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1- Ramon Muntaner, cronista i mestre racional  
 
“En nom de Nostre Senyor ver Déus Jesucrist e de la sua 

beneita mare, madona Santa Maria e de tots els seus beneits 
sants e santes, amen... Lo qual llibre jo comencé el quinzè dia 
de mais de l’any de l’encarnació de nostre senyor Déu Jesucrist 
mil e tres-cents vint-e-cinc.”.  

Amb aquestes paraules, sorgides de les profunditats de la 
història, Ramon Muntaner (1265-1336), nadiu de Peralada i 
ciutadà de València, començava a escriure en “bell catalanesc” 
la seva extraordinària “Crònica” a l’edat de seixanta anys. Els 
fets que narraria a continuació encara ens impressionen avui i 
conformen un fresc inestimable de l’expansió militar dels 
comtes-reis catalans per la Mediterrània, entre finals del segle 
XIII i principis del XIV. Gestes en les que Muntaner participaria 
activament i gairebé exhaustivament. Però anem als fets. 

El pare de Ramon Muntaner, Josep, regentava un alberg a 
la vila gironina de Peralada. Quan el cronista tenia uns vuit 
anys, el rei Jaume I el Conqueridor va fer nit a la posada i 
aquella trobada casual va marcar la vida de Muntaner per 
sempre. L’estada reial convertiria Muntaner en fervent paladí 
de la monarquia catalana. La fidelitat de Muntaner no es 
limitaria a la gesta de Roger de Flor i els almogàvers, tot i ser la 
més famosa, sinó que absorbiria gran part de la seva existència. 
Recordem que l’episodi de la Venjança Catalana encara no 
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ocupa ni la quarta part de la “Crònica”, ja que Muntaner la va 
escriure amb l’única intenció de glorificar els reis del Casal 
Català, o Corona d’Aragó. Per aquesta causa, l’intrèpid cronista 
recorrerà tota la Mediterrània al servei dels reis catalans, 
forjant el memorat “Pont de mar blava” dels poetes. Malgrat 
que, en aquells dies, el pont era més bé de sang roja. De 
vegades costa una mica fer noves coneixences.  

 Anys desprès de la il·lustre trobada, els croats francesos 
destruirien l’alberg i Muntaner es veuria obligat a deixar 
Peralada per anar a guanyar-se la vida com a soldat de fortuna. 
Una desgracia per a ell i una sort per a la Història i per a tots els 
que ens agrada el marro fort. A més a més, el nostre cronista va 
guanyar més diners treballant una temporada d’almogàver que 
no hauria fet servint menús tota la vida a l’alberg de Peralada. 
Una altra cosa serà conservar-los. No es pot tenir tot en aquest 
món. Però als audaços els ajuda la fortuna, deien els romans, i 
Muntaner va ser un prodigi de sort, audàcia i honradesa sense 
parangó. I de bondat, per si tot l’anterior encara fos poc. 

Des que va deixar Peralada, la vida de Muntaner es 
convertí en un seguit d’aventures que rebenten la imaginació 
més delirant. Als vint anys, ja participava en la conquesta de 
Menorca. Poc desprès, era a Sicília lluitant contra els francesos, 
junt amb les hosts almogàvers. D’allí passaria a Itàlia, quan 
Frederic II de Sicília va envair el regne de Nàpols. I, l’any 1300, 
Muntaner coneixerà Roger de Flor, durant el setge de Messina. 
Els dos personatges van simpatitzar de seguida fins al punt que 
Roger el nomenaria administrador i mestre racional de la seva 
companyia d’almogàvers, cosa que no el lliuraria de participar 
en quasi totes les batalles de la host almogàver. Trenta-tres en 
va lliurar, durant la seva vida. Finalment, el 1302, Muntaner 
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emprendria, sota les ordres de Roger de Flor, la mítica 
expedició d’almogàvers a Romania o Imperi Bizantí. 

I qui eren els almogàvers? D’entrada, la paraula 
“almogàver” sembla derivar de l’àrab “al-mugavar”, que vol dir 
“els que provoquen disturbis”, més o menys. Però els escau 
bastant la definició. Al principi, els almogàvers eren grups de 
pastors que s’aplegaven per defensar els ramats o per atacar 
els dels sarraïns. Més tard, es convertirien en bandes guerreres 
que els reis catalans utilitzarien per mantenir les fronteres 
segures o per fer incursions llampec a territori enemic. Gent de 
frontera, en definitiva. Vegem la descripció que en fa Bernat 
Desclot en “El Llibre del Rey en Pere d’Aragó e dels seus 
antecessors passats”:  

“Aquests gents qui han nom almogàver son unes gens qui 
no viuen sinó d’armes, e no estan en ciutats ne en viles, sinó en 
muntanyes e en boscos, e guerregen tots jorns ab sarraïns, e 
entren una jornada o dues enlladronint e apresent, e en traen 
molts sarrains preses e molt altre haver. E d’aquell gasany 
viuen, e soferen de grans malanances que altre hom no podria 
sofrir, que ben estaran dos jorns sense menjar, si mester llur és, 
o menjaran de les herbes dels camps, que sols no s’ho preen 
res. E los adelils són cells qui els guien, qui saben les terres i els 
camins. E no porten mas una gonella o una camisa, sia estiu o 
hivern, molt curta, e en les cames unes calces ben estretes de 
cuir e als peus bones avarques de cuir; e porten bon coltell, e 
bona corretja e un foguer a la centura; e porta cadascú una 
bona llança, e dos dards e un sarró de cuir a l’esquena, en 
porten son pa a dos o tres jorns. E són forts gens e lleugers per 
fugir e per encalçar; e són catalans e aragonesos e serrans.”. 

Serrans dels Pirineus o del Maestrat, aclareixo. Els 
almogàvers, doncs, eren una mena de infanteria lleugera 
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irregular, armada amb dos venables (o atzagaies), una llança i 
una espasa curta i ampla com un tallant de carnisser: el temible 
coltell catalanesc, un arma que feia pànic només de veure-la. 
Anaven vestits amb samarra, pantalons (calces o bragues) i 
sandàlies, i duien un casc de pell i cuiro, amb peces 
metàl·liques. El foguer consistia en un tros de sílex, o pedra 
foguera, per fer foc o per atemorir l’enemic provocant guspires, 
alhora que cridaven el famós “Desperta ferre!”. També duien 
un sarró, on hi guardaven provisions per a dos o tres dies: 
trossos de pa sec, cansalada i formatge. I pel que fa a la seva 
capacitat de menjar herba, no m’estranyaria gens que ho 
fessin. Ben segur. 

Mes endavant, els almogàvers es convertirien en tropes 
de xoc auxiliars i tindrien cert protagonisme en les conquestes 
de Mallorca i València, sota les ordres de Jaume I el 
Conqueridor (1214-76). Però seria a l’època de Pere II el Gran 
(1276-85) quan actuarien com un exèrcit professional en 
l’ocupació de Sicília (1282), en la defensa del Coll de Panissars 
dels croats francesos (els que van cremar l’alberg de 
Muntaner), envaint el sud d’Itàlia o ocupant les illes de Còrsega 
i Cerdenya. Alfons II el Franc (1285-91) fins i tot els donaria 
l’exclusiva de la conquesta de Menorca, la qual durien a terme 
en poc temps. Els almogàvers acabarien essent els “marines”, o 
legionaris, de l’imperi medieval català. Anem, però, als fets que 
més interessen. 

Tan aviat va expulsar els francesos de Sicília, el rei 
Frederic II va encarregar als almogàvers la invasió del Regne de 
Nàpols, cosa que aquests van dur a terme prenent el port de 
Messina i apoderant-se de Calàbria. No obstant això, el 1302, 
quan Jaume II el Just va firmar la “Pau de Caltabellotta” amb els 
angevins, molts almogàvers es van quedar sense feina i obligats 
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a tornar els territoris ocupats per ells, a la península. Un 
desastre. Com tota host mercenària, els almogàvers vivien de la 
hipotètica paga i, sobretot, del pillatge. I si no hi havia 
conflictes, no hi havia ni una cosa ni l’altra. Recordem que 
anaven a la guerra junt amb les famílies, que en el seu cas 
incloïa fills, esposes, sogres, amistançades i prostitutes, una 
gentada que s’havia alimentar diàriament sense excusa. Tot i 
així, la “Crònica” no desvetlla quasi cap conflicte entre aquesta 
variada comitiva. Sembla que s’entenien bastant bé, fins i tot 
quan s’hi van afegir els serralls dels musulmans i a més d’altres 
contingents, atrets pel botí que anaven recol·lectant. 

Un tret important d’aquest mercenaris era que es regien 
per un Consell elegit democràticament. Tota una novetat, 
durant el feudalisme. La Catalunya d’aquells dies, d’altra banda, 
era l’estat més avançat d’Europa. Tenia unes constitucions 
(Ussatges) totalment assimilades per la població i les 
convocatòries de la Cort del General, o Generalitat, eren 
habituals. A més a més, l’organització dels regnes de la Corona 
d’Aragó (Catalunya, Aragó, València, Mallorca i Sicília) era 
federal, de manera que cada regne tenia corts independents i 
adaptades als seus costums. I en el cas de Mallorca i Sicília, 
també tenien rei propi. Jaume II el Just fins i tot aboliria la 
tortura en els interrogatoris judicials, el 1325. Tot plegat feia 
que la població catalana tingués un fort sentiment nacional, així 
com la sensació de pertànyer a un col·lectiu avançat al seu 
temps. Així tenim que, tot i ser mercenaris, els almogàvers 
sempre aniran pel món amb l’estàndard de les quatre barres al 
davant i defensant els interessos de la corona catalana i 
aragonesa. Un cas únic a la història. 

Pel que fa a l’organització militar, les companyies 
almogàvers tenien un desplegament similar a la legió romana: 
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uns 5.000 combatents distribuïts en una cavalleria auxiliar i una 
duríssima infanteria, com a columna vertebral de tot el 
combinat, ja que, pel damunt de tot, basaven el seu potencial 
en la disciplinada bel·licositat de cada combatent. Recordem la 
descripció personal que fa Bernat Desclot d’aquell almogàver 
de Tàrrega que va saltar de la nau per ajudar un company 
oblidat en una platja de Sicília i va matar tres cavallers francs:  

“(L’almogàver) no vestí mas una gonelleta ab corda, sens 
camisa, e fo magre e negre del calor del solell, e la barba que li 
fo molt creguda (crescuda), e sos caubells negres e longs, e 
portà e’l cap un capell de cuir tot trepat, e en les cames uns 
cauçols de cuir, e unes abarques de cuir e’ls peus.”. 

Veiem, també, el relat que en fa el monjo, cronista i 
conseller d’Andrònic II, Theodolus Monachus:  

“Els fa invencibles llur sol aspecte i ab llur propis cossos 
confirmen les mutilacions de l’Hidra. Car ni aquestes ni la 
privació de membres conté sa embranzida, sinó que si els talles 
una mà combaten amb la que els queda, si els talles les dues 
lluiten amb els peus, no sentint la manca de membres sinó 
només no poder usar de sa destresa... Fins a tal punt valoren en 
res morir en el combat i sortir amb el cos il·lès de la topada de 
les armes que moltes vegades consideren fins i tot aquesta sort 
com un ultratge en la seva impetuosa fúria, sense que res 
abasti a deturar-los.”.    

Els historiadors actuals no saben com descriure la 
ferocitat d’aquests letals combatents. Eclipsava, diuen, la dels 
legionaris grecs i romans. Duríssims, resistents, alts, forts, 
ràpids i amb unes ganes increïbles de batallar. Contra ells no hi 
havia res a fer. Eren la mort del llamp. Ni els veies venir.  
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Segons Desclot, un cop van conquistar Sicília, els 
almogàvers van demanar permís a Frederic II per envair la 
península italiana: 

“Senyer, pregant-vos qu’ens hi façats posar les galees e 
vourem si porem gasanyar sobre nostres enemics qui són dellà; 
e que nos no som usats d’estar en viles ni en ciutats, que no 
som sabaters, en teixidors, en hòmens que sapiam fer sinó de 
fet d’armes contra nostres enemics.”.  

L’estiu de 1302, feta la pau amb els francesos, grans 
contingents d’aquests irreductibles combatents eren a l’atur i al 
rei Frederic de Sicília se li presentava un problema molt seriós: 
si no els trobava feina aviat, els mercenaris acabarien 
provocant greus aldarulls. I no els podia retornar a Catalunya 
perquè són germà, Jaume II, tampoc no en volia saber res. 
Desprès de vuitanta anys de triomfal expansió, la monarquia 
catalana tan sols aspirava consolidar les conquestes i treure’s 
de sobre l’excomunicació imposada a Pere el Gran per la 
invasió de Sicília. El rei Frederic, doncs, tenia mala peça al teler. 
Però molt mala. 

En aquestes, va arribar l’oferta de l’emperador de 
Romania, Andrònic II, de llogar els almogàvers per combatre els 
turcs que havien envaït el nord-oest d’Anatòlia (la resta ja la 
tenien ocupada feia temps). Una operació inspirada, 
probablement, pel mateix Frederic II, el qual, per tal d’animar-
los a partir, va donar a qui se n’anés, ja fos home, dona o 
infant, un quintar de bescuit i deu peces de formatge, i un bacó 
de cansalada, alls i cebes per cada quatre persones. Un 
pagament que els almogàvers sempre van considerar insultant, 
però no els va tocar més remei que acceptar-lo. D’altra banda, 
el tracte d’Andrònic incloïa el casament de Roger de Flor amb 
una neboda imperial, Maria, amb la qual cosa l’antic frare 
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templers rebria el títol de Gran Duc de l’Imperi, segon en 
importància desprès del d’Emperador. Per la seva part, els 
almogàvers serien llogats per quatre mesos, a raó de quatre 
peces d’or mensuals per cavaller armat, dos per cada home a 
cavall i una per cadascun de peu. I com a prova de bona 
voluntat, l’emperador faria un pagament avançat de dos mesos 
que seria dipositat al port de Malvasia, a la península de Morea 
(Peloponès). 

Era una oferta fantàstica, donades les circumstàncies, i 
uns 4.000 almogàvers, acompanyats dels seus familiars, van 
decidir partir cap a la mítica ciutat de Constantinoble. Abans 
d’embarcar, els comandants de la Companyia es van reunir en 
algun lloc de Sicília per planificar l’operació. Per repartir-se el 
botí, més bé, ja que la Companyia mai no va dubtar del seu èxit. 
Mai. Els almogàvers no es podien permetre ni una derrota, 
anant com anaven amb les famílies. I així va ser. Tota una fita 
històrica. 

En aquells dies, els caps de la Companyia eren Roger de 
Flor, Berenguer d’Entença, Bernat de Rocafort, Corberan d’Alet, 
Ferran Eiximenis d’Arenós, Martí de Logran, Pere d’Erós, 
l’almirall Ferran d’Aunés i Ramon Muntaner, aquest últim en 
qualitat de mestre racional, o administrador de la Gran 
Companyia Catalana d’Orient (Magna societas Catalanotum). 
Posteriorment, dita: Afortunat Exercit Franc a Romania, o 
Felicis exercitus Francorum in Romaniam. Tot i així, els diversos 
cabdills militars no van partir plegats cap a Constantinoble. 
Bernat de Rocafort tenia assumptes pendents relacionats amb 
dos castells de Calabria i Berenguer d’Entença encara havia de 
reclutar la seva pròpia host. Ja es trobarien en algun lloc de 
Romania... Aur! 
 


