
TOPONIMIA I RELAT HISTÓRIC

NOMS DE LLOC CATALANS I OCCITANS
DINS LA CRÓNICA DE RAMON MUNTANER

1. PROPÓSIT

La toponímia románica s'ha anat desenvolupant amb seguretat
creixent de les darreries de la passada centúria enea. És, doncs, una
ciéncia prácticament centenaria. Aixó ens permet de mirar-la avui
amb una perspectiva envejable. Com és sabut, sovint n'han sorgit
clares orientacions de métode, que hom ha aplicat amb éxit a l'es-
tudi dels noms de lloc no románics. Quant als treballs sobre topo-
nímia catalana i occitana, seria superflu de recordar-ne ací el nom-
bre, la significació i ádhuc la transcendéncia, sobretot pel que fa a
aquella. En efecte, la toponímia catalana presenta un balanc va-
luosíssim, com han posat en relleu els especialistes més conspicua.
Les grans comeses de la toponímia románica han estat, fins avui,
les tres següents: 1) l'estudi i l'establiment de l'etimologia deis
noms de lloc; 2) llur identificació mitjancant els indrets que avui en
conserven els vells noms, més o menys modificats, i 3) llur aplica-
ció histórica, com a element probatori d'antigues capes de pobla-
ment o com a testimoni deis elements de constitució i formació de
la llengua. No cal que m'entretingui a glossar una tasca de la qual
tots recordem abundoses mostres. També em será permés de fer
constar que, amb fortuna i amb éxit varis, jo mateix hi he enterrat
copiosos afanys.

Tanmateix, el meu propósit, en l'exposició que ara enceto, té
un objectiu diferent —forra diferent— de les tres comeses enu-
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merades. Hi voldria assajar de trobar un caire nou a la recerca
toponímica.' Es tracta d'examinar quin ús fa de la toponímia l'autor
d'un relat. És un métode que, posat a expressar-me pedantescament,
potser gosaria batejar amb un nom que avui está de moda: seria
una mena de «sociotoponímia». No hi cauré, emperó; em limitaré
a justificar el nombre i la mena deis noms de lloc que apareixen
en un text históric. Tot hi gira a l'entorn de dos extrems: l'interés
del narrador pels fets que descriu i la seva coneixenÇa de la toponí-
mia que hi és involucrada. Atés el carácter d'assaig que distingeix
el meu treball, i tenint en compte que val més assegurar camins
que cantar victória, procuraré de no moure'm deis dos extrems
que acabo d'esmentar. Especifiquem-los. 1) L'interés del narrador.
En redactar el seu text, l'autor n'incrementa més o menys els de-
talls d'acord amb l'interés que els episodis li susciten. Si hi té
més interés, tendirá a presentar-lo —com se sol dir— amb tots
els péls i senyals. En aquest cas, és natural que surtin citats els
llocs on passen les coses. L'interés provoca un augment de les refe-
réncies toponímiques (paraileles a d'altres tipus de referéncies).
2) La coneixenca toponímica del narrador. Pot ocórrer que el nar-
rador conegui bé els noms deis llocs que constitueixen el teatre
del seu relat históric. En aquest cas, els hi incorpora, com dic, se-
gons l'interés que ell hi tingui. No sempre, pera, posseeix el dit
coneixement. En aquest segon cas, l'autor té dues solucions per a
mostrar el seu interés pels fets que descriu: o bé s'acuíta a recollir
les informacions toponímiques que h manquen, o bé subratlla al-
tres elements inherents a la circumstáncia histórica, amb la qual
cosa supleix les mencions dels noms de lloc sense menyscabament
del seu interés.

1. M'atreveixo a dir que aquesta nova perspectiva no és absolutament
inédita per a mi mateix. He assajat d'introduir-m'hi en el treball Toponimia
de la conquesta de Borriana segons la Crónica de Jaume I, dins La Corona
d'Aragó i les Ilengües romániques, Miscellánta d'Homenatge per a Germá Co-
lon (Tübingen 1989), págs. 3-16.
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2. Dos TRACTAMENTS TOPONÍMICS EN MUNTANER

Em disposo a analitzar com Ramon Muntaner fa servir les men-
cions deis noms de lloc en el decurs de la seva Crónica. 2 Per qué,
Ramon Muntaner? Simplement perqué es tracta d'un narrador, no
ja interessat, sinó apassionat pels esdeveniments que reviu en des-
criure'ls, i és lógic que procuri de posar-hi en joc tots els elements
de veracitat que té a l'abast, un deis quals	 certament, no pas
el menys important— és el toponímic. La indicació deis indrets
on succeeixen els fets o per on passen les persones que es despla-
cen és essencial per a donar vida al relat i per a atraure l'atenció
deis qui l'escolten. D'altra banda, la toponímia susceptible d'ésser
incorporada a la Crónica no ho és sempre en les proporcions que
semblarien exigir l'interés —o la passió— del relat. Així, doncs,
podrem mesurar els coneixements geográfics de Muntaner i la seva
despreocupació per millorar-los quan aquests resten al dessota
d'alló que demana l'interés (un interés que és tan evident des d'al-
tres angles).

Una nova lectura de la Crónica, feta amb l'óptica de l'ús deis
topónims com a factor essencial del relat históric, m'ha permés de
reunir un munt considerable d'informacions. Només diré que pos-
seeixo prou dades per a fatigar les persones més pacients. No ho
faré: ningú no es veurá obligat a autoapreciar-se aplicant els meus
barems toponímics, que són els de Muntaner. D'altra banda, hi
perdríem el temps. Ho torno a dir: no tinc altre objectiu que exa-
minar com difereixen els criteris del cronista quant a l'adducció
deis noms de lloc a mesura que elabora el seu relat. No cal dir

2. Em referiré sempre a l'edició de Ramon Muntaner, Crónica. Text
i notes per E. B., 9 volums, Barcelona 1927-1952, Editorial Barcino, 126
págs. (vol. I, 1927), 79 págs. (vol. II, 1951), 63 págs. 	 (vol. III, 1951), 75
págs. (vol. IV, 1951), 86 págs. (vol. V, 1951), 116 págs. (vol. VI, 1951),
61 págs. (vol. VII, 1951), 63 págs. (vol. VIII, 1951) i 87 págs. (vol. IX,
1952). Són, respectivament, els volums 19, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
i 148 de la «Collecció Popular Barcino». En el present text, les citacions de
passatges de la Crónica seran indicades per un nombre en xifres romanes
(el volum) i un nombre en xifres arábigues (la página o les págines). Sem-
pre que m'hagi de referir als parágrafs en qué apareix dividit el text ho
faré mitjanlant el signe S.
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que, atesa la vastitud de les terres que són escenari de la Crónica,
la meya tasca podria entretenir-se 	 ben profitosament— en l'exa-
men deis topónims que s'hi esmenten del sud d'Italia i de Sicilia, o
deis que el narrador introdueix quan inventaria les gestes de la
Companyia catalana a la Mediterránia oriental. O, ja més a prop
nostre, podríem sentir-nos atrets per les citacions deis noms de
lloc de Valéncia i Múrcia. No és possible d'ocupar-nos-en en l'oca-
sió present. Per tant, la gran limitació que m'imposo, respecte a
tot el material amuntegat, és d'índole geográfica i s'explica per una
raó conjuntural óbvia: ací només em fixaré en els noms de lloc
catalans i occitans. I dic «catalans» en el sentit estricte del mot,
que encara s'hauria de restringir més, aplicant-lo sobretot al terri-
tori que s'estén del Rosselló al pla de Barcelona, passant pel Va-
llespir, l'Empordá, el Gironés, la Selva, el Maresme i el Vallés
(per més que, amb intensitat menor, amb la designació de «cata-
lans», em refereixo, com dic, a l'actual Principat). I, encara, la
comparació toponímica d'ambdós dominis lingüístics que intentaré
de fer será en bona part basada en alguns aspectes histórics relle-
vants, que, pe yó, tenen seqüeles toponímiques diverses. Heus ací
la clau de la nostra comesa: estudiar i justificar les diferéncies que
fa Ramon Muntaner en l'ús deis topónims catalans i occitans, se-
gons la natura deis passatges de la Crónica, segons llurs continguts
informatius i segons la geografia afectada en cada cas.

Deixant de banda, per un costat, la distinció que faré entre la
toponímia «de noticiara» i la de vivéncia de l'autor, i, per l'altre,
la combinació deis dos factors essencials ja esmentats (interés i co-
neixenca), que será així mateix objecte preferent de la nostra aten-
ció, d'antuvi haig de fer una caracterització diferenciada molt ge-
neral de la toponímia catalana i occitana dins la Crónica de Ramon
Muntaner. Els noms de lloc hi són tractats de manera ben diversa
al nord i al sud, no precisament de la serralada pirinenca, sinó de
la frontera lingüística quan aquesta no coincideix amb aquella (co
és, a llevant, a banda i banda de les Corberes). Els coneixements
toponímics de Muntaner en el domini lingüístic occitá són forra
reduits, mentre que possela una informació copiosa deis noms de
lloc catalans, en especial dels indrets de la part oriental que ja he
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assenyalat, deis quals és ben palés que els ha recorreguts i que
formen part de la seva vivéncia personal.

Puc adduir dues proves de l'afirmació que acabo de fer. Una,
quantitativa; l'altra, qualitativa. La primera es refereix al nombre
de topónims catalans i occitans que apareixen enregistrats dins la
Crónica. Com és sabut, l'editor del text, sense afany d'esgotar-ne
l'enumeració, i amb el simple objectiu d'orientar el lector, inclou
dos mapes, intitulats «El nord-est de Catalunya en la Crónica de
Muntaner» (IV, 16-17) i «El Llenguadoc en la Crónica de Mun-
taner» (V, 16-17). Repeteixo que no són recomptes exhaustius i
han estat realitzats per a ajudar a comprendre el text. Amb tot,
havent estat establerts sense la preocupació que ací és el tema cen-
tral de la nostra recerca, aixó els dóna objectivitat i els lleva qual-
sevol mira interessada. I bé, les dues llistes són talment expressives
que no resisteixo a la temptació de transcriure-les?

Topónim catalans
	

Topónims occitans

Salses	 Fijac
Riu Aglí	 Caors
Rosselló	 Tolosa
Perpinyá	 Tolzá

5. Riu Tet	 5.	 Provenga
El Masdéu	 Riu Roine
Elna	 Tarascó
Riu Tec	 Aigüesmortes
Es Veló, es Velon (el Voló)	 Montpeller

10. Vallespir	 10.	 Magalona
Argelers	 Gijá (Gijan)
Coblliure	 Lopiá (Lopian)
La Clusa	 Sant Tiberí
Coll de Banyuls	 Viats

15. Con de la Macana 	 15. Agda
El Pertús	 Bederrés

3. Figuren entre paréntesis els noms moderns, sempre que llur forma
difereixi notablement de la que tenen dins la Crónica. L'ordre d'inserció,
aparentment arbitrari, és fruit de voler combinar les direccions nord-sud i
est-oest.
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Panissars	 Besiers
La Jonquera	 Sirinyá (Serinhan)
Sant Quirze (Sant Quirze	 Narbona

de Colera)	 20.	 Narbonés
20. Garriguella	 Carcassés

Sant Pere de Roses (Sant 	 Carcassona
Pere de Roda)	 La Grassa

Portlligat	 Cap Leucata
Cadaqués
Roses

25. Riu Muga
Peralada
Vallgornera
Vilanova de la Muga
Cabanes

30. Vilabertran
Castelló d'Empúries
Vila-séquer (Vila-sacra)
Vilatenim
Figueres

35. El Far
Emporda
Pontons
Riu Fluviá
Báscara

40. Besuldó (Besalú)
Banyoles
Les Medes de Torrella
Torrella (Torroella de Montgrí)
Riu Ter

45. El Pont
Girona
Vall d'Ostoles
La Tamariu
Les Formigues

50. Palamós
Sant Feliu de Guíxols
Tossa
Hostalric

No hi calen comentaris. Les escales de tots dos mapes són ben
diferents: 35 kms. en el de Catalunya corresponen més o menys
a 95 kms. en el d'Occitánia: si qui els dibuixá partí d'unes dis-
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táncies tan diverses fou justament per a poder encabir 53 topó-
nims a Catalunya, quan, aplicant la mateixa escala al Llenguadoc
(que en conté 24), aquestes terres haurien suggerit gairebé un de-
sert toponímic. Més del doble de topónims a Catalunya que a
Occitánia, ocupant aquell territori aproximadament un terl de l'ex-
tensió que ocupa aquest, indiquen fins a l'evidéncia que Ramon
Muntaner es movia amb més comoditat informativa respecte als
noms de lloc catalans que respecte als occitans. Coneixia més bé
aquelles que aquests. N'identificava espontániament més d'allí que
d'ací.

Hi ha una altra prova, ara qualitativa, que Muntaner coneixia
millor la toponímia catalana que l'occitana. Penso en la mena de
llocs que esmenta, i més concretament en els de comarques. La pro-
porció de noms de comarques és més elevada per a Occitánia que
per a Catalunya. D'una terra qualsevol, una noció superficial co-
menla pels noms de contrades i només més tard hom va introduint
dins cada contrada els noms de les poblacions concretes, que ja
són indici d'un domini personal més aprofundit de la geografia
corresponent. Sempre segons l'autor deis mapes, el nostre cronista
esmenta cinc noms de comarques occitanes (Tolzá, Provenla, Be-
derrés, Narbonés i Carcassés) damunt 24 topónims del Llenguadoc,
mentre que només en cita quatre de catalanes (Rosselló, V alles-
pir,Empordá, i la Vall d'Ostoles) damunt 53 topónims del nord-est
de Catalunya. Les proporcions són una cinquena part per a aquells,
enfront una tretzena part per a aquests. Per a major claredat, abans
he transcrit en cursiva els noms de les nou comarques, per a dis-
tingir-los dels seixanta-nou topónims restants (poblacions, rius i
altres accidents geográfics) que he indicat en tipus rodons.

3. ESDEVENIMENTS I VIATGES COM A NOTICIARI

El cronista, en acomplir la seva comesa, ha d'enregistrar els fets
i els ha de presentar projectats en els indrets on es descabdellen.
Ara bé, és obvi que hom no pot esgotar tots els comentaris que els
fets li suggereixen (motius, judici, conseqüéncies, etc.). Habitual-
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ment tampoc no és possible de fornir totes les dades toponímiques
inherents. Així és freqüent que Muntaner doni simplement la in-
formació en la forma esquemática d'un noticiara, sense entrar en
detalls i silenciant, per tant, els indrets pels quals passa el rei o
qualsevol altre personatge. En aquests casos, la fórmula és: «el
rei aná d'A a B». Tot al més, si el viatge és llarg, ens diu que hi
aná «per les seves jornades» (és a dir «esmerÇant-hi els dies que es
requerien»), o esmenta alguna població del trajecte.

A continuació insereixo alguns exemples de viatges del tipus
de noticiara, comenÇant per itineraris allunyats, de fora del país, que
simplement reporten el fet, sense afegir-hi cap informació comple-
mentaria.

«E tornar-vos he a parlar deis missatgers que el senyor rei d'Aragó
tramés al papa... Com los missatgers del senyor rei d'Aragó foren par-
tits de Barcelona, anaren tant per llurs jornades, que foren al papa»
(III, 24). «E sobre acó los missatges partiren-se del papa malpagats, e
tornaren-se'n en Catalunya, al senyor rei» (III, 27).

«Ara és veritat que mentre que era infant, que són pare era viu,
que aná un hivern en Franca per veer lo rei de Franca e la reina,
sa germana [...]. E pensá's que si així mateix en hivern hi anava que
no perdria res de son temps ne faria fretura a la frontera deis sarrains,
con los sarrains, d'hivern, no poden hostejar: [...] E per lo entra en
Franca» (I, 85).

«Puis lo dit senyor rei d'Aragon tornó-se'n molí pagat del rei de
Franca...» (I, 86).

[3]

«E així venc-se'n en Aragon» (I, 89). «Si que a pocs de temps lo
senyor rei d'Aragon entra en Castella ab poca companya; e aná en
tres dies e en tres nits ben vuit jornades, e aná lla on eren los dos
fills de l'infant En Ferrando...» (I, 90).

Com veiem, aquests tres fragments es refereixen simplement
a uns viatges sense incorporar-hi cap clarícia toponímica. Potser
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només trobaríem una excepció a la norma present, quan, després
d'una reunió reial a Tolosa de Llenguadoc, el cronista dóna comp-
te de com es dispersaren el rei de Franca, el rei d'Aragó i el rei
de Mallorca, i justament insereix dues mencions de ciutats que es
troben a l'itinerari més apartat del centre d'interés del cronista
(co és el del reí de Franca en el seu camí vers el nord); l'excepció
deu tenir la raó de la llunyania, que sempre suscita curiositat. El
tros alludit fa així:

«E per tot aló e altres bones confirmacions que hac entre ells,
partiren-se. E lo rei de Franca tornó-se'n per Cohors e per Fijac en
Franca, e lo senyor rei En Pere tornó-se'n en Catalunya, e lo senyor
rei de Mallorca ab lo príncep ensems, aíxí com davant és dit, a Mont-
pestler» (I, 88).

Els viatges dins el regne d'Aragó i per terres de Llenguadoc
no són pas tractats d'una manera diferent, si dones no surten del
to de la informació que anomeno de noticiad. Heus-en ací uns
quants casos.

«E així mateix lo senyor infant En Jacme aná a Mallorca, e coro-
ná's rei de Mallorca... E puis venc en Rosselló e a Perpenyá... E puis
aná-se'n a Montpestler» (I, 70).

«...lo dit senyor rei N'Anfós [...] se'n venc a la vila de Mont-
blanc, e en aquel lloc tenc consell en qual part iria, o en Aragon o
e'l regne de Valéncía, o si tornaria a Barcelona [...]. E aquí finalment
fo determenat que [...] anás a Barcelona, E.. 1.

E així, ell a la bona hora aná-se'n a Barcelona» (IX, 7).

«E con tot aÇó hac fet, tornó-se'n en Catalunya e puis en Aragon;
e en cascuna d'aquestes províncies ell féu corts [...].

E no creats que ell anás molt sejornant per la terra, ans tantost
se n'aná a Tortosa a la frontera...» (I, 29).
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«E con lo dit senyor rei d'Aragon hac los damunt dits loes ordo-
nats, e poblats, e establits e lliurats als davant dits senyors sos genres,
ell se'n torna al regne de Valéncia» (I, 46).

«E fet agó, ell partí de Barcelona e aná-se'n a la ciutat de Lleida,
visitant gran res deis llocs qui d'aquelles parts eren» [IX, 8].

«E així, lo senyor rei [que era a Saragossa] aná-se'n en Barcelona,
e el senyor infant N'Anfós ab ell. E passaren per Lleida. E en cascuns
llocs la festa era gran que li falen; e majorment fo la festa gran en
Barcelona...» (III, 7).

«E com la cort fo partida, lo senyor reí aná-se'n a la ciutat de
Gerona, e tramés a dir al senyor rei de Mallorca, son frare, que ell
se volia veer ab ell, e que el pregava que vengués a la dita ciutat;
o si ell se volia, que ell iria a ell a Perpinyá. E lo senyor rei de Ma-
llorca dix que ell volia a ell venir; e a pocs dies ell venc a Gerona, e
el senyor rei d'Aragó eixí-li a carrera entró al pont» (III, 48). (Es
refereix al pont que creua el Ter, a l'entrada de Girona venint del
nord, i que originá el barri gironí precisament anomenat Pontmajor.)

[12]

«E con nó hac ordonat, lo	 senyor rei partí's de Barcelona e
aná-se'n lla on era lo senyor infant N'Anfós [és a dir a Hostalric] e
els cabdals, e els cavallers e l'altra bona gent que havia lleixats en la
frontera. E anava deis uns als altres ab poca de gent de cavall e de
peu, per regonéixer qué faien. E lo jorn de madona santa Maria
d'Agost, que ell se n'anava envers Besuldó, a alba de dia esdevenc
en una celada de quatre-cents cavallers franceses...» (IV, 47).

«E així, llevat lo camp	 aná-se'n lo senyor rei a Besuldó. E
totes aquelles fronteres trobaven que estaven rics e basts, així com
de les altres fronteres se feien. Qué us diré? Con lo senyor rei hac
regonegut tot quant hi hac, venc-se'n a Hostalric, on era lo senyor
infant N'Anfós» (IV, 52-53).
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Els exemples adduits fins ací palesen ben clarament que, quan
es tracta de descriure víatges i desplaÇaments indispensables per a
la illació dels elements narratius de la Crónica, sense, peró, que,
a judici de l'autor, calgui entrar-hi en detalls que en posin en re-
lleu la sígnificacíó o les conseqüéncies, Ramon Muntaner es limita
a la menció estricta i lacónica dels llocs que són origen i terme
del viatge, o ben poca cosa més. Per aixó els hem anomenats «to-
ponímia de noticiara». Hom dóna la informació i prou. Com hem
vist, sembla que aquest comportament toponímic no té res a veure
amb els paisos afectats pels desplaÇaments: que siguin dins la Co-
rona d'Aragó o fora dels seus confins, en principi la notícia hi és
tractada sempre de la mateixa manera.

4. L'INTERÉS DEL RELAT I LA CONEIXENCA DELS LLOCS

Les coses comencen de canviar tan bon punt el cronista ja
no es limita a donar la notícia í el fet relatat brolla de la intimitat
de la seva vivéncia personal. Quan ens manifesta la seva adhesió a
la dinastia regnant. Quan se stnt commós davant un moment his-
tóric decisiu. Quan l'emplena la satisfacció per una victória militar.
Quan se li imposa la consideració humana d'algun episodi de la
vida familiar del sobirá. En suma, quan, per la raó que sigui —una
raó que sovint se'ns escapa o ens obligaria a llarga reflexió—, el
fidel cronista sent vibrar el vigor de la seva provada sensibilitat.
Aleshores les coses canvien: aleshores apareix l'interés de l'apas-
sionat Muntaner. 1 l'interés no sols fa augmentar el nombre i els
detalls de les mencions toponímiques, sinó que tot el passatge que
les conté transpira un llenguatge connotat, molt diferent del del
text de noticiara.

En presento tres mostres, ben riques en toponímia, que escullo
entre les més nombroses que tinc aplegades. La primera —exem-
ple [13]— retrata una preocupació patriótica, quan descriu els
preparatius béllics a la costa catalana, després de les Vespres Sici-
lianes. La segona —exemple [14]— proclama estentóriament la
victória contra els francesos al coll de Panissars. La tercera —exem-
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ple [15]— explica els neguits del cronista, responsable de conduir
l'infant jaume —encara infant de llet— de Salou a Perpinyá (des-
prés d'una accidentada travessia marítima des de Sicília). En trans-
cric contextos llargs perqué el lector pugui apreciar-hi, ultra els
noms de lloc que hi apareixen, el to intencionat dels passatges.
Vegem-los a continuació.

[131

«E tantost lo dit senyor rei pensá de fer naus, llenys, galees
tarides per cavalls a portar: així que per tota la costera se féu gran
navili e gran aparellament de tot cc, que fo mester al passatge, sí
que totes les gents de son regne se meravellaven del gran aparella-
ment qui es tala: que, primerament a Coplliure, los ferrers on se
talen ancores, e los maestres d'aixa, tots quants n'hi havia en Rosselló,
eren venguts a Coplliure e talen naus, llenys, terides, galees; [a]
Roses atretal; a Torrella e a Palamors, a Sent Feliu, a Tossa, a
Sent Pol des Maresma. A Barcelona no us en cal pillar que infini-
tat s'era la obra que s'hi feia. Puis a Tarragona atretal; a Tortosa, a
Peníscola e a ValIncia e per tota la costera de les marines» (I, 97-98)
[13 topónims esmentats i, encara, poques radies més avall del text,
hom menciona Montjuic. Són, dones, 14].

[14]

«Com l'auriflama fo passada, així con ja havets entés, e la gent
del senyor rei d'Aragon hac morts e preses tots aquells qui romases
eren, e guanyat tot lo món de riquees, lo senyor rei torna-se'n a
Peralada [...]; e així mateix, puis, a Gerona. E l'almirall aná-se'n a
Roses; e el senyor rei d'Aragon maná a l'almirall que retés Roses al
comte d'Empúries, e [...], e puis maná a l'almirall que se n'anás
en Barcelona. E així mateix, con lo senyor rei hac ordonada e endre-
Çada la ciutat de Gerona, aná-se'n a Barcelona, e maná que tothom
s'entornás en sa terra; e així cascuns tornaren-se'n alegres e pagats e
rics en llurs terres. E lo senyor rei aná-se'n a Barcelona, e el senyor
infant N'Anfós, e tots los rics-hómens, salvant aquells qui eren d'Em-
pordá, o de la muntanya deis Ports» (IV, 64-65) [6 topeinims, tres deis
quals són repetits una o més vegades, fins a donar un total de 10
mencions].
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[15]

«E con fom a Salou, l'arquebisbe de Tarragona, per nom mon-
sényer En Pere de Rocabertí, tramés-nos aitantes bésties con havíem
ops, e féu-nos donar per posada l'alberg d'En Guanecs. E puis, a po-
ques jornades anam-nos-en en Barcelona, on trobam lo senyor rei
d'Aragon, qui molt acollí bé lo senyor infant, e el volc veure, e
l'agracia e el beneí. E puis anam-nos-en, e ab pluges e ab mal temps;
mas jo havia feta fer una anda en qué havia l'infant, e anava a son
aire, e la dida; [...]; e havia vint hómens, qui per tandes portaven
al coll l'anda. E jurcam anar de Tarragona a Perpinyá vint-e-tres dies.
E a Báscara trobam frare Robert Saguárdia ab deu cavalcadors que
madona la reina de Mallorca nos havia trames per lo que acompanyás
lo senyor infant...

E com fom a's Veló, a passar l'aigua del Tec, tots los hómens
de's Veló hi eixiren, e els mellors preseren l'anda a coll, e passaren
lo riu al senyor infant. E aquella nuit los cbnsols e gran res deis
prohómens de Perpinyá, e cavallers, e tots quants n'hi havia, foren
ab nós; e hagren-hi molt més eixits, mas lo senyor rei de Mallorca
era en Franca. E així entram per la vila de Perpinyá, ab gran honor
qui ens fo feta» (VII, 57-58) [8 topónims, deis quals Perpinyá surt
4 vegades i el Veló, 2. Total: 12 mencions].

¿Será casualitat que les tres mostres que acabo de transcriure
—seleccionades entre les recollides per mi— tinguin per escenari
preferent (o únic) el nord-est de Catalunya, el territori que Ramon
Muntaner coneixia més pregonament? No, el fet no és pas casual.
En realitat, tots els «bons exemples» de passatges que donen testi-
moni de la mescla d'«interés» 	 «coneixerm toponímica» són de
la mateixa zona. Aquesta constatació confirma un capteniment esti-
lístic propi de Ramon Muntaner: la toponímia pot esdevenir un
poderós element de «mise en relief» al moment de relatar un esde-
veniment que suscita interés, si aquest esdeveniment es descabdella
en indrets prou coneguts per ell mateix. Altrament, Muntaner no
s'esforÇa per documentar-se sobre uns noms de lloc que no coneix
(o que coneix poc), i aleshores per a donar vivesa al relat es val de
recursos expressius altres que el toponímic.

A propósit, crec que puc citar un passatge de la Crónica que
per a mi és emblemátic. Reporta el llarg viatge que Jaume I féu
el 1274, a les darreries de la seva vida, per a assistir al Concili de
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Lió, amb l'objectiu de sotmetre al papa el seu nou projecte de croa-
da. El text que en transcriuré és certament Ilarg, peró crec que val
la pena, per tal com s'hi veuen tres actituds ben diferenciades en
el relat, en les intensificacions inherents (detalls, comentaris) i en
la mateixa projecció toponímica. Les tres actituds corresponen al
domini lingüístic catalá [16], al Llenguadoc [17] i a la que el
cronista anomena «la terra del rei de Franca» [18]. Encara que
l'he dividit en els tres fragments que segueixen, es tracta d'un sol
passatge, sense solució de continuitat en el text.

[16]

«Qué us diré? Que qui comptar vos ho volia tot, seria cosa que
allargaria la mia matéria e vendría tard al meu propósit. Mas, final-
ment, vos dic que partent de ValIncia anaren tuit a madona Santa
Maria del Puig de Valéncia, e de Santa Maria del Puig a Morvedre, e
de Morvedre a Burriana, e de Burriana a Castelló, e de Castelló a
Cabanes, e de Gabanes a Les Coves, e de Les Coves a Sent Mateu,
e de Sent Mateu a Uidecona, e de Ulldecona a la ciutat de Tortosa,
e aturaren-hi sis jorns; e puis, de Tortosa al coll de Balaguer, e
passaren per Sent Jordi que encara llavors no hi era la font del
Paralló poblada; e del coll de Balaguer a Cambrils, e de Cambrils a
la ciutat de Tarragona, que així mateix seria gran infinilitat de dir la
honor que aquí los fo feta: que l'arquebisbe de Tarragona, ab nou
bisbes de sa província, qui són totes de la senyoria del rei d'Aragó, e
ab molts abats e priors e ab gran quantitat de gents de religió e de
clergues, professó feta, cantant e lloant Déus los reeberen. E este-
gueren en la ciutat de Tarragona vuit dies; aprés, de Tarragona ana-
ren-se'n a s'Arbós, e puis a Vilafranca de Penadés, que és una noble
vila e bona, on los fo feita aitanta de honor com en una ciutat. E
estegren a Vilafranca tres jorns; de Vilafranca anaren a Sent Cli-
ment; de Sent Climent a Barcelona. E de Barcelona no me'n cal
escriure, que pensar podets com hi foren reebuts, que molt fort se-
ria de recomptar; mas així com Barcelona és la pus noble ciutat e
la mellar que el senyor rei d'Aragó haja, així passá la festa e els
jocs de totes altres ciutats.

E aquí s'aturaren deu jorns; e aprés, de Barcelona anaren a
Granollers, e de Granollers a Hostalric, e d'Hostalric a la ciutat de
Gerona. Aquí si los fo feta festa no me'n cal parlar, que sol los
ciutadans de Gerona, menys deis cavallers, qui són molts en aquella
encontrada, hi faeren tant que tothom faeren meravellar; e aquí es-
tegren quatre jorns. E aprés, partent de Gerona vengren albergar a
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Básquera e a Pontons; e puis lo rei e la reina ensems vengren alber-
gar a Peralada. E nél sé jo per lo com era fadrí, e el dit senyor
rei de Castella e la reina jagueren aquella nit en la cambra de
l'alberg de mon pare, on ja vos he comtat que el damunt dit senyor
rei En Jacme d'Aragon havia posat; sí que, per Q0 com lo rei de
Castella e la reina ensems foren, aquella nit féu hom un portal de
l'alberg d'En Bernat Rossinyol, qui es tenia ab l'alberg de mon pare,
on lo rei passás en la cambra de la reina. E així per vista, no per
oída, vos pusc dir ale) per cert. En Peralada estegren dos dies, que
En Dalmau de Rocabertí, senyor de Peralada, hac suplicat al senyor
rei d'Aragó que li plagués que un jorn los pogués convidar a Peralada,

el senyor rei, a precs d'ell e com lo amava molt dix-li que ell no
lleixaria que un jorn no els faés llurs obs en Peralada, e l'altre jorn
que ell, de gracia especial, li ho atorgava: de la qual cosa En Dal-
mau li féu grans grácies, e dec-ho fer, que aquest fo un plaer que anc
no volc otorgar a prelat ne a ric-hom qui fos en Catalunya, salvant
a el, per qué fo cosa que En Dalmau li ho graí molt.

E aprés que hagueren estat dos jorns en Peralada ab gran goig e
ab gran alegre, anaren-se'n a La Jonquera; de la Jonquera a es Való;
del Való al Masdeu, qui és molt bel lloc, qui era del Temple; del
Masdeu entraren-se'n a Perpinyá. E no em demanets la festa gran
que aquí es féu, e dura vuit jorns.

Puis aprés anaren-se'n a Salses...» ( I, 58-59).

[17]

«de Salses a Vilafranca, de Vilafranca a Narbona, d'on N'Eimeric
de Narbona los féu molta de honor e de plaer, e per co com dl e
el senyor infant En Jacme d'Aragó havien sengles germanes per mu-
llers, filies del comte de Foix. E de Narbona, on estegren dos jorns,
anaren e Besers, e de Besers a Sent Tiberi, e de Sent Tiberi a Lopiá,

de Lopiá a Montpestler; mas los jocs e l'alegre qui foren a Mont-
pestler, passarien a totes altres festes. E aquí estegren quinze jorns,

d'aquí trameteren llurs missatges al papa; e aquí hagueren res-
posta. E con hagren haüda llur resposta e hagueren endreÇat llur
camín d'entrar per la terra del rei de Franca, partiren-se de Mont-
pestler» (I, 59, 60).

[18]

«Ara d'aquí avant no pertany a la matéria d'aquest libre que jo
deja d'ells parlar, que assats me basta que parle de la matéria per
qué aquest libre se fa: lo és a saber, de la honor e de la grácia que
Déus ha feta ne fa al casal d'Aragó. E per co com io entén que
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aquesta sia materia que torna a gran honor de la casa d'Aragó e de
ses gents, he-us-en feta menció» (I, 60).

He dit que la citació seria 'larga, peró que valia la pena de
fer-la. Penso que tothom hi estará d'acord. Encara té un altre
avantatge d'haver-la transcrita: que m'estalvia de comentar la ma-
teixa evidencia. Mentre no hi intervenia el factor que hem anome-
nat «interés», el relat de Muntaner era de noticiad (i no hi havia
matisos apreciables en les mencions toponímiques). Quan el cro-
nista es manifesta interessat, hi aporta la seva informació sobre els
noms de lloc, informació no apresa, sinó viscuda. El fragment pre-
cedent ens revela fins a quin punt Muntaner coneixia millor la
toponímia catalana que l'occitana. Respecte a aquesta no sembla
pas que s'hagi esforÇat per aprendre-la (o per millorar-la). Pel que
fa a la toponimia de «la terra del rei de FranÇa», afirma sense em-
buts que no la coneix ni li pertoca de conéixer-la. Hom diría que
fins i tot se sent orgullós de la seva ignoráncia.

¿Qué passa, aleshores, quan s'esdevé un fet d'interés —de má-
xim interés i tot— que afecta el rei, de qui Muntaner sempre esta
pendent, i aquest fet ocorre fora de Catalunya, és a dir, fora de la
zona més coneguda de Muntaner? La resposta és fácil d'endevinar:
hom hi ressalta l'interés per altres mitjans, no pel recurs a la topo-
nimia. El cas més flagrant és la descripció del desafiament de Bor-
deus, com ja ho veurem (5 7). Precisament les consideracions que
acabo de fer ens marquen les línies per a la resta de la me ya tasca
ací. Hi examinarem tres moments diferents en l'ús deis topónims
per part de Muntaner: 1) El fet d'interés es produeix a Catalunya:
la guerra amb els francesos de 1285. Máxima densitat de noms de
lloc citats (5 5). — 2) El fet d'interés es produeix a Occitánia: els
tractats d'Oloron (de 1287) i de Tarascó (1291). Només s'hi es-
menten els noms de lloc indispensables (5 6). — 3) El fet, d'inte-
rés cabdal, desenvolupat a través de rutes que enllacen Aragó,
Gascunya, Navarra i Castella, se centra a Bordeus: el famós desa-
fiament entre Pere el Gran i Caries d'Anjou, previst per a 1'1 de
juny de 1283. Prácticament no s'hi citen noms de lloc (S 7). Ho
veurem per parts.
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5. LA CROADA CONTRA CATALUNYA (1285)

Seria superflu d'entretenir-nos explicant un capítol d'história
prou conegut. Convocada la croada contra Catalunya pel papa
Martí IV, el rei Pere el Gran, que es trobava a Aragó, hagué d'a-
cudir a Catalunya per a defensar-la contra els francesos. Per la
seva banda, el rei de Franca, Felip l'Ardit, pogué arribar, amb les
seves copioses hosts, al mateix massís de l'Albera, grácies a la seva
alianca amb Jaume II de Mallorca, al seu torn germá de Pere el
Gran. Els francesos franquejaren el Pirineu pel coll de la Macana,
s'estengueren per l'Empordá i assetjaren Girona. La resisténcia
d'aquesta ciutat permeté que arribés de Sicilia la flota de Roger
de Lloria, la qual, unida a la de Ramon Marquet i Berenguer Ma-
llol, infligí una derrota sense precedents a la flota francesa. Els
francesos hagueren de retirar-se pel coll de Panissars, on sofriren
una desfeta esfereidora. La guerra es descabdellá entre els mesos
de maig i octubre de 1285 (Felip l'Ardit moría a Perpinyá el 5 del
mateix mes). No cal dir que la Crónica de Ramon Muntaner ateny
els máxims de vibració en relatar aquesta guerra, ultra la impor-
tancia objectiva d'una acció béllica tan remarcable, per la seva pas-
sió de narrador interessat i per la seva adhesió fidel a la dinastia.
El relat deis fets béllics ocupa cinquanta-cinc pagines del text edi-
tat de la Crónica. És impossible de transcriure'l. Ben mirat, peró,
també seria innecessari de copiar-lo, si ho féiem amb la intenció
de palesar que el text és a les antípodes del tipus estilístic que
anomenávem de noticiara. En efecte, ¿quin lector de la Crónica
podrá oblidar mai les maneres connotades del seu autor, quan
historia les gestes deis catalans contra els francesos, amb el rei En
Pere al davant de tots?

Essent tan evident l'interés del relat, en tindré prou de fer-ne
veure com aquest interés repercuteix en una munió —realment in-
gent— de noms de lloc que hi són esmentats. Retinguem-ne només
que en els capítols alludits hi ha forra més de tres-centes mencions
toponímiques. No ho puc precisar més exactament, per tal com
de vegades s'hi troben topónims, que no hauríem de deixar fora
del cómput pel fet d'ésser aixó, topónims, peró que són de pre-
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sencia no directament relacionada amb el relat.' Divideixo la topo-
nímia referida a la croada en tres parts: a) l'entrada deis francesos,
fins al setge de Girona, b) la batalla naval, i c) la retirada dels
francesos. De cadascuna d'elles procuraré de fer veure la densitat
de la toponímia emprada per Ramon Muntaner.

a) L'ENTRADA DELS FRANCESOS, FINS AL SETGE DE GIRONA
(IV, 11-32). Hi distingeixo vuit fragments, d'acord amb els epí-
grafs que figuren a l'edició de la Crónica (i que indico amb el sig-
ne S).

Les forces catalanes, al coll de Panissars (regona part del
120) (IV, 11-12). Topónims enregistrats en 22 línies del text

imprés:

coll de Panissars (2)
(Catalunya)
col! de Banyuls (2)
coll de la Macana (2)
lo Pertús

Total: 8 topónims
Percentatge (damunt 22 línies): 36,3 %

Els francesos intenten passar el coll de Panissars (S 121)
(IV, 12-14). Topónims enregistrats en 69 línies de text:

Rosselló (2)
(Aragó)
Perpinyá (2)
es Veló (2)
coll de Panissars

Com és natural, no he comptat mai els topónims que serveixen per
a designar persones (com el Comte d'Empúries, el Vescomte de Cardona,
el rei d'Aragó o el rei de FranÇa), els quals ja funcionen com a antro-
pónims. De la resta de topónims, poso entre paréntesis els noms de terres
o regions allunyades del relat própiament dit o que hi figuren només per
raó de digressions.

Un nom de lloc seguit d'una xifra entre paréntesis indica que la
inserció hi és feta tantes vegades com ho expressa el nombre. Així: col! de
Panissars (2) vol dir que, dins l'epigraf 1, aquest topónim hi és esmentat
dos cops. L'ordre de la Mista és donat pel text de la Crónica (pera les repeti-
cions d'un mateix topónim són afegides a la seva primera inserció).
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Euna (4)
Tec
(Catalunya)
Coblliure

Total: 15 topónims
Percentatge (damunt 69 línies): 21,7 %

Els francesos passen el coll de la MaÇana (S 122) (IV, 14-
18). Topónims enregistrats en 130 línies de text:

(Tolzá)
Argilers
la Grassa (monestir de)
(Narbonés)
coll de la Macana (4)
(la Llengadoc) (2)
Castelló (4)
coll de Banyuls (3)
coll de Tornavels
coll de Panissars
Peralada (2)
Sent Quirc (monestir de) (3)
Roses
(Catalunya)

Total: 26 topónims
Percentatge (damunt 130 línies): 20,0 %

Setge de Peralada (5 123) (IV, 18-22). Topónims enregis-
trats en 99 línies de text:

Sant Quirc
Peralada (11)
Garriguella
la Garriga (2)
Vallgornera (2)
Pujamilot
els Aspres de Peralada
lo golf de Roses
la vila de Roses
(la Llenguadoc)

Total: 22 topónims
Percentatge (damunt 99 línies): 22,2 %
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La gesta de Na Mercadera (S 124) (IV, 22-23). En 32 línies
de text, només apareix citat el nom de Peralada (3 vegades), cosa
que s'explica per la natura de l'episodi.

Crema de Peralada (S 125) (IV, 23-26). Topónims enre-
gistrats en 101 línies de text:

Peralada (14)
Gerona (2)
Castelló
la Torre de Geronella
Vilabertran
Figueres
Sent Quirc
Peraladés
comtat d'Empúries

Total: 23 topónims
Percentatge (damunt 101 línies): 22,7 %

Rendició de Castelló d'Empúries (5 126) (IV, 26-30). To-
pónims enregistrats en 112 línies de text:

Peralada (12)
V ilabertran
Castelló (15)
Gerona
Roses
Sant Pere
los Ports
(Catalunya)
(Aragón) (2)
(regne de Valencia)
coll de Panissars

Total: 37 topónims
Percentatge (damunt 112 línies): 33,0 %

Setge de Girona (5 127) (IV, 30-32). Dins un text bon
xic evasiu, hi he enregistrats els topónims següents, en 88 línies
de text:

Gerona (6)
Sent Feliu (4)
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Roses (2)
Castelló
Besuldó (2)
(Espanya)
(Calabria) (3)
(Sicilia) (3)
(Barbaría)
(Alcoll)
Óstoles

Total: 25 topbnims
Percentatge (damunt 88 línies): 28,4 %

Els noms de lloc esmentats en el relat de l'entrada deis fran-
cesos, fins al setge de Girona són en nombre de 159.

No voldria que el cas més ciar i més abundós del recurs a la
toponímia per donar relleu al text (que és el de la croada contra
Catalunya) fos justament el que es quedés sense cap mostra d'algun
passatge de la Crónica que l'exemplifiqui. Dels 8 fragments deis
quals acabo de fer veure les densitats toponímiques relatives, n'es-
cullo el primer (Les (orces catalanes, al coll de Panissars), que és
el que conté el percentatge més alt de topbnims per línies de text
(36,3 %). Fa així:

[19]

«E con cascú hac haüt lo manament, molí volenterosament pen-
saren de complir aquel!. Sí que el dia que los fo donar, foren tuit al
col! de Panissars, e Ila ells s'atendaren; e el senyor rei e l'infant
N'Anfós, ab gran res de cavalleria de Catalunya, foren aquí. E con
foren tots aplegats, lo senyor rei ordoná que el comte d'Empúries,
ab les sues gents, gardás lo coll de Banyuls e el coll de la Macana;
sí que el comte d'Empúries més la host de Castelló al co!! de Ba-
nyuls, e dels altres llocs més al co!! de la Macana; e lo comte, ab
sos cavallers, anava visitant los uns e els altres, per Q0 con eren prop,
que no havia mas mija Ileuga deis uns als altres. E cascun d'aquests
era tan fort pas, que no calia que calgués negun tembre que aquén
passassen. D'altra part, més a guardar lo Pertús lo vescomte de Ro-
cabertí. E lo senyor rei, ab totes les abres gents, estec al col! de
Panissars. E en cascuns llocs eren ordonats mercaders e abres gents
qui els aportaven a vendre tot co que ops havien. E així, los passos
estaven bé ordonats e establits. E lleixar-vos he a parlar del senyor
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rei d'Aragon e de les sues gents; e tornar-vos he a parlar del rei de
Franca e del rei de Mallorca» (IV, 11-12).

b) LA BATALLA NAVAL ( IV, 32-56). Comprén els §S 129 a
136. Per raons d'espai i temps, i per no fatigar el lector, no conti-
nuaré calculant els percentatges deis noms de lloc adduits per Mun-
taner en les altres dues parts de la toponímia referida a la croada.
Qui voldrá extreure'n conclusions paralleles només haurá de fer
un petit cálcul matemátic. Sí, en canvi, que inventariaré els topó-
nims que empra Muntaner, presentant-los per pagines del text
imprés.6

Página 32 (a partir del comencament del § 129): Gerona, Bar-
celona (2).

Página 33: Roses, Cadaqués, Sant Feliu (3), Roses (2), Sant
Feliu, Narbona, Aigüesmortes, Marsella, Roses, cap de Creus, Ca-
daqués (3), Portlligat.

Página 34: Roses, Cadaqués, Sent Feliu, Roses (2), les Medes
de Torrella, el golf de Roses, (Sicilia).

Página 35: (Barbaría) (2), Sardenya (2).
Página 36: Cabrera (2), Barcelona (2), (Sicília), (Catalunya).
Página 37: cap de Creus (2), Cadaqués (2), Portlligat, Cada-

qués (2), Roses.
Página 38: les Medes de Torrella, cap d'Aiguafreda, Roses (2).
Les págines 39 a 41 apareixen dedicades a explicar l'estratégia

de la batalla naval i les habilitats dels ballesters catalans. No hi ha
mencions toponímiques.

Página 42: Cadaqués.
Página 43: Cadaqués, Roses, cap d'Aiguafreda, cala la Tama-

riu, Palafurgell, Roses, lo cap d'Aiguafreda, Roses.
Página 44: Roses, Sent Feliu, el Tamariu, Sent Feliu, Roses.
Página 45: Roses, Barcelona (2).
Página 46: Barcelona.

6. Dins cada página, els noms de lloc són enumerats correlativament,
per tant, en repeteixo la menció quan hi tornen a sortir. Únicament me
n'estalvio la citació quan un mateix nom de lloc apareix consecutivament
dues (2) o tres (3) vegades.



TOPONÍMIA I RELAT HISTÓRIC 	 69

Les pagines 47 a 52 (i la 53, fins a la fi del § 134) relaten
minuciosament el «combat de Santa Maria d'Agost» (15-VIII-
1285). Hom hi cita Barcelona, Besuldó, Roses, (Sicilia), Gerona
(2), Besuldó, Hostalric, tot apartant-se, dones, de la batalla naval.

A la página 53 (5 135) hom reprén el tema de la batalla naval:
Sicilia, Barcelona, Messina, Cabrera (3), Barcelona, cap d'Aigua-
freda.

Página 54: Sent Feliu, Roses (2), Barcelona, (Hostalric), Bar-
celona, cap d'Aiguafreda, Les Formigues.

Página 55: Roses, Palamós, Sant Feliu, Barcelona, Roses (3),
Palamós, Sent Feliu (2), Hostalric.

Página 56: Roses (2), port de Roses, Gerona, Roses, Barcelo-
na, Sent Feliu, Barcelona (fins a la fi del § 136).

Els noms de lloc esmentats en el relat de la batalla naval de
les Illes Formigues i el golf de Roses són en nombre de 111 (xifra
que comprén els 8 topóníms del combat terrestre del 15 d'agost).

També ací selecciono un text entre els fragmenta que es refe-
reixen a la batalla naval. £s el primer deis

[20]

«E així, com lo senyor rei d'Aragon veé que així bé havia ordo-
nada la frontera, e veé que el fet de la guerra era en bon estament,
e que la ciutat de Gerona era així forts e bé establida de bones gents,
e que assats daria qué fer a sos enemics, e aná-se'n en Barcelona, e,
con fo en Barcelona, féu-se venir En Ramon Marquet e En Beren-
guer Maiol, e dix-los: —Prohómens, qué havets fet?—. Resposeren
ells: —Senyor, trobarets armades dotze galees e quatre llenys armats,
lo és a saber, les deu galees noves que vós manas fer, e dues veles
que n'hic havia, que havem feces adobar—. E lo senyor rei dix: —Bé
havets fet. Ara ens digats: ¿qué entenets a fer ab aquestes galees?—.
—Senyor —digueren ells—, nós vos ho direm. Veritat és que nós
havem tengudes e tenim nostres espies a Roses e a Cadaqués, que
cadascun d'aquests llocs tenen franceses; e així mateix ne tenim a
Sent Feliu. E havem sabut per cert que les galees del rei de Franca
són cent quaranta, de les quals ha ordonat l'almirall del rei de Fran-
Ça que ab ell ensems ne romanen a Sent Feliu seixanta armades, e ab
lo seu vicealmirall van e vénen ab vianda cinquanta de Sent Feliu a
Roses, que áls no fan mas carrejar ab viandes moltes, ab moltes bar-
ques e llenys qui vénen ab elles de Roses a Sant Feliu e puis hi
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tornen ab ells. D'altra part, n'ha cinc a Narbona e Aigüesmortes e a
Marsella per fer venir viandes; que no vaguen de venir les naus e els
llenys per neguna raon. E les romanents vint-e-cinc romanen a Roses.
al port, bé armades e bé aparellades, per guardar-lo; e és-ne capitá
un bon cavaller de Proerna per nom En Guillem de Loderna. E així,
senyor, són ordonades les galees per l'almirall, e aparellades. E nós
havem pensat que si vós, senyor, ho volets, que ab aquestes dotze
galees nostres e quatre llenys nós n'anávem, e metrem-nos en mar, e
con serem en la mar de cap de Creus, de dia estarem defora en mar.
en roda, e la nuit acostar-nos hem a Cadaqués. E a Cadaqués io he
ordonat ab En Gras, qui és lo menor hom de Cadaqués, qui per dos
nebots que ha, qui es són nodrits ab mi, que totes nits me sien a la
punta de Portlligat, e aquí io hauré llenga d'ells» (IV, 32-33).

C) LA RETIRADA DELS FRANCESOS ( IV, 57-65). Comprén els
§ 137 a 140. Presento la toponímia d'aquesta tercera part se-
guint el mateix procediment que he aplicat a la segona.

Página 57: Roses, coll de Panissars, Roses (2), els Graells de
Castelló, Castelló, Empordá, Rosselló, (París), coll de Panissars,
(Sicilia), coll de Panissars, Gerona, Peralada.

Les págines 58 i 59 són de gran tensió en el relat. Contenen
el discurs ja testamentari del rei de Franca (que hi esmenta «aques-
ta gent de Castelló») i la seva mateixa mort, que Muntaner sitaa
a l'Empordá: «E si em demanats on morí, jo us ho diré: que morí
en un alberg d'En Sord de Vilanova, a menys de mitja lleuga de
Peralada, l'any de 1285» (IV, 59). En reprendre la descripció, el
cronista encara fa sortir-hi el coll de Panissars.

Página 60: es Veló, Rosselló, la Clusa, Pertús, la Clusa.
Página 61: Pujamilot, la Jonquera, coll de Panissars, Peralada,

Perpinyá, lo Pertús.
Página 62: Pertús.
Página 63: Pertús, Rosselló, Con/leent, Cerdanya, la Clusa,

es V elon (2), Perpinyá.
Página 64: Perpinyá (35), Catalunya, Peralada.
Página 65: Gerona, Roses (2), Barcelona, Gerona, Barcelona

(2), Empordá, la muntanya deis Ports [co és el Pirineu], Barce-
lona (2).
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Els noms de lloc esmentats en el relat de la retirada deis fran-
cesos són en nombre de 54.

Semblantment a alió que he fet a propósit de l'entrada deis
francesos (part a) i de la batalla naval (part b), també ací insereixo
una mostra d'un text que adquireix vivor, ultra d'altres recursos,
pel toponímic. També ací és la primera.

[21]

«...pensaren-se'n de tornar a Roses, pensant que el rei de Franca
no podia aturar e'l setge, e que seria bo que ell, ab los hómens de
mar, que els fos al coll de Panissars, e que haguessen llur part de
la roba e deis hómens. E així con ho pensó, així ho complí, que ell
se'n venc a Roses, e de Roses als Graells de Castelló. E si hagueren
goig les gents de Castelló e de tota la terra, no me'n demanets, que
sens fin era la glória que era en Empordá; e en Rosselló així gran, si
bé no s'ho gosaven fer aparés, per raó con lo rei de Franca tenia
dos fills del rei de Mallorca a París...».

[...] «Ara vos lleixaré a parlar de l'almirall, qui está aparellat
d'anar al coll de Panissars, o lla on sápia que el rei de Franca deja
eixir ab ses gents, e tornaré a parlar del senyor rei d'Aragon. Emperó
siats certs que de tot co que li era esdevengut, e de l'estament del
senyor rei d'Aragon, e del fet del rei de Franca en quin partit era,
tramés a dir en Sicilia per un Ileny armat.» «E com lo rei d'Aragon
sabé aquesta novella, tantost, ab totes les gents sues qui eren en les
fronteres, de cavan e de peu, se n'aná al coll de Panissars, per co
que el rei de Franca ne negun de la sua host no n'escapás. E con lo
rei de Franca hac sabudes totes aquestes coses, Ileva's del setge de
Gerona, malaut e destret que era, e venc-se'n al pla de Peralada»
(IV, 57).

En resum, i com ho he anticipat abans, passen ben ámpliament
de tres-cents els topónims esmentats en el text de Muntaner referit
a la croada contra Catalunya: máxim interés pels fets descrits i
máxim coneixement de la toponímia per part del cronista van
junts.
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L'entrada deis francesos .	 159
La batalla naval . 	 111

c) La retirada deis francesos	 54

Total de topónims esmentats . 	 324

6. L'INTERÉS NEUTRALITZAT: «LES VISTES D'ALERÓ» (1287)
EL «TRACTAT DE TARASCÓ» (1291)

Suara ens demanávem qué ocorria quan el cronista relata un
fet d'interés, i aquest es descabdella en un territori del qual Ra-
mon Muntaner té un coneixement toponímic deficient. El cronista
hi fa sortir els noms de lloc indispensables (si fa no fa els que
haurien figurat en un text de noticiara), per() es val d'altres ele-
ments estilístics per a posar-ne en relleu l'interés. És a dir, que
els noms de lloc citats (al capdavall, els que tothom sap) no podrien
ésser adduits com a indici de l'interés del text. Aquest capteni-
ment toponímic es dóna sistemáticament sempre que Muntaner es
refereix a les terres occitanes. N'escullo, com exemple, la part de
la Crónica dedicada a Alfons II de Catalunya (1265-1291); com
és sabut, el text corresponent de Muntaner en algunes ocasions fa
escenari del seu relat l'extens territori que a grans trets s'estén de
Tolosa a Marsella, i és on trobem la ressenya del tractat d'Oloron
(1287) i la de l'anomenat tractat de Tarascó (1291).

D'antuvi, i tan bon punt Alfons ha esdevingut rei, per mort
del seu pare Pere el Gran, la Crónica descriu unes incursions de
Roger de Lloria per les costes del Llenguadoc (V, 11-14). Hi sur-
ten onze topónims:

Leucata (o Loucata) (3)
Sirinyá (o Serinyá) (5)
Besers (8)
Agda (3)

5 Viats (2)
Sant Tiberí
Lupia
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Gija
Aigüesmortes

10 cap de l'Espigueta
grau de Narbona (2)

els quals, repetits en el text de la manera que ho indico entre pa-
réntesis, originen prop d'una trentena de mencions toponímiques.
De més a més, n'hi ha tres de referéncia, fora del teatre de les
incursions: Barcelona, Sicilia i Catalunya. Com deia abans, cap deis
onze topónims esmentats no era desconegut a Catalunya, i menys
en els medís que podríem anomenar náutics. Muntaner no ultra-
passa aquest grau de coneixerm toponímica, malgrat l'entusiasme
que comunica a la narració. En efecte: les arengues de l'almirall,
les accions deis ballesters, el crits d'«Aragó, Aragó!», les des-
trosses i els saqueigs, i altres elements encara, fan d'aquest passatge
una narració de to fortament intencionat, a desgrat del nombre
més avíat exigu de les mencions toponímiques, que no reforcen
pas aquella intenció (a diferéncia d'alló que succeia en el relat de
la croada contra Catalunya).

No deixa d'ésser curiós que quan, un xic més avall del text
(V, 26-27), el cronista ens parla d'unes temptatives franceses d'a-
tacar Catalunya (SS 160-161), llevat de dues mencions al Llengua-
doc, tots els topónims esmentats —mitja dotzena— són del nord-
est de Catalunya, i no n'hi ha cap més del domini occitá. Mitja
dotzena de topónims, dic, que, per les sabudes repeticions, es con-
verteixen en una dotzena llarga de mencions toponímiques (i sense
que hi manquin els noms de referéncia, que en aquest cas són Ca-
talunya, Aragó i Navarra). Vegem-ho.

[22]

«Com lo se nyor rei d'Aragó fo en Barcelona e sabé que gran
cavalleria de la Llenguadoc s'aparellava per entrar en Rosselló e
Empordá, féu cridar ses hosts en Catalunya, a paga de quatre meses,
e que tothom a jorn cert que fos a la vila de Peralada; e cascuns
rics-hómens, e cavallers, e ciutadans e hómens de viles foren molt gint
aparellats aquell dia a Peralada. E lo senyor rei, abans que partís
de Barcelona, tramas l'infant En Pere en Aragon per governador
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e per major, per lo que si per Navarra volia entrar negun en Aragó.
que els ho contrastás. E con apl) hac fet, venc-se'n a Peralada ab Lotes
les hosts, ell se n'entrá en Rosselló, e, com fo a's Veló, sabé que no hi
havia gent estranya entrada; e per lo rdigar de la muntanya, ana-se'n
a Coblliure, e de Coblliure tornó-se'n en Empordá. Enaixí que no
us diré que aquells de la Llenguadoc se metessen en cor que entras-
sen en Catalunya, ans con saberen que el senyor rei fo en Rosselló,
s'entorná cascun en co del seu. E com lo senyor rei fo tornat a Pe-
ralada, donó paraula a tothom, e cascuns tornaren-se'n en llurs llocs»
(V, 26-27).

No cal dir que la diferéncia de tractament toponímic entre Cata-
lunya i Llenguadoc s'explica ací perqué els fets són presentats se-
gons l'óptica del «senyor rei d'Aragó», i ja sabem que, com sempre,
aquesta és l'óptica del fidel Muntaner.

Peró ja és hora que examinem els dos fets histórics que he
anunciat en encapcalar el present parágraf. El primer, el tractat
d'Oloron, o, com diu el nostre cronista, «les vistes d'Aleró». Es
tracta d'un conveni que s'inscriu en les gestions per aconseguir la
pau entre diversos paisos i el papat, a la fi del decenni de 1280-
1290. El conveni fou establert entre Alfons II de Catalunya i
Caries II de Nápols, presoner seu, per mediació d'Eduard I d'An-
glaterra. Les converses tingueren lloc, pel juliol de 1287, a Oloron
(Bearn). És cert que ni el papa ni el rei de Franca acceptaren el
tractat, peró és innegable que les negociacions (al cap i a la fi,
represes l'any següent a Jaca i a Canfranc) foren un element im-
portant en la política del moment. Ramon Muntaner havia de sen-
tir-s'hi interessat, essent-ne el «Senyor rei d'Aragó» un deis pro-
tagonistes. ¿Forniria detalls de i'itinerari del rei Alfons, deis llocs
on pernoctó, de la població bearnesa o deis seus voltants? No hi
ha res d'aixó. Difícilment el relat del cronista podria ésser més
lacónic, des de l'angle de la informació toponímica. Diu aixó que
segueix.

[23]

«Com misser Bonifaci de Calamandrana e misser Joan d'Agrillí
foren partits de Barcelona, cascun d'ells havien ordonat lla on anas-
sen, e anaren-hi. ¿Que us en diría pus llongues noves? Que tant
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anaren, que vengren qui al papa, qui al rei d'Anglaterra, qui al rei
d'Aragó, qui al rei de Franla, que aportaren lo fet a nó: que el
senyor rei d'Aragon se veés ab lo rei d'Anglaterra en un lloc qui
ha nom Aleró, qui és en Gascunya; e la vista fo empresa a jorn cert.
E el rei d'Anglaterra, ab la reina sa muller e ab la infanta Ilur filia
foren al dit lloc d'Aleró; e així mateix hi fo lo senyor rei d'Aragon,
e el senyor infant En Pedro ab e11, e molts rics-hómens, e cavallers, e
ciutadans e hómens de viles, que tots anaren ricament arreats e apa-
rellats de bells vestits e de rics arnesos [...1. E la festa fo molt gran
que el rei d'Anglaterra féu al senyor rei d'Aragon, [...] [segueix el
relat del prometatge d'Alfons amb Elionor, fina d'Eduard d'Angla-
terra. Segueixen les converses per les quals el rei Caries sortí de la
presó. Tot amb un gran luxe de detalls de tota mena]. «Ara vos Ilei-
xaré a parlar del rei Caries, e tornaré a parlar del senyor rei d'Ara-
gó, e del rei d'Anglaterra, e de la infanta reina, muller sua afermada.
E al partir hac moltes joies donades de la una part e de l'altra. E
puis lo rei d'Anglaterra seguí lo rei d'Aragon entró fo tornat en sa
terra; e puis preseren comiat la un de l'altre, així dokament coro
de pare a fill, e així anaren-se'n cascun per sa terra» (V, 31-34).

És fácil d'imaginar com s'hauria expressat Muntaner si les conver-
ses esmentades s'haguessin celebrat, no ja a la seva Peralada, sinó
a qualsevol indret de Catalunya. Ara, la mancarna d'informació
toponímica és suplerta pels recursos d'estil més varis.

El segon esdeveniment históric que volia comentar és la reu-
nió que se sol dir erróniament el «tractat de Tarascó» (i és així,
en efecte, com el mateix Ramon Muntaner l'anomena). En realitat
és el «congrés de Brinhólas», celebrat l'any 1291 en aquesta po-
blació del Brinhólas (Proverna) (pertanyent a l'actual departament
francés del Var). S'hi reuniren representants de Franca, la confe-
deració catalano-aragonesa, la casa d'Anjou i del papa Nicolau IV,
amb el fi de trobar solució a la qüestió de Sicilia. Ramon Munta-
ner ho descriu amb pinzellades fortes, i s'entreté sobretot en l'elec-
ció i la missió deis representants del rei d'Aragó Alfons II. Peró,
de viatges i altres circumstáncies deis desplaÇaments i l'allotjament
deis «missatges» nomenats per les corts en llur projecció toponí-
mica, debades ens esforÇaríem a cercar-ne. Atés que aquest com-
portament toponímic de Muntaner ja no ens és cap novetat, en
redueixo al mínim la citació.
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[24]

«Sí que tant tractaren lo rei Caries e el rei d'Anglaterra, que el
papa tramés un cardenal en Proenca, a Tarascó, ab lo rei Caries, qui
tractás de la pau ab lo senyor rei d'Aragó; sí que con foren a Ta-
rascó trameteren llurs missatges al senyor rei d'Aragó, que els tra-
metés missatges qui ab ells tractassen de la pau. [El rei convoca
corts i són elegits els representants]. «[Els missatges] partiren de
Barcelona [...]. E anaren tant per llurs jornades que vengren a Ta-
rascó» [.. . ]. «E con los missatges foren a Tarascó, foren be ree-
buts...» [...1. «...el parlament duró molt entre ells, e a la fin pre-
seren comiat d'ells, e tornaren-se'n ab co que fet hagren. E trobaren
lo senyor rei en Barcelona, e aquí, davant iota la con, digueren
llur missatgeria, tal que el senyor rei e tot son consell ne foren
pagats» (V, 44-46).

No m'hauré d'escarrassar a sintetitzar la situació que he ano-
menat d'«interés neutralitzat» en la Crónica. És evident l'interés
que Ramon Muntaner mostra per les incursions que Roger de Llo-
ria realitza a les costes del Llenguadoc, o per les «vistes d'Aleró-»
o, encara, pel «tractat de Tarascó». Si ens resistíssim a creure-hi,
n'hi hauria prou de tornar a passar els ulls pels passatges corres-
ponents de la Crónica. Muntaner ho descriu amb interés, amb
passió i tot. Ara bé, a diferéncia d'alló que s'esdevenia quan els
fets relatats tenien per teatre les terres de llengua catalana, la
toponímia, així que els fets passen a Occitánia, deixa d'ésser el po-
derós element de connotació narrativa que era abans. La toponí-
mia hi té una proporció discreta o nulla. Muntaner, quan ignora
els noms de lloc, no s'hi amdina: no els fa servir. Per aixó no en
posa.

7. EL DESAFIAMENT DE BORDEUS

El cas máxim de contrast entre «relat interessat» i «abséncia
de toponímia significativa» (és a dir: de la toponímia com a factor
notable que reforÇa i intensifica el to del passatge) el trobem a la
descripció del famós desafiament de Bordeus. Recordem-ne breu-
ment la história. Durant la Setmana Santa de 1282 es produí la
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revolta popular de Sicília contra la dominació francesa, coneguda
amb el nom de V espres Sicilianes. El resultat fou que Caries d'An-
jou queda apartat del tron de Sicília, el qual fou ofert a Pere el
Gran de Catalunya-Aragó. Aquest, després de les negociacions cor-
responents, fou rebut a Palerm com a rei (estiu de 1282). Amb el
fi d'allunyar el rei Pere de Sicília, Caries d'Anjou, després d'haver-
lo acusat d'atacar a traició, establí amb ell —per mitjá de «missat-
ges» o delegats plenipotenciaris— uns pactes per a un duel entre
ambdós: havia d'ésser l'anomenat desafiament de Bordeus, previst
per a 1'1 de juny de 1283. El lloc escollit era neutral, perqué per-
tanyia al rei d'Anglaterra. Aquest, peró, refusá de presidir el
combat i cedí el control de Bordeus al rei de Franca, círcumstáncia
que feia impossible el desafiament (car així el lloc deixava d'ésser
neutral). Aixó no obstant, el rei Pere travessá la mar, de Sicília a
Cullera, i de Cullera s'encamina cap a Bordeus. S'hi presenta el
31 de maíg, bé que disfressat, per no caure presoner deis fran-
cesos. Allí, davant el senescal d'Anglaterra, féu aixecar acta nota-
rial d'haver comparegut a temps.

Naturalment, aquesta gesta, aviat coneguda i difosa per tota la
cristiandat, acresqué l'auréola de Pere el Gran. Penso que ningú
no en discutirá els fonaments. Aleshores ens demanem: la proesa
del rei Pere, on es combinen l'afany de glória i de justícia, l'espe-
rit d'aventurer i les exigéncies de l'honor, ¿no havia de trobar un
ressó, amplificat fins a l'exageració, en el relat corresponent de la
Crónica de Ramon Muntaner, amb qui tan bé s'adiuen aquells fac-
tors i de qui a cada moment trobem passatges dedicats a enaltir
els sobirans d'Aragó? Sí, hi trobaren ressó, i ben amplificat per
cert. Llegiu, si no, la seixantena de págines del text de Muntaner
que d'una manera o altra s'hi refereixen (II, 18 a 79). A diferents
represes, intercalant-hi la descripció d'altres afers parallels o in-
terferits (alguns d'ells tan importants com eren els de Sicília), el
«leit motiv» de tot aquest llarg conjunt de capítols de la Crónica
(SS 71 a 94) és el desafiament de Bordeus. Dins un text que cons-
tantment transpira passió i simpatía —potser ja ho he dit massa
vegades, i en demano perdó al lector—, el relat d'aquest episodi
de la vida de Pere el Gran emergeíx amb la forra més contundent.
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Tanmateix, debades esperaríem que aquest ressó amplificat tin-
gués —com té el relat de la croada contra Catalunya, § 5— la di-
mensió toponímica corresponent. Un cop més, l'émfasi estilístic és
obtingut per vies altres que la menció sistemática deis noms deis
llocs on transcorre l'acció. Vegem-ho. Després de la impressionant
descripció deis pactes que han de regular el desafiament (II, 10-25),
sorgeix el nom de la ciutat de Bordeus (II, 25; en aquesta página
el nom hi és estampat 4 vegades. El desafiament era l'obsessió
del rei	 amb ell, la del cronista—, i aquest fa sortir adés adés
el nom de la ciutat gascona en el seu text; encara descriu les ac-
cions bélliques i l'obra de govern a Sicília, i ja apareix a les pági-
nes 25, 28, 38, 39, 41 i 42 (2 vegades). Després, ve el viatge ma-
rítim: de Trápena a la Galeta, costeja la Barbaria, fa una escala a la
vila d'Alcoll (co és Collo, a Algéria), i, per Eivissa, arriba a Culle-
ra. La Crónica ho explica així:

«E aixi lo senypr rei estec aquell jorn a Alcoll e refresca la gent;
e la nuit més-se en mar, e ab l'oratge hac bon temps. E f6 la via
de Cabrera; e con fo a Cabrera, llevá aigua. E puis fó la via d'Eivissa;
e puis, d'Eivissa, fo al grau de Cullera, e aquí eixí en terra; e el
goig e l'alegre fo per Cullera. [...]. E tantost con ell fo a Cullera,
venc-se'n a Algesira, on estec dos jorns; e puis venc-se'n a la ciutat
de Valéncia» (II, 57).

Ja tenim el rei Pere a Valéncia, i Déu n'hi do, de les clarícies
toponímiques que el text ens dóna del viatge, sobretot tenint en
compte que es tracta d'una travessia per mar. Com se solía fer a
qualsevol indret per on passava el rei, també a Valéncia es feren
grans festes:

«E no em demanets la festa que s'hi féu; que de totes guantes
festes jo us he contades que en Valéncia fossen estades fetes per
neguna raó, no n'hi hac neguna semblant d'aquesta». «Qué us diré?
Quisque fes festa, lo senyor pensava en sos afers, especialment en lo
fet de la batalla, que una hora ne un punt del dia ne de la nit no en
perdía» (II, 57).
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Aquestes darreres ratlles ens confirmen alió que déiem fa un mo-
ment: el desafiament de Bordeus era l'obsessió del rei, i, amb el
rei, de Ramon Muntaner. A continuació, el cronista, en descriure
els preparatius per a Bordeus, insereix una vintena de vegades
el nom d'aquesta ciutat.' Aquests preparatius es refereixen a di-
versos extrems: els contactes amb els qui havien de lluitar al cos-
tat del rei a la batalla; els míssatgers que ell tramet a Bordeus;
el paper del rei d'Anglaterra, que veu que no pot donar garanties,
i per aixó es fa enrere; la desigualtat que així es crea entre els dos
partits; les ostentoses mesures deis francesos a Bordeus de qué el
rei Pere té notícia; com aquest anírá disfressat d'escuder d'un
«honrat mercader..., qui era natural seu de Saragossa..., e era
mercader qui tots temps usava en Gascunya ab cavalls...» (II, 62-
63). Amb aquest mercader fan plans per a fer el viatge en gran
secret. En tot aquest passatge es fan dues allusions a Jaca (II, 58
i 60), com a lloc de pas per als missatgers que van a Bordeus.
Quant al rei, hom ens diu que aná a Saragossa i també a Jaca.

«E estant que els fets s'aparellaven, lo senyor rei aná a Saragossa,
a visitar la ciutat e veure madona la reina e els infants. [També hi
ha festa]. «...e tantost pres comiat de madona la reina e deis infants,
e los senyá e els beneí, e los donó la sua benedicció e grácia; e par-
tí's d'ells, e venc-se'n a Jaca» (II, 60).

Valéncia, Saragossa, Jaca. Ja no se'ns dóna cap més detall to-
ponímic del viatge a Bordeus. Detalls d'altra mena, una profusió.
Tots els que vulgueu. Són totes aquestes informacions les que
mantenen tens el relat. Peró, de noms de lloc, ni un.

«E així, ab la grácia de Déu, partiren de Jaca, e segurament ana-
ren en tal manera, que tres jornades anaven entre la nit e el dia e
lo que prenien de I'altra nuit. Que tota hora venien a posada al pri-

7. A les págs. 58 (5 vegades), 59 (7), 60 (1), 62 (2), 64 (2), 65 (1) i
66 (2).
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mer son, que de jorn e'l món ells no descavalcaven en poblat, ne per
beure ne per menjar; ans menjaven lo pa cavalcant e caminant.»

[...]
«E anaren tant, que vengren a mitja Ilegua prop de Bordeu, a

hora del seny sonant...» [...]. «E al matí, con se féu alba, llevaren-
se, e muntaren sobre llurs cavalis, e anaren envés lo camp. E aquell
jorn era lo jorn que era emprés, de la batalla» (II, 68-69).

Ho repeteixo: de Jaca fins «a mija 'legua prop de Bordeu», el
cronista no ens forneix la més petita informació toponímica. Pel
que fa a la tornada, tornem a moure'ns en un veritable desert to-
ponímic. De moment, el rei, aconsellat sáviament, «pres lo camí
per Castella»:

[29]

«E lo senescal dix a En Domingo de la Figuera: —En Domingo
—dix ell—, vós sabets lo camín; consell-vos que per res no tornets
per Ha on sóts venguts, ne encara per Navarra; que io sé que el rei
de FranÇa ha fetes cartes per totes parts, que d'aquest dia avant sia
tothom pres que sia del rei d'Aragon, sia que vaja o que torn»
(II, 73). [...]. «... e el senyor rei, ab la grácia de Déu, aná-se'n,
e pres lo camí per Castella» (II, 74). 1.1. 8 «Com lo senyor reí
d'Aragó hac pres comiat del senescal e deis altres, ell se més al camí
aquell que En Domingo de la Figuera los mostrá; e anaren-se'n per
lo raigar de Navarra, Q0 és a saber, tota hora per terra del rei de
Castella» [...]. «Així, que vengren a la vila de Sória, e de Sória a
Seron, e de Seron a Xauaquello, qui és lo darrer lloc de Castella e a
l'entrant d'Aragon; e de Xauaquello vengren a Verdejo, qui és lo
primer lloc que trobaren d'Aragon. E pus que foren a Verdejo, pen-
saren d'ells mateixs; e les gents de Verdejo, que conegren lo rei,

8. Ací el lector pot tenir la impressió que la darrera frase (transcrita
de II, 74) es contradiu amb la següent (treta de II, 75), perqué ara ens
presenta el rei que s'acomiada i abans ja ens havia dit que «pres lo camí
de Castella». La raó és que, com Muntaner fa tan sovint, hi ha intercalat
tot un passatge per a contar la confusió deis enemics del rei Pere davant
la seva gesta. La darrera frase transcrita ací és seguida per aquesta altra:
«Ara lleixaré a parlar d'ell [co és del rei Pere], e tornaré a parlar del se-
nescal, del rei de Franca e del rei Caries» (II, 74). I la que ací he ano-
menat «la frase següent» és precedida per aquesta altra: «Ara lleixaré a
parlar del rei de Franca, e del rei Caries e del cardenal, e tornaré a parlar
del senyor rei d'Aragon» (II, 75).
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faeren-li gran festa e gran alegre, e pensaren d'ell dos jorns. [...].
E així ben acompanyat, venc a Calataiú; e si anc enlloc fo feta gran
festa, Ha la feren» (II, 75-76). [El rei va fins a Saragossa, on el viatge
es pot considerar conclós] (II, 76-77).
«Així, que vengren a la vila de Sória, e de Sória a Seron, e de Seron
a Xauaquello, qui és lo darrer lloc de Castella e a l'entrant d'Ara-
gon; e de Xauaquello vengren a Verdejo, qui és lo primer loe que
trobaren d'Aragon. E pus que foren a Verdejo, pensaren d'ells ma-
teixs; e les gents de Verdejo, que conegren lo rei, faeren-li gran fes-
ta e gran alegre, e pensaren d'ell dos jorns. [...]. E així ben acom-
panyat, venc a Calataiú; e si anc enlloc fo feta gran festa, Ha la
feren» (II, 75-76). [El rei va fins a Saragossa, con el viatge es pot
considerar conclós] (II, 76-77).

Per a mi, l'abséncia deis topénims que haurien jalonat els iti-
neraria de Pere el Gran, primer entre Jaca i Bordeus, i després,
seguint, a partir d'aquesta darrera ciutat, «lo camí per Castella», es
justifica, com en les altres ocasions ja esmentades, pel desconei-
xement que Ramon Muntaner tenia de la toponimia occitana. Si
no, no es comprendria que els noms de lloc (que en els passatges
de la croada contra Catalunya tant cooperaven a la intensificació
del relat) no fossin emprats amb aquest ciar valor estilístic i con-
notador.

Algú podria objectar a la meya afirmació que Ramon Munta-
ner hagués volgut mantenir el secret de la ruta del rei per motius
de seguretat, tot obeint una mena de raó d'estat. Nogensmenys,
aquesta tesi manca de versemblanca. Si la Crónica hagués estat un
text escrit immediatament després dels esdeveniments, potser seria
defensable. Jo tampoc no la hi trobaria, perqué el passat passat és,
peró, com dic, encara hi hauria una certa possibilitat de prendre-
la en consideració. Ara bé, com sabem, Muntaner escriu la Cró-
nica —més ben dit, comenta d'escriure-la— l'any 1325, és a dir
després d'escolats més de quaranta anys de la cita de Bordeus. És
insostenible que hom volgués silenciar els camins del rei Pere per
motius polítics. Ens ho corrobora el fet que Muntaner ens doni
tota mena de detalls sobre el viatge reial (llevat dels toponímics):
els trucs per a pernoctar —en nits molt curtes— als hostals, l'abs-
tenció de parar en llocs coneguts durant el dia, els relleus deis
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cavalls. Més, encara: ens explica que anava com si fos escuder
d'un mercader (del qual no oculta pas el nom i al qual féu jurar
secret absolut, com als altres que inevitablement havien de conéi-
xer la trama). No ho puc mostrar amb les citacions corresponents,
que es farien massa llargues. És clar que si el rei els exigí secret
era perqué l'afer no podia transcendir. Heus-en ací un sol testi-
moni: el del jurament de Domingo de la Figuera (de qui el rei
passaria per escuder):

«E En Domingo, qui oí agó, llevá's, e aná's ajonollar al senyor rei,
e besó-li lo peu, e dix: —Senyor, manats vós, que io són aparellat
de complir tot vostre manament—. E sobre nó lo senyor rei pres
un llibre en qué eren los Evangelis, e dix-li que juras que d'aló
que ell li diría no parlás a hom del món. E ell jura-li-ho tantost, e
li'n féu homenatge de boca e de mans» (II, 63).

I bé, si fins les coses més secretes, que eren de vida o mort,
Muntaner no té inconvenient a relatar-les amb tots els detalls quan,
més de quaranta anys més tard, escriu la Crónica, ¿per qué hi hau-
ria silenciat les informacions referents a la ruta del rei? Aleshores
ens trobaríem amb la contradicció que el com del viatge ja podia
ésser divulgat, peró el per on hauria de romandre secret. Desen-
ganyem-nos: Muntaner hauria revelat els noms dels llocs pels quals
passá, dissimulant, la comitiva reial, si els hagués coneguts. Aquests
topónims no figuren a la Crónica per ignoráncia del cronista.

Tampoc no ens diu per on passen el rei de Franca i el rei
Carles quan, l'endemá de la gesta del rei Pere, se'n van de Bor-
deus a Tolosa. I aixó que aquí no l'en retrauria cap raó de deli-
cadesa, que ell no sentia envers els enemics del seu rei.

«E l'endemá llevaren les tendes e anaren-se'n abdosos los reis en-
sems; e vengren-se'n tro a Tolosa, on trobaren lo cardenal» (II, 75).
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Si no especifica els noms deis llocs de l'itinerari que seguiren els
francesos per a anar de Bordeus a Tolosa, és per la raó de sem-
pre: perqué els ignorava.

8. CONCLUSIONS

Ramon Muntaner empra, d'antuvi, una toponímia que he
anomenat «de noticiara». És la que acompanya i presta suport a la
redacció de qualsevol episodi perqué hi és indispensable per a
comprendre'l. Aquesta toponímia «de noticiara» no té, emperb, la
pretensió d'aportar al relat cap relleu especial. De més a més, és
indiferent a la natura (política, geográfica, etc.) del territori afec-
tat, així com a la coneixenca que en té el mateix cronista.

Hi ha moments histórica crucials, que desvetllen més l'in-
terés, ádhuc la passió, de Ramon Muntaner, i que donen peu o re-
forcen el panegíric del Casal d'Aragó i del monarca que a cada
avinentesa el representa. Aquestes ocasions históriques solen sus-
citar, dins la Crónica, unes connotacions (estilístiques, d'elogi,
d'informació, de judici, etc.) que fan que el relat s'elevi molt al
dessobre del simple noticiara i aparegui rodejat d'aportacions com-
plementáries (de qualsevol mena o toponímiques).

Les aportacions complementáries basades en la toponímia
no són mai —si més no, no sembla que siguin— objecte de consul-
tes del cronista o el resultat d'indagacions especifiques seves, sinó
que depenen sobretot del grau del seu coneixement del terreny en
cada cas.

Pot succeir que un esdeveniment suscitador de gran inte-
rés (objectiu o subjectiu) tingui per escenari una zona poc (o mal
o gens) coneguda de Ramon Muntaner. En aquest cas, la informa-
ció toponímica inherent resta molt al dessota del nivell que asso-
leix en el relat d'altres episodis descabdellats en indrets que ell
coneix més bé, encara que no assoleixin la mateixa cota d'interés.

5. La Crónica presenta densitats molt irregulars respecte a
les informacions toponímiques. Aquestes semblen copioses i cor-
rectes en determinades zones (com el sud d'Itália i Sicilia, o la
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Mediterránia oriental, o Valéncia i Múrcia), de les quals les dades
históriques arribarien al cronista enganxades amb els noms de lloc
corresponents, si dones ell mateix ja no les havia assimilades com
a vivéncia personal (sempre, pe yó, sense haver de fer l'esforÇ per
adquirir-ne coneixements).

6. Pel que fa a la toponímia catalana i occitana, la diferén-
cia entre ambdues és remarcable, cridanera i tot. Muntaner es mou
amb gran comoditat quan es tracta deis noms de lloc de Catalunya,
especialment del nord-est (a banda i banda del Pirineu), coneix
menys topónims de la resta del Principat, i ignora gairebé total-
ment els noms occitans (Ilevat, en part, de la zona costanera fins
a Montpeller). La seva desconeixenÇa afecta pregonament el relat,
per al qual el cronista ha de cercar un llenguatge que subratlli la
seva intenció per mitjans altres que els toponímics.
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