
Les  Quatre  Grans  Cròniques  

1. De les gestes llatines a les cròniques en català  

  A l'Edat Mitjana la història va esdevenir un gènere erudit, conreat sovint, en llengua llatina, pels monjos 
als monestirs. Es tractava d’adaptacions d’històries antigues, versions en català com la del De rebus 
Hispaniae (1268), de l’Arquebisbe de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada, de vides de monarques o  
d’informacions sobre els fets del seu regnat com les Gesta comitum barcinonensium et regum Aragoniae (Gestes 
dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó), redactades al monestir de Ripoll durant el segle XIII.  

 Aquesta mena d’història —fonamentada en notícies dubtoses, que a voltes es remuntaven fins a la creació 
del món i, per tant, sense gaire objectivitat—, baix la influència dels joglars èpics, capaços de narrar en 
llengua vulgar cançons de gesta versificades, esdevindrà narració prosificada  en llengua vulgar  de fets 
referits tant a la monarquia i la noblesa de l'època com al transcurs dels esdeveniments durant les croades 
en terres orientals. Així, al costat de recitadors d’epopeies antigues  que divulgaven fets històrics passats 
(els refendarii gestorum antiquorum), es donaven joglars anònims (els recontadors de noves  o novelles), que 
transmetien, oralment i en català, notícies d’actualitat més o menys manipulades (els “cants noticiers”).    

Cançons de gesta a les Cròniques?  
No ens ha arribat cap Cancó de gesta,  però els estudiosos n’han trobat fragments  prosificats a les 
Cròniques com ara l’engendrament de Jaume I, la derrota de Muret o la conquesta de Mallorca.  

Aquestes “relacions” —primitivament ben segur en vers—, en quallar en  prosa es denominen cròniques, 
això és, textos que donen puntual informació d’esdeveniments de caire  heroic, bèl·lic o polític, escrits  
simultàniament als fets narrats o poc després; no se les sol considerar “història” perquè no relaten fets 
antics, distants de qui els narra i, a més, s’hi sol notar en la seua elaboració la mà dels autors (reis, 
funcionaris o combatents) amb una certa intencionalitat literària.  Les Quatre grans cròniques,  per l’estat 
de llengua que palesen i  pel retaule històric que ofereixen, es denominen la “Bíblia catalana”.  

 Autor Contingut Característiques Data de redacció 

Llibre dels fets 

Empremta personal 
del Rei, amb 

col·laboradors com 
Jaume Surroca. 

Engendrament i 
infantesa de Jaume; 

conquestes de Mallor-
ca, València i Múrcia; 

darrers temps. 

Ingenu, verista, heroic, 
religiós i pintoresc. 
Barreja de registres 

col·loquial i solemne. 
Autobiogràfic: escrita 

en 1ª persona (singular 
o plural). 

Una part acabada el 
1244 (potser a Xàtiva); 
l’altra, a Barcelona, de 

1265 a 1274. Ens ha 
arribat còpia catalana 
d’una versió llatina 
de1313 feta sobre 
l’original perdut 

Crònica de 
Bernat Desclot 

Bernat Escrivà, 
tresorer reial, amb 

accés als 
arxius;rossellonès 
provinent del mas 

“EsClot”. 

Fets anteriors a Jaume 
I (alliberament de 

l’emperadriu d’Ale-
manya); regnats 

deJaume i PereelGran. 

Acronològica fins a 
Pere; després, precisa, 

objectiva i apassionada. 
Barreja ficció èpica i 

realitat actual. Esperit 
cavalleresc 

Iniciada sota la 
conquesta de Sicília 

(1282) i acabada 
l’any1288 (mort del 

rei). 

Crònica de 
Ramon Muntaner 

Militar, un dels caps 
de la companyia 

almogàver de Roger 
de Flor (actor i 

autor). 

Des de la gestació del 
Conqueridor fins a la 

coronació d’Alfons 
III. Centrada en la 
invasió francesa de 

1285 i en l’expedició a 
Orient 

Realista i entusiasta; 
acolorida, nacionalista. 

Té molt present el 
lector. Exalta la unitat 

imperial catalano-
aragonesa quan ja corre 

perill. 

L’autor, que coneix 
literatura carolíngia i 
artúrica, es fa explícit; 
és més memorialista 
que cronista objectiu. 

L’acaba a València 
entre1325-28. 

Crònica de Pere el 
Cerimoniós 

Intervencions del 
Rei amb ajut 
d’escrivans. 

Des del naixement del 
Rei fins a 1382, quan 
la guerra de la Unió 

contra la noblesa. 

Enfilall documental 
franc, viu, parcial, a 

voltes, cínic. 
Humanisme 

prerenaixentista. 

Acabada el 1382, cinc 
anys abans de la mort 

del rei; fonts de la 
Cancelleria i nul 
recurs a l’èpica. 



 

2. Llibre dels feyts de Jaume I  

Narra, en primera persona, la trajectòria del monarca (1208-1276) i les seues gestes bèl·liques més 
rellevants: conquesta de Mallorca, de València i de Múrcia. La seva redacció es produeix en dos moments, 
una primera part el 1244 —acabada la conquesta del regne de València— i, en una segona part, represa 
possiblement el 1265 fins a incloure esdeveniments de 1274. Encara que no ens ha pervingut l’original, sinó 
una còpia del segon quart el s. XIV, cal subratllar la participació directa de Jaume I en la confecció de 
l'obra, palesa en l'ús de la primera persona, tant el jo íntim que l'acosta al lector i humanitza la seua figura 
en els xicotets detalls, com el nós majestàtic que  l’engrandeix heroicament.  

La nit d’insomni davant dels entrebancs de la campanya de València, el seu mal d’ulls o el de l’oreneta de 
Borriana, que va fer niu a la tenda reial:  

  E quan venc que·n volguem levar la host, una oreneta havia feit niu prop de l’escudella, en lo tendal; e manam 
que no·n levassen la tenda tro que ella se’n   fos anada ab sos fills, pus en nostra fe era venguda.  

Pel que fa a l’autotractament heroic i bèl·lic (sempre ajudat per la Providència divina), llegim la ressenya 
de quan el rei fou ferit al setge de València, bé que la fletxa no li penetrà el cap: 

E  Déus que ho volc,  no trespassà lo test [el cap],   e eixí'ns bé a la meitat de la testa la punta de  la  sageta.  E 
nós, ab ira que n'haguem,  donam tal [estrebada]  de  la  mà  en  la  sageta, que trencam-la;  e eixia’ns la sang per la 
cara a enjús [avall], e ab lo mantell de  sendat  que  nós adúiem, torcàvem-nos  la  sang, e veniem rient per tal que 
la host no se n'esmaiàs”.  

Malgrat aquest verisme, el redactor final no dubta a incloure episodis recollits de les cançons de gesta (per 
exemple, el seu engendrament), amb un estil que vol adequar-se a la llengua pròpia de l’origen geogràfic 
de cada personatge (els diàlegs es transcriuen, així, en aragonès, castellà, francès o àrab, a més del català) i 
ofereix acolorístiques expressions populars de l'època (refranys, dites i girs col·loquials), al costat de la 
retòrica cancelleresca referida a parlaments documentats, més formulistes.  

 3. La Crònica de Bernat Desclot (Llibre del rei En Pere)  

Protagonitzada per Pere II el Gran, desconeixem dades biogràfiques del seu autor, segurament Bernat 
Escrivà, tresorer reial lligat al nucli habitat rossellonès d'Es Clot. La crònica, iniciada el 1283, després de la 
conquesta de Sicília, i acabada de redactar el 1288, s'inspira en fonts documentals i llegendàries en una 
primera part sobre fets anteriors a Jaume I i, més endavant, en el propi testimoni del cronista. A voltes, 
aquesta objectivitat amaga crueltats que conta amb fred distanciament, com en el cas dels càstigs que 
infringeix Roger de Llúria als francesos presoners: a tres-cents de ferits els arrossega, lligats, dins el mar, 
fins que moren; i a dos-cents seixanta d’il·lesos  “féu-los taer [buidar] a tots abdós los ulls e enfilà’ls en una 
corda; e hac un hom d’aquells mateis a qui no trasc sinó la un ull per tal que menàs los altres. El tots enfilats un 
davant l’altre, tramès-los per presentalles al rei de França”.  

Les conquestes de Sicília i Nàpols, d'una banda i, de l’altra, la fracassada invasió francesa de Catalunya per 
part de Felip l’Ardit són els esdeveniments centrals del llibre. El narrador  vol amagar-se en la 
impersonalitat, mantenint-se al marge d'allò que explica, a voltes amb una precisa i consirable objectivitat, 
malgrat l'emoció davant la personalitat reial, que presenta com a model cavalleresc, el traeixi sovint fins al 
punt d'exaltar entusiàsticament  el casal de Catalunya i Aragó. 

 4. La Crònica de Ramon Muntaner 

Escrita entre  1325-1328, és la més extensa; abasta des del naixement de Jaume I  (1207) fins a la coronació 
d'Alfons III el Benigne, el 1328, amb la part central dedicada al regnat de Jaume II el Just.  Comparteix amb 
l'anterior l'entusiasme davant els monarques i el tracte personal amb ells; ben lluny, però,  de la discreció 
de Desclot (i menys objectiu a causa d’algunes exageracions), la participació del cronista en els fets que 



narra és tan activa —ja des de l'inici ens certifica que ell ha presenciat ocularment el que diu: ” e així per 
vista, no per oïda, vos puc dir açò per cert”—  que sembla un llibre de memòries. 

Muntaner empra recursos propis de la recitació joglaresca per tal de crear una complicitat amb el públic, 
com és la fórmula Què us diré?, emprada sovint per acréixer l'interès i la intriga del relat. Pensem en 
l’episodi del cavaller alà que preferí tallar el cap de la muller abans no fos presonera dels cristians: 

“Què us diré?Lo cavall de la dona flaquejava [...] E el cavaller, qui veé que l’aconseguien e que la dona s’havia a perdre [...] 
anà-la abraçar e besar; e com ho hac fet, donà-li tal [cop] de l’espaa per lo coll, que el cap ne llevà en un colp.” 

A més de referències als llibres de cavalleria (inspirats en el rei Artús), la crònica és rica en expressions 
populars i refranys fins a al punt que l'orgull per la llengua s’hi fa explícit en l'expressió el bell catalanesc. 

 5. La Crònica de Pere el Cerimoniós 

Titulada Crònica dels reis d'Aragó e comtes de Barcelona  o Crònica de Sant Joan de la Penya i redactada entre 
1359 i 1372,s'inicia amb el regnat d’Alfons el Benigne. Inspirant-se en l'exemple del seu rebesavi, Jaume I, el 
monarca es proposa justificar la seva política i explicar els esdeveniments més rellevants del seu llarg 
regnat: reincorporació de  Mallorca, lluites contra els nobles, guerres contra Gènova, conflicte amb Castella, 
que donà lloc a la guerra dels dos Peres (1356-1362)... 

Pere el Cerimoniós es presenta com un monarca autoritari, més a prop de l'esperit renaixentista que 
medieval.  La seua “justícia” a voltes sembla més aviat una venjança, contada sense manies, com en el cas 
els nobles de la Unió que s’agrupaven gràcies als repics d’una campana, la qual va fer fondre i “als quals fo 
donat a beure del metall de la campana de la Unió que havien feta [...] fo justa cosa que aquells que l’havien feta fer 
beguessen de la licor d’aquella, com fon fusa”. 

Les intrigues cortesanes semblen prendre el relleu als combats heroics del camp de batalla. Un cert cinisme 
anuncia l’ humanisme pre-renaixentista  i afirma l'autoritat monàrquica enfront de qualsevol altre poder, 
l'ascensió de la noblesa i la pressió de la jerarquia eclesiàstica que envolta el monarca. Document històric 
de primer ordre, ens situa a les portes d'una incipient Edat Moderna, on l'esplendor de la corona catalano-
aragonesa esdevindrà història. 

 Exercicis  

 1.       Comprensió: Diferencia entre “història” i “crònica” en l’edat mitjana i exposa paper dels joglars èpics 
en l’aparició de les cròniques a través dels “cants noticiers”.  

 2.       Veu narrativa: Semblances i  diferències del punt de vista narratiu entre la primera i l’última de les  
Cròniques.  

 3.       Estil: Anota les diferències d’estil i perspectiva entre la  crònica de Desclot i la de Muntaner.  

 4.       Llengua i història. Vet aquí la descripció dels almogàvers segons  Desclot:  

  “Són unes gents qui no viuen sinó d’armes, e no estan en ciutats ne en viles, sinó en muntanyes e en boscs, e 
guerregen tots jorns ab sarraïns e entrens dins la terra dels serraïns una jornada o dues, enlladroient e apresent [és 
a dir, fan ratzies], e·n traen molts serraïns preses e molt altre haver. E d’aquell gasany viuen, e soferen de grans 
malanances que altre hom no podria sofrir...”    

 Reescriu aquest fragment a una llengua estàndard actual i digues quin va ser el paper de la almogàvers en 
la nostra història i  a quina altra crònica surten.  

 

 

 



 
Descripció de Jaume I  

Aquest rei En Jacme d’Aragó fou el més bell home del món; que ell era major que altre home un pam, i era molt ben 
format i complit de tots els seus membres; que ell tenia molt gran cara i vermella i flamenca, i el nas llong i ben dret, i 
gran boca i ben feta, i grans dents belles i blanques que semblaven perles i els ulls variats, i bells i cabells rossos 
semblants de fil d’or, i grans espatlles, i llong cos i delgat, i els braços grossos i ben fets i belles mans, i llongs dits, i 
cuixes grosses, i cames llongues i dretes i grosses per llur mesura, i els peus llongs i ben fets i gint calçats. I fou molt 
ardit, i prous de les seves armes, i fort i valent, i llarg de donar, i agradable a tota gent i molt misericordiós, i tingué tot 
el seu cor i tota la seva voluntat de guerrejar amb sarraïns.  

Bernat Desclot, Libre del rei En Pere e dels deus antecessors passats 

La coronació de Pere II el Gran 

Després d'haver portat les despulles del seu pare, Jaume I a Poblet, l'infant Pere va coronar-se rei a 
Saragossa: 

E puis anà-se'n en Aragó, en la maestra ciutat de Saragossa, e aquí féu venir tots los barons d'Aragó e de 
Catalunya e els rics-hòmens de les ciutats, e tenc molt gran cort e honrada, e donà grans dons a cavallers 
e a joglars. E coronà-se rei, e coronà madona la reina Costança sa muller, e mès-li lo pum d'aur en la mà 
e la verga d'aur en l'altra mà en l'eglésia major de Saragossa davant l'altar, mentre que el bisbe cantava la 
missa. E puis, can la missa fo dita, lo rei ab la reina anà-se'n a son palau, e tenc corts bé huit jorns, e els 
cavallers e les gents faeren molt gran festa per amor del rei e de la reina e demanaren molt gran alegre. 

Bernat Desclot, 

I va ser enterrat al monestir de Santes Creus 

Quan fo mort aquest noble rei En Pere d'Aragó, ajustaren-se a la cambra on jaïa tots los prelats, e los barons e els 
rics-hòmens de la terra, mogueren aquí lo major plor e lo major dolque anc hom veés, que greu cosa e dura seria de 
retraer e de recomptar lo dol e lo plor que menaren aquí bisbes, e abats, e prelats, e comtes, e barons, e rics-hòmens 
e cavallers de la terra, e hòmens d'orde e de religió. Enaprés empararen-se del cors l'abat e los monges de Santes 
Creus, on havia en sa vida sa sepultura eleta aquell noble rei d'Aragó, e banyaren-lo, e adobaren-lo e vestiren-lo així 
com a monge; e hac hom una caixa e folrà-la hom dins e defora de bell presset vermell, e mès hom llaïns l'honrat 
cors del rei d'Aragó. E ab gran honor trasc-l'hom de Vilafranca e portaren-lo rics-hòmens e cavallers al coll tro sus 
que foren al monestir de Sentes Creus; e aquí mogueren sobre el cors llur dol, e llurs crits e llur plant, que anc 
semblant dol no fo vist ne oït. E aquí quan l'hagueren portat al monestir damunt dit e feit llur plant sobre el seu cors, 
los barons e los rics-hòmens sebolliren-lo així honradament com se tany davant l'altar major del dit monestir. E 
estegueren aquí tuit per dos dies en fort dol e plant, e puis, trists e despalagats, partiren-se d'aquí e anaren-se'n a 
llurs hostals. Bernat Desclot, 

Crònica de Pere el Cerimoniós  
Naixement de Pere el Cerimoniós 

E primerament deïm que nostre pare, lo senyor infant N'Anfós, comte d'Urgell, qui despuis fo rei, (...) hac un bell 
infant, e aquest hac nom Anfós, e fo feta gran festa e gran alegria en Balaguer, e no visc sinó dos anys.  

E no gaire aprés nasquem nós, e fom nats, complits los set mesos que fom engenrats, e nasquem tan feble e tan 
eixaquiós, que no es pensaven les madrines, ne aquells qui foren a la nostra naixença, que poguéssem viure. E 
nasquem en Balaguer, a cinc dies de setembre de l'any de la Incarnació de Nostre Senyor mil e tres-cents denou. E 
fo padrí nostre mossèn Ot de Montcada e un clergue apellat Jai, capellà de la nostra mare, qui despuis fon rector 
d'Alcalà de Xivert. E per ço, així com damunt havem dit, cuidaven-se que no fóssem nats a dies. E cuitaren-nos, en la 
cambra mateixa on fom nats, de batejar.  

Crònica de Ramon Muntaner   Conquesta de Menorcar 

Com lo senyor rei partit d'Aleró e tornat en sa terra, ell se pensà que gran vergonya era de la casa d'Aragon que la 
illa de Menorca tenguessen sarraïns, e aixís que era bo que els ne gitàs, e que la conquerís, e que en llevàs d'afany 
son avoncle lo rei de Mallorca; e que més valia, quan que li retés la illa de Mallorca, que li retés la illa de Menorca 
poblada de crestians (...) e així lo senyor rei respòs que, ab Déu, ell venjaria lo senyor rei son pare de la tració que li 
havia feta con féu a saber en Barbaria que el senyor rei hi anava (...). E tantost ell tramès son missatge al senyor rei 
de Sicília, son frare, que li trametés l'almirall ab quaranta galees armades; e féu-li saber con les volia per lo dit viatge 
de Menorca. 
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