de Tomich, pero co-
mencant pel de Barcelona, corn exigia la naturalesa barcelonina de Turell ;
i dels noms de les nou ciutats bisbals que, segons Turell, son Barcelona.
Tarragona, Girona, Tortosa, Lleida, Vic, Manresa, Urgell i Elna. Conn
es veu, Roda es suprimida, segurament per considerar-la Turell fora del
territori que en la segona meitat de la quinzena centfiria pertanyia oficial-
ment al Principat de Catalunya. El nombre de nou es aleshores completat
amb la inclusio de Manresa. Ultra aixo, Turell afegeix algunes conside-

72. F. ED . SCHNEEGANS, Op. Cit., 122.

73. GABRIEL TURELL, Recort (Barcelona 1894). Totes les allusions al text de
Turell es troben en els caps. 31 a 41 de la seva obra (gags. 39 a 54).
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racions de la seva collita, i aixf, en parlar de la partici6 del Principat, diu,
referint-se a Carlemany :

i
.B axi volgue partir lo dit Principat entre sos servidors, pensant

la part d'on exiem e quals eren aquells a qui dava, e•ls afranquf axi
liberalment, car veu-los dignes de tals senyories. F, aquest es to principi
de les llibertats de Cathalunya, car no priucipia en hdmens rustichs ni
aplegadisos, sing en alts e valerososs,

mots turgents d'orgull nacional que sernblen voler-nos recordar que, en

esser escrits, encara era ben fresca la memoria de l'aspra lluita sostinguda

pels catalans contra Joan sens Fe.

En la cronica batejada modernainent amb el nom de La fi del Comte

d'Urgell, escrita entre 1466 i 1472, es fan enumeracions de nobles catalans
entre els quals hi ha els cointes de Pallars i de Cardona i les cases de Ca-

brera, Pinos, trill, noble de Bellera, Montcada, Cervell6, noble de Santa

Pau, antigament apellat de Porqueres, Alemany, Rocabertf, Foixa i Orns,

que per esser els que son i per l'ordre i forma en que son esmentats revelen

la coneixenca de la llista de les novenes de la llegenda d'Otger." No es

pot deduir Si la font es y, la versio de Marquilles o Tomich.

De la versi6 de Tornich parteixen alguns nobiliaris catalans des de la

fi del segle xv i principis del xvi, i en primer Hoe el Sumari d'Espanya del

fals Puigpardines, escrit dins del darrer tern del quatre-cents. Les tiniques

divergencies importants entre aquest i Tornich son de suposar Otger de

llinatge frances en comptes d'alemany, de fer el cabdill nebot de Pipi el

Breit i de posar la llista de les novenes en 1'ordre mateix de Turell. Inventa

a mes una batalla de Napifer de Montcada contra els sarrains despres de

la mort d'Otger, en la qual Hug de Mataplana mena la davantera ; atribueix

diverses baronies a cada un dels Nou Barons; i fa fer la conquesta total

de Catalunya fins a la nrateixa ciutat de Tortosa pel propi Carlernany que,

ultra les cases nobles de les novenes de les altres versions, institueix a

cada comtat una multitud de cases de menor categoria. Les ciutats bisbals

de Puigpardines sou les mateixes de Tomich, peril les enumera en un

ordre diferent.7"

Tambe parteix do Tomich el passatge corresponent del Blas6 de Bernat
Mestre, fet en 1544.78

El Tractat de cavalleria de Bernabe Asam, escrit entre 1474 i 1479,

74. La fi del Comte d'Urgell, A cura de XAVIER DE SALAS (Barcelona 1931), 125 ss.

(= ENC, XXXIII).
75. FELIPE BENI ('. IO NAVARRO , La cr3nica de. Bererguer de Puiphardines, RCH,

II (18411, 342 SS.

76. Biblioteca de Catalunya , ms. 510, fols. 4" S-
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deriva, en canvi, de y." I el nobiliari de Bernat de Llupia (148o) deriva

alhora de y i de Tomich.78

Tambe deriva de Tomich, ja que n'es de fet una traducci6 llatina, el

text de fra Esteve Rolla contingut en el manuscrit n.° 741, abans 15-2-9,
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona , i escrit deves 1'any 1500.

VI

LES CONTROV$RSIES

Com es despren del que acabem d ' estudiar , la yoga de la Ilegenda

otgeriana a la fi del segle xv era ja extraordinaria . Aixo i el fet de no

tenir cap base historica ferma 1'havien de fer ben aviat objecte de critiques

adverses , quant a la seva historicitat. El primer a rompre el foc fou Pere

\liquel Carbonell en les seves Chrbniques d'Espanya, comencades en 1495.
Carbonell nega tota veracitat a la llegenda , 79 diu que es «sens fundament

algun», que atals coses nos ligen en historial algil aprovatn i que ((pot

passar com a cosa apochrifa e de poca fe )). 1 s colpidor observar que consi-

ders que l'inventor de la llegenda es Tomich, quan hem vist que, en rea-

litat, bastant abans de les Histories a conquestes ja n'existien formes forga

desenvolupades . A notar tambe que Carbonell afirma que el seu parent,

l'humanista Jeroni Pau , comparteix els seus punts de vista sobre ]a lle-

genda, tot i que en l ' obra d'aquest titulada Barcino, escrita en 1491,"0 no
s'hi pronuncia declaradament en contra i es limita a dir que Otger devia

esser frances i no alemany , degut a la situaci6 dels Camps Catalaunics,

correcci6 que rem de relacionar amb una correcci6 semblant que apareix,

corn hem dit, en el fals Puiglpardines.

Sigui corn sigui , a partir d'aleshores , Carbonell i Jeroni Pau queden

convertits en capdavanters del bandol antitonliquista i antiotgeria, i To-

mich , en canvi , esdeve el profeta dels defensors de 1'autenticitat de la
Ilegenda.

Al llarg dels segles xvi i xvii la polemica sobre aquesta giiesti6 apas-

siona els nostres erudits, i res no ho demostra tan be corn ]a quantitat de

notes marginals i subratllats d'aquests perfodes que trobem avui en gairebe

tots els manuscrits i antigues obres impreses , en els passatges dedicats a

aquest tema.

77- Biblioteca de Catalunya, ms. 46, fols. 27v ss.

78. Biblioteca de Catalunya, ms. 698, fols. 140" ss.
79. Per a les allusions a l'obra de Carbonell , vegeu ApPndiz III.
8o. Per a les allusions a aquesta obra de Jeroni Pau, vegeu ApPndiz 11.
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De totes maneres, la major part dels nostres autors son partidaris de
l'autenticitat mes o menys restringida, i son pocs els que en fan cas omfs
i inenys encara els qui s'hi oposen ohertament. De fet, ]a pol6mica es
m6s aviat contra algun escriptor no catala, i es converteix sovinrt en una
simple execracio de la Inalfianca i la fobia antitomiquista de Pere Miquel
Carbonell. Un resso d'aquestes discussions apassionades havia d'arribar
quasi fins als nostres dies en la critica asprissima que va fer Antoni de
Bofarull81 de l'acceptaci6 per part de Victor Balaguer de 1'autenticitat de
la nostra llegenda en la seva Historia de Cataluna.

VII

LA DIFUSIO DE LA LLIEGENDA DURANT RL SEGLE XVI

De fet, les critiques de Carbonell no van fer mes que contribuir a
1'expansi6 de ]a llegenda. En 1509, Luci Marinen Sicul la trasllada,
segons el text de Tomich, resumint-lo i afegint-hi a1guna cosa pel seu
compte, corn es ara de considerar tambe alemanys els Nou Barons, de
modificar lieugerament llurs noms de fonts i l'ordre de Ilur enumeracio,
d'afegir Manresa a la llista de les ciutats bisbals i d'alterar 1'ordre de les
novenes.82

En 1540, Pere Anton Beater en la seva Cr6nica general fa una reconl-
posici6 de la versi6 de Tomich i hi introdueix alguna variant. Comenca
per situar 1'acci6 en temps de Caries Martell, tal com exigeixen les dates
de Tomich. Despr6s diu que el nom del cabdill dels Nou Barons era Otho
o Otger Katazlot, i diu haver trobat aquest nom en la crdnica del ((Rey
Charles de Navarra)), volent referir-se, segons hem aclarit per altres allusions
que hi fa, a la Cr6nica de los Reyes de Navarra del Princep de Vtana.
Diguem ara, abans de passar endavant, que aquesta crdnica no parla per
res de la llegenda otgeriana, per la qual cosa hem de creure que Beuter
conegue l'obra del prfncep a trav6s d'un exemplar interpolat amb la lle-
genda.

Diu tambe Beuter que Napifer de Montcada era del llinatge dels dues
de Baviera i que el Cervera era del dels dues de Savoia. Afegeix pel seu
compte noves precisions sobre el camf seguit per Otger en entrar a Cata-
lunya, esmentant el port de Tor com a Hoc de la seva entrada a la Vall
d'Aneu. Finalment atribueix la divisi6 en novenes a Ramon Berenguer

8i. Op. cit., 32 a 41.
82. Luc1 MARINEU SIcut, De Frimis Aragoniae regibus (Saragossa 1509), tois . xI1r ss.
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el Vell en l'assemblea dels Usatges, i li atribueix aixi mateix 1'establiment

de nou bisbats, els d'Elna, Girona, Roda, Barcelona, Urgell, Vic, Tortosa,
Llcida i Mallorca, i d'un arquebisbat, naturalment el de Tarragona."3

Poe despres de Beuter es fan resso de la llegenda Cristofor Despuig,

Tarafa, Zurita i Viciana. El primer, en els sous Colloquis de Tortosa,
escrits en 1557, parteix de Tomich i de Beuter." W segon, en la Crbnica

de cavaliers catalans, que no es altra cosa que un nobiliari, i en De origine

ac rebus gestis Regunt Hispaniae, escrites deves 1560, parteix de Tomich,

encara que demostra tambe alguna influencia de Beuter en la versio de
la llegenda que dona en la segona de les obres esmentades. "5 El tercer, en

els seas Anales de Arag6n, escrits en 1562, parteix tambe de Tomich i es
Inostra molt reticent i malfiat quant a 1'autenticitat de la llegenda." El

quart, en fi, en la segona part de la seva cronica, escrita en 1563, segueix
aixi mateix la versio de Tomich, peril mostra, corn Tarafa, alguna influencia

de Beuter. Cal notar que Viciana corregeix per primer cop Napifer en
Dapifer."'

Alonso de Santacruz tradui en 1562 al castelld el De origine ac rebus
gestis Regum Hispaniae amb el nom de Cronica de Espana. I en traduir

el passatge corresponent a les gestes d'Otger va interpretar malament el

text i va cometre un error que havia de produ.ir una alteracio en una de les

branques secundaries de la transmissio de la llegenda. Deia Tarafa en el

seu text ]latf : ((Otgerius Gollantes, Germanus, cognomento Cathelon)), o
sigui : «Otger Gollant, alemany, anomenat Catalo),, i Santacruz tradui :

aOthgerio Gollante y Germano Cathelonn>, desdoblant el nostre heroi en
dos." Aquest desdoblament va passar mes tard, en 1570, al Conipendio his-

torial d'Esteban de Garibay, inflult en aquest passatge per Beuter i Santa-
cruz principalment. Garibay, a mes, amb el desdoblament intenta resoldre
el problema de si Otger era originari d'Alemanya o de Franca, puix con-
sidera alemany a Otger i frances a Catalo, a qui anomena Cartalone."

Com pot veure's, tambe els autors castellans comencen a fixar-se en

la llegenda. Pedro de Medina obre la marxa en 1549 amb el seu Libro de

83. PERE ANTON BEUTER, Primera par!e de la Cor6nica general (Valencia 1546),
fols. xcvnt s.; Segunda parte de la Cor6nica general (Valencia 1551 ), fOls. XXIX" a XL".

84. CRISTdFOR DESPUIG, Los col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa (Barcelona

1887), 139 ss.
85. FRANCESC TARAFA, Coronica de cavillers cathalans, Biblioteca de Catalunya,

MIS. 921 , pigs . 3 ss.; De origine ac rebus gestis regum Hispaniae (Colbnia 1577 ), 664 s.

86. ZURITA, Op. cit., fols. 4a SS.

87. RAFAEL MARTI DE VICIANA, Tercera -Parte de la Cr6nica de Valencia (Valen-
cia 1884), 57 a 61.

88. FRANCESC TARAFA, Chr6nica de Espana, trad. d'ALONSO DE SANTACRUZ (Bar-

celona T562 ), fol. 81r.
89. ESTEBAN GARIBAY, Compendio historial , IV (Barcelona 1628), 3 i 14.
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las grandezas y cosas memorables de Espana, en el qual reflecteix la versi6
de Marineu Sicul.80 Despres dels ja esmentats, Antonio Agustin, l'aragones
arquebisbe de Tarragona, resumeix tambe la nostra llegenda en els seus
Discursos de las arnlas i linages de la Nobleza de Espa:ila, escrits segura-
ment elltre 1576 i 1586 ; es dificil de dir quina' va esser la seva font, per
be que el seu text sembla derivar d'algun nobiliari relacionat amb el fals
Puigpardines.9' Tambe parlen d'Otger Jeronimo Blancas que, en els seus
Aragonensium Rerune Commentarii, escrits en 1587, s'inspira en Beuter
i en Garibay;9l el P. Mariana, la primera edicio de la Historia del qual
veie la Hum en 16oi, i que segueix Tomich ; 93 i l'abat Juan Briz que,
en la seva obra sobre el monestir de Sant Joan de la Penya, escrita en 1619,
parteix principalment, en parlar d'Otger, dels textos de Tomich i d.e
Beuter.94

Les darreries del segle xvi veuen una veritable internacionalitzaci6
de la Ilegenda. Ja no son solament italians o castellans els qui parlen
d'Otger. Cap a 1564 es el fantasies cronista alemany Wolfgang Lazius
qui agafa Otger pet seu compte i, encara que no coneixem directament les
sever obres, pet que en diuen Pujades95 i Corbera9B a principis de la cen-
tfiria segiient, podeni inferir que va afirmar que el nostre cabdill descendia
de Teodbert, filndador de la segona dinastia dels dues de Baviera i era
fill del due Grimoald III i de la seva segona muller Viltruda ; que el seu
nom, derivat d'Ottkar, significava ((despoblador de camps)) ; i que els
seus triomfs els aconsegui sobre Vamba, rei de Toledo. Fa de mal dir
quina fou la font de Lazius, perd amb els pots elements de judici de que
disposem podein afirmar que prengue la llegenda otgeriana de Tomich o
d'algun autor seguidor del text d'aquest. L'aparicio de Vamba com a
antagonista d'Otger, fa sospitar alguna coneixensa d's, o sigui de la versio
etimologica continguda en el manuscrit 92-6-12 de la Biblioteca Universi-
taria de Valencia i en el Libre de les nobleses dels rcys. Altres elements
de la seva versio els poa en la historia de Baviera, i la seva fantasia desbri-
dada i el seu poc respecte a la veracitat historica van fer la resta.

Un altre estranger que parla d'Otger es Mercator que, en el seu

90. PEDRO DE MEDINA, Primera y segunda parte de las grandezas y cosas notables
de Espana (Alcala de Henares 1585), fol. 322.

91. ANTONIO AGUSTfN, Di4logos de las armas y linages de la Nobleza de Esbafa
(Luca 1774), 363 s. (_ AOpera Omnian, VIII.)

92. JER6NIMO BLANCAS, Aragonensium rerum commentarii (Saragossa 1588), 34.
93. JUAN DE MARIANA, Historia general de Fsbaria, II (Madrid 1794), 297 s.
94• JUAN BRIZ MARTfNEZ, Historia de la fundacidn y antigiiedades de San Juan

de la Pena (Saragossa 1620), 97 s. i 536.
95. PUJADES, op. cit., 48 s.
96. ESTEVE DE CORBERA, Cataluna Illustrada, 368 s. Diu que l'obra on Lazius

paila d'Otger es titula De migrationibus gentium (Ilibre Io, fol. 787).
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Atlas minor, hi fa referencia i diu treure la seva informacio de Valla

i Marineu Sicul. L'Atlas mirror degue esser compost cap el 1585.97
Tambe el frances Genebrard, segons el testimoni de Pujades i Cor-

bera," escrivi sobre els fets d'Otgcr. Aixo degue esser poc abans de 1597,

i la seva font fort Tarafa.

Abans d'acabar la setzeua centuria encara hi ha tres autors catalans

que consagren llargs passatges d'obres sever a la llegenda que ens ocupa.

Son Francese Calsa, en cl seu llibre De Catalonia, publicat en 1588 ;"

Onofre Manescal, en el sett. Sermd de Jaume Segon, pronunciat a la seu

de Barcelona en 1597,100 i fra Marti Marquina, monjo i arxiver de Poblet.I01

Francesc Calca to el merit d'haver estat el primer d'haver intentat

un estudi objectiu i d'abast general del nostre tema. No vol dir aixo

que hagues reeixit en aquest intent, pero es interessant veure'l aturar-se

a estudiar, en relacio amb aquell terra, la localitzacio dels Camps Cata-

launics (que creu proxims a Tolosa) i les distintes teories aleshores emeses

(clue son de fet quasi les mateixes que coneixem avui) sobre l'origen del

nom dels catalans o de Catalunya. El seu text parteix preferentment

de Tomich i tambe de Valla i de Beuter.

Manescal en la seva obra parteix principaluient de 1'estudi de Calsa

i posa tambe Beuter a contribucio, pero no aporta res de nou.

Quant a fra Marti Marquina, cal dir que no coneixem la seva obra

Epitome de la Historia de Poblet; alludida per Pujades i Corbera, i ig-

norem si s'ha conservat fins als nostres dies. Degue esser escrita en la

segona meitat i potser en el darrer ter; del segle xvi, i, pel que sembla,

transcrivia un epitafi d'Otger que, segons el referit Marquina, es trobava

en un document de 1'arxiu de Poblet, procedent de Sant Miquel de Cuixa,

on hauria estat redactat reproduint la inscripcio de la llosa que cobria el

sepulcre d'Otger. Aquesta llosa hauria estat portada a Cuixa des de

Sant Andreu d'Eixalada, on havia estat enterrat Otger, despres de la

ruina d'aquest darrer monestir a consequencia d'una riuada.

No cal dir que l'epitafi es, no solamen't apocrif, sing que quan el

publica fra Marti Marquina acabava segurament d'esser inventat de cap

W. CORBERA , op. cit ., 369. Diu que la referencia es troba a la pag . 188 de l'ubra

de Mercator.
98. PUJADES, o+,. cit ., 34 i 49.
99. CALcA, De Catalonia : Liber Primus ( Barcelona 1588), fols. Iv a 6v , 4.1v a 49v,

72r, 83r i altres indrets.
1oo. ONOFRE MANESCAL , Serm6 vulgarment anomenat del Serenissim Senyor Don

Jaume Segon (Barcelona 1602), fols. 12v a 13r , 25r a 26v, 28v i 35v a 36r.

101. PUJADES , Op Cit ., 50, 104 , 113 a 116 i 321; CORBERA , Vida y echos, fol. TO",

i Cataluna Illustrada , 242 i 251; F£LIx TORRES I AMAT, Memorias Para ayudar a for-

may un Diccionario critico de Los escritores catalanes (Barcelona 1836), 378.
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Representacio d'Otger Catalo en ]a Historia tie Catalinia, de Victor Balaguer

(dibuix d'iirrabieta, pintura de Lorenzale, gravat de Furno).
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a peus. L'epitafi va esser redactat probablement pel mateix Marquina

que hi dons cabuda als trets Ines caracterfstics de la llegenda otgeriana

per donar tin argument de pes als defensors de la seva autenticitat. Vet

act l'epitafi, segons la transcripcio de Pujades :

.Ducis Otogeri, - crucis Christi amici veri,

Subtus in hac fossa, --- quiescunt corpus et ossa :

Froles Teodoberti, - Bavari Martis experti

Fuit, et in vita, - eum timuit Ismaelita

Ob causam legis - Dei, to jussu Regis

Arma ferens saeva, - stipatus magna caterva,

Soladium bene, - transivit juga Pirene,

Post Aquitanam, - quaerendo terrain Hispanam,

Gerendo bellum, - tutavit Pallas Urgellum ;

Ceterisque pagum - Raucilionis et agrum :

Vitam ad Emporiam - reliquit abque memoriam,
Quem Heroes duxere - hie, novemque turmae planxere,

Marchia jam tota - plorat, oratque devota.

Ut sacrum munus - det ei Trinus et Unus. Amen.3

La idea de friar Sant Andreu d'Eixalada per radicar-hi la imaginaria

tomba d'Otger va esser una veritable troballa. En primer floc aquest mo-

nestir havia estat destruit per un desbordament de la Tet, i aixd sot

ja justificava 1'absencia de tota romanalla d'aquella tomba ; en segon hoc

es tractava d'un monestir antiqufssim que no semblava impossible que

fos contemporani del fracassat setge d'Empiiries ; en tercer 116C el dit

monestir es trobava situat pels encontorns de la Cerdanya, que es on

s'havien dirigit els guerrers d'Otger en aixecar el setge d'Empuries ; i

en darrer floc 1'enterrament d'Otger Catalo en el monestir de Sant Andreu

d'Eixalada constituia un parallel de 1'enterrament d'Otger de Normandia

cn un monestir de Sant Andrew (que es el de Sureda) reportat pel fals

Filomena, i la comitiva fGnebre que havia de dur les despulles d'Otger

Catalo des del camp dels assetjadors d'Empuries fins al Conflent, no era

sing una replica de la que, segons Filomena, havia dut el cos de l'altre

Otger fins al Rossell6.102

Vet act un nou cas de retorn a les fonts primitives de la llegenda, per

1'estil del que hem fet remarcar mes amunt.

Constatem, abans de passar endavant, qu.e pot trobar-se una certa

semblansa entre l'epitafi d'Otger Catalo segons Marquina i el suposat

epitafi d'Otger el Danes contingut dins la Conversio Othgerii.111 Un dels

versos d'aquest epitafi : ((Militis Othgerii- conversio digna videri)), sembla

102. Gesta Karoli Magni ad C. et N., 49.

103. JOSEPH B$DIER , Les legendes epiques , II (Parts 19o8). 290 SS.
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gerina bess6 del vers de l'epitafi de Marquina : eDucis Otogeri, - crucis

Christi amici veria. No es del tot impossible que Marquina hagues co-

negut l'epitafi del Danes a traves d'algunes Actes de Sants de l'Ordre

Benedictina, ja que el company i enemic de Carlemany arriba, per obra

i gracia de In Ilegenda, a fer penitencia com a frare benedictf i a esser

tingut en opini6 de sant. Si hagites estat aixi, tindrfem un altre cas de

retorn a les fonts primitives de in nostra llegenda. A remarcar encara

que l'epitafi dels Montcades morts a Mallorca en 1220, que es troba en

una lapida de Santes Creus, comenca amb el vers : «Subtus in hac fossa -

requiescunt corpus et ossa)), quasi igual al segon vers de 1'epitafi de
Marquina.'°`

Dintre encara del segle xvi trobem Dionfs Jeroni de Jorba que, en
In seva Descri¢cidn de las excellencias de la znuy insigne ciudad de Bar-
celona, consagra alguna atenci6 al nostre terra. La seva font sembla esser
algun nobiliari relacionat de prop o de ]luny amb el Puigpardines.10'

VIII

LEs VERSIONS DEL SEGLF. XVII I LES DARRF. RES REFOSES DE LA LI• EGENDA

I:ncetem Is. dissetena centfiria amb les nombroses allusions que fa
.,Is fets d'Otger i els Non Barons 1'obra absurda i demencial de fra 1~steve
Barelles titnlada Centuria de los fainosos lzechos del gran conde Bernardo
13arcino y otros Cavalleros de la Provincia de Catha.lu.ffa Tarraconense,
publicada ]'any 1600.1°6 No val la pena d'aturar-se a parlar d'aquest gar-
buix desconcertant que sembla tenir presents algun cop Marinett Sfcu]
i potser Tarafa. Prenguern-lo nomes coin a sfmptoma de l'esgotanient
a que estava a punt d'arribar la nostra Ilegenda.

Despres d'un inici tan inconvenient trobern el valencia Escolano que,
en la seva Ddcada primera de la Historia de la insigne y coronada Ciudad
y Reyno de Valencia, publicada en 161o, s'atura a parlar d'Otger amb
alguna extensi6. A remarcar qu.e aquest actor, parlant dels Nou Barons,
els anomena aacntellos nueve valerosos caballeros de In faman i sembla
esser el primer a anomenar-los aixi. Aquesta denominaci6 es treta, com

104. Devem el coneixement d'aquest epitafi al senyor Eufemia Fort, tan assa-
bentat de les coses de Santes Creus.

105. DIONIS JERONI DE JORBA , Descriiici6n de las excellencias de la nauy insigne

ciudad de Barcelona ( Barcelona 1589 ), fol. 26r ss.

106. ESTEVE BARELLES , Ceniuria de los famosos hechos del gran conde Bernardo

Barcino y otros cavalleros de la provincia de Cathaluna tarraconense ( Barcelona 16oo),

fols. 2r ss.
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hem dit abanss de les obres dedicades durant el segle xvi als Neuf Preux,

i aixo constitueix encara un altre exemple de reculada fins a les fonts
primitives de la llegenda d'Otger.'°'

A continuaci6 d'Escolano parlen d'Otger el valencid Jaume Bleda

en 1616, i el rossellon6s Andreu. Bosch en 1627. El primer, en el passatge
corresponent de la seva Corb'nica de los Moros de Espana, segueix espe-
cialinent Beuter i Escolano, i d'aquest darrer copia la frase sobre els
((caballeros de la fama)).108 Quant al darrer, en els seus Titols d'honor de

Cathalunya, segueix especialment Marquilles i Marineu Sfcul en referir-se
a la nostra llegenda ; en algun punt completa aquelles versions amb la
de Tomich, i en altres s'aparta de totes elles, coin quan fa Otger d'origen

got i posa la seva entrada a Catalunya quatre anys despr6s de la invasi6
sarraina. Cal dir que Andreu Bosch drega en la seva obra una llista
bastant completa dels cronistes que han parlat d'Otger.'°9

Arribem ara a les darreres refoses de la llegenda. Les,van fer Pu-
jades i Corbera, en 1614 i en 1629 respectivament. El primer, d'una ma-
nera m6s sisteuiatica, en els capitols corresponents de la seva Cr6nica
Universal del Principado de Cataluryta;110 el segon, en diversos i extensos
passatges de la Vida y ethos maravillosos de Dila. Maria de Cervell6n111

i de Cataluna Illustrada.'12

La intenci6 de Pujades 6s evidentment esgotar la materia narrativa
relacionada amb la llegenda d'Otger, i per aixo agrupa totes les variants,
procura conciliar-les i afegeix a les refoses anteriors les aportacions mes
recents de Lazius, de Marquina i d'Escolano. Duu la pruija detallista
fins a les darreres consequencies, i aixo evidencia qu.e hem arribat a la
fase d'esgotament definitiu de la llegenda.

La intenci6 de Corbera es diferent. Intenta mes aviat un estudi
objectiu de la llegenda, a la manera de Calsa, dreca una llista completfssima

dels autors que Phan alludida i transcriu literalment extensor passatges
de Ilurs obies.

Despr6s d'aquests dos autors es pot dir que l'evolu,ci6 de la llegenda
otgeriana 6s ja acabada. Els cronistes posteriors (Tristany, Argaiz, Feliu
de la Penya) es limiten a reproduir totalment o parcial, peril literalment,

les versions anteriors. Nom6s esporadicament, de tard en tard i en giies-

107. GASPAR ESCOLANO, Decada primera de la historia de la insigne y coronaaa
ctudad y reyno de Valencia : Primera parte (Valencia 16io), cols . 354 ss.

io8. JAUME BLEDA, Cordnica de los moros de Espana (Valencia 1614), 216 s.
109. BOSCH , op. Cit., 149 ss.

110. Vol. V, pags. 15, 34, 45, 48, i d'altres molts passatges fins a la p5g. 352. Vegeu
tamb6 el vol. VII ( Barcelona 1831), 510.

III. Fols. 5r, 6v, 7r- 13V, 15r i 28r.

112. Pags. 242 a 382 , especialment.
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tions de detail, apareix alguna nova aportaci6. Esmentem entre elles la

del P. Argaiz en La Perla de Catalu.iaa, escrita en 1676, obra en la qual

relaciona el castell Otger de Montserrat amb Otger Catalo a qui n'atri-

bueix la fundaci6.11 Sembla que aquest castell estigue emplacat on despres

hi hague 1'ermita de Santa Magdalena i que ja va desapareixer en el

segle xi.114

Les darreres aportacions a la llegenda son gairebe dels nostres dies.

Foren degudes a la desbocada fantasia de Victor Balaguer. En la seva

Historia de Cataluna; publicada en 186o, explica amb tot luxe de details

les gestes d'Otger i dels Nou Barons de la Fama, i per fer mes suggestiva la

figura del nostre heroi, manlleva a Hercules la seva maca i la pelt del lle6 de

Nemea i les posa respectivament al puny i damunt de les espatlles d'Otger., "

Sentim haver de dir que la pelt del l1e6 no tingu( exit. En tingue,

en canvi, la maca. La figura d'Otger, en les escasses incursions que ha

fet en la literatura de la Renaixenca, acostuma a anar armat de la maca

que li ofrend Victor Balaguer. En el drama Otger, en tres actes i en vers,

d'Antoni Ferrer i Codina, estrenat en 1885, el nostre heroi porta maca

(aporra)), din). L'acci6 es durant el setge d'Empfiries; Otger hi es presentat

com a got, fill d'un got i d'una sarraina.s un drama d'accidentats con-

flictes passionals on el patriotisme i 1'epopeia hi tenen molt poe paper.1'

Mes sort va tenir el senyor de Catal6 en el cant ix del Canig6, en

el qual cinc monjos supervivents de la catdstrofe d'Eixalada diuen a

Carlemany :
.Per fer-nos ereixer mes l'horror,

a la Hum vaga
de 1'humil llantia que s'apaga,

1'ombra d'Otger
veiem sortir de son earner

signant la porta
que obre amib un cop de maca forta.

Cinc solament,
cinc la seguim fora cl convent

a corre-cuita,
esfereits prenent la fuita

muntanya amunt.
En esvair-se'ns el difunt,

mirem enrera ;
el monestir, -d! ja no hi era ;

gran devessall
se 1'emportava rost avall.i

113. GREGORIO DE ARGAIZ, La Perla de Catalu[ a (Madrid 1677), 20.

114. FRANCESC CARRERAS I CANDI, Los caste'ls de Montserrat (Barcelona 1890),27i 30.

115. VICTOR BALAGUER , Historia de Catalu ia , I (Barcelona 1860), 18o ss.

116. ANTONI FERRER I CODINA , Otger (Barcelona 1898).
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IX

UNA EXPI,ICAC16

Potser algir es preguntara per que, en 1'analisi de 1'evoluci6 i trans-

missib de la llegenda, que acabein de fer, hem deixat de parlar d'un text

que cabalment semblaria esser el mes antic de tots els qu,e hi fan refe-
r^neia. Volem dir el Libre de feyts d'armes de Catalunya, atribult a
Bernat Boades.

l,'omissi6 d'aquest text ha estat feta a consciencia i no es den de cap

manera a oblit o a desconeixernent. Ja ens fern carrec, peril, que no

podem passar endavant sense exposar les raons poderoses que ens han

obligat a prescindir d'aquest text en 1'estudi de la formaci6 i evoluci6

de la llegenda.

El Libre de feyts d'armes de Catalunya va esser acabat d'escriure,

segons es diu en el propi text de l'obra, en 1420. Al llarg dels seus

capitols no es fa cap allusi6 concreta i explfcita a Otger, ni als Non. Barons,

ni a cap dels elements centrals especifics de la llegenda. Pero en els seus
capitols dese a dotze, i quinze, es poden destriar multitud de signes que

porten ineludiblement a la conclusi6 que 1'autor del Libre de feyts d'armes
coneixia molt b6 la llegenda otgerian9.II'

No es tracta solament de l'afirmaci6 que fa sobre 1'existencia de nuclis
de cristians que iniciaren la reconquesta. ((sense socors d'algun rey chrestia
qui lavors los en fa&s valencae, sin6 tambe de la narracib d'un setge fra-
cassat d'Emp'iries, de la retirada dels cristians a les emuntanyes e castells
roquersn118 fins a la vinguda de Carlemany, de l'esment de noms geografics
tals corn la Vall d'Aran, la Vall d'Aneu, la Cerdanya, el Capsir i el castell
de Valencia,"' de l'allusi6, en aquests mateixos passatges, als Camps
Catalans, que radica a Limoges, 12' i a l'origen dels llinatges dels Erills, els
Mataplanes, els Pinbs, els Ribelles, els Anglesoles, els Montcades, els
Cervellons, i els Rocabertins, Cabreres, Mediones, Guimerans, etc.I2'

Aquesta constatacib va menar-nos a estudiar amb un major detail
els esmentats capitols del text atribult a Boades per assignar-li el floc

117. VALLS I TABERNER , La llegenda d'Otger Catal6 ( dins Matisos d'hisi3ria i de

llegenda ), 61, afirma la coneixenca per Boades de la llegenda d'Otger.

118. BERNAT BOADES, Libre de leyts d'armes de Catalunya , Acura d'ENRIC BAGUf.,
II (Barcelona 1934), 21 (=ENC, XLV).

I19. BOADES, Op. Cit., 23.

120. BOADES , Op. Cit., 20.

121. BOADES, Op. Cit., 25, 30 S.
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que li correspongues en l'esquenla de forntaci6 i evolucio de la llegenda que
anavem estructurant . Pero, imagineu la sorpresa que ens va sobtar quan,
a traves d'allusions mes o menys Glares , mes o menys encobertes, vain
haver -nos de convencer que el text estudiat implicava una coneixenca de
formes molt evolucionades de la llegenda que no apareixen en altres textos
fins forca anys mes tard.

Lin efecte , en el text del Libre de feyts d'arlnes, no solament es trans-
parenten les Jades de la primitiva versio genealogica , si1n6 tambe les de
les versions de Marquilles i de Tomich , incloent-hi les relatives als pa-
gesos de remensa i als homes de paratge .' 22 Per certes allusions coincideix
amb el text de Beuter i no amb cap altre d'anterior a aquest,1 23 i per certs
indicis es pot conjecturar encara ] a coneixensa de 1`episodi d'Eixalada
que no apareix en les altres versions que hens estudiat fins a la fi del
segle xvi, o sigui un segle i mig mes tard que la data suposada del Boades.121

Tot aixo ens obliga a un examen detallat de tot el text de 1'obra

atribuida al rector de Blanes, i hem de dir que les conclusions d'aquest

examen, que seran objecte Jima nova monografia que tenim ja molt avan-

cada, declaren totalment apocrif el Libre de feyts d'armes de Catalunya.

Queda explicada , dones, la nostra actitud en relaci6 amb aquest text en el

present estudi.

X

CRONOI,OGIA

Al Ilarg d'aquest estudi hem anat posant ja algunes fites cronolo-
giques. Anent ara a completar-les fixant-nos sobretot en els inicis de
la llegenda.

Fa de mal aventurar una data per al nucli primitiu o embrionari que
help. designat amb el nom d'a. Pero si, corn hem indicat, creiem veure-hi
un efecte de la influ.encia del De rebus Hispaniiac, caldra considerar-lo
posterior a la data de la redacci6 d'aquesta obra que 6s la de 1243 i segu-
rament posterior a la data en que comenca a ess•er evident el seu coneixe-
ment a Catalunya, que es la de 1268. Com a terme ad quem caldra prendre
la data del mes antic dels manuscrits on seinbla visible la influc ncia d'
Aquest manuscrit es el 92-6-12 de Valencia, que cal datar en 1418.

La mateixa imprecisi6 se'ns imposara quan vulguem datar e, o sigui
1'original del text contingut en el manuscrit indicat de Valencia i en el

722. BOADES, op. cit., 52 ss., i 95 S.

123. BOADES, Op. cit., 20; BEUTER , Segunda parte de la Cor6nica general, fol. xxxr.
124. BOADES , op. Cit., 24.
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Libre de les nobleses dels reys. Nomes en podem dir que ha d'6sser pos-
terior a a i anterior a 1418.

Quant a la versio genealdgica, tenim l'esperansa de poder at ribar a
una precisio major. I es natural qu,e sigui aixi. Tant a come son dos
textos atfpics i poc circumstanciats, i la falta d'allusions en els textos dels
segles X111 , xiv i principis del xv no demostra pas necessariament llur
inexist6ncia. Amb la versio genealdgica, designada per y, passa tot el
contrari, i de 1'absencia d'allusions en textos que demostren una evident
inclinacio a fer-ne a narracions semblants a y, es pot inferir la probabilitat
de la inexistencia coetania de la versio.

El primer esment de l'existencia de y el trobem en el repetit manus-
crit esp. 13 de Paris, que hem datat a 1431. 1°s de suposar que 1'aparici6
de la versio que ens ocupa es m6s o menys anterior a aquesta data, ja que
res no ens autoritza a suposar que el text de Paris sigui 1'original. Pero
no sembla que pugui Esser molt reculada. Ni en les distintes redaccions
de la cronica coal anomenada de Sant Joan de la Penya, ni en la Genealogia
regum Navarre et Aragonie de fra Jaume Domenech, comencada en 1379,12' ni
en el famos parlament de Marti l'Huma a les corts de PerpinvA de 1406,126
ni en el Flos mundi, tan amic de Ilegendes, escrit en 1407,127 ni en les anome-
nades Memories historials de Catalunya., escrites en 1418,128 ni en la Cro-
nica Universal de X42.5'129 no hi ha la mes lieu allusio a la llegenda otgeriana.
Prenent al peu de la lletra 1'argument de la no allusio, hauriem de collocar
1'aparici6 de y entre 1425 i 1431 ; no volent extremar el raonament en
grAcia a una major garantia d'encert, la collocarem entre 1407, data de
redaccio del Flos mundi, i 1431, data de 1'esp. 13.

Per veure d'obtenir una major precisio, examinem el text de y i mirem
d'extreure'n els motius que guiaren la seva redaccio. 1~s sabut que la
immensa majoria de les llegendes medievals no obeeixen simplement a
motius literaris o desinteressats, sing que persegueixen finalitats pragmA-
tiques, docents o utilitaries, i si la llegenda es d'origen predominantment
erudit, corn ho es la nostra, amb molta seguretat. Be, doncs, creiem que
de l'examen de y es despr6n que la intencio que la informa 6s la demos-
tracio d'una preemin6ncia, o almenys de la independ6ncia de tota jerarquia
feudal, a favor dels llinatges fundats pels Nou Barons, i d'una igualtat
entre els comtats catalans, sense una major categoria per al de Barcelona

125. Biblioteca de Catalunya, ms 246.
126. Parlaments a les Corts catalanes, A cura de RICARD ALBERT i JOAN GASSIOT

(Barcelona 1928), 58 ss. (=ENC, XIX-XX).
127. Bibliothe que Nationale de Paris, ms. esp., 11.
128. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 2639.
129. Biblioteca Universlt3ria de Barcelona, ms. 82, abans 21-2-13.
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i per tant sense una major autoritat per al poder reial . Una pretensi6

semblant no sembla fi cil que arribes a formular-se durant els regnats de

Pere el Cerimoni6s, de Joan I o de Marti l'Huma, tan coneixedors de la

rostra historia. Els darrers reis del glorios casal de Barcelona se sabien

massa de memoria llur Guifre d'Arria per deixar-se convencer per una

llegenda tan toscament ordida cons la que relata y. Tal pretensio quedava,

en canvi, molt en el seu lloc en els temps revolts de l'interregne i en els

primers anys de la nova dinastia, quan la noblesa podia intentar treure

algun partit de la inestabilitat de la novella situacio i de la ignorancia

de la historia catalana per part dels reis de nissaga forastera. Per aixd

creiem que cal relacionar el text de y amb les pretensions d'independencia

del comte de Pallars durant l'interregne i, sobretot, amb la lliga de barons

i ciutats que va aplegar-se en 1418 a Molins de Rei per protestar contra

l'ordenacio de la casa d'Alfons el Magnanim i la intromissi6 dels seus con-

sellers castellans. Aquest moviment, que ha estat fins al present poc estu-

diat, revesti una importancia excepcional, per tal coin aplega de fet tot

Catalunya (noblesa i poble) contra la influencia forastera i constitueix la

prirnera manifestacio important d'hostilitat collectiva contra la nova di-

nastia. Tingueu present que la revolta de Jaume d'Urgell no tingue am-

bient popular, com ho testimonia i se'n plany uns anys mes tard l'andnim

autor de La fi del Comic d'Urgell.130 La versemblansa de la nostra supo-

sicio augmenta si ens fixem que els caps mes destacats del moviment

de 1418, que son el comte de Pallars, Ramon de Cardona, Bernat de Cabrera,

el vescomte d'Illa i de Canet, Ramon de Montcada, Berenguer Alemany

de Cervello, Berenguer d'Oms i Galceran de Santa Pau,131, pertanyen

a llinatges inclosos en la llista de les novenes, que apareix per primer cop

en y, i que en aquesta llista es donen precisions justament sobre el nom

que tenia antigament el llinatge dels dos nobles darrerament citats.

Tot aixo ens indueix a aventurar la data aproximada de 1418 per a

1'aparici6 de la versio genealogica que constitueix el nucli tipic original

de la llegenda otgeriana.

130. La fi del C. d'U., Izz ss.
131. ZURITA , Anales, III (Saragossa 1669), fol. 732x . F. MARTORELL TRAEAL i

F. VALLS TARERNER, Pere Becet, AIEC, IV (1911-T2) 639, 641 ss. i 657. En relaci6

amb aquest moviment, vegeu que diu no Cronic6 Valercid contingut en el ms. d-III-2

de 1'Escorial : «En l'any .m.cccc.xviii., dimecres sant, a xxiii. de mare, partf misat-

geria de Cata.lunya al rey Don Alfonso que lavbs era en Valencia, en la qual misatgeria

vench per los comptes e viscomptes Don Arnau Roger de Pallas, Don Bernat de

Cabrera, lo vis(.om,,te d'I1ia; per ios barons e nobles Guilem Ramon de Muncads,

Senta Pan e mosen Bernat de Fortis; e per los cavall€s e gentill, hdmeus mosen Pere

Domenech, e mosen Galceran de Selitmenat, e mo.pn Romeu de Rexarch, e maven Gum

rau de Palou e mocen Ribera; c per la ciutat de Barchinona En Ramon Penpl'a, En

Johan Civader , En Johan Ros e mi-er Bonanac . E no foren rebuts segon: devihen.'
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XI

QUI FOU L'AUTOR DR W VERSI6 G$NRALbGICA PRIMITIVA ?

Pot arribar-se a aclarir alguna cosa sabre el responsable de la redacci6
de -y? Vet aci una pregunta que help de contestar formulant tota mena de
reserves. Res no seria m6s comode que una resposta negativa, peril creiem
que, per atriscat que sigui, cal intentar 1'assoliment d'alguna concreci6 de
carActer positiu.

Per als detractors de la llegenda otgeriana sembla article de fe que
el seu inventor fou Pere Tomich. Aixi sembla creure-ho Carbonell, el
qual afirma que en la seva posici6 antitomiquista li fa costat Jeroni Pau.
Avui sabem que una vintena d'anys abans de les Histories e conquestes
ja havia estat formulana en els seus trets essencials la Ilegenda d'Otger.
Pero, amb tot, no deixa de produir una certa impressi6 que homes com
Carbonell i Jeroni Pau, d'una generaci6 immediatament posterior a la de
Tomich, atribueixin tan rotundament a aquest la paternitat de la llegenda.
Seria, doncs, 7omich 1'autor de y, a mes d'esser l'autor de les Histories
e conquestcs? No ho creiem impossible, peril en 1'estat actual de la
giiesti6 no podem demostrar-ho. Indiquem, en espera d'un estudi m6s
aprofundit, que hi ha certs trets de l'estil de Tomich que es retroben en Y.
Pero, sigui com sigui, el que creiem segur 6s que el redactor de y era una
persona relacionada amb la casa de Pin6s, amb la, qual Tomich, com 6s
,,abut, estigu6 tamb6 Intimament relacionat.

I passein a intentar la demostraci6 de l'afirmaci6 que acabem de fer.
Si examinem l'ordre d'enumeraci6 dels Non Barons, tal corn la d6na Y,
que 6s tal com la seguiren donant la quasi totalitat de les versions poste-
riors, veurem qu,e despr6s de la indiscutible prioritat dels Montcades, re-
vestits del prestigi de la senescalia hereditaria i de 1'emparentament amb
la casa reial, apareixen de seguida els Pin6s. I quin es el llinatge que
els segueix immediatament ? El de Mataplana, el domini del qual havia
quedat des de 1374 vinculat per compra a la casa de Pin6s.132

Corn si aixo no fos prou, examinant els noms dels altres llinatges,
sobretot els dels menys importants, i per tant m6s sospitosos, que apareixen
en y, trobarem que n'hi figuren molts que es relacionen estretament amb
els Pin6s. Aixi veiern que hi ha l'imaginari vescomte de Querforadat,
i sabem que el castell d'aquest nom era propietat dels Pin6s ;139 hi figura

132. SERRA 1 VILAR6, oh. cit., 349.
133 SRRRA I VILAR6, Op, Cit., 123 S., i TOMICH , op. cit., 110.
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el noble d'Urg, i sabem que els Urg eren parents dels Pinos i havien estat

senyors de Mataplana ; 134 hi figura el varvessor d'Enveig, i sabem que entre

els Enveig i els Pinos hi havia lligams de parentesc i de jerarquia feudal,13S

hi figura el vescomte de Canet, i sabem que els qui ostentaven aquest titol

eren proxims parents dels Pinos, fins al punt que aquests acabaren heretant

el vescomtat precisament dintre del primer quart del segle xv ;138 hi figura

el noble de Bellera, i sabem que una filla de Pere II Galceran de Pinos es

va casar en 1372 amb el senyor de Bellera i, en quedar vidua en 1397, ana

a viure al casal dels Pinos a Baga, on hi havia una sala anomenada de

emadona de Bellera» ;13I hi figura el varvessor de Vilademany, i sabem que

Pere III Galceran de Pinos va casar-se en 1363 amb Guillema de Vilade-

many, i que la mare d'aqu.esta, Blanca de Vilademany, residi molt de

temps a Baga, on governava les terres de la baronia del seu gendre ;138 hi

figura el varvessor de Guimera, i sabem que, almenys des del primer quart

de la qninzena centliria, els Pinos eren senyors de Guimera.138

Otger Catalo i la seva llegenda nasqueren en les terres ferestegues de

l'Alt Bergueda : entre el domini de Pinos, que havia vist la naixenca de la

Ilegenda de l'almirall Galceran, i el de Mataplana, que havia contemplat

l'aparicio de la llegenda del comte Arnau. Des d'aqu.ells arreconats pa-

ratges havien de passar a les planes de dotzenes i dotzenes de llibres cata-

lans i forasters, i havien de despertar adhesions, critiques, entusiasmes

i execracions dels erudits de tres o quatre segles.

La llegenda d'Otger es morta ja des de fa molt de temps per a la

nostra historiografia, cada cop mes exigent amb ella mateixa, peril continua

essent una pesa important del nostre llegendari i un tema no menyspreable

en el camp de la literatura comparada. 1:s per aixo que potser no sera

del tot inutil el present estudi.

134-
135-
136.

137-
138,
139.

SERRA I VILARO, 9p. cit., TOO nota, T02 S. i 311.

Ibid., 104, 369, 372 i 374 nota.
Ibid., 217 i 382.
Ibid., 144 S., 210, 228 i 375.
Ibid., 175 i 194.
SERRA I VILARO, Op. cit., 365, i T OMICIi , Op. !it., 120.
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AP$NDIX

I

JAUME DA MARQUILLEs: Comrnentaria super Usaticis Barchinone. Barcelona i5o5.1"

NOTA VIII. - (fol. vIc). ... A Diluvio itaque usque ad Herculem dffiuxi
fuere ducenti tres anni cum mille, sic quod per tempus hoc genus Jaffet et
Tubal, ejus filii, Yspaniam principavit, rexit, tenuitque, ac in pace possedit.
Ex isto enim Tubal generatio yberorum traxit originem, qui yberi ex ipso
nomine de Tubal primo dicti fuere cetubales. Hii cetubales prope ripariam
Yberis se :popularunt, cetubalisque nomen sinentes, nomen fluminis sumpserunt
et celsiberos se nominarunt, ob quod terra vocata fuit Celsiberia, videlicet illa
que inter montes Pirreneos et flumen Yberis existit. Et ecce quomodo Cathalo-
nia vocabatur primo Celsiberia. Quod nomen duravit usque ad principem

Otgerium Cathal6, ex quo et citra eadem terra vocata est Cathalonia, quod ita
in cronicis Cathalonie scriptum est. De isto vero Otgerio Cathal6 vide infra
in eadem glossa in nota xxxix. et .xL.

NoTA XXXIX . - (fol. xic). Ad alias veniendo cronicas sive ystorias
Cathalonie et Aragonie conjunctim et seu divisim editas juxta illa6 quod quidam
magnifficus princeps nomine Otgerius Cathal6, post supradicti comitis Juliani
traditionem sive proditionem , ex eo et ob id quia ad pretacti comitis Juliani
sceleratum tractatum , uti per extensum supra est narratum , tota Yspania in

sarracenorum posse et dominio incurvata fuerat et subjugata, primus Cabhalonie

principatus existens conquistator , una cum baronibus novem submentionatis,

dictum Cathalonie ingressus fuit principatum . Et isto namque nomine Catal6,
idem principatus Cathalonia fuit et est appellatus , suntque et fuere ipsius
gentes cathalani nuncupati , eo quam maxime quia princeps ipse suo nomine

Cathal6 principatum quem supra et ejus terram nominari voluit Cathaloniam.

Et fuit in anno xix. Christi Jesu cum septingentesimo.

NOTA XL. - Quod predicti et subscripti barones ix. qui cum ipso principe

magniffico dictum ingressi fuere principatum, tres eiant tertie, quasi fraternam

peragentes societatem, scilicet ternatim sieve de tres en tres, prout ecce Naphi-

serus de Montecatheno, Galcerandus is Galcerandus de Pin6s, Huc de Hugo de

Mataplana, Guillermus de Corvera, Guillermus de Cervell6 et Geraldus Ala-

manyn, Bernardus de Anglaria, Gisbertus de Ribelles et Bernardus Rotger

d'Erillo. Et hii Bunt, ut predictum, barones ix. predicti qui, cum codem

140. El text bs tret de l'edici6 Luschner, peril esmenant- ne les nombroses errades
que conte, d'acord amb el ms. de l'Arxiu Historic de ]a Ciutat , de Barcelona.
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principe Otgerio Cathal6, principatum Cathalonie intrarunt. Et dictus prin-

ceps in civitatis IImpuriarum obsidione sive sobre lo siti existens, decessit.

Et tune barones supradicti, post ejusdem principis decessum, in Pirrineorum

montium vallibus et montanis retrocesserunt se, videlicet in Ceritanie terra

et in fluminis de Segre partibus usque ad Olianam. Qui nobiles, cum sua

cohorte, in dictis locis usque ad tempus Karoli Maynes, quo Cathaloniam intra-
vit, suam traxerunt moram. De isto namque Otgerio Cathal6 vide aliquan-

tulum supra eadem glossa in nota viii. in fine.

NOTA XLI. - Quod •idem Karolus Maynes, imperator et francorum rex,

videns in tot et tanta sarracenorum subjugatione Yspanie christianos fore,

contra et adversus illos insurrexit se cum Ffrancie, Britanie, Norniandie, Bur-

gunye, Alamanice, et de nonnullis alliis provinciis exercitu magno. lit illico

saracenos taliter invasit quod omnia loca et civitates usque ad Pirrineos montes

a sarracenis occupatis domuit sue ditioni et subjugavit. Et ipsis civitatibus

et locis per Karolum Maynes et sarracenorum potestate liberatis et sibi belligere

subjugatis, dictos montes Pirrineos transmeans, Karolus Maynes Cathalonie

principatum intravit in anno Christi Jesu tune currenti Lxxxv o cum septingeu-

tesimo. Et eodem anno civitatem Gerunde cepit, et Mahometum, civitatis ipsius

regem, in bello devicit. Et cum ipsam habuisset civitatem, multi sanguinem

pluere viderunt et acies in celo in vestimentis,hominum et crucis signaculum

apparuerunt. Necnon super locum ubi in gerundense civitate est beate Virginis

altare, crux ignea in aere apparuit, ob quod sedes cathedralis que tune erat in

Sancti Ffelicis ecclesia ubi hodie existit ab ipso Karolo fait immutata. Et his

itaque subsecutis, idem Karolus imperator statuit in perpetuum et ordinavit

quod comites forent ix. infra dictum Cathalonie principatum, vicecomites-

que .ix., homitores Ix. qui nobiles dicuntur, et vasvassores .ix., quod fecit ad

honorem ordinum ix. angelorum. Et captione de ipsius civitatis Gerunde

facta, quamquam totus adhuc Cathalonie principatus non esset conquistatus,

idem Karolus imperator omnia sic complere proposuit, sicuti et quemadmodunl

magniffice preceperat ipse ut possetenus implevit.

Nora XLII. - Quod predicti et infra nominati comites, parique inodo vice-

comites, comitores et vasvassores, ab ipso imperatore Karolo ordinati fuere ct

constituti modo sequenti, videlicet comes pallariensis, vicecoines de Villamur,

comitor vel nobilis de Bellera et vasvassor de Toraylla ; comes Urgelli, vicecomes

aggerensis, comitor seu nobilis de Termes et vasvassor de Guimerano ; comes

Rossilionis, vicecomes de Castronovo, comitor vel nobilis de Canet et vasvassor

de Muntschot, qui hodie dicti runt d'Olius ; comes terrachonensis, vicecomes

de Scornalbou, comitor seu nobilis de Castelleto et vasvassor de Mediona ;

comes Barcinone, vicecomes Cardone, comitor sive nobilis de Montecluso et

vasvassor de Boxadors ; comes Ausonie, vicecomes de Capraria, comitor sive

nobilis de Scintillis et vasvassor de Vilademanyn ; comes de Bisulduno, vice-

comes de Bas, comitor sine nobilis de Porqueres, qui hodie Bunt de Sancta

Pace, et vasvassor de Bisaura ; comes Impuriarum, vicecomes de Rocabertino,
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comitor sive nobilis de Cerviano et vasvassor de Fuxano ; comes Ceritanie,
vicecomes de Mataplana, de nobili et vasvassore nihil reperii. Sed pro hoc vide
quod scripsi infra in usatico .LxiI. •Strate et vie publice•, in glossa .in., in
quero .t'i. verbis : aSed contra predicta, etc..

NOTA X141II. - Quod predictis comitibus, vicecomitibus, nobilibus et vas-
vassoribus superius nominatis, ab imperatore Karolo et rege nominatis, at
prefertur, et ordinatis. Ac tamen ut ystoriam hujus legentes sciant quod
promissa imperator Karolus effectualiter complere nequivit, ex eo et ob id gttia
cum ipse Gerundam cepisset et sue ditioni subjugasset, repedare habuit ne-
cessario ad Firancie regnum et redire eo specialiter quia omnes Yspanie
sarracenorum reges, cum omni eorum exercitu et posse, resistendi causa, venie-
bant contra cum. Et imperator Karolus, considerans quod eo tune cum
sarracenis par non erat ad debellandum, terra quam a sarracenis ceperat inter
barones predictos divisit et eis illam donavit. Et regresso in Francia impe-
ratore quo supra, Domino creatori altissimo suis temporibus carnis humane
debitum persolvit, sibi duobus filiis, altero nomine Ludovicus qui successit
in regno, et altero nomine Otho, supersti.tibus relictis. Quibus precepit qua-
tinus ipsi acquisitionem subjugationemque principatus Cathalonie ab ipso
inceptam, omnimode implerent effectualiterque perficerent, necnon omnia supra-
dicta ab eodem statuta honcriffice et ordinata omne tribuerent complementum,
adeo ut de contentis in ordinatione ipsa aliquid ab eis immutaretur et sett
innovaretur. Obiit namque idem Karolus, imperator magnificus, anno Christi
Jesu tertio cum octingentesimo.

NOTA XIIJIIII. - Quod Ludovicus, rex Ffrancie pretactus, imperatoris Karoli
filius, una cum Otho, ejus fratre predicto, et cum multitudine baronum nobi-
lium et militum copiosa in xi. anno cum octingentesimo obsederunt civitatem
Barchinonam sive assetyarunt, quam usque ad quartumdecimum annum cum
octingentesimo in obsidione ipsa tenuerunt. Et in anno illo civitatem predictani
totumque Cathalonie principatum ceperunt. Et tune Ludovicus rex in civitate
Barchinone, in crucis Christi beatissime laudem, gloriam et honorein, sedem
sive ecclesiam cathedralem hedifficavit, quia crux ignea patri suo, ut est dictum,
apparuit in acre cum civitatem Gerundam cepit. Et hoc peracto, ex continenti
idem Ludovicus rex ordinationes predictas a Karolo, patre suo, fieri preceptas,
effectualiter addimplevit, comitatus, vicecomitatus, nobilitates et vasvassorias
supra mentionatas faciendo. Et nihilominus baronias tx. primorum ix. baro-
num divisit inter cos atque illis donavit. Qui barones cum primo conquistatore
Otgerio Cata16, ut prefertur, Cathalonie principatum fuerant ingressi. Ipsasque
baronias complevit prout Karolus Maynes jam illas constituerat, ita quia dicti
barones .ix. suas possederent baronias sicuti comites supradicti suos tenebant
comitatus ; necnon in terris illorum principes nuncupati essent, sic proprie
quemadmodum comites in civitatibus erant suis , etiamque magnates nominati
forent, prout et comites dicti suet potestates . Et ultra promissa a rege Ludo-
vico indultum ipsis baronibus novem fuit privilegium, quod predictis comitibus
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aliquid non tenerent immo ab illorum potentate radicitus exempti forent, dempto

namque ipso cui fidelitatis homagium prestare tenerentur, et ita servatur.

De hoe vide infra in usatico. xi,viii. tOmnes hominess, in u. cum ibi notatis

per me.

NOTA XLV. - Quod hiis completis, ordinationibusque omnibus ab impe-

ratore Karolo fieri mandatis effectuale habentiibus implementum in quem supra

modum, Ludovicus, rex predictus, cum Otho, fratre suo, Ffrancie regnunl

feliciter repedavit. Et militem quendam, nomine Gaufredum, qui ville d'Acria

fuit, terre Confluentis, secus flumen de la Tet, in comitatu Barchinone, quem

idem rex Ludovicus sibi et per se retinuerat, divisit non ut comitem, sed solum

tamquam rectorem illius et generalem administratorem...

Nom L. - (fol. XJHb). ... Ac tamen idem Borellus, antequam succur-

sus -hie venisset, noningentas domos, omnibus malis consuetudinibus inmunes,

fecit, atque franchas, quibus generositatis contulit privilegium. Et quod domi-

nus quilibet ipsarum domorum comiti predicto cum equo quodam armato succur-

rere teneretur ; et voluit quod omnes dornini ipsarum domorum homines de

paratico nominati essent de cetero, quasi dicere volens quod ad perag&'ndum

omnia essent appariati et similes sicuti milites. Quibus dictus comes infinita

fecit dona et gratias, et tales et bene habundantes, quod ipsum quilibet dictum

poterat equum sustinere. Voluit necnon quot domus supra dicte de paratico

vocarentur, quemadmodum mansi antes erant nuncupate, quoque cetere domus

alio de paratico in posterum nominari non auderent nisi mansi vel borde, dictis

domibus noningentis dumtaxat exceptis. Et ecce in Cathalonia paraticum

qualiter fuit adinventum. Licet ipsum paraticum alias paragium possit fundari

de jure ut in libro feudorum, titulo .De paratico*, te. §. simile est ibi cum

parentibus suis etc. Aliis est sub titulo .De cle. vio. pa.s Sed vulgus habet

quod omnes generosi qui milites non sunt, vocantur gentiles homines, quasi

feroces homines et belligerosi, sicut gentiles erant et pagani. Pro hoc extra

de conce. pre c. ullam cum ibi notatis per doc. super verbo gentilium. Subse-

quenter vero hie comes Burellus cum supradictis de paratico et alamanorum

succursu et francorum, Dei auxilio, a civitate Barchinone et de tota ipsius

comi•tis terra viriliter ac bellicose maledictos expulit sarracenos. Tuncque

potiori modo quo valuit predictos omnes juxta cujuslibet servicium eorumdem

et statum remuneravit. Et hiis completis, idem comes Borrellus predictum alia

vice Rivipulli monasterium, anno Domini .I.xvI.° curn .D000C.°, dedicari fecit.

II

JERONI PAU : Barcino. Hispanie Illustratae, 11. Franefort 1603.

(Pag. 842) ...unde existimatum est a non vulgaribus propter consistentem

tum maxime in ea regione alanam et gotorum gentem, inceptos appellari gota-

lanicos populos, qui nuns catalani dicuntur. Etsi quidam ab Angario quodam,
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cognomento Catalone, germanorum duce dictos fuisse scribant ; quern ante
Caroli Magni tempora non legitimo exercitu, ut sarracenos pelleret, Hispaniam
intrasse tradunt, mili.tibusque suis catalanorum nomen indidisse, et paulo mox
dum Emporias urbem obsidet, occubuisse, hunc ducem quidam non germanicae,
sed gallicae gentis fuisse ferunt e catalaunica regione singulari proelio memo-
rabili. Superiora sane astruere illius temporis scriptores videntur, qui usque
ad Caroli Calvi tempora hanc regionem Hispanicam Goticamm et provinciam
Narbonensem Gallogotiam appellant.

III

PERE MIQUEL CARBON$LL : Chk niques de Espanya. Barcelona 1547.

(Fol. vb). Admiracio molta dona a misser Hierdnim Pau e a mi, compo-
nedor de la present hist6ria, lo que es recitat per lo dit rnossen Thomich, certes
gestes de Auger Catalo sens fundament algun. Per cert fora stat molt conve-
nient hagues nomenat lo auctor qui ho posa, car tals coses nos ligen en historial
alga approvat. Axi pot passar corn a cosa apochrifa e de poca fe, majorment
que fins al temps de Carolo Calvo emperador no legim aquests noms de cata-
lans, sing de dita provincia se nomeua en temps de Cartes Maynes e de Lots
emperador, de Hespanya Gothica.

MIQuttr, COLL i ALENTORN

Barcelona.
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