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Et recomanem un llibre molt interessant d’Umberto Eco sobre l’Edat Mitjana i al qual pertany
aquest fragment:
«La meva edat mitjana es presentava com una
època interessant, perquè era una època en què
es remenava tot el joc de cartes, al costat de les
grans penúries, apareixien els grans invents i
apuntava la prefiguració de noves formes de
vida. [...] Somnieu l’edat mitjana, però pregunteu-vos sempre quina. I per què.»
Umberto Eco, «Deu maneres de somniar l’edat
mitjana» dins Dels miralls (1985). Traducció de
Josep Daurella. Edicions Destino.
Una pel·lícula molt recomanable sobre les rela
cions personals i la política medievals és El lleó a
l’hivern (The Lion in Winter, 1968), dirigida per
Anthony Harvey i protagonitzada per Katharine
Hepburn, Peter O’Toole, Jane Merrow i Anthony
Hopkins.
Barcelona és una de les poques grans ciutats del
món on es poden trobar nombrosos testimonis
del seu passat medieval. Visita virtualment el
centre històric de la capital i fixa’t en quins edificis de l’Edat Mitjana encara es conserven, com
per exemple, el Palau de la Generalitat.
www.ub.edu/contrataedium/bcn_medieval/grup_
recerca4_web.swf

En context
a > Què penses que pot tenir d’interessant l’Edat Mitjana per a Umberto Eco? Busca informació sobre el seu famós llibre El nom de la rosa —o sobre
l’adaptació cinematogràfica— per fer una resposta documentada.
b > Observa la imatge que il·lustra l’entrada d’aquesta
unitat. Què representa? S’hi observa un paper diferenciat entre els homes i les dones? Hi ha hagut
algun canvi respecte dels nostres temps?
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Literatura medieval
1. Les quatre grans cròniques.
Entre la realitat i la ficció
1.1. El Llibre dels fets de Jaume I
1.2. El Llibre del rei En Pere de Bernat
Desclot
1.3. La Crònica de Ramon Muntaner
1.4. La Crònica general de Pere
el Cerimoniós

1. Les quatre grans cròniques.
Entre la realitat i la ficció
A diferència d’altres literatures romàniques que s’inicien amb els fets d’armes de
reis i d’herois llegendaris com Rotllan o Carlemany —a la Cançó de Rotllan, en
francès— o Rodrigo Díaz de Vivar —al Cantar de Mío Cid, en castellà— la literatura catalana prefereix la història. El Llibre dels fets de Jaume I, escrit cap a 12701276, comença una extraordinària col·lecció de textos que narren les grans gestes dels reis i herois catalans durant l’eufòria expansiva de la Corona d’Aragó
durant els segles xiii i xiv. Són les anomenades quatre grans cròniques que continuen amb el Llibre del rei En Pere de Bernat Desclot, la Crònica de Ramon Muntaner i la Crònica general de Pere el Cerimoniós.
Aquests llibres històrics destaquen per la seva vigorosa originalitat, i per la gran
habilitat en l’ús de la llengua catalana i per haver ajudat a crear un model narratiu
realista que combina els fets de la història amb tècniques de la ficció literària que
seran un dels orígens del característic realisme de la novel·la medieval catalana,
el Tirant lo Blanc i el Curial i Güelfa.

Fets propers narrats amb intensitat
Fig. 1. Pintura anònima que representa Jaume I el Conqueridor.

Activitats
6, 7, 24, 34 i 42

Les cròniques catalanes no parlen de fets remotament allunyats en el temps, sinó
del que s’ha esdevingut en una època contemporània o immediatament anterior a
la redacció de les cròniques. Estan escrites —o dictades— directament pels reis
que volen justificar la seva actuació política com Jaume el Conqueridor o Pere el
Cerimoniós —són autobiografies— o estan escrites per cronistes que treballen en
contacte molt directe i plenament d’acord amb els reis catalans, com en el cas
de Bernat Desclot o Ramon Muntaner.
Per proximitat amb els seus protagonistes —els reis catalans i els seus servidors—, les cròniques són relats amb gran intensitat narrativa, plens de detalls que
deixen entreveure una experiència directa viscuda i una apassionada voluntat
de justificar per tots els mitjans les actuacions polítiques de la dinastia reial catalana, el casal de Barcelona. Totes quatre cròniques tenen, per tant, un marcat to
heroic i la intenció de fomentar el sentiment nacional.

Una llengua força uniforme
Per llegir
«No només no crec que cap galera
ni cap vaixell gosi anar per mar sense un salconduit del rei d’Aragó. I no
només les galeres o llenys, tampoc
cap peix gosarà treure el cap del mar
si no porta un escut amb el senyal
del rei a la cua per mostrar que té
permís del rei d’Aragó i de Sicília».
Paraules de l’almirall Roger de
Llúria després de la batalla del golf
de Nàpols (1284), a la crònica de
Bernat Desclot, cap. CLXVI.

Activitats
5, 12, 36 i 58
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Sense oblidar la gran quantitat de trets que provenen del registre oral, en especial
en les cròniques del rei Jaume I i en la de Muntaner, la llengua és d’una notable
uniformitat i és un model de llengua literària culta. L’explicació cal buscar-la en la
influència de la Cancelleria reial, institució administrativa de la monarquia catalana que gestionava tota la documentació necessària per al govern. Va ser fundada
el segle xiii, en temps de Jaume I, i la componien una sèrie de funcionaris dirigits
per un canceller que tenien cura de tota la documentació de l’Estat.
La Cancelleria va crear de mica en mica un model lingüístic —d’acord amb els
tractats de retòrica llatina— enormement operatiu sobretot després de la reforma
del rei Pere el Cerimoniós. Un tipus de llengua clar, dúctil i eficaç, com correspon a la seva utilització jurídica i administrativa. En especial, pel que fa al català
—la llengua de la monarquia—, llengua oficial de la Cancelleria juntament amb el
llatí i l’aragonès. A diferència d’altres llengües romàniques, poc unitàries, el nostre
idioma va tenir des de ben aviat una gran uniformitat en tot el domini. De l’ambient cultural d’aquesta Cancelleria, propagador dels nous corrents en favor d’un
millor coneixement del llatí i del grec, que ve d’Itàlia i de la cort papal d’Avinyó,
sorgeix anys més tard la gran figura de Bernat Metge, independent però —en alguns trets— coincident amb l’humanisme.

Unitat 1
La literatura

medieval

1.1. El Llibre dels fets de Jaume I
En Jaume I el Conqueridor (1208-1276), rei d’Aragó, de València i Mallorca, comte de Barcelona i senyor de Montpeller va ser, a més a més, un excel·lent escriptor. No ens ha de sorprendre: el seu avi, el rei Alfons, —al qual admirava profundament— era conegut com Alfons el Trobador i, a més, gairebé tots els reis del
casal de Barcelona es van dedicar al conreu de la literatura perquè la consideraven un atribut propi de la monarquia catalana. Sembla que cap al final de la seva
vida, al voltant de 1270, el rei Jaume I decideix dictar les seves memòries, esdevingut ja un heroi i un gran cabdill militar amb la conquesta de Mallorca, València
i Múrcia als sarraïns i per haver fet de la corona catalanoaragonesa una de les
potències de l’època. És un fet insòlit, únic en tota la literatura europea medieval
que un rei abordi la seva autobiografia.
Sembla que el rei Jaume I es va sentir molt decebut en llegir la crònica de
l’arquebisbe de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, De rebus Hispaniæ, que oferia
una visió castellanista de la història en què els comtes de Barcelona i reis d’Aragó
tenien un paper secundari enfront dels reis de Castella i Lleó. És aleshores quan
decideix de fer balanç de la seva vida i reflexionar sobre la seva identitat, construïda a partir de la tensió que va haver de suportar com a cavaller i com a monarca.
El Llibre dels fets presenta la vida del rei conqueridor com un testimoni de la naturalesa sagrada del poder reial. El rei es veu a si mateix com un intermediari
entre Déu i el seu poble i, per això, és el responsable d’exercir la justícia. És un
militar, un cavaller, un home d’acció però també un polític savi i prudent que
decideix el que és millor per al seu poble. Per això es comporta, per exemple, de
manera tan cavalleresca durant la conquesta de Mallorca o amb una sang freda
exemplar quan és ferit al cap. El seu pensament és eminentment pràctic i eficaç.
Per això el seu llibre s’anomena dels fets i per això proclama, des de la primera
línia, una sentència de sant Jaume, el sant patró del rei: «fe sense obres morta
és». És el resum de la seva manera d’entendre la vida. Una vida plena d’èxits
gràcies a la protecció constant de Déu que, en la seva opinió, mai no li va faltar ni
durant la seva duríssima infantesa com a nen orfe, ni durant les conquestes militars, ni durant les seves complexes relacions amb el papa i amb el rei de Castella,
Alfons X. Jaume I és el creador de la seva imatge mítica per a la història.

1.2. El Llibre del rei En Pere de Bernat Desclot
La segona de les grans cròniques va ser escrita en dues versions (entre 1280-1286
i entre 1286-1288) per un personatge que, tot i que éser el cronista més ben considerat de tota la nostra història medieval, és un autèntic desconegut, un misteri. Se
sol admetre que Bernat Desclot podria ser, en realitat, Bernat Escrivà, funcionari de
la Cancelleria reial, però és una conjectura. Només sabem que és el principal cronista de l’expansió de la Corona d’Aragó i que, durant els regnats de Jaume I i del
seu fill, Pere III, el Gran (1276-1285) disposava de documentació abundant sobre
de la monarquia catalana. Ofereix una visió laica i cavalleresca de la història dels
reis catalans —sense la intervenció de la providència divina—, tan aviat molt ce
nyida als fets històrics com capaç d’aprofitar llegendes i d’inventar mites. En particular, és el gran impulsor de la propaganda política en favor de Pere el Gran, al
qual, tot i algunes crítiques, dibuixa com un cavaller exemplar i una figura mítica.
No només és un cavaller molt valent, sinó misericordiós i capaç de fer autocrítica.
Sens dubte, la biografia del rei Pere és la part més coneguda de la crònica de
Desclot i la més apassionant. Narra amb gran habilitat la conquesta de Sicília arran
de la revolta de les Vespres Sicilianes (1282), el cavalleresc i sorprenent desafiament de Bordeus amb Carles d’Anjou, rei de Nàpols, i la gloriosa victòria sobre el
poderós exèrcit francès de Felip III, que en intentar la invasió de Catalunya.

Fig. 5. Escena de la batalla de Portopí, durant la conquesta de Mallorca.
Palau Aguilar, Barcelona.

Activitats
4, 8-11 i 17-23

curiositats
Ximénez de Rada fou un eclesiàstic i
historiador que va organitzar la croada contra els musulmans d’Al-Andalus. Va dirigir personalment moltes
campanyes i va participar en la batalla de Las Navas de Tolosa al costat, entre d’altres, del rei Pere el Catòlic, pare del rei Jaume I. El rei
català hi va fer un excel·lent paper i
Ximénez de Rada no ignorava la importància de la corona catalanoaragonesa.

Activitats
25-33, 35-41 i 43

curiositats
Pere el Gran va gaudir de molt bona
fama arreu d’Europa. Tant és així
que apareix com un personatge molt
positiu a la Divina Comèdia. I això
que Dant militava en el partit contrari al dels catalans! També apareixerà
com a personatge mític al Curial i
Güelfa.
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1.3. La Crònica de Ramon Muntaner
CURIOSITATS
La força literària de Muntaner ha
seduït molts lectors, com Joanot
Martorell, el qual recorda la crònica
en diversos moments del Tirant lo
Blanc.

BIBLIOGRAFIA
Stefano Maria Cingolani, La memòria
dels reis. Les quatre grans cròniques.
Editorial Base.

La Crònica de Ramon Muntaner (1265-1336) és la més coneguda i, per a molts
lectors, probablement la millor escrita. És l’autobiografia del seu autor, un militar
i home de confiança de la dinastia reial catalana, que va tenir diverses responsabilitats, entre les quals destaca especialment la d’administrador de la companyia
dels mercenaris catalans a Grècia, els famosos almogàvers. Muntaner en tot moment se sent un súbdit exemplar i orgullós de la seva actuació en favor del casal
de Barcelona. No pretén ser un historiador rigorós ni exacte, sinó compartir la
seva fascinació per les gestes extraordinàries dels reis catalans i dels seus soldats.
Amb tot, Muntaner va ser un autèntic testimoni de l’expedició dels almogàvers a
l’Imperi bizantí sota el comandament del general Roger de Flor i és l’únic document occidental sobre aquella extraordinària aventura.
La Crònica de Muntaner és, sobretot, l’experiència de l’aventura d’un militar fascinat per la possibilitat que els reis catalans conquereixin un imperi a la Mediterrània.
A través dels viatges, de les intrigues i dels combats aconsegueix transmetre amb
l’habilitat d’un extraordinari escriptor les emocions, els detalls, els fragments d’una
vida viscuda amb enorme intensitat.
Però a la Crònica de Muntaner no només hi ha guerra, també s’interessa emotivament per les diverses cultures que descobreix, per la geografia que recorre plena
d’evocacions, per la dramàtica situació de l’Imperi grec constantment amenaçat pels
turcs. La guerra, encara que pugui semblar xocant per als lectors d’avui, és un motiu
d’alegria i de goig, ja que permet viure sense treballar només amb el botí, la recompensa de tot guerrer medieval. Amb un llenguatge popular, viu i efectiu. I, en tot
moment, l’orgull de participar en un moment gloriós de la història de Catalunya.

Activitats
44, 46-57 i 59-66

[La Crònica de Muntaner és] l’efervescència de les multituds, les accions de cada
jornada, l’esperit del carrer o del campament. [...] Muntaner havia de ser exagerat.
Ho van ser tots els cronistes medievals, i els posteriors; ho continuen sent sovint
molts dels seus néts universitaris d’avui dia [...]. Tot el català és el millor: el millor
del millor. [...] la seva passió o el seu càlcul són tan intrèpids, tan impacients, que no
es podien expressar d’una altra manera. Una sola ombra de defecte anul·laria la
grandesa persignada del tot. I naturalment, els catalans de la Crònica converteixen
en millor tot allò que toquen, igual com Mides tot ho convertia en or.
Joan Fuster, Lectura de Ramon Muntaner.

1.4. La Crònica general de Pere el Cerimoniós
En Pere el Cerimoniós, Pere IV d’Aragó (1319-1387), redacta el 1387 la quarta de
les grans cròniques estimulat per l’exemple del seu avantpassat el rei Jaume I. Ho
fa ajudat per col·laboradors de la Cancelleria, que li proporcionen gran quantitat
de documentació i, no cal dir-ho, amb una mentalitat molt personal, atent a la
veritat històrica i lluny de l’emotivitat de, per exemple, Ramon Muntaner. És una
crònica escrita amb gran elegància i distinció, però amb un estil molt més contingut que, val a dir, no esborra la personalitat forta i orgullosa del rei, el seu to irònic
i sorneguer, ni tampoc les inquietuds culturals.

Fig. 3. Estàtua de sant Carlemany que
es creu que té com a model Pere el
Cerimoniós. Catedral de Girona.
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L’heroisme èpic i cavalleresc de les cròniques anteriors no apareix aquí: el Cerimoniós és ben conscient que el món que li ha tocat viure és molt diferent del dels
seus predecessors. Està més a prop de la manera d’entendre la política dels prínceps del Renaixement que no pas la del rei Jaume I. Sap que la sang freda, la
subtilesa, la intriga, la crueltat i la manca d’escrúpols són imprescindibles per
mantenir-se en el poder. On abans hi havia el recurs a la voluntat de Déu, amb el
Cerimoniós apareix un argument més creïble: la raó d’Estat.

Unitat 1
La literatura

medieval

Literatures
Veïnes

L’epopeia medieval. La Cançó de Rotllan
L’epopeia es transmetia de manera oral com passa avui amb el teatre o amb les
cançons que duem en l’iPod. Quan llegim les lletres de les cançons o quan llegim
el text que reciten els actors en una obra de teatre o en una pel·lícula, sabem que
no va ser escrit per ser llegit i que cal cantar-lo o escenificar-lo. El mateix passa
amb l’èpica de tots els temps. Del Guilgameix dels sumeris als Eddes escandi
naus, passant per la Ilíada i l’Odissea dels grecs, el Hildebrand germànic,
l’anglosaxó Beowulf o la Cançó de Rotllan, són poemes que es canten i es reciten
per celebrar els fets gloriosos dels avantpassats, les victòries d’un poble, d’una
família, d’un clan que se sent hereu d’uns herois que sent com a propis, fascinat
pels fets d’armes, pel valor, la força, l’alegria i l’entusiasme dels guerrers antics.
L’epopeia és una literatura en blanc i negre. A una banda el bé i a l’altra el mal,
sense matisos ni contrastos. El mal, com és lògic, està representat pels enemics i
el bé pel grup que protagonitza l’epopeia. Una narració que insisteix en la força
del llinatge i dels lligams familiars i col·lectius, en la camaraderia i l’amistat entre
els homes que fan la guerra a l’adversari. L’èpica és una narració que exalta els
valors masculins en un món que és tensió, convulsió i violència.
A mig camí entre la veritat històrica i la fantasia idealitzant, l’èpica preserva, detinguda en el temps, la fama dels antics herois. La fama va ser un concepte fonamental en les societats antigues i medievals. El guerrer més que pels seus valors
religiosos o morals se sent motivat per la glòria, per la possibilitat de ser recordat
més enllà de la mort, perquè el seu nom esdevingui immortal com el de Rotllan a
la seva Cançó. La seva història és inoblidable. Carlemany és derrotat pels sarraïns
als Pirineus espanyols —pels bascos en la realitat històrica— per culpa d’una
traïció d’un dels seus, el cavaller Ganeló. Durant el combat mor tota la rereguarda
de l’exèrcit dels francs, entre la qual destaquen alguns dels seus millors cavallers,
el seu nebot Rotllan i el seu company Oliver. Rotllan es nega a tocar el corn per
demanar ajut al gruix de l’exèrcit que ja ha passat les muntanyes i ja es troba a
França. L’enemic no l’espanta i, obsessionat per la idea de la fama, no vol passar
per covard. Només quan ja són segures la derrota i la seva mort, fa sonar el corn
i adverteix Carlemany. L’emperador venja personalment la mort dels seus i, en un
impressionant duel, derrota Baligant, el cap dels sarraïns i jutja i executa Ganeló
per haver-los traït. No hi ha reconciliació possible entre els francs i els seus enemics. Sembla clar que la versió més antiga de la Cançó de Rotllan que conservem
es correspon amb l’esperit bèl·lic de la Primera Croada que va conquerir Terra
Santa, i que el sacrifici de Rotllan evoca el sacrifici i el martiri de Jesús, fonament
de la religió cristiana.

Fig. 4. Mort de Rotllan als Pirineus es
panyols. Gravat de Víctor Adam.
Activitat
45

per llegir
«Ja sent Roland que la mort a prop té;
per les orelles li surt fora el cervell.
Prega pels pars, que Déu els cridi amb
ell; després per ell a l’àngel Gabriel.
Pren l’olifant per no rebre retrets
i Durandall amb l’altra mà sosté;
i, on amb ballesta pot hom llançar un
cairell, devers Espanya se’n va cap a
un guaret;
puja a un tossal: sota dos arbres bells,
hi ha quatre grades de marbre ben
lluents.
A l’herba verda d’esquena cau estès
i s’hi desmaia, car la mort a prop te».
Fragment de la Cançó de Rotllan.
Traducció de Joan Jubany

Fig. 5. Fragment del Tapís de
Bayeux, del segle xi, que es
conserva a Bayeux (França).
Narra diversos fets previs a la
conquesta normanda d’Angla
terra que va culminar amb la
batalla d’Hastings (1066). Diu
la llegenda que durant aquesta
batalla, un cavaller i joglar ano
menat Taillefer (Tallaferro) va
demostrar les seves dots de
militar i de rapsode recitant a
grans crits la Cançó de Rotllan
mentre feia malabarismes es
pectaculars amb l’espasa i der
rotava nombrosos enemics.
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Portalada de Santa Maria de Ripoll
Per entendre millor la literatura medieval catalana cal que fem una ullada a l’art que es va fer en aquella època. El romànic va ser-ne el més important, juntament amb el gòtic, posterior en el temps. El pòrtic de Santa Maria de Ripoll és
un dels monuments més bonics de l’art romànic, fet cap a mitjan segle xii amb els trets propis de l’escola de Tolosa de
Llenguadoc. És un rectangle de dotze metres per set d’alçada i un de gruix, bastant mal conservat per culpa de l’acció
dels elements meteorològics i d’un greu incendi que va partir el monestir el 1835. El conjunt, que recorda un arc de
triomf romà, té set arquivoltes sostingudes sobre columnes i dues imatges destacades en la part inferior que representen sant Pere —amb les claus— i sant Pau —amb un pergamí.

Una

imatge vitalista i acolorida de la religió

Avui veiem la pedra nua dels edificis romànics, com en la portada de Santa Maria de Ripoll, però no podem oblidar que,
en realitat, la majoria estaven profusament decorats. Hi havia tot de colors brillants i cridaners que ressaltaven les escultures, els altars, els capitells i les voltes de l’estructura dels temples. Eren ambients on s’exhibia una imatge vitalista
i acolorida de la religió, amb sants de pedra amb corones d’or i túniques dels millors teixits. Com a llocs sagrats eren
guarnits sumptuosament amb canelobres i il·luminacions que feien resplendir l’or, la plata, els esmalts i les pedres
precioses i amb colors que decoraven els reliquiaris i les imatges de culte. Les esglésies i monestirs medievals són organitzats com un itinerari a través del qual el creient pot aprendre les veritats fonamentals de la religió i també els detalls
de tota mena d’episodis extrets de la Bíblia i de les vides dels sants que conformen el relat de la veritat a través del qual
es pot obtenir la salvació de l’ànima.

Fig. 6. La portalada de Santa Maria de Ripoll és una Bíblia de pedra o, el que és el mateix, la representació escultòrica d’alguns dels episodis principals de l’Antic Testament. L’art romànic té, entre d’altres, una funció didàctica: vol ensenyar o recordar les veritats de la fe cristiana al poble,
majoritàriament analfabet. Aquesta finalitat és present també en diferents autors de la nostra literatura medieval, especialment en Ramon Llull.
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El romànic, un art totalitzador
Els temples allotgen tot d’escultures —que tenen un significat que cal
interpretar i desxifrar— a les cornises, als arcs, als capitells, als timpans de les portades. Trobem imatges venerables que mouen a la
pietat, al costat d’altres simplement fantàstiques, miraculoses, luxurioses, fins i tot n’hi ha de terribles i de grotesques perquè l’experiència
del mal i de la por també té cabuda dins de les esglésies romàniques.
És un art totalitzador que no vol oblidar res. De tota manera, i per sobre de tota altra dimensió, s’imposa la força de la serenitat arquitectònica del romànic, feta de lògica i de rigor matemàtic, d’equilibri i de
coherència. Déu és el gran arquitecte del món.

Fig. 7. Capitell del segle xii procedent del monestir de
Sant Pere de Roda i atribuït al mestre de Cabestany.
Està esculpit en marbre i representa uns caps de monstres. Museu del Castell de Peralada (Alt Empordà).

Mentre els capitells historiats expliquen els detalls i les anècdotes del
relat religiós —la columna i el capitell no són altra cosa que una idealització de l’arbre, entès com a connexió entre el món terrenal i el celeste—, l’estructura ordenada de l’església reflecteix la creació divina,
l’ordenació assenyada del món segons els desitjos de Déu, la
intel·ligència i la raó supremes. D’entre el bosc de les columnes, buscant el camí recte, buscant la llum exterior que penetra en el temple,
el creient pot arribar a trobar allò que la seva espiritualitat estava buscant. L’art medieval és una festa dels sentits. Està organitzat per seduir la vista i el tacte —amb l’acompanyament de la música que fascina l’oïda i l’encens que atrapa l’olfacte— però per portar al visitant o
peregrí més enllà del sentits. És una experiència visible que porta a
l’invisible, a anar més enllà, a la profunditat de la fe religiosa.

Per què romànic?
El concepte apareix el segle xix, extret de la terminologia
de la lingüística neollatina i s’aplica per igual a l’arquitec
tura i a la pintura que va actualitzar i continuar l’herència
artística de Roma, de Bizanci i de l’Orient en general. Es
va estendre per tot Europa, però en especial, entre els se
gles ix i xi quan apareixen les primeres grans basíliques
romàniques. Té tres elements arquitectònics bàsics i fona
mentals: l’arc de mig punt, la volta, que imposa les cons
truccions en pedra per damunt de les fetes en fusta —tot i
que la fusta serà molt habitual durant tota l’Edat Mitja
na—, i l’intercolumni, amb una estructura que fragmenta
l’espai i que fa de lligam entre els altres elements arquitec
tònics (pilars, arcs, contraforts).
L’art romànic és, de fet, molt divers a tot Europa i presenta
arreu manifestacions ben particulars. Però, en general, es
pot dir que els edificis romànics acostumen a ser de peti
tes dimensions —com les esglésies catalanes de la vall de
Boí— i ofereixen al creient un espai de recolliment,
d’ombra i de penombra, de llum focalitzada només en al
guns punts gràcies a uns murs sòlids i protectors. Un espai
més fosc que no pas clar perquè representa una manera
d’entendre la religió des de l’experiència del misteri origi
nal. L’espai que trobem en els temples romànics ofereix un
ambient críptic, iniciàtic, fins i tot de temor davant de la
possibilitat de la ira divina. Mostra clarament una forta
consciència de la feblesa de l’enteniment humà davant
d’una concepció superlativa de Déu.

1.

2.
3.

Identifica els elements més característics de l’arqui
tectura romànica tal com apareixen en l’anvers i el revers
del bitllet de deu euros. 3 2
a

s Cerqueu i vegeu detalladament la portalada de
Santa Maria de Ripoll a: www.monestirs.cat 1 Què és
el que més t’ha sorprès?

Coneixes exemples d’edificis romànics europeus o
d’obres mestres de la pintura romànica catalana?
Busca’n imatges i informació, i exposa-ho a classe.
d
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qq La seducció de l’aventura.

L’inici de la conquesta de
Mallorca

I, mig any després, era a Tarragona. I va voler Nostre Se
nyor que, sense haver manat que es convoquessin les corts,
s’hagués aplegat allà la major part dels nobles de Catalu
nya; és a dir, En Nuno Sanxes, fill del comte don Sanxo, i
En Guillem de Montcada. I el comte d’Empúries i En
Ramon de Montcada i en Guerau de Cervelló i En Ra
mon Alamany i en Guillem de Claramunt i en Bernat de
Santa Eugènia, senyor de Torroella. I En Pere Martell,
ciutadà de Barcelona que sabia molt del mar, ens va convi
dar a mi i a tots aquells nobles que eren aquí amb mi. I
quan estàvem acabant de menjar, van començar a discutir
entre ells. I vaig dir:
—¿Quina terra és Mallorca i com és de gran aquell regne?
I li ho van preguntar a En Pere Martell perquè havia estat
capità de nau. I En Pere Martell els va dir que els
n’informaria perquè ja hi havia estat una vegada o dues, i
que calculava que l’illa de Mallorca feia unes tres-centes
milles; que Menorca mirava cap a Sardenya, en direcció a
aquella illa orientada a gregal. I que Eivissa estava situada
a garbí. Que Mallorca era la principal de les altres illes, les
quals feien el que els manava el senyor de Mallorca. I que
encara hi havia una altra illa on hi vivien sarraïns anome
nada la Formentera i que era a prop d’Eivissa ja que hi
havia una llenca de mar d’una milla entre Eivissa i la For
mentera.
Acabat el dinar van presentar-se al meu davant i van dir:
—Senyor, hem preguntat a En Pere Martell sobre una
cosa que creiem que us agradarà: sobre una illa anomenada
Mallorca. En aquesta illa hi ha un rei i té aquell regne al
tres illes sota el seu poder, Menorca i Eivissa, les quals es
tan sotmeses al rei de Mallorca. El que Déu vol ningú no
ho pot desviar ni eliminar. Us agradarà i pensem que és bo
que vós conqueriu aquella illa per dues raons: la primera,
perquè tant vós com nosaltres valdrem més; i l’altra és que
serà una cosa meravellosa per a tots aquells que sentiran
parlar d’aquesta conquesta ja que us apoderaríeu d’una ter
ra i d’un regne que és mar endins, allà on Déu la va voler
formar.
I vaig escoltar aquelles seves paraules i em van agradar
molt. I els vaig respondre així:
—Em plau molt aquesta idea que ja veig que hauré de fer
per vosaltres. El que a mi em pertoqui no quedarà sense fer.
Allà mateix vam acordar i decidir que convocaríem les
nostres corts generals a Barcelona... (Capítol 47).
[...]
I vet aquí que així va començar la travessa cap a Mallorca.
I vam fixar el dia en què, a mitjans de maig, tots fóssim a
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Salou. Es va dissoldre la cort i cadascú es va dedicar a
preparar-se després que tots els nobles haguessin jurat
que el primer de maig serien a Salou amb tot el que cal
gués per travessar cap a Mallorca. I que ningú no hi fal
taria. I el dia acordat jo hi vaig ser i m’hi vaig estar fins a
l’entrada de setembre guiant la travessa i esperant les
naus, les embarcacions i les galeres que havien de venir.
Per això vaig esperar tant, perquè part de l’estol era a
Cambrils, però la major part va arribar on jo era, al port i
a la platja de Salou; les restants es van quedar a Tarrago
na perquè eren d’aquell lloc. I l’estol va ser tan nombrós
que hi havia vint-i-cinc naus grans i divuit tarides i dotze
galeres i, entre bucs i galiots, n’hi havia cent. En total
cent cinquanta embarcacions grans sense comptar les
menudes... (Capítol 55).
[...]
Vam salpar el dimecres al matí de Salou amb vent de terra
ja que, després d’haver esperat tant de temps, qualsevol
vent ens era bo mentre ens pogués moure de la costa. I,
quan els de Tarragona i els de Cambrils van veure que
l’estol sortia de Salou també es van fer a la mar. Era molt
bonic de veure tant per als que s’havien quedat a terra com
per a nosaltres, tot el mar semblava blanc de tantes veles
com n’hi havia, així de gran era l’estol. Jo navegava al dar
rere de l’estol, en la galera de Montpeller i vam fer recular
i no vam deixar passar ben bé mil homes que, en barques,
ens volien seguir. I quan ja havíem navegat unes vint milles
de mar el vent va canviar a llebeig; aleshores van presen
tar-se els oficials de la nostra galera, els quals, d’acord amb
els pilots, em van dir:
—Senyor, som els vostres súbdits i hem de protegir el
vostre cos i la vostra persona i també donar-vos els millors
consells tan bé com sabrem.
I van afegir:
—Aquest temporal de llebeig que tenim al damunt no
només no ens afavoreix a nosaltres ni al vostre estol, sinó que
us és tan desfavorable que no podreu desembarcar en tota
l’illa de Mallorca. El nostre consell és que doneu la volta i que
torneu a terra, que Déu us donarà aviat el temps que us cal
perquè pugueu travessar.
Després d’haver sentit el que havien dit i el seu consell
vaig dir-los que no ho faria per res del món. Que ja n’hi
havia molts que amb les seves naus havien fugit perquè
havien pres mal en la navegació i no gosaven acompanyarme; i que si jo tornava a terra tots es dispersarien perquè
no eren homes valents.
Vaig emprendre aquest viatge en la fe de Déu i contra
aquells que no creuen en ell; i que caurem al damunt d’ells
per una d’aquestes raons: o per convertir-los o per des
truir-los i que tornarem aquell regne a la fe de nostre
Senyor. És més: ja que anem en nom seu confiem que ell
ens guiarà. (Capítol 56).
Llibre dels fets de Jaume I
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1 comprensió
4.

5.
6.
7.

s En el dinar en què sorgeix la idea de la conquesta
tots els personatges citats són de l’estament de la noblesa, cavalleresc, menys un. Qui és? Quina importància té aquest personatge?

a Explica l’expressió: «Déu ja us donarà aviat el temps que
us cal». Quina és l’actitud del rei davant de les dificultats?

2 recerca
15.

Busca a Internet per què l’estol de la conquesta va
sortir del port de Salou i no del de Barcelona. 1

d

s Com aconsegueix el rei Jaume I suscitar l’interès
per la conquesta de Mallorca? Quins recursos expressius
utilitza?

16.

a Com es retrata el rei a si mateix? Quin és el seu
comportament, com aborda la qüestió de la conquesta?
De quina manera el tracten la resta de personatges?

Busca a Internet o en un diccionari els tipus d’em
barcacions que van ser utilitzats per fer la travessa de
Mallorca. 1 3

17.

a Quina importància tenen les conviccions religioses
en aquests fragments? Cita les frases del text on es destaca la importància de la religió en les decisions polítiques del rei. 2

Quins noms de vents apareixen en els fragments
que has llegit? Busca quines orientacions tenen amb
l’ajut d’una rosa dels vents. 3

18.

d

19.

d

8.

d

9.

d

10.

d

Quins motius que no apareixen en el text són també
decisius per emprendre la conquesta de Mallorca?
Per què el rei no pot salpar en les dates previstes?
Com penses que funcionava un exèrcit medieval compost de senyors feudals? Fins a quin punt les ordres del
rei són respectades? 3
Per quin motiu el rei no fa cas del consell d’ajornar
la invasió de Mallorca? Quines són les dificultats de l’organització de l’expedició?

11.

a

12.

d

13.

14.

Reprodueix la frase que expressa l’aspecte estètic
de la campanya militar. Quins recursos estilístics i expressius fa servir el rei? La guerra pot ser bella des de la
perspectiva d’un rei medieval? Per què? 2
Per què el rei no permet que s’afegeixin a l’expedició els espontanis que volen acompanyar-los?

Quins valors cavallerescos pots identificar en els
fragments que has llegit? Tingues en compte que els valors cavallerescos... més destacats són la noblesa, el
poder, la riquesa, la continència, la bondat, la generositat, la dolçor, la cortesia, la humilitat, la saviesa, la seriositat, el valor, la força, el coratge, la fidelitat, la lleialtat i
l’honor.

d

d

La nau en la qual viatja el rei és la de Montpeller.
Investiga quina relació biogràfica, íntima, té la ciutat de
Montpeller amb el rei Jaume I.

Quants anys té el rei Jaume I quan inicia l’expedició
de la conquesta de Mallorca? Quina relació tenia amb la
memòria del seu pare tenint en compte el desastre militar de la batalla de Muret i les males relacions amb la
seva mare, Maria de Montpeller? Són dos guerrers comparables entre ells?

3 reflexió
20.

Què pensaria el rei Jaume I sobre els arguments
dels valors pacifistes d’avui? Quins arguments es poden
establir a favor i en contra del seu projecte d’expansió
territorial? Quins valors cavallerescos es poden trobar en
els fragments del Llibre dels fets?

d

4 redacció
21.

a

22.

Redacta una notícia de diari breu amb la informació
que apareix en els fragments que has llegit. Fes dues llistes en les quals comparis els recursos estilístics del text
autobiogràfic del rei amb els recursos estilístics d’un text
informatiu. 3 2
a

a Imagina que el rei àrab de Mallorca hagués decidit conquerir Barcelona. Redacta un fragment que narri l’inici de
l’expedició vista des del punt de vista dels sarraïns. 3 2

Fig. 8. Miniatura del còdex
de 1343 del Llibre del fets
que representa el dinar en
què es va decidir la conquesta de l’illa de Mallorca.
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COMENTARI DE TEXT
L legeix el text i el seu comentari, i completa’l responent les
preguntes del tercer apartat. Trets gramaticals i estilístics».
la mort de rei en pere eL catòlic a muret

Guillem de la Barra els comandava,
els desplegà en tres grups

amb les senyeres al capdavant

i, de dret, ataquen el campament.
Carreguen travessant els pantans,

senyeres desplegades, penons tremolant.

Els escuts i els elms van coberts d’or batut,

els ausbergs i les espases sota el sol fulguren.
Quan el bon rei d’Aragó els veu

amb un grapat d’homes va a trobar-los
mentre els homes de Tolosa marxen
sense escoltar ni comte ni rei.

No en saben res fins que els francesos ja hi són;
van fins on és el rei, que es dóna a conèixer.

Crida: «Jo sóc el rei!» però no el senten pas,

literària

Comentari
Situació
Aquest fragment pertany a la Cançó de la croada, un text escrit
per dos autors, Guilhem de Tudela —fins al vers 2 772— i un
segon, de qui en desconeixem el nom. És un poema escrit en
occità entre el 1208 i el 1218 i narra —sovint de primera mà—
la invasió i brutal repressió de Tolosa i del Llenguadoc durant la
croada que els francesos van emprendre contra l’heretgia càtara seguint un mandat papal. En aquest fragment es descriu la
mort en combat del rei Pere el Catòlic durant la batalla de Muret, una de les grans derrotes militars de la història de Catalunya. Els tolosans, catalans i aragonesos s’enfrontaven en aquesta
localitat propera a Tolosa contra l’exèrcit croat del rei de França.
Confiats per la seva superioritat militar i numèrica no van saber
reaccionar a temps a l’atrevit atac del cap croat Simó de Montfort, el qual els va derrotar. El rei català hi va deixar la vida. Havia estat un combatent excel·lent però de manera temerària es
va presentar a la batalla d’incògnit, sense les insígnies ni senyals reials que, probablement li haurien salvat la vida. Pocs reis
i grans nobles morien en les batalles perquè si eren derrotats
se’ls solia mantenir vius per una raó molt poderosa: en podien
demanar un fabulós rescat.

Contingut

Fins a Rivel va durar el carnatge.

El fragment narra la cavalcada o incursió d’un dels principals
caps croats, Guillem de la Barra contra el campament del rei
Pere. L’autor anònim mostra un gran talent en presentar-nos
l’escena i la rapidesa amb què es van desenvolupar els fets. El
rei català s’enfronta als enemics però els aliats tolosans se’n
van del combat perquè no entenen què està passant. Quan
Pere el Catòlic es veu atrapat i perdut es vol donar a conèixer i,
per aquest motiu, crida ben fort que ell és el rei perquè no el
matin. El poema afirma que no el van sentir, és a dir, que, durant el fragor de la batalla, els croats no van escoltar les seves
paraules o potser no les van voler escoltar, és a dir, no se’l van
creure. Un cop mort el rei i propagada la notícia a gran velocitat, el poderós exèrcit catalanotolosà es desmembra i tothom
fuig corrents. És aleshores quan els francesos persegueixen i
maten molts dels seus adversaris.

Anònim, Cançó de la croada contra els albigesos, vv. 3053-3076.

Trets gramaticals i estilístics

el fereixen i colpegen tan durament
que la sang es vessa per terra.

Cau mort aleshores, tot estès.

Ho veuen els seus i se senten perduts.

L’un fuig cap aquí, l’altre cap allà, no es defensen
i els francesos els encalcen i els abaten.
Amb tanta crueltat els han caçat

que qui se n’escapa viu és per miracle.

— La poesia èpica utilitza recursos estilístics per indicar el
ritme i la rapidesa dels esdeveniments. Abunden els verbs? Què indica que uns verbs estiguin conjugats en pretèrit
i els altres en present?
— Quina funció estilística té la descripció de les armes lluents?
Quins colors se’ns suggereixen al llarg de la narració?
— Què volen dir aquestes paraules en el context del fragment:
senyera, ausberg, elm, or batut.

Conclusió

Fig. 9. Representació de la batalla de Muret.
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És un moment trepidant de la narració, gairebé cinematogràfic. Com a bon text èpic dóna una gran importància a l’acció i
a la visualitat dels fets que descriu. La identitat cavalleresca i
les formes d’entendre la guerra, l’esforç i la valentia de l’Edat
Mitjana queden perfectament reflectides.
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qq El perillós retorn del rei

En Pere del torneig de
Bordeus

[El rei, els seus tres cavallers i el mercader que l’acompanyen
deixen Bordeus i] cavalquen i se’n van tan veloçment [...]
que a mig matí ja són ben bé a tres llegües de la ciutat de
Baiona en una petita vileta i aquí entren en un hostal. I van
donar de menjar als cavalls i el rei i els cavallers van dinar i
també el mercader amb pa i truites d’ous i vi. I un cop dinats al rei li van venir moltes ganes de dormir i va dir que
calia que dormís, que la son s’apoderava d’ell perquè feia
tres nits i tres dies que només havia pogut dormir una
mica. [...]
I es va deixar caure en un llit i dormí molt poc perquè el
van despertar poc després. I va muntar a cavall i els seus
companys amb ell. I cavalcaren molt, tot el dia i tota la nit,
fins que van arribar a un castell del rei de Castella que es
diu Hondarribia, i aquí el rei estava segur i va ser molt ben
acollit per les gents d’aquell castell. I aquí va descansar
força fins que el seu procurador, En Gilabert de Cruïlles,
que s’havia quedat a Bordeus, va arribar amb una carta que
havia fet fer i segellar al senescal de Bordeus. A continuació va marxar d’aquell castell amb la seva companyia, és a
dir, amb els tres cavallers que havien anat amb ell, un dels
quals era En Blasco d’Alagó, i l’altre En Bernat de Peratallada i l’altre En Corral Llança; i el mercader es deia En
Domingo d’Osca i amb En Gilabert de Cruïlles i oficials
seus que aquí l’esperaven. I cavalcà així tres dies entre els
límits de Castella i de Navarra sense que ningú no sabés
que era el rei fins que va arribar a una vileta que pertanyia
a una senyora de Castella a l’entrada de Navarra. Hi van
arribar a mig matí i van preparar el dinar perquè des d’allà
fins a Tarassona no hi havia ni quatre llegües.
I En Joan Nunyis d’Albarrasí havia posat espies pels camins
i pels pobles perquè vigilessin i li fessin saber si veien passar
el rei. I d’això, el rei no en sabia res. I li van dir a En Joan
Nunyis que el rei s’acostava i que es pensaven que passaria
per aquella vila: que l’aturés en el camí i que el capturés. Per
aquest motiu va situar-se a mitja llegua d’aquella vileta amb
quatre-cents cavallers. I mentre el rei descansava i es paraven les taules, la senyora d’aquella vileta va saber que el rei
d’Aragó era allà, i com que coneixia els plans que En Joan
Nunyis tenia previst de fer i que era ben a prop, anà a veure
el rei i el rei la va acollir amb molta gentilesa.
—Senyor —li va dir—, us prego que us protegiu el millor
que pugueu i que no us hi atureu; que En Joan Nunyis és a
prop d’aquí, a mitja llegua, amb quatre-cents cavallers, i he
sentit que ell ha estat informat sobre vós, que havíeu de
passar per aquí. I per això ha vingut.
Quan el rei va sentir això, va fer-se donar aigua a les mans
i els cavallers també i van acabar el dinar ràpidament. I a
continuació el rei va enviar un escuder allà on era En Joan

Nunyis per dir-li que volia parlar amb ell i que l’esperés a
mitja llegua d’aquella vileta. I tot seguit el rei va enviar tota
la seva companyia a Tarassona i no va voler que es quedés
ningú amb ell excepte un escuder que coneixia tot el territori i els camins. Va dir als seus que marxessin al més aviat
possible a Tarassona, que allà hi trobarien el seu fill
N’Alfons i que l’hi esperessin. I el rei, un cop va haver fet
marxar la seva companyia, també va muntar el seu cavall,
vestit amb el seu gonió i, a sobre, el perpunt de seda, i el
casc de ferro al cap i una ascona muntera a la mà; i l’escuder
en un rossí ràpid amb una llança a la mà. Van marxar
d’aquella vileta i van tornar cap a aquella banda per on
havien vingut ben bé mitja llegua; i després van travessar
en direcció a Castella pujant per una serra. I quan van ser a
dalt de tot de la serra, el rei va veure ben lluny, al pla, en
una banda davant d’aquella vileta, En Joan Nunyis que
havia distribuït els seus cavallers en grups. Es pensaven que
trobarien el rei tal com els ho havia dit l’escuder i que el
podrien rodejar perquè no es pogués escapar per enlloc.
Però el rei i l’escuder eren allà dalt, al capdamunt d’una
muntanya.
Tant van cavalcar de través en direcció a Castella que es
van allunyar d’aquell indret on era En Joan Nunyis, ben bé
a una llegua. I després van anar de dret pel camí que els
duia a Tarassona. Quan la companyia del rei havia arribat
a Tarassona i havia dit que havien deixat el rei tot sol i que
no sabien on era i que En Joan Nunyis l’aguaitava al camí;
de manera que quan N’Alfons, el fill del rei, ho va sentir,
muntà a cavall i amb tots els seus cavallers i van prendre
les seves armes, i també els soldats a peu, i van córrer cap
a aquella banda per on els va semblar que el rei havia de
venir. I quan van haver recorregut dues llegües i van arribar al peu d’una gran muntanya, miraven al seu davant i
van veure venir el rei que va baixar per la baldana d’aquella
muntanya amb l’escuder. El seu cavall anava suat i cansat.
I el rei, dalt del cavall, tot esparverat, suat i colrat del sol
que l’havia tocat, va reunir-se amb ells, i N’Alfons li va
besar la mà, i tots els altres i van tenir una gran alegria
d’haver-lo recuperat sa i estalvi; i n’hi va haver molts que
no es van poder estar de plorar quan van saber les penes i
perills que havia hagut de sofrir i, sobretot perquè el van
veure venir tot sol amb el seu cavall, amb les armes a
l’esquena. Anava tot suat i colrat del sol, de la calor, que era
molt gran.
I aquí el rei es va desarmar i es va vestir amb vestidures de
seda molt riques i muntà en un palafrè; i després va cavalcar amb N’Alfons i, amb tota l’altra gent, va anar fins a
Tarassona. I després els barons i els cavallers de Catalunya
i d’Aragó i els rics homes que anaven a la ciutat de Bordeus
per manament del rei, van trobar el rei a Tarassona que
havia vingut de Bordeus. I se’n van sentir ben alegres i satisfets. I el rei va estar molt content d’ells i els va acollir
molt gentilment, així com un bon senyor deu acollir bons
vassalls. [...] (Capítol 105).
Crònica del rei En Pere de Bernat Desclot
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5 comprensió
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

37.

s Compara l’actitud expeditiva del rei Jaume I amb
la del seu fill el rei Pere. Quina imatge dóna Desclot del
rei Pere? Amb quin tipus de llenguatge ho aconsegueix?

Per què Desclot dóna tants detalls de l’itinerari que
segueix Pere el Gran per tornar al seu regne? Quins
detalls de la vida quotidiana esmenta? Quina finalitat
creus que té esmentar tots aquests detalls? Per què ho
fa Desclot?
s

38.

Com notem el perill en què es troba el rei? Quins
recursos expressius es fan servir?

39.

Pere el Gran va ser considerat un rei cavalleresc,
una figura que es corresponia amb els valors de la cavalleria. Quins són aquests valors i on es poden identificar
en el text? 2

Quina funció té la senyora de la vileta en el text?
Explica la importància que té el control de la informació
en el desenvolupament de l’aventura.
s Per què el rei se separa del grup que l’acompanya i
es queda només amb la companyia d’un escuder? És
una decisió prudent?

En què s’assembla el comportament del rei En Pere
amb el comportament dels herois de les pel·lícules
d’aventures? Quina utilització política creus que persegueix Desclot en mostrar el rei amb aquesta actitud tan
atrevida? Quina relació té l’estil de la crònica de Desclot
amb les novel·les cavalleresques? 3

d

8 redacció

a

s

Busca a Internet l’origen d’aquest text. És el conegut
episodi del desafiament de Bordeus. Per què el rei té tant
d’interès en comportar-se de manera cavalleresca? Quin
és l’origen del seu enfrontament amb els francesos? 1
d

7 reflexió

a

d Per què el rei amaga la seva personalitat durant el
viatge? Sense els mitjans de comunicació actual, com
creus que es podia identificar un rei que viatja d’incògnit? 3

literària

40.

s Torna a redactar el text en primera persona, com
ho haurien fet Jaume I i Pere el Gran. Quins avantatges
i quins inconvenients té la primera i la tercera persona
des del punt de vista de les intencions narratives de
Desclot? 2

Imagina que ets el cuiner del rei Pere. Descriu el
que saps del comportament del rei des del punt de vista
del cuiner. Pots presentar una imatge positiva del rei des
d’aquesta perspectiva? 3

d

Quina és l’estratègia del rei per evitar ser segrestat?
Quines conseqüències creus que hauria tingut la seva
detenció per part dels enemics?
s

s El text assegura que alguns personatges van plorar
en veure el rei sa i estalvi. Justifica aquest detall des de
la perspectiva del comportament d’un cavaller medieval.
Què fa tant emotiu l’episodi?

Explica quina és la intenció de Desclot quan parla
de l’aspecte del rei, tot suat i colrat pel sol. Per què creus
que el primer que fa és canviar-se de vestit?

s

En quins aspectes creus que el fragment de Desclot
mostra que la societat medieval és una societat de la
imatge? Creus que es podria filmar un tros d’una pel·
lícula basant-se en aquest text? 3
d

6 recerca
34.

35.
36.

30

Escriu les paraules específiques de l’abillament
d’un cavaller que apareixen en el text. Busca què volen
dir i fes un dibuix aproximat de l’aspecte que havia d’oferir el rei en aquest episodi. 3

d

En el text es parla del fill del rei Alfons. Busca de
quin personatge històric es tracta.
d

Busca un mapa de l’època de Pere el Gran, amb les
fronteres entre els Estats d’aquella època i dibuixa-hi
l’itinerari que es descriu. 3

d

Fig. 10. Tarassona, a la província de Saragossa, és l’escenari final
d’aquest episodi de la crònica de Bernat Desclot. Per la situació
geogràfica, molt a prop de la frontera del regne d’Aragó amb Castella, va ser un emplaçament d’importància estratègica durant l’Edat
Mitjana.
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medieval

COMENTARI DE TEXT

L legeix el text i el seu comentari, i completa’l responent les
preguntes dels apartats segon («Contingut») i quart («Conclusió»).
EL REI EN JAUME ÉS FERIT

Una altra vegada els homes de l’arquebisbe de Narbona van
tenir una escaramussa amb els de dins. Desconeixien la manera
de guerrejar dels sarraïns, que fugien d’ells per atreure’ls cap a
la vila. I vaig veure que els peons s’abrandaven quan fugien els
enemics, i els vaig enviar missatge que no els encalcessin que, si
no, els sarraïns els farien molt de mal.
No se’n van voler estar pel nostre missatge, i tement per ells,
que en podien morir més de trenta quan els sarraïns els ataquessin, em vaig apropar a on eren a cavall i els vaig encaminar.
I quan ja me’n tornava amb els homes em vaig girar cap a la
vila per veure els sarraïns, que ja havien fet sortir el gros de
l’exèrcit. Un ballester em va disparar i, travessant el capell de sol
i el batut, el cairell em va encertar al cap, prop del front. I, gràcies a Déu, no traspassà el crani, però se’m clavà al bell mig del
cap la punta de la sageta. De la ira que em va agafar, vaig donar
tal cop amb la mà a la sageta que la vaig trencar, i em queia la
sang per la cara, i amb la capa de seda que portava m’eixugava la
sang, i em vaig posar a riure perquè la host no s’alarmés.
I vaig entrar al campament on m’estava i se m’inflà tota la cara i els
ulls, fins al punt que de l’ull de la part on m’havien ferit no m’hi
vaig poder veure durant quatre o cinc dies. I quan se’m va desinflar
la cara, vaig cavalcar entre la host perquè la gent no es desesperés.
Jaume I, Llibre dels fets. capítol 266

Comentari
Situació
El fragment pertany al setge de la ciutat de València dirigit pel
rei Jaume el Conqueridor. Les escaramusses tenen tanta importància com les batalles campals i, en qualsevol moment, es pot
produir un fet inesperat. El rei Jaume I podria haver mort durant
aquest episodi, de manera imprevista, com li va succeir al seu
pare, Pere el Catòlic durant la batalla de Muret.

Contingut
— Quina és l’exposició dels fets? Quina informació se’ns dóna
sobre les tàctiques militars dels sarraïns? L’arquebisbe de
Narbona tenia prou coneixement de la guerra? Explica
quins trets fan deduir la resposta.
— Explica quina és l’actitud del rei quan és ferit. Què aconsegueix amb el seu comportament? Quina importància té
l’episodi per a la construcció de la figura del monarca, tal i
com l’ofereix el Llibre dels fets?

Trets gramaticals i estilístics
El fragment mostra que el Llibre dels fets està destinat a la
lectura pública, en veu alta, i no a la lectura individual. Hi ha
una gran presència del llenguatge oral i quotidià (per exemple:
«que, si no, els sarraïns els farien molt de mal» o la reiterada
presència de partícules copulatives i i que). Val a dir que hi ha
presència de paraules o expressions que avui ens són desconegudes perquè fan referència a realitats que ja no existeixen
o no són habituals, per exemple: capell de sol, un barret molt
comú que, duia tothom. És, per entendre’ns, el famós barret
que fa servir Robin Hood en la iconografia clàssica o el batut,
una mena de teixit de malles metàl·liques que cobria el cap, o
el cairell, una fletxa de ballesta, molt perillosa perquè es disparava a gran velocitat. O la paraula host que vol dir, simplement,
‘grup d’homes armats’.

Conclusió
Redacta una conclusió tenint en compte tots els aspectes analitzats.

Fig. 11. Gravat del segle xix que representa Jaume I a cavall

Fig. 12. Ballesta medieval.
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qq Els almogàvers defensen

Gal·lípoli

[...] I quan es va fer de dia, les galeres van venir a prendre
terra. I jo, amb un bon cavall que tenia i amb un terç de
cavalls armats amb llorigues i perpunts, vaig impedir als
encarregats les naus que prenguessin terra fins després de
mig matí, i al final, deu galeres van poder prendre terra
força més lluny. I evitant que no prenguessin terra, va
caure el meu cavall i un escuder meu va descavalcar i em
va donar el seu; i, tot i que mai havia corregut tant, entre
jo i el cavall que era a terra, en vam treure tretze ferides.
Però quan vaig pujar sobre l’altre cavall vaig fer pujar
l’escuder a les anques del cavall i vaig entrar al castell amb
cinc ferides que duia, no em feien mal llevat d’una
d’espasa que tenia al llarg del peu. I aquella i les altres me
les vaig fer curar de seguida. Així és que només vaig perdre aquell cavall.
Quan els de les galeres van veure que jo havia caigut van
cridar:
—Mort és el capità! A ells! A ells!
Llavors van prendre terra tots alhora. I van saber ordenar
molt intel·ligentment les seves tropes, de tal manera que
de cada galera sortia una senyera amb la meitat de la xusma. Es va ordenar d’aquesta manera: que si algun d’ells
que anava al combat tenia fam o set, o era ferit, que tornés a la galera i, si era ballester, que sortís un altre ballester; i si era llancer, el mateix; de manera que en aquells
que donaven la batalla no poguessin afluixar per res, ni
per anar a menjar ni per cap altra raó, sinó que donaven la
batalla de ple.
I, així, van sortir ordenadament i cadascun d’ells pensà de
donar batalla on els havien assignat perquè combatessin
amb els altres de la xusma. I pensaven combatre molt vigorosament i nosaltres, defensar-nos. Ells llançaven tants
cairells que gairebé ens impedien de veure el cel; i aquestes ràfegues de cairells duraren gairebé fins a primera
hora de la tarda, de manera que tot el castell n’era ple.
¿Què no us diré per explicar que els que érem a fora no
estiguéssim tots ferits? A un cuiner meu que era a la cuina bullint gallines per als ferits li va arribar per la xemeneia una fletxa que se li va clavar més de dos dits a
l’espatlla. ¿Què us diré? La batalla va ser molt dura, i les
nostres dones, amb rocs i pedres (que jo n’havia fet posar
moltes al mur i a la barbacana) es defensaven tan fortament que era meravellós de veure. És ben veritat que hi
havia una dona que tenia cinc ferides de cairell a la cara i
encara es defensava com si no tingués cap mal. I d’aquesta
manera va durar aquesta batalla fins a l’hora de despertar-se.
Quan va arribar l’hora de despertar, el capità, que es deia
N’Antoni Spíndola [...] es va ben armar i amb tres-cents
homes de les millors cases de Gènova que hi havia, i
32
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enarborant cinc senyeres va sortir de les galeres. Tan aviat
com m’ho van dir jo vaig pujar a la muralla i els vaig veure venir; a l’instant vaig fer armar el meu cavall i els altres
sis cavalls armats que hi havia. I quan van ser ben arreats
i preparats, que no els faltés de res, vaig fer venir cent
homes dels millors que tenia i vaig fer que es traguessin
les armadures perquè feia molta calor i ja érem a mig juliol. Vaig veure que els enemics s’havien quedat sense
cairells perquè ja no en disparaven: els havien gastats
tots. I en camisa i en bragues, cadascun amb una daga i
una llança a la mà, i amb les espases cenyides i el punyal,
vaig fer que s’armessin. I quan el capità —com he dit,
N’Antoni Spíndola—, amb tots aquells homes de bona
família, amb les cinc senyeres, van arribar fins a la porta
ferrissa del castell i després d’una molt bona estona que
ens atacaven amb tota la seva força i la major part d’ells ja
treien la llengua de set i de calor, llavors, jo em vaig encomanar a Déu i a la meva senyora santa Maria i vaig fer
obrir la porta. I amb els sis cavalls armats i els homes a
peu que, d’aquesta manera van sortir ben lleugers, vam
atacar on eren les senyeres de tal manera que, al primer
cop, en vam abatre tres. I ells, quan van veure que nosaltres atacàvem així, amb tant de vigor, a cavall i a peu, es
van quedar tan derrotats que ben aviat els vam veure les
espatlles. ¿Què us diré? Que tot seguit N’Antoni Spíndola va perdre el cap en el mateix lloc on ens havia desafiat i, amb ell, tots els gentils homes que havien sortit
amb ell; d’aquesta manera en un moment hi van morir
més de sis-centes persones dels genovesos. I us dic que,
per les escales de les galeres, van pujar els nostres mesclats amb ells, de manera que en realitat, només que haguéssim tingut cent homes frescos més, hauríem retingut
més de quatre galeres. Però nosaltres estàvem tots tan
ferits i esgotats que els vam deixar anar a la seva mala
ventura. [...]
Així, desbaratades les galeres dels genovesos, morts i
destruïts, amb el marquès van anar a Gènova, i les de
l’emperador van anar a Constantinoble; i cadascuna va
marxar amb la seva mala sort i nosaltres ens vam quedar
alegres i satisfets. I l’endemà, quan els de la companyia
van saber que jo havia estat assetjat, els que estaven ben
encavalcats van córrer precipitadament i en una nit i un
dia van fer més de tres jornades, de manera que l’endemà
al vespre ja havien vingut més de vuitanta homes a cavall. I després, passats dos dies, va arribar tota la host i
ens van trobar a tots amb els caps embenats i ferits, i els
va irritar molt no haver estat amb nosaltres. Però tots
vam alegrar-nos molt els uns amb els altres, i vam fer
grans processons per donar gràcies a Déu per les victòries que ens havia donat. I ells ens van donar a tots
una bona part del que havien guanyat, de tal manera
que tots plegats, gràcies a Déu, vam ser més que rics.
(Capítol 227).

Crònica de Ramon Muntaner
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56.

d

Explica quin tipus de llenguatge té Muntaner com a
cronista. Quines similituds i diferències té respecte del
rei Jaume I i de Desclot? 2

57.

d

Podem considerar que aquest text té un registre
èpic? Justifica fins a quin punt podem dir que la nar
ració és realista o, per contra, és una narració fanta
siosa.

58.

9 COMPRENSIÓ
41.
42.

43.
44.
45.

a

a

Per què Muntaner anomena xusma els enemics?
Quina opinió creus que en té?
a

a Quina funció té la coneguda expressió de Muntaner
«què us diré»?

Quina funció té la presència del cuiner en el text?
Compara’l amb l’esment que fa Desclot de la taula del rei
Pere.

d

46.

Explica la personalitat de Muntaner segons es retra
ta ell mateix en el text? Quin aspecte físic li donaries?

47.

Quina importància tenen les dones en aquest frag
ment? Compara-la amb la presència o absència de
personatges femenins en els textos del rei Jaume I i de
Desclot.

48.
49.

59.

60.

d

61.

Explica la funció que té el guany econòmic en
aquesta batalla. Quina opinió en treus dels almogà
vers?

62.

s

51.

s

52.

d

53.

d

Quin paper té la religió en aquest text? És la mateixa
o és diferent que la que apareix en el fragment del rei En
Jaume I? 2

Imagina que ets el director d’una editorial i que has
d’escollir una imatge per a la coberta d’una edició de la
Crònica de Ramon Muntaner. Quina imatge escolliries i
per què? 3
s

Ramon Muntaner ha estat considerat per molts es
pecialistes com un nacionalista català prematur. Dóna
arguments a favor i en contra d’aquesta opinió servint-te
d’algunes informacions addicionals que podràs trobar a
Internet. 1 3 2

d

d Quin penses que pot ser l’interès d’un novel·lista
com Joanot Martorell en la Crònica de Muntaner?

w redacció

s Quin paper juga la meteorologia en la batalla? Com
para’l amb el paper que hi juga en el fragment de la con
questa de Mallorca.

50.

Justifica l’enemistat de Muntaner amb els genove
sos. Quin és l’origen de l’enfrontament de la corona cata
lanoaragonesa amb la república de Gènova?

q reflexió

d

s

Busca en què va consistir la «venjança catalana»
dels almogàvers. Quina importància històrica creus que
cal atorgar-li?

s Imagina un debat entre Desclot i Muntaner sobre el
comportament adequat dels cavallers en temps de guer
ra. En què estaran d’acord i en què no?

Redacta el text com si fos una competició esportiva
—futbol, bàsquet, tennis, etc.— entre els catalans i els
genovesos. Quins aspectes de la confrontació armada
conservaràs i quins no? Justifica la teva elecció. 3 2

d

Què significa que Muntaner compti les seves ferides
i les del seu cavall totes juntes? Explica quin tret estilístic
és aquest i quina funció té.
Compara l’organització militar dels genovesos i la
dels catalans. Quin exèrcit et sembla més organitzat?
Quin penses que és el secret de la victòria militar?
A les pel·lícules del setè de cavalleria del salvatge
Oest, els reforços acostumen a arribar en el darrer mo
ment per salvar els protagonistes de la història. Quina
funció té en el nostre text que més de vuitanta cavallers
arribin quan la batalla ja fa dies que ha acabat? 3

0 recerca
54.

55.

Busca en un diccionari la paraula bragues i explica a
què es refereix en el text Muntaner. Fes el mateix amb les
paraules porta ferrissa, barbacana o cairell. Hi ha alguna
altra paraula específica de l’època medieval que calgui
explicar?

a

Investiga qui eren els almogàvers i per què van ser
tan famosos. Descriu-ne la indumentària i les tècniques
de guerra. 3

d

Fig. 13. Els genovesos que s’enfrontaren als almogàvers en la defensa de Gal·lípoli es desplaçaven amb galeres, l’embarcació de
guerra més freqüent a la Mediterrània des de l’antiguitat clàssica
fins al segle xv. Aquestes naus s’impulsaven amb rems, tot i que
també duien veles per aprofitar la força del vent. Eren molt maniobrables i especialment aptes per transportar tropes i desembarcarles a les platges, tal com es veu en aquest episodi.
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COMENTARI DE TEXT
L legeix el text i el seu comentari, i completa’l responent els
apartats segon («Contingut»), tercer («Trets gramaticals i estilístics») i quart («Conclusió»).
EL REBEL BERENGUER OLLER
I EL REI PERE EL GRAN

Quan va arribar aquell dia, el rei cavalcava per la vila; i en Berenguer Oller va anar a trobar-lo i li va voler besar la mà; i el rei
li va demanar qui era perquè, de fet, no el coneixia encara que
ho sabia. Li va respondre: «En Berenguer Oller». I en sentir-ho
el rei no va deixar que li besés la mà i li va dir que no era costum ni usança de reis besar la mà d’un altre rei. Quan Berenguer Oller ho va sentir no s’ho va prendre a broma i va veure
que el rei estava descontent. Però sabia parlar molt bé i li va
respondre d’aquesta manera: «Senyor, jo no sóc rei ni fill de rei,
ni em penso ser-ho, que sóc el vostre súbdit i vassall i voldria
parlar amb vós de coses que us convenen». «Jo, va dir el rei,
també voldria parlar amb vós i us voldré escoltar, però aquí no
és el lloc ni el moment; passeu davant i anem a la meva residència, al palau». I li va posar la mà al cap, tenint-lo ben a prop
perquè no se’n pogués anar. D’aquesta manera, el rei a cavall i
en Berenguer Oller a peu al seu costat, van arribar al palau i hi
van entrar. El rei va manar als porters que no hi entrés ningú
excepte, si volien, els companys d’en Berenguer Oller. Els porters van tancar la porta i aquella nit el rei es va reunir amb els
seus cavallers i ciutadans. I de bon matí, és a dir, el dia de Pasqua, després d’haver discutit molt i de moltes anades i vingudes, el rei va recompensar Berenguer Oller fent-li un gran honor. El van treure del palau, arrossegat i lligat a la cua d’un mul

literària

i, al darrere, set dels seus companys anaven amb ell, amb sogues
al coll, i els va fer caminar per tots els carrers de la ciutat i després els va penjar del coll, tots set, en una olivera, i en Berenguer Oller per damunt dels altres.
Bernat Desclot, Llibre del rei En Pere, Capítol 133.

Comentari
Situació
És important situar sempre el fragment comentat en el seu context, dins de l’obra i amb relació a l’època històrica que s’està
analitzant. En aquest cas, la revolta capitanejada per Berenguer
Oller, una insurrecció dels menestrals de Barcelona esdevinguda el març del 1285. Els menestrals es van rebel·lar contra els
impostos abusius que el rei Pere havia imposat per poder pagar
la guerra contra la croada dels francesos que volien apoderar-se
del regne d’Aragó. Tot i que les peticions dels revoltats poden
ser considerades justes des del punt de vista d’avui, el cert és
que l’ús de la violència per part de Berenguer Oller i els seus, la
insurrecció davant del poder de la monarquia, els desordres i
els assassinats van ser inacceptables per al rei i per als que
compartien una concepció patrimonial dels territoris que governava. En el fragment, el rei és fora de Barcelona i sap que la
ciutat és en mans dels revoltats, o això sembla.

Contingut
— Explica com es desenvolupa la trobada entre el rei i Berenguer Oller.
— Quins detalls podem deduir de la narració de Bernat Desclot, de comunicació verbal i, sobretot, no verbal?
— Quina importància té la jerarquia i com es mostra? Quina és
la intenció de Berenguer Oller en mostrar-se submís al rei?
Com aconsegueix enganyar-lo el rei Pere?
— Explica la importància que té que els fets passessin durant
el dia de Pasqua. Quins ecos religiosos insinua Desclot amb
aquesta coincidència?
— Quins trets d’ironia fa servir Desclot? Per què es fa passar
els condemnats pels carrers de Barcelona? Per què Oller és
penjat més amunt que els seus companys?

Trets gramaticals i estilístics
— Quin llenguatge utilitza Desclot? És una narració amb molta
presència de verbs o de substantius?
— Quan utilitza Desclot l’estil directe i quan l’indirecte?
— Quines paraules no s’entenen en el text? Busca’n el significat.
— Compara l’estil de Desclot amb el de Muntaner. Com són
les frases i el vocabulari de l’un i de l’altre?
— Quins avantatges i inconvenients veus en narrar un esdeveniment en primera o en tercera persona?

Conclusió
Fig. 14. Olivera, com la que es va fer servir per penjar Berenguer Oller.
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Redacta una conclusió tenint en compte tots els aspectes analitzats.

Narració realista
que confirma els
fets de la història
amb tècniques
de la ficció literària

Celebració de
l’aventura i la guerra

Memòria personal
dels protagonistes

Èpica dels herois
de la cavalleria

Exaltació dels valors
masculins

1
Profund
sentit
religiós,
providencial,
del casal de
Barcelona

cròniques
de jaume I,
Desclot,
Muntaner i
Pere IV

Llengua literària
clara, dúctil i
eficaç

Registre oral i culte

#

Síntesi
1. Les quatre grans cròniques.
Entre la realitat i la ficció.
El Llibre dels fets de Jaume I.
EL Llibre del rei En Pere de
Bernat Desclot. La Crònica de
Ramon Muntaner. La Crònica
general de Pere el Cerimoniós

Exaltació
de la nació
catalana i de
la família
reial durant
la gran
expansió
territorial
de la Corona

TEST
1. L’Edat Mitjana se’n diu així:
 perquè té un valor mitjà, mediocre
 perquè té molts mitjans
 perquè és entre l’Antiga i la Moderna

6. L’occità és per als poetes catalans:
 un registre literari i no una altra llengua
 una altra llengua i no un registre literari
 una altra llengua i un altre registre literari

2. L’Edat Mitjana és:
 una època especialment fosca i bàrbara
 una època de barreja de cultures i religions
 una època de gran felicitat i harmonia

7. El rei Jaume I escriu la seva crònica:
 perquè, en realitat, volia ser escriptor i no rei
 perquè l’escriptura és un atribut de la monarquia
catalana
 perquè era la moda de l’època

3. La cultura medieval és:
 controvertida entre els cavallers
		 i els clergues
 essencialment religiosa
 poc important, gairebé inexistent

8. El personatge principal de la crònica de Desclot és:
 Bernat Desclot
 Jesucrist
 Pere el Gran

4. L’Edat Mitjana s’assembla a l’actual perquè:
 són dues èpoques molt audiovisuals
 hi ha poca cultura
 són dues èpoques democràtiques
5. El feudalisme té un eco:
 en l’estructura de les catedrals
 en la literatura trobadoresca
 en la gastronomia

9. Ramon Muntaner pretén:
 testimoniar que els almogàvers eren uns bàrbars
 compartir la fascinació per les gestes reials
 ser un historiador rigorós
10. Pere el Cerimoniós es presenta a la seva crònica com:
 un polític i un príncep
 un cavaller idealista
 un representant de la voluntat de Déu
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AVALUACIÓ 1

#

1 La literatura medieval

Literatura de reis
... i als seus peus, al seu voltant [del rei Alfons el Benigne], es van asseure els nobles, els cavallers i nosaltres, els ciutadans.
I quan vam estar asseguts, el joglar Romasset va cantar ben fort, en presència del nou senyor rei un sirventès que el senyor
infant En Pere [infant Pere de Ribagorça, germà d’Alfons el Benigne] havia fet en honor del senyor rei. I el contingut del
sirventès era aquest: explicar al rei què significava la corona, el pom i el ceptre [...] El significat de la corona és aquest: la
corona és completament rodona i el que és rodó no té començament ni final; això evoca nostre senyor Déu veritable, el qual
tampoc no té ni principi ni tindrà fi; i com que significa Déu totpoderós per això es posa al cap i no a la cintura ni als peus:
es posa al cap que és on hi ha l’enteniment. [...] I el ceptre significa la justícia que el rei ha d’exercir sobre totes les coses.
Així com el ceptre és llarg i tes i pot batre i castigar, així castiga la justícia perquè els malvats no actuïn i els bons visquin
millor. I el pom significa que, de la mateixa manera que el rei té el pom a la mà, també té els seus regnes a les seves mans i
en el seu poder. [...]
Després, quan Romasset acabà de cantar el sirventès, en Comí va interpretar una nova cançó que havia feta el senyor infant
En Pere. Li va demanar a ell que la cantés perquè en Comí canta millor que ningú a Catalunya. I acabada la cançó va callar
i es va aixecar el joglar Novellet i va recitar set-cents versos rimats que feia poc havia escrit el senyor infant En Pere...
Ramon Muntaner, Crònica, capítol 298.
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1

Situa l’acció que narra el text. Quina escena està
descrivint? Hi ha una jerarquia entre els personatges?

9

Explica, basant-te en el text, quina concepció té
l’home medieval de la religió. Compara-la amb la
concepció d’avui dia. 3 2

2

Identifica quins són els detalls que ens indiquen
que aquest és un text medieval. En quins fragments es pot deduir l’organització política i social
de l’Edat Mitjana?

0

3

Explica l’actitud que té Ramon Muntaner davant
de la monarquia catalana. En quins detalls del
text es pot veure?

El joglar Novellet recita de memòria set-cents versos. Quina importància té la memòria en la societat medieval? Quines característiques té la transmissió de la informació durant l’Edat Mitjana?
Compara-les amb les característiques de la transmissió de la informació en el món actual. 3 2

4

Descriu el llenguatge que utilitza Ramon Muntaner.
Quina és la seva actitud vital davant dels fets que
explica?

5

Els noms dels joglars Romasset, Comí i Novellet
són, de fet, renoms. Per què creus que un joglar
duia el nom de Comí i l’altre de Novellet?

6

Aquest text mostra clarament que la cultura medieval és essencialment audiovisual. Justifica
aquesta afirmació.

7

Sembla que durant la vetllada només es van cantar o recitar poemes de l’infant En Pere. En quina
llengua creus que eren escrits els seus poemes?
Justifica la teva deducció.

8

«L’experiència visible porta a l’invisible». «La literatura medieval és, en gran part, didàctica». Relaciona aquestes dues afirmacions amb el text i
justifica quins símbols hi trobem i quin significat
tenen. 2

Fig. 15. Joglar actuant a la cort. Miniatura del segle

xiv.

ZONA
LLIBRES

Els almogàvers
Si t’interessa conèixer més a fons els
soldats anomenats almogàvers, el llibre
d’Ernest Marcos és un bon inici. Està
publicat per L’esfera dels llibres i consta
de 368 pàgines. L’autor introdueix en
aquest estudi el punt de vista de l’enemic,
especialment del cronista de Bizanci
Paquimeres. Una visió desmitificada d’uns
dels protagonistes principals de l’expansió
catalana per la Mediterrània.

SOFTWARE

UT. 1
literatura medieval

TURISME

Poblet i Santes Creus
V

isiteu les magnificents tombes reials de Poblet i Santes Creus.

PEL·LÍCULA

Crusader Kings II

El senyor de la guerra

Molts van ser cridats, pocs van ser elegits.

Mira aquesta pel·lícula ambientada en l’època
de les conquestes normandes:
El senyor de la guerra (The War Lord, 1965).
Dirigida per Franklin J. Schaffner. Protagonitzada per Charlton Heston, Richard Boone i
Rosemary Forsyth, amb guió de John Collier
i Millard Kaufman, i música de Jerome Moross.

SOCIETAT

L’obertura de la tomba de Pere el Gran
Un reportatge sensacional sobre un sepulcre reial mai profanat.
http://links.edebe.com/pajh
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