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E l primer sentiment que experimento en adrecar-vos la paraula és de
gratitud: d'agraiment per l'immerescut. honor que em feu en cridar-me
perque m'uneixi a la vostra selecta companyia. El segon és de confusió, i
aix6 per un doble motiu : perque sóc ben conscient que només la vostra extraordinaria benignitat ha fet possible aquest esdeveniment, i p e r q d les
circumstancies de la meva vida, atapeida d'obligacions i no exempta d'accidents, m'han impedit de respondre a la vostra crida amb la promptitud
que era obligada. Tingueu la seguretat que la meva triga no obeia de cap
manera a un desconeixement de I'alt valor de la distinci6 que em fkieu:
Era arnb gran il.lusió que rebia la noticia de la vostra decisió tan benevola, i
és amb gran goig que ara, per fi, puc correspondre-hi, no coin vosaltres
mereixeu, pero si en tot el que permet la poquedat de les meves forces.
Voldria dir-vos encara, en to de confidkncia, que bona part d'aquesta
illusió i d'aquest goig pot ésser perfectament prevista i compresa per
vosaltres, pero no tota ella, perque no podeu saber que per a mi l'entrada
a I'Academia és, en una certa i molt particular manera, un retorn als origens, perquk en aquest curtissim carrer d'En Caqador, i paret amb paret
amb el palau d'aquesta corporació, naixia ara fa poc més de cent anys el
meu pare (q. a. C. s.). Ko us estranyi, doncs, que en aquest moment solemne de la meva vida el meu primer record sigui per a ell.
Perii tot seguit e m v e un altre record, aquest molt més acostat : el de
l'enyorat amic i mestre de tots, i~lembreil4ustre d'aquesta Academia i preA
sident seu dnrant sis anys, Ramon d'Abadal i de Vinyals, i'absencia del
qual en aquest acte entremescla de pena i melangia la plena satisfacció
que altrament hauria sentit en aquesta hora.
Sortosament em trabo acíamb amics molt benvolguts i admirats, entre
els quals permeteu-me que, representant-los tots, destaqui el meu estimat i
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venerat mestre Jordi Rubió i Balaguer a qui dec tot el que sóc en el camp
de l'erudició histbrica i sense els ensenyaments del qual, rebuts a les aules
dels Estudis Universitaris Catalans des del curs 1925-1926, jo no seria ara
aci, perqul: vosaltres, ni amb la yostra excepcional generositat, haurieu
pogut trobar en mi res que pogués decidir-vos a col.locar-me en els vostres
rengles.
Per aixb em sembla obligat i escaient, i per a mi absolutament necessari, que expressi en aquest punt la meva profunda reconeixen~aals meus
mestres, entre els quals, després de Jordi Rubió, voldria recordar agraidament aci dos noms que són els de dos homes que, a gran distancia, sense
haver-los conegut personalment, sinó només a través de llurs Ilibres, crec
que han tingut una gran influencia eri la meva formació erudita. Són el de
Joseph Bédier, I'iHustre autor de la famosa obra Les légendes épiques, tan
renovadora en el camp de l'epica romanica; i, no us sorprengueu, el de
Victor Bérard, a qui dec un dels més intensos plaers intdectuals a través
de lalectura dels seus apassionants comentaris i estudis sobre I'Odissea.
Feia. les meves lectures, detingudes i meditades, de I'obra de Bédier a
la sala general de I'antiga Biblioteca de Catalunya del carrer del Bishe, tan
plena per a mi dlagradab(es i ja inassa llunyans records, i mentre m'hi
esmerpva, veiacreuar sovint, amb passa ripida i seguida, sempre amb
aire actiu i aqueferat, un hoine esprimatxat, d'estatura mitjana, de rostre
inte1,Iigent i mirada viva, que ben aviat vaig saber que es deia Ramon
d'Albs i de Dou, qui aviat, per raons fainiliars, canviaria el seu primer
cognom pel d'Albs-Moner. 1 heus aci que ara en1 trobo amb la sorpreuent circumstiiicia d'ésser el seu successor en el setial que I'Academia
ha volgut assignar-me i d'haver d'acomplir, i em sento molt honorat d'haver de fer-ho, el ritual de pronunciar el seu elogi i de fer-ne un esbós
biogrific.
Ramon d'Albs iiaixia a Barcelona el 13 de juny del 1885, al pis principal del casal dels Dou, al núm. 31 del carrer de Sant Pere més Baix.
Era el més petit dels dotze fills de Lltiis Ferran d'Al6s i de Martin, primer marques de Dou, de tito1 pontifici, i de Gertrudis de Dou i de Moner.
El seu pare era home inolt entks en historia i arqueologia, i especialment
en. herildica i numismatica, mentre la seva mare era famosa pel coneixement que tenia de les més intrincades qüestions genealbgiques del seu
temps i de l'extensíssim cercle de les seves coneixences. L'amor a les ciencies histbriques i als llibres l'havia respirat, doncs, Ramon d'Alos a la
seva mateixa llar.
Va estudiar les primeres lletres al coUegi del senyor Miró del carrer
de Mercaders, on va ésser company dels que després havien de treballar
tant conjtintament amb ell: Jordi Rubió i Francesc Martorell. Va ésser
després un brillant alumne de segon ensenyament als Jesultes de Sarrii.

1 va cursar la tarrera de ~ilosohai Lletres a la Universitat de Barcelona,
d'on va sortir llicenciat el 1906. Mentrestant és alumne distingit de Rubió i
Lluch als Estudis Universitaris Catalans, f a la crQnica de la catedra d'aquest des del febrer del 1907, i coilabora arnb el1 en recerques sobre Arnau de Vilanova al nostre Arxiu Reial durant el curs 1907-1908. El mateix 1907 entrava de secretari redactor de I'Institut d'Estudis Catalans, acabat de fundar, i aixb f a que des d'aquest moment sovintegi la seva collaboració als "Anuaris" de la corporació en recensions, notes i necrologies,
molt soviut aparegndes sense signatura.
La seva primera publicació és, pero, un article a "La Veu de Catalunyan sota el tito1 Les coetargues. Ripolles. Ripoll, aparegut el 30 d'agost
del 1906. Beu aviat cridaria I'atenció dels erudits arnb la seva CoGdecciÓ
de documents relatius a Armau de Vilanova, publicada a la revista dels
"Estudis Universitaris Catalans" entre '1909 i 1912, arnb els Inventaris
inkdits de POrdre del Temple a Catalunya, preparats en collaboració arnb
Jordi Rubió i Francesc bIartorell, i publicats a 1"'Anuari" de SInstitut
del 1907, i amb lnventaris de castells catalans (segles XIV-XVI), que
veuen la llum als "Estudis Universitaris Catalans" del primer semestre
del 1910.
Mentrestant, Rubió i Lluch se l'havia endut a Grkia en viatge d'estudi
i, en tornar-ne, I'un i l'altre van donar dues confer&ncies,sobre aquel1
pais al Centre Excursionista de Catalunya, pel febrer i mar$ del 1910
Rubió i per l'abril Alos.
Durant aquests anys i els successius AIVs, arnb la seva reconeguda capacitat de treball i dedicació, publica innombrables notes, recensions i articles, no solament als "Aiiuaris" de lJInstitut, com hem dit ja, sin6 també als "Estudis Universitaris Catalans", a la revista "Empori", al "Correo
Catalán" i a les revistes "El Puigmal" i "La Cataluña".
Entre 1911 i 1913 és alumne (i alumne fundador) de 1'Escola Espanyola de Roma, establerta conjuntament per l'Institut d'Estudis Catalans i la Junta dSArnpliació d'Estudis de Madrid. Aquesta estada a
Roma fou decisiva en la vida d'~1o's:gricies a ella, i amb la freqüentació dels Arxius i Bibliotecadel Vati&, va adquirir la seva formació solidissima coin a lul.lista, i va coniixer la que seria aviat la seva muller, la
napolitana Maria Maltese, arnb qui va contraure matrimoni el 6 de julio1
del 1912 a I'església de Montserrat de Nipols, destruida per un bombardeig durant la segona guerra mundial. Naturalment és gricies a aquesta
estada, i a aquest enllaq que va motivar moltes d'altres e'stades, que va
néixer la inclinaci8 d'AlQs vers la cultura italiana i especialment vers
l'obra i la figura del Dant, de les commemoracions del centenaii del qual
a Barcelona el 1921 fou el principal propulsor. És prou sabut 'que fou un.
dels fundadors el 1920 de la Societat Dante Alighieri de Barcelona, que
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va reunir una valuosissima collecció d'edicions del Dant i de llibres sobre
el gran poeta florenti, i que per aquesta dedicació fou nomenat "CavaUer
de la Corona d'Itilia".
Després de tornar de 1'Escola deRoma, durant el curs 1914-1915, trobant-se malalt Rubió i Lluch, A185 el substitueix als Estudis Universitaris
Catalans al comensament del 1915 i hi dóna quatre Ilisons sobre Ramon
Llull en ocasió del :sise centenari de la seva mort. En posar-se el1 també
malalt (no oblidem que és I'any de la gran epidemia del tifus a Barcelona), el substitueixen, tractant temes diversos i successivament, Nicolau
d'Olwer, Valls i Taberner i Jordi Rubió. També és per aquest temps que
esdevé primer adjunt de la Biblioteca de Catalunya de-la qual Jordi Rubió
acaba d'ésser nomenat director.
Mentrestant ha publicat a la "Revue Hispanique" les Profecies de Turmeda (1911), als "Cuadernos de Trabajo" de SEscola de Roma El Cardenal de Aragdn fray Nicolás RosseEl. Ensayo bio-bibliográfico (1912) i
E1 wzanuscrito Oftoboniano Lat. 405. Contribución a la bibliografía 11'liana (1914), ha comencat a collaborar en la redacció de les Memdries
de treballs fets per 1'Institut (des del 1913) i segueix la seva activitat de
redactor de recensions i notes per a les publicacions abans assenyalades i
per a moltes d'altres.
E l 1917 esdeveniaprofessor de Bibliografia i Paleografia a SEscola de
Biblioteciries. Aquest mateix any completava a Madrid els seus estudis de
doctorat i el 26 de maig hi defensava la seva tesi Los catálogos liilknos
amb la qual obtenia la mixima qualificació davant un tribunal format per
Bonilla, García Morente, Asin, Cejador i Aznar. La mateixa tesi aconseguia premi extraordinari de la Facultat en oposició celebrada el 9 de
novembre i era publicada I'any següent 1918. E l 12 de desembre d'aquest
mateix any ingressava a l'Institut d'Estudis Catalaus com a membre adjunt de Josep Pijoan i aix6 feia créixer encara la seva dedicació a aquesta
corporació i a les seves publicacions, aixi com també al "Butlleti de la
Biblioteca de Catalunya", on collabora des del 1915, i a "Quaderns d'Estudi" des del 1916.
D'entre l'enorme tasca que va dur a terme dins el clos de l'Institut
voldria destacar les seves completissimes crbniques sobre el V I Centenari
de la mort de Ramon Llull i sobre el V I Centenari de la del Dant, contingudes en els Anuaris corresponents.
E l 22 de gener'del 1920 esdevenia membre numerari de YInstitut succeint Miquel dels Sants Oliver, i pocs mesos més tard, exactament el
15 d'abril, n'era elegit Secretari General, cirrec que exerciria amb exemplar dedicació i puntualitat fins al seu traspis. Poc després, per l'abril del
1923, era designat delegat permanent de l'Iustitut a la Unió Academica
Internacional,' fundada el 1919.
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U n any mes tard, el dia primer de juny del 1924, feia la seva entrada
solemne a I'Academia de Bones Lletres. H i succeia el Dr. Joan B. Codina i
Formosa, i venia a continuar-hi la nodrida serie de gent del seu Ilinatge que n'havien estat membres o havien estat relacionats amb la nostra
corporació: Josep Francesc d'A1bs i de Rius marques de Puertonuevo, el
canonge Joan d'Albs i de Fontaner, Josep M. d'Albs i de Mora, Joan de
Ponsich i d'Albs i Josep d'Albs i de Bru. El tema del seus discnrs d'ingrés fou Els bestiaris a Catalunya, treball desenvolupat amb gran domini
de lamateria i encara a m i ben vilid. La contestació era feta, en termes
de gran afecte i consideració, per Ferran de Sagarra i de Siscar, parent
llunyi de Ramon d'Albs i amic intim de la seva familia.
Aqnell any mateix, per raons familiars, iniciava un expedient de canvi
de cognom, a conseqüencia del qual des del 4 de setembre de l'any següent S'anomenaria Ramon d'Albs-Moner i de Dou.
A les co1.laboracions assenyalades anteriorment afegeix ara, amb incansable activitat; intervencions a "La Publicitat", a "La Paraula Cristiana",
a "El Mati" i al "Butlleti" de la nostra Academia, aixi com a les MiscelIinies Prat de la Riba, Francesco Ehrle, Tomista, Michaelis, Crexells i
Patxot.
Des de la fundació, el 1926, del Comiti Internacional de Ciincies Histbriques, Albs-Moner hi fou representant de 1'Institut.
SÓn del 1929 innombrables articles seus relacionats arnb la nostra
historia apareguts a 1'Enciclopedia Italiana, com seran també molt nombrosos els quc hi publicara alguns anys més tard, entre el 1935 i el 1938.
El dit any 1929 passava per la pena de perdre la seva muller després
d'una llarga i cruel malaltia. N'hi restaven dos filis encara molt joves:
Lluis i Montserrat. Vivien llavors en una antiga masia del Guinardó, al
passatge Garcini núm. 15, on s'havien traslladat el 1913 des de la casa
pairal del carrer de Sant Pere més Baix.
Assenyalem com a tasca posterior, ultra la continuació de la seva constant activitat de redactor de notes, membries, recensions i necrologies, i de
diversos i valuosos articles i estudis, la publicació Cuna antologia de la
Historiografia catalana medieval i d'unes Pagines escollides de Rarnon
Llthll, degudament prologades i anotades, ambdues del 1932, la seva participació, que afecta quasi a la totalitat, en el volum L'lnstitut d'Estu.dis
Catalans. Els seus primers X X V anys, aparegut el 1935, el seu prbleg al
primer volum d'obra rimada de Ramon Llull dins la coMecció d'obres completes d'aquest, publicat el 1936, aixi corn les Pagines escollides de Ranzon
Mzrntaner amb la gorresponent anotació, i Flors de Petrarca de Rellzeys de
cnscuna fortuna, publicades i estudiades en un dels volums d'homenatge al
seu mestre Antoni Rubió i Lluch, també del 1936.
Iniciada. la guerra civil, Ramon d2Albs-Moner era un dels grans col-
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laboradors de Jordi Rubió en la tasca ardua i sovint perillosa de saloament d'arxius i biblioteques amenaqats de destrucció.~Escrivia encara algunes collaboracions al "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya"
i a "Nova Iberia". El 1938 assistia al VI1 Congrés Internacional de Ciencies Histbriques celebrat a Zurich, i hi presentava una interessant comunicació titulada U n siecle d'historiographie catalane. 1836-1936..
. Acabada la lluita a Catalunya, havia de fer front a una situació dificil.
Hom li iniciava un expedient de responsabilitats politiques per haver sortit
a l'estranger al Congrés de Ciencies Histbriques i a veure la seva filla
que vivia llavors a Franqa i haver retornat a la zona republicana; i mentrestant el seu fill estava reclbs en un camp de presoners de guerra. El
dia 9 de febrer del 1939 al migdia havia anat a veure el seu aniic Ferran
Valls i Taberner possiblement en recerca d'ajut i consell. Van sortir de
I'Arxiu Reial i van arribar tot passejant fins al domicili d'En Valls, prop
del Cinc d'Oros. Allá van acomiadar~sei, quan'Albs-Moner esperava al
carrer de Corsega l'autbninibus que havia de dur-lo al Guinardó; va caure
a terra fulminat. E l van entrar en una clinica propera on, ignorant la naturaIesa de I'afecció que sofria - la malaltia de Stokes-Adams -, v a n
intentar de fer-lo reaccionar, pero no van aconseguir-ho: al cap de pocs
minuts moria. Deixava darrera seu més de trenta anys de treball acienqat i
incansable. Tres anyades més tard encara n'apareixerien els darrers fruits :
les valuosissimes notes que havia redactat per a quasi tot el capitol primer
de la Cronica de Pere el Cerimoniós, que havia d'editar la Fundació Concepció Rabell i Civils i que va acabar publicant la "Biblioth6que Méridionale".
1 ara, coniptant amb la vostra venia, em caldri Ilegir-vos I'estudi
~

E L S SUCCESSORS D E VITITZA E N LA ZONA NORD-EST
D E L DOMINI VISIGOTIC
A desgrat de la relativa amplitud amb que. molts manuals d'histbria,
seguint la tradició multisecular dels cronistes, tracten els esdeveniments
dels darrers anys del periode visigbtic, és prou sabut dels erudits que sóii
hen escasses les dades dignes de confianca que ens han pervingut d'aquests
temps, tot i la incesant recerca a que han estat sotmeses les fonts histbriques durant la darrera centúria. Per aixb, si en ple segle dinovi Dahn
podia dir que del rei Roderic només podem donar com a cert el seu nom
ja ben avanqat el present segle un eminent especialista podia parlar encara
de les poques dades conservades del regnat del mateix rei '.
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Felix DAHN,Die KiirnBc ds? Gnmnnen, \' (Würiburz 1870). 226.
Manuel Tosnei, Hirtvno de Eooño. dirigida por Ramon nlsn8xor.z PinnL, 111

194U), 136.

((Ma-

Tot i les dificultats que I'escassedat dels elements de judici ha creat als
erudits, els esdeveniments histbrics del periode en qüestió són de tal transtendencia que és natural que hom no s'hagi resignat mai a deixar d'interpretar-los, i per aixb des dels ideadors de les llegendes medievals fins als
atitors de les revisions critiques modernes que a llur torn- és colpidor
de constatar-ho -han donat naixenp a-noves fautasies, són molts els que
han dedicat llur atenció al tema a que ens referim a.
E n aquests darrers lustres, desprks d'un periode d'un cert a p a r t ~ e n t ,
ha renascut un cop més l'atenció abans al.ludida, i tot fa creure que, tant
per la solida erudició dels que hi han intervingut o hi iutervenen encara,
com per poder aprofitar algunes noves aportacions de la investigació, com
per l'escrupulosa revisió a que són sotmesos els elements anteriorment coneguts, com, en fi, per I'equilibri en que hom s'esforca a mautenir les prbpies directrius de treball, igualment allunyades de la fantasia foraviadora,
com de la hipercritica esterilitzant, assoliran resultats d'iin abast i d'una
solidesa fins ara inconeguts en aquests dominis 4.
Malgrat tot aixo, és inevitable que, per múltiples raons, quedin llacunes
en el conjunt d'aquests resultats, i no sembla per aixb excessiu atreviment
que, si els qui, amb una preparació i autoritat molt menors, o quasi nulles, observem interessats i sovint admirats aquel1 vast i magnific esforc,
hem pogut arreplegar alguna nova dada o, reflexionant sobre la significació de dades ja conegudes, hem cregut assolir algun t'esultat de possible
interes, en fem aportació amb la més modesta de les intencions, com a
homenatge als grans mestres en la materia i perquk ells la incorporin, en la
mesura que estimin adequat, a les grans síntesis que van elaborant. Aixb
és el que ens proposem de fer en el present estudi en relació amb el tema
que li serveix de titol.
2 s sabut que, en morir Vititza a la f i de febrer o primeria de marq
del 710, Roderic no v a ocupar de seguida el soli reial, sinó que hi va
Iiaver un periode de greus pertorbacions degudes al forceig entre els partidnris dels fills de Vititza, que volien aplicar a la successió d'aquest la norma hereditaria que anava imposant-se pel mateix pes dels beneficis que
reportava, i la noblesa germinica immobilista que s'aferrava als seus tradicional~privilegis sobre l'elecció del monarca, privilegis que tan fuuesta3. P e i a les Ilerendei vep. sobretot Ranioi, 1 I I ~ a f i ~ o iPIDIL,
Rndvigo, ed iltinia godo, 1.111
(Madrid 1925,-1927) i la bibliogiafia que esmenfs--Per
ñls triballs d'invcrtigaci6 hirtvrira
vez. Hisforin de Espoca ahans ermcotads, vol. cit., LII sr. i 135 sr. i la hibliognfir que hi
conita.-Com
a enemule de fantasier cruditcs inodernes, cal ernienrar les de Saavcdrr pobre
la batalla de Seeovuela d e los Coriicjos.
4. Erpccialmctit Claudio SAn-cnrz-Ai.nonror, Otro vez Guiidalate y Couado>iga, "Cuadernos
ac H ~ S ; O de
,~~
1-11 (i944), 11.
i?óilde
r u d n d ~ ni.ri6 don R ~ ~ ~ iiitimo
u o , re3 de
los godo*, 111 ( 1 9 4 3 , 5 rs.; E l . s r + r o t i b ~uisigodo, V I (1946). 5, SS.; i Itiricrorio de la ranquiito de E ~ p n ñ opor los musul+no>ir.~
X (1948). 21 ss. 1 Ranion ABADAL AL 1 DE V i r u ~ ~ sEl
,
paio de 'Sefirimosi~del dominio godo o1 fraiaco a trouér de la i n u ~ ó irorroccna.
~
720-768,
"Cuadernos de Historia do Erpaúa*, X I X (1953). 5. SS. E l Sr. Abadal. a qiri hnviem aoticipat
IPS linies geticrrl. de les conelusions dcl preient triball, ua distiogir-nos ainb llur ai>roviciÓ en
aquest seu estudi (pigr. 14 s.) i c n Histb??~ deis C e t ~ l a + l s(Bareelooa 19611, 559.

ment van contribuir a fer turbulenta la historia i rapida i irremeiable la
descomposició del regim .visigbtic.
D'acord arnb les darreres sintesis d'aquest període que han estat elaborades, Vititza abaus de morir hauria associat el seu fill Aquila al tron i li
hauria conferit el govern de la Tarraconesa i la Septiminia, i, en morir
aquel1 rei, Aquila hauria intentat de succeir-lo d'acord amb la designació
paterna, pero no hauria aconseguit d'ésser reconegut més que en les dues
províncies del seu govern, mentre boua part de la noblesa visigbtica de
les altres províncies es negava a acceptar-lo i, després d'un periode de
pertorbacions; va elegir com a rei el duc de la Bktica, Rodeíic. Aquest,
un cop elegit, hauria imposat la seva autoritat per la f o r p de les armes
i hauria eliminat tota oposició oberta dels vititzans, mentre aquests gestionaven secretament a través del comte Julia, governador de Ceuta, l'ajut
de Taric, cap musulma que regia la zona de Tinger.
Poc més tard, durant la primavera del 711, Roderic va acudir a reprimir una revolta dels bascas i va arribar a posar setge a Pamplona. Fou Ilavors, a I'extrema fi d'abril,' que Tiric'va desembarcar a Gibraltar i des
d'alli va avanqar cautelosament vers el nord-oest a l'encontre de I'exercit
de Roderic al qual va derrotar amb la collaboració dels vititzans en la llarga
batalla que va durar des del 19 al 26 de julio1 del mateix any. Aqui va
morir Roderic i amb el1 va desapareixer l'estat visigotic.
Expressament hem .esquematitzat la narració tant com hem pogut per
no donar-hi entrada a petits episodis sobre els quals hi ha lloc a discrepancia, ja que no interessa ara de discutir qüestions de detall, sinó d'examinar el conjunt de la sintesi exposada. En formular, al nostre torn, una
proposta de nova síntesi sera quan podrem aturar-nos en alguns dels dits
aspectes secundaris.
1
La relacióque acabeni de resumir presenta ja en el seu comencament
un punt contestable: la suposada associació d'Aquila al tron de Vititza.
Aquest procediment, adoptat per alguns dels reis visigots com a mitji
d'afavorir la tend8ncia hereditaria contra Selectiva, no semhla haver estat
seguit per Vititza, a desgrat del que suposen molts autors moderns. Que
és el que indueix aquests a imaginar aquella associació? No 6s ficil de
saber-110 perque no coneixem cap estudi on hom exposi-ordenadament
i declaradament una argumentació iiemostrativa d'aquella suposició, pero
l'examen dels passatges oii aquesta és feta senibla indicar que hom implica
aquella associacii, Únicament a causa d'haver estat trobades tnonedes ericunyades amb el nom del fill de Vititza.
Ja que es trada, doncs, d'un tnoiiument numismitic, sembla que cal
veure qu6 ens diuen els monuments d'aquesta espkcie en els casos d'asS. *S ersencinlmuit la de
poñs dirigida per ell, LII s.
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sociació plenament demostrats, i llavors veurem que les monedes ens donen
els noms dels dos reis associats, com s'esdevé amb Quindasvint i Reccesvint, i sobretot (i és un antecedent del n~aximvalor perque 6s immediat)
amb Bgica i Vititza. Si Vititza no va prescindir del nom del seu pare, tot i
la llarga durada del corregnat, la plenitud de la seva edat i la decrepitud
i practica incapacitat del seu progenitor, iper que havia de-fer-ho Aquila
que tot fa creure que era encara un infant en morir el seu pare i que en
tot cas hauria corregnat molt-breument?
Si sembla, doncs, mancada de base l'afirmació relativa al corregnat, cald r i estudiar quina nova explicació pot hom donar als pocs fets plenament provats que avui coneixem en connexió amb aquest afer. 1 diem
explicació, i no demostració, perque l'escassedat de les fites definitivament
aferinades en tal materia sembla permetre només la primera i no consentir
de cap manera la segona.
Segons la nostra manera de veure, que no és pas totalment original, i
que intentarem de justificar en els seus punts essencials, les coses van esdevenir-se de la manera següent :
Vititza, seguint l'exemple del- seu pare i d e molts altres reis visigots,
hauria desitjat d'assegurar la seva successi9 en la persona d'un fill seu,
pero la jove edat d'aquest testimoniada per Rasis O, per Ibn al-Cutia ', per
la Pseudo-Isidoriana i per Al-Hiiniari O, no li va permetre d'associar-lo
al tron abans de la seva mort.
Malgrat tot, o les disposicions testamentiries de Vititza o l'ambició
d'algun magnat que va trobar oportú d'erigir-se en campió del seu fill,
van donar lloc a I'accés d'Aquila a la successió del seu pare com ho indica
en certa manera Rasisl0, i ben netament ho assenyalen les monedes encunyades amb el sol nom del princep i les anotacions finals d'alguns manuscrits de la Chronica regum Visigothorum que, a continuació de la no-
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ticia relativa al regnat de Vititza, afirmen : "Achila regnavit annos ,111." 12.
Pero els partidaris de la monarquia electiva no van acceptar la solució
hereditaria i, havent-se reunit en assemblea, potser a'Toledo, o més probablement a Cbrdova, van proclamar rei un descendent de Quindasvint, el
duc Raderic lS.
No hi ha dubte que Roderic no va poder dominar la situació cense una
aspra Iluita. La font de més confiansa de que disposem per a historiar
aquest episodi ho diu clarament: "Rudericus tz~multaroseregnzlm ortante
senatu inuadit" '4. 1 ho confirmen Muhagir ' 5 , Rasis O
' , Ibn Idari 17. AlHimiari 's, i en certa manera Ibn Haian ' 9 . Cosa a remarcar : en fer aquesta afirmació, quasi tots aquests autors (Muhagir, Rasis, Al-Himiari, Ibn
Haian i fins a cert punt Ibn Idari) donen a entendre que l'acció de Roderic
va exercir-se contra un estat de coses regit per un o mes fills de VititzaZ0.
Mort Vititza a la darreria de febrer o al coinen~amentde mar< del
710, encara que colloquem l'elecció de Roderic poques setmanes després
(per exemple vers la fi de la primavera immediata seguent) i la seva coronació vers el julio1 perquk resulti completa l'anyada que dóna con1 a
durada del seu regnat l'autoritzat Andnim de Cdrdova"', trobarem que
l'elegit, en tretze mesos, hauria tingut temps de vencer els seus adversaris,
d'ocupar tot el territori de l'estat visigbtic, de fer-se coronar, d'organitzar
una expedició contra els bascos, de posar setge a Pamplona i finalmeiit
d'aplegar un gran exercit amb el qual hauria intentat de fer front a
I'ainena~amusulmana.
Tenint en compte que només el període d e bon temps compres entre
la darreria de maig i el comen~amentd'octubre era apte aleshores per a les
expedicions militars i que el temps de b o n a n ~ adel 711 ja va estar ocupat
per les expedicions contra els bascos i contra la invasió sarraina, hem de
creure que, per a la lluita contra els vititzatis, Roderic va disposar només
d'uns cinc mesos vers la meitat del 710, dins els qiials eticara va haver
de parar alguna atenció al perill representat pel desenlbarcament de temp12. M G H , Legum reeiio, 1. Leg«nl Naiionwm Gevmaniror$ini, 1. Lcger V!si~ofhorlim (Flannover-Lciprig IFUZ), ed. Karl Z r u r e a . 461.
duc de la Betiea amb capital a Cdrdaua, ni que I l ~ n
1 3 . Cal no oblidrr que R o d e r i ~
al-Cutir en3 presenta la "idua de -Viiirra r e ~ i d i n t a Toledo com a resent. i Roderic i cls retas
allunyrnt-ne'n i fuant llur residhcia s 1. capital andalura (Riars*, lac. rii.1
14. M G H Az'ctorurn onliqriio~monim, X I , <d. M<IIIM$E>I, 352. Pr l'anamcnat Andiiim de
Cbrdowu o ~rhriieamorsdvab del 754.
15. Lot. c i t . : "ha dirigif el. seun ataci contra el nortre rci i el nonlre ieialme".
16. Lor. ni.: "fue sobre aquellos que tenla" 106 hijos del rrci e matblos".
er revolia contra cll Ico>rtra al rpi d'E~9on).n) i el
17.. Loc. rir.: "hom diu que Lodeiic
,"a?*':
1s. Lor. ca.: "Rodmi C . . . a ~ r a b a ~ sd'aquesta
a
manera el podcr ali fiilr de Viiitza".
19. Segons recull A l - q a c ~ a r i ( G ~ w ~ o o sT. h s hirtriry of :ha ~ i o h a n i m ~ d a ndynortiy iii
S9oia, 1 (Londres ;840'), 254). lbn Haian deia que Rodcric, havent arrib3t i formar un banda1
m011 fort. aeonregui d'arrencar el eeptre ala 611s de Vititru.
20. Veg, les nofcr 1 5
19. En
d'Ibn Idari h i h r 1. confusi6 de ~ r e n d r ecom a rei
d'Esoanra: víctima dc 1 1 revolti de Raderie, el que fou tvror GAquila i encara dcformant-ii
el nom. -

...

21. LOC.&t.

teig dut a terme per Julii i Tarif abG Zara en juliol-agost a l'extrem
sud de la Peninsula 1 aixb planteja tot seguit la qüestió següent: ¿ E n
aquest curt periode Roderic va poder .reduir totalment els vititzaus, o es
va haver de limitar a apoderar-se d'una part del territori de l'estat visigbtic, mentre els seus adversaris van seguir regiut-ne la resta fins a I'arribada dels musulmans?
Ja la brevetat del temps indueix a creure pricticament impossible la
reducció total dels partidaris delsfills del Vititza; pero caldri veure que
dinen els textos en relació amb aquest punt.
T e n i m e n primer lloc la cronologia dels manuscrits de la Chronica regttnc Visigothorz~mque, sense parlar per res de Roderic, ens diuen després de parlar de Vititza: "Achila regnavit annos . I I I . " , $0 que eus
donaria un regnat iniuterromput en alguna part o altra del pais des del
710 al 713 23.
Muhagir posa en boca d'un fill de Vititza que demana'ajut a Tiric
els mots següents: "El meu pare és mort ; un patrici anomenat Loderic
ha dirigit els seus atacs contra el nostre rei i el nostre reialme i m'lia
cobert de menyspreu i d'humiliació", consideracions que impliquen una
derrota d'Aquila, pero no el seu destronameut, sinó niés aviat l a seva permnnhcia com a rei 24.
Ibn Idari presenta I'acció de Roderic com una sublevació contra el rei
legitiin i diu que, després d,'haver-se emparat aquel1 de la reialesa, "la
seva autoritat va ésser reconeguda per Toledo i alhes .ciutat1"~4$0 que
indica una submissió només parcial a la dita autoritat.
Al costat d'aixb teuim el testimoui de la iiumismAtica que ens mostra
unes rares monedes de Roderic encunyades a la capital visigbtica de Toledo i a l'arracouada seca comarcal d'Egitinia (Idanha-a-Velha, a la pro-.
vincia portuguesa de Beira), i al seu costat unes monedes d'Aquila, proporcionalment més abundaiits, sortides de les seques de les capitalitats de la
Tarraconesa i de la Narbonesa i de I'antiga ciutat de Gironaz0.
Posat, doncs, que sembla lbgic de creure que Roderic no va arribar a~
senyorejar la totalitat del domini visigbtic, es planteja tot seguit la qüestió
de quines van ésser les regions que van caure sota el seu control i quines
van romandre sota el del seu antagonista Aquila.
22. A ~ n r i i aamb crnt gincir i quatre.centa peonr. Per a la data. scg. SANCIIEI-ALBORNOZ,
Ddtid* y rubndo. S#', n. 31.
23. Zruxaa, lar. cit.
2 4 . LOL.nZ.
25. Loc. cit.
26. Per a Irr moneden d e . Roderic, vep. Felip. M~vnrr I LIOPIS, Cl?trilogo de lar mmiedas
grewingodoi y virigodos dd GoGinefa Ntcnrisnidtiro del M w s o A7~1$80ldgic0 Nacional (Madrid
1936);261
s., i Lo + n o a e d ~espaiiol~(Barcelona 1946). 96. Pcr n Ics d'Aquila. vrg. iIs mafeixos
entudir, 2 1 8 rs. i 95 rerpeetivarnent, i Tarrnnoiin d.roate los Mrigodo.<, la2 s.; G . A w ~ n o ~ r ,
estvdis ~ i t a t sen la n. 10'; Iasep Mhssor, Llorenc D a n m o i Josip Puro. Additionr 3. l o N s l m i ~ .
maiiqrir di< Raisailloli. '"CoiigiPs Arcli6ologiaue de Franc:, LXXIII' serrion.", 5 7 2 ; i P e r e . i>r
PALOL.
Po+ideralfr y esopio romanobiaaiitinor en Erpiila, Ampurias", XI (1949). 134. 148 s.
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e s segur que Roderic va governar la Betica, tant perque era duc d'aquesta provincia, com perque probablement fou a Cordova on va éssei?
elegit d'acord amb el que diu Ibn al-Cutia 2', com perque els prirners episodis de la invasió sarraina ens el presenten regnant, lluitant i morint en
aquest territori.
Gs probable que, immediatament després de la seva elecció, Roderic es
dirigís contra la cort vititzana a Toledo. Devia ésser Ilavors que va lluitar
contra el regent o tutor d'Aquila, Requesind, endevinat a través de Rasis
i Ibn Idarin>, el qual va trobar la mort en la Iluita. La victoria va permetre a Roderic l'ocupació de Toledo i la seva coronació en aquesta ciutat
vers el mes de juliol. Llavors va encunyar moneda a la capital visigótica.
Llavors se li devia sotmetre semblantment el nord de la LusitAnia puix
que també va encunyar-hi moneda. Tant els tersos de sou de Toledo corn
el d'Idanha són posteriors a la coronació perque duen el qualificatiu de
"Pius" referit al monarca. E n fi, la inscripció de ViseuaO, que no hem de
considerar pas forsosament apbcrifa, sinó tot al contrari, confirmaria aixi
mateix el domini dels rodericians en terres de Beira.
No és facíl que, de momerit, Roderic pogués fer gran cosa més que
comencar a organitzar la seva cort i preparar-se per a una ulterior campanya que s'hauria proposat de dur a terme el següent estiu del 711 i
que havia de tenir coin a objectiu, per un costat la reducció de la revolta
dels bascos, i per l'altre un atac general contra les regions que continuaven
sota la sobirania del fill de Vititza i en les quals aquest s'hauria refugiat
després de la perdua de Toledo. Ils rnés que natural que Roderic en la
seva situació volgués prendre per model d'actuació la reeixida acció militar contra els bascos i contra Pau sublevat a la Tarraconesa i la Narbonesa, duta a terme per Vatnba en circumstancies analogues una quarantena d'anys abans
No cal descartar la possibilitat que algunes zones limítrofes amb les
dominades per Roderic se sotmetessin a aquest cense lluita dins el periode
compres entre la campanya del 710 i la del 711, com veurem més enda27. Veg. n. 13.
28. Veg. n. 16.
29. Veg. nn. 17 i 20. Ibn Idari I'anomeoa "Wajazinduz"; Ar-Raai. YDo~hesindup":Ranig,
"Diocleciano". SA~veon*, Inurisi6n, 27, n. 3, ja va cxplirar toter aqveifen forme. a trzv6s de
gctitcr nlteracions en la grafia Hrab de "Rquenindu~" nom d'un eomte viiigot asrirtent el M 1
ai XVI conci~ide TOMO. ~ e ar tot a i x ~v e g s ~ ~ c ~ ~ - A r s oE!
a arrnatici,
a r . 19 sn. i nn. si3 i I*.
30. Connervada per Alfona 111 d';\stliies en la seva cronica: "Rudis namque tcmporibua,
quum civitas Viseo et subvrbia eivr iusrum nantrum espet PDPUIT~YO.
in quabm ba~eliea monumentus inveatvs est ubi deiupir epirafion hviunmodi est coorcriptus: Hir regiiiertit Rsidedrur
<iltim!ir res gatol<im (Manuel C ~ M EM
Z ~ E B OLa1
, $limen$ cldiiicai de la Reroligr%irta, "BolCtin
de la Academia de la Historia" C (1932) 612). Alfmr va morir el 910. La reetauraeib dr
~ i s e usemula haver estat fefa el á68 o poc denprés. o potaer entre 878 i 882.
3 1 . A q ~ e s t e sexperi+ncios suerreres eren indubtablement tingudrn en compte en una forma
o altra, a deagrat de la inexi?it+nciad'esealsi militar9 i d'arxius d'eitat majar. El noitre Javme 1.
en plancjar la campanya contra la ciutaf de Val&neia, va tenir prerent rens dvbte l'expericncia
d d Cid d'un regle i mig abans i va aprohtar.la eiperialment en l'aeupacib previs del pvig de
Juballa, despré~anamenat de Santa Maria.
. .

vant, aixi com sernbla molt probable per altra part que dins la zona rodericiana hi hagués ciutats o comarques (Sevilla i Merida, per exemple) on
els vititzans predominaven i prestaven al nou rei un acatament només
nominal i ple de reserves.
Vejam ara en quines zones devia senyorejar Aquila. De be11 antuvi,
els testimonis numismitics ens el presenten regnant a la Narbonesa i a la
Tarraconesa. Quant a aquella, és ldgic que la posseís sencera, donada la
seva posició extrema dins el domini visigdtic i la practica impossibilitat
de penetrar-hi sense dominar el nord-est de la Tarraconesa. Quant a la segona, tant la seva gran extensió, com la diversa condició geogrifica de
les regions que la integraven, indueixen a creure que no totes aquestes
devien seguir la mateixa sort. Si l'activitat de les seques de Tarragona i
Girona en temps d'Aqnila no semblen deixar marge al dubte quant a la
senyoria d'aquest a Catalunya, no podem dir la mateixa cosa enrelació amb
la zona navarro-aragonesa.
Des de poc després de i'establiment de la capitalitat dels visigots a Toledo, a conseqül.ncia de i'arribada de les legions de Justinii ( S I ) , s'inicia
des de la nova capital la irradiació Cuna influencia lingüistica peculiar que
havia d'afectar profundament la parla de la regió aragonesa i la característica més destacada de la qual és la diftongació de la 2 i la 6 tbniques 8Z.
Per altra part, la cultura isidoriana, expandida des de Sevilla a Toledo
en traslladar-s'hi la cort poc després del 554, capta per a ella i'important centre cultural de Saragossa, el bisbat de la qual ocupa el 631 saiit
Brauli, "amic íntim i deixeble predilecte de sant Isidor", que va ésser
"l'hereu de la seva influencia" 38. Tot aixb va trencar la relativa unitat de
la Tarraconesa que, forca ben travada en temps de Prudenci (extrema
fi del segle IV i primeria del v) 34, prou manifesta i adhuc expandida
vers el nord de la Cartaginesa marítima durant la primera meitat del segle VI quan les seus de Valencia; Egara, Osca i Urgell són regides simultiniament per quatre germans Justinia, Nebridi, Elpidi i Just -, i subsistent encara quan, vers el 568, va ésser redactat el cronicó anomenat Ces a r a u g u ~ t i ~va~ ,veure com s'iniciava una escissió lingüística i cultural
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32. Rafael LmEsn, Historia ds la 1e+zg1&aespa6ola (Madrid 19654. 92 i 128. Per a I'urnisi.
d'aquast fenbmen fonHic en tempn antics. ves. Ramon MssÉNnar PIDAL,Orlgmsi del español,
Obrar. VI11 (Madrid 1956 , 493 SS., i carta gcogrifiea nbm. 4.
33. Justo PÉarz DE
San Iddoro de S a i l l o (Barcelona? 19+5). 126, 205 SS.. i tambC
Ilistmia de Eapoño, dir. per i . 4 ~ 1 1 6 ~ ~PIDAL.
62
111, 418.
34. Prudenci, 9ve eperiv vern 4001405, anomcna igualment "noatra" Calahorra. Saragorsa i
T a r r a g ~ n s ,i no aplica aquest w r e n n i u a Icr altrcs ciutata de la Hiopinia.
35. H i ba una eerta tradició d'anamenar.10 cerarsugunti princivahent per haver estar atribuit sense msrsa ra6 a s i n t Maxim, biabe de Saragoiriu, autor d'uoa. hiatdtia que no ha arribat
finn a nosaltres. Amb igual versemlilao~a el podiicm anomcnar barceloni pvix que utilitza el
vrrb '"ricnire" tant en relació i m b Saagonra com amb Barcelona i si aiuella hi Cr enmantade
qvrtre vegades Bsreelona ho C. tres i Girona Tortola i ~amp!iona una cadareuna. De totes
lea altrcn c i u t i f ~ del rcialme visipdtic' namCn hi' apareiacn Arlea, ~ a k a e l l a , Tolasa. VouillC, Se.
villa i Cdrdova, un cap cada una,. Le: darrerss noticies del eronicó són d d 568, data que cal
considerar pac anterior a la redaeci6 del t e a .
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entre els territoris que després serien Catalun~ai Aragó en un temps que
podem fer coincidir raonablement amb l'episcopat de sant Brauli, de..
prés potser d'un periode de transició durant I'episcopat del seu germi i
antecesor Joan que és qui l'havia enviat a formar-se a Sevilla, prop de
sant Isidor 36.
Aquests fets, d'una excepcional importancia en la historia hispinica,
podien motivar en els mesos critics de la tardor del 710 i l'hivern de 710711 una gravitació de la conca mitjana de SEbre vers Toledo, un cop
Roderic va afermar el seu poder a la capital. Aixb devia preparar-se i esdevenir-se com a acció preliminar a la campanya contra els bascos, en la
qual trobem compromes el rei visigot en el moment de la invasió sarraina
a la fi d'abril del 711. Roderic no podia evidentment posar setge a Pamplona sense I'ocupació previa de la Rioja, ni hauria estat prudent que
hagués formalitzat aquella important operació militar deixant al seu flanc
dret, en maiis dels seus enemics, una ciutat de la importincia i de la relativa proximitat de Saragossa.
Quant a la Cartaginesa marítima, ens manca tota inena d'informació
coetinia, pero els esdeveniments posteriors, aixi com els estrets contactes
que apareixen reflectits, fins a la unificació dels tipus monetaris en temps
de Reccesvint, en la comunitat d'aquests tipus entre la Tarraconesa i la
Narbonesa per un costat, i els de les seques cartagineses de Sagunt i
Valencia per l'altre3', ian creure que, almenys en la seva inajor part, va
seguir la sort de Catalunya i de la Narbonesa.
Galícia planteja un problema especial degut a haver suposat alguns
autors moderns, des de Saavedra a Lévi-Provenga1 38, que havia servit
de refugi a la vídua de Vititza i a dos dels seus fills després del triomf
de Roderic. Aquesta suposició no sembla tenir al seu favor d'altres indicis
que el fet d'haver tingut Vititza el govern de Galícia en vida del seu
pare, i les confuses noticies que dóna Rasis sobre el propdsit d'atribuir
a un dels fills d'aquell, Galicia, Astúries, Portugal i la regió lleonesa, mentre era assignada a un altre d'aquells fills la resta del domini ~ i s i g b t i c ' ~ .
Com pot veure's, aquests indicis no donen la menor base ferma per a
I'esmentada suposició, per la qual cosa hem de creure, donada la seguretat del domini rodericia en la regió d'Egitinia, tan propera a Galíciai que
aquesta va caure ben aviat dins l'esfera d'influencia de Roderic, encara
que és possible que, a causa de la brevetat del seu regnat i dels urgents
i gravíssims problemes que se li van anar plantejant, no hi arribés a consolidar fermament la seva dominació.
36. P E ~ E zDE EBBEL.
Sal$ Iddoro, 206. 210.
F c l i p 3 1 . v ~r ~LUIPIL.
~
Sobre el viunleravio v i ~ i g o d o ," l m p u r i a r " , 111 (1941).
38. S.&*vrnaa. 09. cit.. 33.

37.

39.
40.

E. L t u i - P ~ o Y r r $ Hisfolio
~~.
SAAVIDBA,

09.
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da EsPañg dir. pcr &I~xPnorrPin~r,I V (3Cadrid 1950), 5

Les noticies de Rasis sobre uns suposats propbsits de partició dels estats de Vititza entre dos dels seus fills " no són confirmades per cap altre
text i, suposant que no es tracti d'un de tants errors comesos pels traductors d'Ahmed a<-Rasi, caldria creure que aquest va recollir les difamacions
que contra els vititzans haurien inventat i posat en circulació els partidaris del sistema electiu en el període immediatament anterior a la designació de Roderic. e s prou sabut, i en podríem citar exemples no gens
Ilunyans, que l'acusació d'intent de desmembrament es fa apareixer ben
sovint com a juetificació de subversions, revoltes i guerres civils. Les precisions que trobem en el text de Rasis sobre la delimitació de les dues
meitats en qu6, segons diu, hom hauria volgut dividir el reialme, corresponen probablement en línies generals a I'efectiva divisió en que va restar
el país, a conseqül.ncia de la revolta deis partidaris de la monarquia electiva, després del triomf parcial de Roderic i abans d'emprendre aquest la
seva campauya militar de la primavera del 711.
Resumint els parigrafs precedents direm que en el moment de la coronació de Roderic aquest dominava amb major o menor efectivitat la Betica, la Lusitinia, la Cartagitiesa interior i.la Gallecia, mentre Aquila governava la major part de la Tarraconesa, la Cartaginesa marítima i la Narbonesa. Al marge dels dos domiuis, els bascons aprofitaven el trasbals
general per refermar i estendre llur indbmita independencia.
Pocs mesos més tard, en el moment del desembarc de Tiric, aquest
panorama havia sofert alguna thutació que potser podem concretar en
l'ocupació per Roderic del curs mitjh de l'Ebre íins poc més a i'est i al
nord de Saragossa a expenses dels dominis d'Aquila, i de la Rioja i el sud
de Navarra a costa del territori habitat pels bascons.
E n aquesta situació, Julia, ja fos exarca bizantí de Ceuta, com volen
Dozy * i L é v i - P r o v e n ~ a l ~i ~sembla
,
més probable, ja íos comte visigot
d'aquesta regio, coin és admes tradicionalment 44, ja fos un capitost baraber, com vol Ibn Caldun 46 i suposen Codera 'O.i Menéndez Pida1 47, en
compliment d'una comanda d'Aquila o dels que governaven en nom seu,
hauria demanat a Taric ajut per a recuperar la part dels estats del seu
pare en poder de Roderic.
Es compren que Julia, que havia estat ajudat per Vititza en la defensa
del poc que restava dels dominis bizantins del nord d'Africa, i que potser
4

Ibidem.

42. R. Oozu, R$cksrcher sur l'hisloira et lo IiffB~ofureda !'fir#~gna 9rndont
Rge, 1 (Leiden 18811, 58 SS. i espeeialment 60 i 65.
43. LÉYI-PROVENCAL, 0s. ~ a .8, a.

Moym

i diu Roderic ximénez de ~ a d a(que el fa con; de Vitirra) i ets mo1t.i que L'hrn
44. ~ i x ho
segl~it.lLIanuel Tonses, op. cit., encara es decanta més aviat per aquerta conclurib.
45. SAAYEDPA, OP. cit., 49. n. 1; Osvaldo A. N*canoo Ln kirtario do los godo= scgrin
Ibir Jaldrin "Cuadernos de Historia de España" 1.11, 154 s.: 5 82: ,
46. ~ r j n ~ i sConnaa,
c ~
El llomodo conde D. 'lulirln, "Ertudiai crittcoi de historia árabe cs.
pañola. Caleccibn de estudios árabes", VI1 (Saragos~a 1903). 45 SS.
47. b l e a t ~ ~ sPri o ~ r ,Hirrona da ErpaRii, 111, LII.

a causa d'aquesta assistencia estava lligat amb el1 per algun conveni en
cessar I'ajut per raó de les pertorbacions subsegüents a la mort de Vititza,
hagués de pactar amb Tiric, governador de Tinger, per una banda, i per
l'altra intentés de donar suport als fills d'aquell que tan eficacment l'havia
sostingut des de l'atac dels sarrains a Ceuta el 706. Possiblement confiava
en la represa de l'ajut si els vititzans recuperaven la totalitat del domini
visigbtic i sobretot els territoris situats a la riba nord de 1'Estret.
Quant al punt de si Aquila va acudir o no personalment a entrevistarse amb Taric, sembla que hem de concloure negativament, a desgrat del
testimoni certament ambigu de Muhagir, conservat per Ibn I d a ~ i ' ~El
.
personatge anomenat Ailian sembla ésser sempre el comte Julia i el fet
de posar en boca seva la frase "el meu pare és mort" referint-la al rei
visigot que acabava de traspassarW0, obeeix sens dubte a una confusió
de la conversa entre Julia i Taric a mitjan any 710 amb la sostinguda
entre alguns dels fills de Vititza i el cap baraber en vigilies o durant
la batalla de julio1 del 711 i amb i'anada dels dits fills de Vititza al'Africa i a Siria després de la victbria de Tarico2.
Per fi, la confabulaciÓ entre els sarrains i els vititzans havia de donar
el seu fruit malastruc. Després de l'operació de tempteig de juliol-agost
del 710, ve el desembarc al promontori de Calp (que després, del nom
de Tiric, será anomenat Gibraltar) a la darreria d'abril de I'any següent ;
no cal dir que els vititzans i llurs amics de les dues bandes de SEstret
coLlaboren en ambdues operacions i faciliten els vaixells que hi són necessaris. Llavors Roderic alca el setge de Pamplpna i acut a aturar la invació. No volent deixar darrera seu els fills meiiors de Vititza que
habitaven en la zona regida per el1 segurament per poder conservar llur
ric patrimoni familiar al qual semblen haver estat molt afectats, els
obliga a incorporar-se a l'exercit junt amb altres vititzans que acataven
externament la seva sobirania, cosa que és duta a terme en un ambient
de mutus recels.
E n enfrontar-se els dos exercits, sigui abans de cornenqar a combatre,
48. Dca de I'abandonanirnt dc Carta80 pels bizantin. (6981 Julid devi. trobsr.se qua3i total.
ment incomunicat amb Canrtantinoble i en precdria relacib amb les altren base. biirntinea de
la MeditiriAnia occidental (Balea~s i Sardrnya). Aixd devia obligar.10 r pactar amb Vititza
r canvi del reu ajut que 6s ttstimoniat per I ' A r b ~ r Moirm~8~.
per Al.Maecari i per altres fonts
murulmancr.
49. Mubagir posa en boca d'un fill de Vititra prrlaot amb Tdric aqvestr molr: "El rneu
pare 6s mort; u n prtrici, anomrnat Loderic, ha dirigit el9 se"% ataer contra el nostre rei i el
nosire reialme i m'hr eobel.1 de meoyspreu i d'bumiliaciá". El qui parla np éo. dancs. el rri,
ninó logicarnent un del3 germann dmaquc9f. Aqliik havria restat en el seu reialme i I'ajul devia
&.ser negacial pels germana menor.
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51.
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sigui durant qualsevol de les treves que, almenys de nit, van interrompre
la llarga lluita de vuit dies, els fills de Vititza s'entrevisten secretament
amb Tiric i refermen personalment els tractes convinguts a través de
Julia. Sembla d a r que aquests fills eren Olmund i Ardabast. mentre
Aqnila romania inactiu pero no :inhibit en els seus dominis del llevant
peninsular i de la Narbonesa. H o creiem aixi perque diverses fonts histbriques, tan musulmanes com cristianes, en fer allusió a la defecció dels
fills de Vititza en el moment de la topada amb Tiric, o simplement
en referir-se en termes generals als fills d'aquell rei, parlen de dos personatges i no de tres
1 ara potser no sera inoportú d'aturar-nos una mica a estudiar la
localització, tan discutida, de la batalla on Roderic fou derrotat i mort,
encara que la qüestió s'aparta forqa del nostre tema, en gracia a poder
fer-hi alguna aportació facilitada per la historiografia catalana medieval.
e s sabut que després d'un llarg període d'haver acceptat de situar
la topada a les vores del riu Guadalete, la major part dels erudits van
convenir a creure que la batalla s'havia esdevingut a la riba del riu Barbate, per donar-nos les fonts musulmanes en aquest punt el nom de
"Wadilacca", interpretaí com a " r i i del Llac" i identificat amb el Barbate perque aquest travessa la llacuna de la Jandag4.
Aquest assentiment quasi total fou romput fa relativament pocs anys
(1944) per Claudio Sánchez-Albornoz amb el seu estudi, que va assolir
gran repercussió, Otra vez Guadalete y Covadonga", en el qnal, amb
gran desplegament d'erudició, tornava a situar al Guadalete l'ensorrada
de l'excrcit rodericii. U n examen detingut de l'argumentació de I'eminent historiador porta a deduir que el seu canvi de criteri és degut
essencialment al fet de creure que Roderic Ximénez de Rada havia
donat la forma "Guadalete" .perquI. en l'única edició de la De rebus
HZrpaniae o Historia Gothica de que disposava a Buenos Aires apareixia
el riu de la batalla amb aquella denominació. 1, en argumentar contra
Menendez Pidal, partidari de la solució Barbate, deia que perque la
teoria d'aquest fos valida calia que en algun c o d a del Toledi aparegués
la forma "Guadalac"; i que el riu on van lluitar Tiric i Roderic no
s'hagués anomenat abans "Guadalete".
Quant a aixb darrer, ni Sánchez-Albornoz des de Buenos Aires, ni
nosaltres des d'aci, ni d'altres des del lloc on sigui, crec que puguem
afirmar o negar que la forina "Guadalete" aparegui en textos irabs anteriors a Ximknez de Rada. Pero quant a la forma emprada per aquest,
53. Entre le, fonts musulmaner cal citar I'Acóar Mnirmua, Raiis, Ibn al.Atir i Al-Nua-.
Entre les crirtianes esmuitem Rdcric Ximénez de Rada, la Primera C16>rira Gmernl, la Hwtovsa
Golhorvn PreudeIsidoriow, la Creaica Profblira, 1s Historia, Sileme i les que segueixen aquesta.
S*.
MripE~onz proa^, o*. cit., LIII, d6na el llac de la Janda c m a immediat al lloc de
la batallw. TambC Manuel TOzaEs, Did.; i L B v r - P a a v ~ a c ~o*.~ , cit., 13.
$5: Veg. n. 4.

si que podem afirmár que és quasi segur que no fou "Guadalete", sinó
un equivalent de "Wadilacca".
Si Sáncha-Albornoz hagués pogut disposar a America, no ja d'una
edició critica de les obres histbriques de l'arquebisbe toledi, que no
existeix tot i la gran necessitat que en tenim, sinó simplement de I'edició
Lorenzana
que és forqa millor que la de Schott 67 que va tenir a I'abast
el professor de Buenos Aires, i que dóna algunes variants procedents de
bons manuscrits, hauria pogut comprovar que, al costat de la forma "Guadalete", donada per un codex, apareixia en un altre la variant "Vadalac", i en un altre la grafia "Vedelac" ".
A aixb conve afegir el que ens proporciona la historiografia catalana
que tanta autoritat va atribuir a i'obra de 1'Arquebisbe. É s sabut que
aquesta fou coneguda entre nosaltres pocs anys després d'haver estat
escrita, potser perqul. el mateix autor va enviar-la a Jaume 1 o a alguna
personalitat o corporació destacada del nostre país 'O. Sigui com sigui, el
fet és que el 1266 Pere Ribera de Perpinyi va traduir al catali tota
I'obra histbrica del dit arquebisbeeO i que molt probablement el mateix
Ribera va compondre el 1267-1268 una versió Ilatina resumida, adaptada,
interpelada i continuada de la Historia Gothica, de la qual va fer immediatament una traducció catalana, i de la qual procedeix un nou trasllat
al catali de i'extrema fi del segle XIV i una retraducció al llati d'aquest
text catali, feta a mitjan segle següent, exactament el 1448@'.No haventse conservat més que en fragments molt poc nombrusos i de breii extensió
la traducció literal del 1266, hem d'acudir al resum del 1267-1268 en totes
les seves ramificacions avui conservades, i en fer-ho veurem que el text
llati resumit diu "Vedelach", la primera traducció catalana d'aquest posa
"Vendelli", la segona i la seva retraducció llatina duen "Vendilach", i
una adaptacib lliure que en transcriu la crbnica universal catalana Flos
Mundi, redactada el 1407, porta "Veldilach", i en cap moment apareix
la forma "Guadalete" ni cap d'altra que se 11 assen~bli.Per altra banda
en un manuscrit de les obres histbriques de SArquebisbe, executat a Catalunya vers la fi del segle xrv apareix la forma " V a d a l a ~ h " ~ ~ .
PP. Toldonmum guotgtzol e d o n t opero, 111 (Ibdrid 1793), 1.m.
iHirpanioo Illurfrofoe. 11 (Brancfort 160% 21.148.
Lor. "t., 66. La forma "vadalac" correspon al d d e x Al.; i Ir forma "Vedelae';, al
d d e x Compl. A desera4 del quc diu SANCHEZ-ALBOFROZ,
Otr. "88, 46, I'ed. Scxarr també
dóna al marge la variant "Vadalac" ( p k . 64 de la,dita ed.).
59. Roderie X i m é n u de Rada va clier gran ami= de Pere sl Cofdlic, pare de Jarime 1, i en
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L'original de Ximénez de Rada devia dir, doncs, "Vadalac" o "Vedelac", inspirant-se en el "hVadilacca" d'Ahmed ar-Rasia3, i foren els
autors de la Primera Crónica General els qui, en arromansar el passatge
corresponent de la Historia Gothica, van donar la forma "Guadalet" que
al seu torn devia influir en alguna copia posterior del text de 1'Arquebisbe fent-hi canviar "Vadalac" per "Guadalete". 1 aixi, doncs, ens trobem una altra vegada induits a traslladar-nos de Jerez a la llacuna de
la Janda a desgrat del brillant desplegament erudit del professor SánchezAlbornoz.
Tiric, doncs, després de desembarcar a la darreria d'abril @otser
el 27 o el 28) al promontori d e Calp amb una f o r p de dotze mil barabers, va sortir al pla i alli va topar amb una host comandada per Banci
o Sans, probablement nebot de Roderic el qual I'havia deixat potser encarregat del govern de la Betica en ésser proclamat rei. Derrotats els
visigots, Tiric pren Carteia i després Algesires, i segueix avancant cautelosament vers l'oest fins a situar-se de tal forma que el riu Barbate i la
llacuna de la Janda li servissin de protecció. Com els almogivers del 1311
van fer-se escut del llac Copais, segons grifica frase de Muntanere4,
aixi ho degnereii fer els barabers de Taric amb aquells accidents hidrografics: eren una tropa poc nombrosa en un país inconegut i mentre
els vititzans no acudissin declaradament a unir-se amb ells, era natural i obligat que es mautinguessin a la defensiva i actuessin amb gran
prudencia. U n avenq vers la línia del Guadalete, anib el flanc dret al descobert i corrent el perill d'ésser atacats per la reraguarda sembla una
operació militarineiit iinpremeditada. Per altra part, si cal traduir els
mots "Transductinis protnoiituriis" d e I'autoritzat Andniw de C6rdova86
per "muntanyes veines de Júlia Traducta" (Algesi~es)~"cal que ens
situem en una zona propera a aquesta ciutat i no en un paratge vers
el nord-oest a cosa de setanta quilometres de distincia. Des de la propera
Cerdova on potser escrivia, o que almenys coneixia bé; el mossirab 'autor
de la cronica del 754, un desenfocament d'aquesta naturalesa és dificilment versemblant. ]Es com si des de Lleida hom donés a Montserrat el
nom de muntanya vigatana, en comptes d'aplicar aquest nom (suposant
que hagués existit) a les serres que separen el Bages d'Osona. No gens
menys, el mateix Sánchez-Albornoz ens parla d'un altre passatge de la
dita crbiiica oii "Transductinis promonturiis" no pot voler dir. més, se63, Ahmed ar-Raii Cr una de
dubtc la que va faeilitar-li el nom
ci<ó>bdo, 77, i El ~enattis, 14.
6 4 . Crdmiro, cap. 240.
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SÁircrwz-A~aonwoz, Dónde y cwd>ido, 95 s. i nn. 48 s.

gons ell, que "la punta meridional d'Espanya7' i aixb ens retorna, doncs,
a les proximitats d'Algesires i no f o r p més amunt.
Des del seu reducte Tiric ens dóna ara una nova mostra de la seva
actitud cautelosa i mis aviat temorega reclamant de Mussa la tramesa
de reforces, perqu; sens dubte els vititzans I'han informat que Roderic
reuneix un gran exOrcit per atacar-lo. Llavors el governador d'Africa li
envia cinc mil guerrers Labs i per aixb I'historiador mossirab del 754
ens pot parlar d"'Arabas una cwn Mauros"
Hem arribat mentrestant al mes de juliol. Roderic ha a l p t el setge
de Parnplona, ha aplegat un exercit important i ha cridat els dos fills de
Vititza que resideixen en el. seu regne peque es reuneixin amb ell, junt
amb llurs hosts, a Cbrdova. El rece1 dels vititzans els va induir a no
penetrar dins la ciutat, sens dubte majoritiriament rodericiana, i van
acampar als afores vers el raval deSecundaBg. Feta la unió de les dues
forces, van adrewr-se al camp de batalla del Barbate, mentre Tiric restava a l'expeciativa fins que, en enfrontar-se els dos exercits, es produis,
per la defecció dels vititzans, la relativa inferioritat i el desconcert de
la host de Roderic. Aixb s'esdevenia dins els vuit dies que van del
19 al 26 de julio1 i si la mort de Roderic va tenir Iloc, com sembla, vers
I'hora sisena del dijous 23 del dit mes ", la defecció priviament pactada
entre els fills de Vititza i Taric s'hauria consumat poques hores abans
d'aquell moment.
Derrotat i mort Roderic, les fonts musulmanes ens diuen que Taric,
en persecució dels vencuts, va adrewr-se al congost d'iilgesires. La localització d'aquest congost és relativarnent ficil si la batalla ha tingut
lloc al Barbate, pero resulta impossible si hom suposa que el riu de la
topada és el Guadalete, i per aixb Sánchez-Albornoz es veu obligat a dir
diverses vegades que les solucions proposades pels erudits indiquen una
situació massa a reraguarda de I'indret de la batalla ".
Vist que un gran nombre de fonts mereixedores de confianca coincideixen a situar a Écija una nova topada entre rodericians i invasors
abans de la presa de Cbrdova 72, i essent versemblant el que alguns autors
musulmans afirmen, que, entre el camp de batalla i Écija, Taric i els seus
van passar per Sidonia i per M ~ r ó n ' ~caldri
,
buscar el congost d'Algesires en el pas més normal entre aquestes dues darreres localitats per
a travessar la serra de Cabras o mes probablement la d'Algodonales o
entre aquesta i la de Terril.
67. Ibib, n. $9.
Loc. cil
Ibn al.<
70. slnca.
71,. I t i n w a ~
72. Ibid.. 3
73. T
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Després d'una nova victoria a h i j a , Tiric sembla tenir com a objectiu principal Toledo, vers on es dirigeix, deixant que el seu segon Mugait
ar-Rum s'apoderi de Cbrdova abans del 20 d'agost, i potser que algun
destacament secundari prengui preciriament amb la cooperació dels vititzans Malaga i Granada 14.
Tiric sembla seguir per La Rambla, Montemayor, Castro del Río,
Santiago de Calatrava, La Guardia, Jaén, Arquillos, Navas de San Juan,
Montirbn, Mariena, Alhambra, Puerto Lápiche, Consuegra, Souseca I Aljofriu, situant-se aixi davant Toledo, que va ocupar probablement 1'11 de
novembre '&. Segueix després per Guadalajara i Buitrago, travessa Somosierra i arriba fins a la Penya d'Amaya, al peu de la serralada Cantibrica,
darrer refugi dels rodericians escapats de la capital. U n cop presa Amaya,
s'adrega a Astorga, on probablement seguia en peu I'estructura establerta
per Roderic, que és anorreada pel capitost baraber. Acomplerta ja quasi
totalment la seva tasca, i sabedor del desembarcament de Mussa a Algesires al comencament d'estiu del 712, va adrecar-se a Toledo, on devia
arribar en iniciar-se la tardor del mateix any la.
Mussa, amb els seus divuit mil soldats arabs, sembla haver hagut de
tornar a prendre Sidbnia i haver conquerit després Alcala de Guadaira, i
a continuació Carmona, potser encara amb i'ajut dels vititzans. Pero a partir d'aqui sembla operar-se nn canvi d'actitud. Els invasors, auxiliars
dels partidaris dels fills de Vititza, que fins ara havien respectat les ciutats
controlades per aquests, semblen canviar llur paper pel de dominadors
en decidir-se a atacar Sevilla, governada sens dubte pel seu arquebisbe
Oppas, germa de Vititza. La dita ciutat és llavors assetjada i presa per
Mussa, el qual tot seguit encercla Mhrida, on resisteixen també els vititzans, aquesta vegada amb major energia puix que el setge dura molts
mesos fins que, per fi, la capital lusitana es rendeix el 30 de juny del 713 ".
Perb durant els mesos de i'assetjameut de Mkrida havien passat algunes coses importants. En primer Iloc, en veure els fracassos inicials
de Mussa davant la capital de la Lusitinia, els sevillans s'havien sublevat i, arnb l'ajut dels de Niebla i els de Beja, havien mort o foragitat
els sarrains. Mussa llavors havia euviat contra Sevilla el seu fill Abd
al-Asis el qual havia tornat a sotmetre-la i havia conquerit a continuació
les altres dues ciutats i la d'ossonoba (Faro) '*.
Aconseguit aquest kxit, Mussa degué creure arribat el moment, mentre durava el setge de Mkrida i es veia ja potser que la seva rendició
DÓ+ida y t ~ ú $ % d83;
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preeminencia en el govein de les comunitats mossirabs i en el protocol
de la cort dels valis d'Espanya com a reconeixement de llur origen reialS1.
Mentrestant, els habitants del que restava del antics domiuis d'Aquila, en ésser abandonats per aquest a llur sort, no semblen haver acceptat les seves decisions i van preparar-se a resistir la penetració sarraina.
H o demostra, per un cantó, la presencia d'un successor d'Aquila en la
versió catalano-septimana de la Chronica regum Vicigothormu, al qual
atribueix un regnat de set anys: "Ardo regnavit annos . V I I . " ~ ; i per
I'altre, el fet que I'ocupació sarraina del nord d'AragÓ, del centre i nord
del regne de Valkncia i de la major part de Catalunya no va esdevenir-se
Tins als temps d'Al-Hurr, quatre o cinc anys més tard
iQui era aquest Ardó de qui no coneixeríem el nom exacte si no ens
l'hagués conservat la nostra crbnica dels reis visigots? No en sabem res.
¿Era un membre de la familia de Vititza? Bs possible i fins i tot probable. ¿ E r a un personatge de I'alta noblesa, elegit per una assemblea de
notables a la manera tradicional visigbtica en ésser abandonada la terra
per aquel1 a qui havien tingut per rei com a hereu directe de Vititza? No
és impossible, pero no sembla tan probable. El que si cal rebutjar és
que "Ardo" sigui una abreviatura d"'Ardobastus", nom aproximatiu del
fill petit de Vititza, com dóna per segur Menéndez Pida1 cense molestar-se
a demostrar-ho
Ens asseguren en la nostra opinió: le' que en la nostra
crbnica dels reis visigots els noms d'aquests són quasi sempre donats en
forma no abreujada"; Zon que la grafia "Ardo" no presenta en el
manuscrit el més lleu signe #abreviatura; 3er que el nom Ardó és relativament corrent entre els visigots, i especialment entre els de I'angle
nord-est de llur domini, com ho demostra que dugub aquest nom el
qui pocs anys més tard seria bihgraf de sant Benet d'Ania fill del comte
visigot de Magalona i anomenat Vititza abans d'adoptar com a monjo
el nom de Benet
41t que un regnat d'Ardabast després del d'Aquila
no té la més petita lbgica perque el sabem establert a Cbrdova i intervenint en la política menuda d'aquesta ciutat i la seva rodalia des dels
primers temps de I'ocupació musulmana i en bona amistat amb els dominador~ i 5"erque
si el seu regnat hagués estat pactat amb els valis
sarrains i consentit per aquests i pels califes, n'hauríem conservat sens
dubte més amples i concrets testimonis docun~entalso historiografics i,
81.
82.
83.
84.
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Z ~ r r i u ~ nop.
, "t.. 461.
Ramon D'AIIADAL
1 Dr. VINYALS, 00. cit., 15 S.
h l ~ n é x ~ ePIDAL.
z
o#. dt., LIV.
85. NmCn hi ha lcuissimer suprcrrionn en clr rasos de Sircnand, Quindarvinr i potscr dc
Rec~osvint,amb indieeci. de I'abreujament. Ho b u . pogut comprovai en una fotacbpia del%ff. corrcrponenlp del m?. fnt. 4'667 de l a Bibl. Nat. dc Parir, facilitada pel norlre eltimat amic Anicari
hl. Nundó qui, l a fa tempi, va cridar.nor Patenci6 sobre la importancia d'aque3r tcxt.
86. Ardó, anomenar tambe Esmaragd~, va crcriure la Vilo ronrti Bmcdrrti A<iiaiaeiisir poc
,.
despr(i de la mort del scu biografiaf el 822.
87. Ibn al.Cutia, loc. cit.

a m&, no hauria d&at set anys sinó molts més perquk Ardabast vivia
encara i seguia essent un personatge important ben entrat el regnat d'Abd
ar-Rahman 1 en la segona meitat del segle VIII
Sembla mis probable que Ardó fos un familiar de Vititza, tant perquk
els seguidors d'Aquila eren partidaris de la monarquia hereditaria, com
perqui. sembla que molts membres de la familia reial van refugiar-se a la
Septimania i era natural que fos un d'ells el successor
Tornant ara a Mussa, sabem que, havent ocupat Merida, com hem
dit, el darrer dia de juny del 713, un mes més tard va adresar-se a Toledo.
Taric, obeint ordres d'aquell, va sortir a rebre'l, i van trohar-se a Almaraz *O, non1 que significa "l'encontre" i que fou imposat en recordanca
d'aquella conjuiició entre el cap arab i el seu segon baraher gl. Un cop
reunits, encara que no massa ben avinguts, ambdós van passar a Toledo i
es van adreqar tot seguit a Saragossa, destruint en passar Medinaceli
que els havia oposat resistencia. També Saragossa deu haver estat presa
per la f o r p i haver requerit algun temps la seva reduccib i la de les
poblacions del seu voltant, més enlla de les quals, vers el nord i vers
I'orient, no semblen haver progressat d e moment els invasors @=.
Després d'algun temps d'estada a Saragossa, potser en espera de la
maduració favorable de la situació en el$ domiuis d'Ardó, no veient que
aquella s'hagués de produir rapidament, Mussa va decidir d'emprendre
una campanya de.submissió dels darrers reductes rodericians del nord
<Espanya, mentre deixava Tiric a Saragossa perquk seguís vetllant de
prop I'evolució dels esdevenimeuts en el que restava de la zona vititzaiia.
Mussa remunta llavors la val1 de 1'Ebre i pacta amb el magnat visigot
Casi, governador probablement de la regió d e Tarassona, Borja i Terrer,
un dels íiils del qual, Fortuny, sembla haver acompanyat Aquila i els
seus germanc a Damasc poc després i haver esdevingut alli "maula" o
client del califa Al-Ualid", És prou conegut que els descendents del dit
magnat, convertits a l'islamisnie, van constituir la poderosa família dels
Banu-Casi que va jugar un paper tan important en la historia de la
val1 mitjana de i'Ebre a la darreria del segle VIII i durant tota la centúria
següent.
Va seguir després Mussa per Calahorra i el país dels bascos i va continnar per Briviesca i Astorga, va travessar el pas de Cebreiro, després
de creuar el Bierzo, i va arribar fins a Lugo. E n aquesta ciutat va aconseguir-lo un missatger del califa (que era el segon que aquest li enviava),
8 8 . Ibld., 28 a .
89. La crbniea d'Alfonr 111 d'Astúrier ens ho di": "Go+i vero nartim gladio, paitim fame
periervnt. Sed qui ex acmine re830 remanserunt. quidam ex illir Froirriom petierunt".
9s. A una quioxena de quilbmetrcs al sud.oert de Navalmoral de Ir Mata.
91. Itiner~&?. SS s.
9 2 . Ibid., 56 i n. 52. Timb; ABADAL,09. cit., 9 SS., i aobretat 14.
93. I t i n w ~ ~ i o6 5. si.; i ABADAL,op. cit., 15. n. 17.
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el qual va manar-li de part del seu senyor que retornés a Damasc a donar
compte de la seva comesa. Mnssa va entretenir-se, encara, tornant a Astorga i passant a continuació per Zamora i Salamanca, i després de travessar el pas de Valmuza a la serra de la Penya de Franp., va tornar
per fi a Toledo on devia reunir-se amb Tiric que tornava de Saragossa
sense haver obtingut la rendició d'Ardó i els seus partidaris. Tots dos
junts, acompanyats pels missatgers del califa, van anar llavors a Cbrdova i a Sevilla, on Mussa va deixar el seu fill Abd al-Asís en funcions de
valí. El mes d'agost Mussa s'embarcava a Algesires, arribava a Cairuan
abans del 15 de setembre, passava per Al-Fustat (Egipte) el 7 de desembre del 714 i entrava a Damasc poc abans que hi morís el califa
Al-Uilid el 25 de febrer del 715 84.
És sabut que el successor $Al-Uilid, Sulaiman, va tractar Mussa
molt durament i va confiscar-li la major part dels seus béns. Sens dubte
Tiric, enemistat amb Mussa i amenacat per ell, va contribuir a desacreditar-lo davant el califa, pero podem sospitar que els fills de Vititza, que
havien estat a Damasc cosa d'un any abans del retorn de Mussa a la
capital del califat, van bescantar-lo i van ajudar a crear-li una atmosfera
desfavorable perque devieti estar, ressentits envers el1 a conseqüencia del
canvi de política contrari als vititzans que havia iniciat amb l'atac a Sevilla, poc després d'arribar a Espanya.
El seu fill Abd al-Asís va accentuar encara la linia marcada pel seu
pare perque, probablement com a preparació d'una envestida final contra
el regne d'Ardó, va arribar a una veritable inversió d'aliances, acostant-se
als rodericians. Aquesta és la interpretació que creiem que cal donar al
sen matrimoni amb Eilo o Egilona, la vídua de Roderic. Llavors, sigui
per prbpia ambició, sigui per ressentiment contra Sulaiman que tan ingratament havia tractat el seu pare, sigui per incitació d'Eilo, sigui per
tots o alguns d'aquests motius, sembla que Abd al-Asís va intentar de
fer-se proclamar rei i d'independitzar-se de Damasc. Sulaiman, havent entrat en sospita, van donar ordre de matar-lo, ordre que va ésser complerta
mentre la víctima feia oració en I'antiga església sevillana de Santa Rufina,
convertida en mesquita. Aixb s'esdevenia pel mar$ del 71606; la brevetat
del govern del fill de Mussa no li havia permec de completar l'ocupació
del que restava del reialme visigbtic que sens dubte havia preparat.
Abd al-Asís 6s succe'it interinarnent pel sen cosí germa Aiub, el qual
governa sis mesos, fins que ve a substituir-lo Al-Hurr. Aquest trasllada
la seva cort de Sevilla a Cbrdova i el seu govern dura des de la tardor
del 716 fins a marc-abril del 719.
Com que Al-Maccarí afirma, a base de bons textos aitics que acostuma
94.

95.
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a interpretar rectament, que foren els successors d'Aiub els qui "conqueriren Barcelona per la part d'orient" i van penetrar després a F r a n p e s ,
si tenim en compte que és ben segur que l'entrada a la GSlia Narbonesa
fou obra del successor d'Al-Hurr, hem d'arribar a la conclusió que aquest
fou qui va ocupar la major part de Catalun~ajunt amb el nord d'Aragó i
el que restava del País Valencia. Com que, en arribar Al-Hurr al territori que havia de governar, ja havia transcorregut el temps d'estiu, Gnic
que Ilavors permetia una campanya militar important, i va deixar el
govern per la primavera del 719, l'ocupació del Xúquer a la Muga i fins
al Pirineu central havia d'ésser feta durant el bon temps del 717 i el 718,
conclusió a la qual ja havia arribat Diago en la seva historia dels comtes
de Barcelona publicada el 1693 O'.
L'ocupació degué ésser feta, en part per negociació, en part per l'acció
militar, tal com diu l'Andnim de Cdrdova: "debellando et pacificando" 08.
Seinbla que llavors foren destruides les ciutats d'Elx, Sagunt, Tarragona,
Mataró i Empúries, algunes de les quals ja havien sofert molt amb la
irrupció dels francs vers el 258 i amb l'entrada dels visigots e n temps
d'Euric vers la fi del segle v. Barcelona n~ateixsenltla haver estat ocupada per la forqa puix que, segons Al-Maccari, la "conquerireu".
Hem parlat de l'ocupació fins a la Muga perque el recinte fortificat
visightic de Roses sembla haver estat en servei en aquest tnoment. Construit probablement llavors de la revolta de Pau, el "rei suprem d'orient",
no tenia objecte després, perquk a banda i banda del dit recinte s'estenien amples territoris del reialme visigotic, pero el fet d'haver-s'hi
trobat una moneda d'Aquila (l'encunyada a Girona) indica una nova utilització, pels vititzans, en aquesta epoca, que no podia estar justificada
més que per haver estat el pern oriental Cuna linia de resistencia contra
uns enemics procedents del sud. Cal assenyalar que alguna altra de les
poques monedes conservades del fill de Vititza ha estat trobada en la zona
fronterera entre l'Emporda i el Rosselló, on van muntar la guardia i percebre llurs pagues durant dos o tres anys els guerrers de les hosts
d'Ardó
Per la primavera del 719 Al-Hnrr era substituit per Al-Samh, a qui
el califa Umar havia encarregat un report complet i exacte de la situació
a Espanya per si convenia ordenar-ne l'evacuació. La informació va resultar favorable a la continuació del domini sarraí a la Península i sens
96. ABADAL.09. cil.. 4&.
97. Franetec D i y o , Historio d e lar virforiasdpimor ontigvo~ condes d e Bl?rceloi%o (Bareelona i6a3). f. 47 c : El año siguiente d e ietceiinto<i y diez y siete entroron los moras por Cnhaluna y riiidieron Barcelona".
98. Ed. Mouaisaw, 356.
99. X16~01, DUPANYi PUIO, oe. cit., $,72, cni diuen que una de Ir3 maneden d'Aqiiila
encunyada a Narbma fou wobadi el 1882 a Les I l l e ~ ,o sigui a unr t r e s quildmelrt~ al nord
de La Bajol, ja m t e r r i t ~ n frzncen. Puar, o$. cit., 148 e., Cr qui cns dónr la cronolagia del
castre virigotif de Puig Rom, ai Rore9.

dubte també a la seva expansió vers el nord. Com a conseqüencia d'aixb,
en venir el bon temps del 720, Al-Samh envestia la barrera del Pirineu,
enfonsava les defenses d'Ardó, ocupava el Rosselló i es presentava davant
Narbona, I'assetjava i acabava assaltant-la, fent-hi una gran m a t a n p entre
els seus defensors i habitants i prenent com a captius les dones i els
infants, que van ésser duts a l'interior d'EspanyalOO.
S'esdevenia aixb el 720, segurament vers la fi de la primavera o comencament d'estiu. Feia set anys de l'inici del govern d'Ardó, els mateixos
que li atribueix de regiiat la nostra cronica dels reis visigots. Com que
encara durant cinc anys grans extensions de la Septiminia van restar
lliures de sarralns comprenent-hi ciutats importants, com Carcassona, Besiers, Agde, Magalona i Nemze, hem de deduir que Ardó, tancat dins
Narbona, va dirigir la defensa d'aquesta ciutat i va morir-hi en els terribles moments de la sagnant entrada de les forces #Al-Samh.
Ocupada Narbona, aquest la converteix en base d'operacions i, la primavera de l'any següent, s'adreca contra ~ o l o s ai l'assetja, pero Eudes,
duc d'Aquitinia, I'ataca amb un poderóS exercit d9aquitans i francs, i de
la topada resulten desfets els sarrains i mort el seu cap el 10 de juny
del 721. Abd ar-Rahman al-Gafiquí reiineix lesescasses restes de l'exhrcit
derrotat i es refugia a Narbona.
L a interinitat del Gafiqui és coberta dins el mateix estiu del 721 per
Anbassa ibn Suhain, el qual, després de refer les seves tropes, que han
tornat a sofrir alguns revessos, ataca Carcassona que és ocupada per
capitulació a mitjan 725. Llavors Anbassa s'adreqa vers l'est i, també
per capitulació, s'apodera de la resta de la. Septiminia fins a Nkmze dins
I'estiu del mateix any. Aixi era completada la conquesta i destrncció de
l'estat visigbtic iniciada catorze anys abans '0'.
L'empenta d'Anbassa havia de dur-lo en aquel1 mateix estiu a Autun
(assaltat el 22 dlagost) i a Sens, a menys de cent quilometres al sud-est
de París, mentre més a l'est arribava fins a Luxeuil, a l pen dels Vosges.
Greument ferit, perb, va morir durant la retirada vers el sur pel gener
del 726 'O2.
1 ara, com a colofó, sembla escaientd'examinar quh diu sobre els
esdeveniments que acabem'd'estudiar la nostra historiografia medieval.
Ja hem vist com les noitres versions de la Chronica regum Visigol
thorrtm consignaven valuoses perb brevíssimes informacions sobre Aquila i Ardó. Després, els nostres més antics cronicons -els de la s&rie
Rivipullense- no saben res de Roderic, ni de cap rei visigot i, quant
a la invasió sarraina, la primera uotícia. és, equivocant la data: "707. Sema
100.
101.
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del segle xrv, que diu: " ~ c . x c r x . Perdicio comitis Iuliani in Yspania", i
tres efemerides més avall: ''LDCC.XI. Invaluit perdicio comitis Iuliani ir1
Yspauia" l".
Potser no eitari de niés d e fer remarcar aci que els nostres textos
relacionats amb el resum atribiiit a Pere Ribera de. P e r p i n ~ i ,comprenent:.
hi aquest mateir resum, afegeixeii la narració. dels fets de la invasió
algrins detalls que no sabem que apareguin en altres textos, i que igualment poden haver estat imaginats per Ribera, com poden ~ r o c e d i rd'una
font inconeguda, potser inereixedora d'alguna confianca, almenys en part.
EIs consignarem aci per si algun especialista els pot trabar alguna filiació
satisfactoria.
Els detalls a que ens referim són els següents:
1" Diuen que Julia tenia el seu comtat en la terra del que després
foil el regne de Granada, i que hi posseía ports de mar i moltc castells l12.
2"" Que el qui havia d'ésser proclamat rei després de I'eliminació de
Roderic, era precisament el comte Julia, el qual havia de teiiir Espanya
pel rei dels sarrains '13.
1 3" que el rei Roderic va morir a mans dels mateixos fills de Vititza
en el curs de la batalla del Guadelac114.
Ens resta rfexamiilar ara un text enigmatic, que sembla teiiir una
relació inés directa amb el tema que estudiem i venir en ajut de la tesi
principal que ens hem atrevit a apuntar en el present treball.
Eii tres ~oiiipilacionshistbrico-llegendiries estretainent lligades entre
elles -la del manuscrit 152 de la Biblioteca de Catalunya, de la darreria
del segle xrv, la titulada Libre de les nobleses dels reys del barceloni
Francesc, de mitjan segle x v ll\ i la bilingüe catalatio-aragonesa absur:
dament anomenada Historia de Rasal, de la fi Taquest mateix segle '16apareixen com un de llurs elements integiants unes estranyes genealogies
dels reis de Franca i d'alguns dels visigots dels darrers temps, que pertanyen sense cap dubte al nucli inicial de la dita familia de coinpilacions,
nucli que hem considerat constituit I'any 1283 o molt poc abans 1l7.
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Aquestes genealogiec són terribleinent desballestades, tant perque se
salten mnlts reis, com perque en dupliquen d'altres, com, sobretot, perquk molt sovint deformen els noms dels monarques fins a fer-los quasi
inidentificables. Per altra part, resulten d'interb excepcional perquk són
quasi i'únic text en tota la nostra historiografia medieval que fa allusions
als reis francs de la dinastia merovingia
i precisament, en parlar de
i'origen d'aquesta, expliquen una Ilegenda que té poc a veure amb la
prou coneguda que la presenta com a procedent de Troia, sin6 que
sorprenentment diu que els tres primers reis del llinatge foren negres, els
dos següents foren Ilnrs, n sigui de color mesclada, i el sise ja fou blanc.
Vers la fi de la genealogia merovingia hi ha intercalades notes relatives a
quatre reis visigots: "Bamba", "Giga" (anomenat també "Ginga" o "Griiga", segons els manuscrits), "Vacenos" (que apareix també en la forma
"Vaccaneos") i "Arbot" (que surt també amb la variatit "Erbot"). El pri-.
mer d'aquests noms és facilment identificable: es tracta naturalment de
Vamba, I'antecessor d'Ervigi. "Giga" ja resulta més dificil d'interpretar,
sobretot perque ens és presentat com a fill i successor de "Bamba", pero
és ben segur que hi hem de reconhixer el nom d'Egica (escrit sovint "Egiga" en els nianuscrits antics)
el fill i successor d'Ervigi. Quant a "Vacenos" o "Vaccaneos", puix que ens el donen com a fill i successor de
"Giga", hein de pensar que és el nom de Vititza, mal interpretat a travis
de la forma obliqua "Witizane". E n fi, "Arbot", dotiat con1 a fill i successor de "Vacenos" i cosi germi del comte Julia, és evidentment el nostre
Ardo confós i refós amb elsen antecesor Aquila del qual hom prescindeix,
tal com abans hom havia prescindit d'Ervigi confnnent-lo i refonent-lo
també amb Vamba.
1 ara vejam que diu el text que cotnentem en relació amb "Vacenos" i
"Arbot" 120 :
"En i'any de nostre Senyor . ~ c c . x r c. o m e n ~ ai regnar Vacenos, fill de
Giga; lo qualpres inuller a hac-ne .I. fill qui hac nom Arbot. Lo qual Vacenos fon bon d'armes, e prous e valent de son cors, so és en feit d'armes ;
e fou gran amich del rey de Castella e del rey de- Portegal. E regni
aquel1 Vacenos .XII. anys, e mori: lo qual fon molt plant per la bonea qui
en el1 era.
"En I'any de nostra senyor Jesnchrist .D[CC].XXII.comensi a regna[r]
118. Parlcn també dels reis incrovingis: Tomic, que va treare 'la seva infarmaciá <alguna
font relacionada eatretament amb aquestcs genealpgier: la Crlnico drlr veis fraraci de Gormar 11
birbc de Girooa, el qual dwia recallir les sevea notieieo directmenr a Franca en un viatge ~ u e
va fer.hi I'estiu del 939 i va escrivre la seva obra vers la h d'qucst anv o el mmmcament del
3eg"ent; i natvralment alguncs de les nostres erbniquer u n i s ~ r s a l i ,camposter geneialmcnt mitjan(ant la trñduccid i adaptacid de turtas <origen francP1.
119. Z ~ U I E I 4. rit., 461.
120. El primer paragraf Cs t r a n r r i t del mr. 1% de la Bibl de Catrlunya. f . 6 P: 1. con.
tinuadó, F r faltar en aquert ms. psr mutilacid. ha ertat treta del Libre de Ir? moblescr drlr
rars f. XIII yo i X I V e. Lcr eoireceions, indicadas entre 11. han estat Seteli a la d s t a del
ms. 1814 de la Bibl. Nac. de Madrid, f . XIX d i XX a i b, o wr exi~ir-le9el sentit.

en Espanya Sema, rey dels moros, los cals moros exiren de Barbaria e de
Xarrochs, qui é s en les partides d'Africha; los cals moros passaren per
l'estret de Gibeltar, e assb fo per consentiment de Erbot, fill del rey Vacenos demont dit, lo cal Erbot fo lo pus dwrer rey del linatge dels gentils
e dels gots, de que Rrcules Savia poblade. E lo nabot del rey Vagenos, lo cal
hac nom lo comte Juiii, [era] cosí germa del dit rey Herbot d'Espanya,
he com sabé lo dit comte Julia que-ls moros entraven en Espanya, e regnant
lo rey Rodrigo de Cmtella, lo dit comte Julia se.n a n i al dit rey de Castella e dix-li la trayció que Erbot avia feta, qui avia consentit d'entrar
los sarrains en Espanya: - Per que, senyor, és a vós gran dan e a mi.
-He cant lo rey Rodrigo hac entese la rahó del comte Julia, cascun amb
son poder s'eparelli. E hani lo rey Rodrigo contre los moros, ab los cals
agué gran batalla; e per virtut de Déu los moros foreii vensuts. E los
dits moros, quant veheren que ells eren vensuts, agren consell quh farien
ne que no. E an assb ells agren secors, que los vench gran conipaye de la
Berbaria, la cal cant la veeren ne foreii fort alegres; e axi mateix que
feren sert acort ah lo conite Julii. H e de tot assb no sabia res lo rey Rodrigo de Castella, mas feren llur esforts eii venir ha altre batalla, cuydant gitar
de la terra los moros. E faeren la batalla. molt fort, que dura-per .VIII.
jorns abans que agués fi. Mas a la f i no poch pus lo rey Rodrigo, ans mori
en la batalla el1 e la més pafi de la cavellaria~ede la companya de peu, que
envides n'escapi nengu. H e llavors los sarrains preseren tota la terra
de Castella e de mar a mon[t] qui és en Espanya, que depuys ensa no
n'exiren."
Al nostre parer, aquest text obeeix a un record, alterat i afeblit, pero
cert, dels esdeveniments que hem iiitentat d'analitzar ; text que, per altra
part, noinés a la Iluni d'aquesta analisi pot rebre una explicació satisfactoria. No es tracta simplement d'una invencio muntada sobre uns noms proporcionats per una esquemitica genealogia-cronologia. L'entesa d"<Arbotv
amb els sarrains i la divisió de la Península entre un descendent de Vititza
i Roderic presentat ingenuament i anacrbnica, pero encertadament en el
fons, com a rei de Castella perque va regir les terres que en linies gener a l ~foren segles més tard les dels reis castellano-lleonesos, no són dades
banals que puguin ésser inventades com a pur farciment.
És cert que algunes de les dades autentiques d'aquesta narració podien
procedir de Xiinénez de Rada, i'obra del qual, com hem dit, era ja coneguda entre nosaltres abans del 1283. Per exemple, la durada de vuit dies
de la batalla (si aquesta dada no fou interpolada posteriorment) i la mort de
Roderic poden o no haver sortit de la Historia Gothica. Perb el text que
va donar els noms dels reis visigots al compilador del 1283, no era una
simple genealogia-cronologia com la Chronica regum Vi&othorum, sinó
que contenia, encara que en forma molt sintetitzada, alguna informació

m&s, i concretameni la divisió del regne visigotic en morir Vititza i les
caracteristiques aproximades d'aquesta divisió, i tarnbé els tractes dels
descendents de Vititza amb els sarrains independentment de Ximénez de
da, puix que aquest desconeix el nom d'Ardó i dóna ben explicitament,
encara que equivocadamrnt, els noms dels fills de Vititza, noms que el
nostre text ignora 12'.
Pero evidentment cal preguntar-se quina mena de text era aquest, amb
noticies tan confoses i amb noms tan deformats. 1, en meditar sobre
aquest problema, han de venir-nos forcosament a la memoria les extraordiniries alteracions que els noms propis sofreixen en passar del llati a
1Prab i més encara si després han estat traslladats des d'aquest a una
llengua romanica. Recordem que en els textos irabs Roderic passa sovint
a "Loderic", Teodomir a "Tudmir", Julia a "Bulian" o "Ulban", Sisebut
a "Xaixut" o "Xaixaiut", Gundemar a "Andamar", Clotilde a "Gortile", Teodobert a IDecoxert" i Gontran a "Cortan" lZ2. 1 si observem el
que s'ha esdevingut quan un nom germinic ha passat al llati, després a
I'irab, d'aquest al portugu6s i finalment al castelli, convertint aixi "Witiza" en "Acosta" IzS, no ens ha d'estranyar que el mateix "Witiza" es converteixi, eri ésser traslladat del llati al catala a través de l'irab i potser
d'una retraducció Ilatina, en "Vacenos" o "Vaccaneos", "Ardo" en Arbot", "Meroveus" en "Moroynus", "Thierry" en "Tirin" i "Clotaires"
en "Cloqueyres".
Es pron conegut que el bisbe Gotmar 11 de Girona va regalar a AlHacam, fill i hereu d'Abd ar-Rahman 111, una crbnica dels reis francs,
molt sumaria, que el1 mateix havia escrit el 939-940, i que tiomés Iia
arribat fins a nosaltres eti una traducció a I'arab *4. Doncs bé, creiem que
el text de que va disposar el compilador del 1283 era taiubé alguna crbnica bastant esquematica dels reis francs i d'alguns reis visigots que, tot i
ésser sens dubte escrita en llati en el seu original, només li havia arribat
en una versió irab que va traduir, o li van traduir, com va poder. Aquest
text, quant als reis fratics, només devia parlar dels de la primera rasa
perque deviaésser redactat, en el seu original llati, vers la meitat del segle VIII, abans de l'ascens de Pipí el Brea$ al soli reial el 752. Després de
tradult a l'irab, hom hi devia afegir la fantasia, d'aire iiord-africa, dels
tres reis negres i els dos Ilors. 1 eri la traducció al catala, probablement
a través d'un nou trasllat al Ilati, fet en epoca reculada i escrit potseren

lletra visigbtica, el compilador del 1283 va cometre nous errors i noves
confusions.
1 malgrat tot, en aquest text, absurd i venerable alhora, ens arriba un
resso, deformat i apagadissim, pero en el fons autentic, de la tragedia
viscuda per la gent del nostre pais fa més de dotze segles.

Obeint la vostra designació, Sr. President, torno avui a tenir l'honor
de portar la veu de I'Acadeinia donant-hi la benvinguda a un nou company. Amb el1 em lliguen records d'experikncies viscudes al llarg de
45 anys. Parlo d'experiencies perque aquest és el nom que reclamen tant
el treball del qui assaja l'exposició d'uri tema d'estudi des d'una catedra,
com el fruit de .la col.laboració d'un col.lega actiu i ben dotat en les tasques
d'una entitat de responsabilitats m o l t altes. fis clar que la vida és una
cadena d'experikncies. Damunt d'elles tanmateix, si bé en diferent esfera
de lesque es descabdellen en l'imbit sentimental i familiar, les dues altres
experiencies sOn p e r a mi font constant d'estimul i a la vegada de
fre i de temenca. Per una banda el sentir la tensió expectant de l'alumne ivid d'aprendre, o la possible objecció, que flota en l'ambient de I'aula,
de I'auditori decebut. Per l'altra banda el treball d'afinar el propi criteri
acordant-lo tant coin-sigui possible amb el dels companys si dissenteixen, i
aixb tant a la conversa privada com al debat eii una corporació. Sincerament he de dir-vos, senyors, que amb el Sr. Miquel Col1 i Alentorn he fet
experiencies d'una i altra categoria i gricies a elles puc a m i dir que no
és solament un company, sinó un vell, autkntic i. provat amic el qui, en
nom de I'Acadkmia, surt a saludar-lo quan entra a la nostra Casa.
No permeten les circumstincies que ara m'esplai massa entrant al terreny de les meves recordances, pero no puc deixar d'esmentar que vaig
c o n e i e r personalment el recipiendari l'any 1926 al curs de Literatura
catalana dels Estudis Universitaris Catolans. Aquells ensenyaments, als
quals va donar e l m e u pare tanta personalitat i eficacia, no. tenien local
propi. Coinenqaren al vell Ateneu Barcelones, al costat del Teatre Principal. Van passar després al nou estatge del mateix Ateneu al carrer de la
Canuda i uns anys més tard la Mancomunitat els vaacollir en una sala de
la planta baixa del Palau de la Diputació. La Dictadura Primo de Rivera
ens en va treure i els cursos 1923-24 i 1924-25, per a mi aquest de memoria inoblidable, varen ésser donats a la Sala blava de la Biblioteca de
Catalunya. E l següent, de 1925 al 1926, ens refugiirem a l'Ateneu Polytkcnicum creat per allotjar els ensenyaments dels professors destituits

41

de la Mancomunitat, a un noble casal del carrer Alt de Sant Pere. Molts
vespres en sortia jo amb alguns alumnes i a través de la conversa vaig anar
sabent antecedents d'aquell jove enginyer textil de tan arrelada vocació
per als estudis histories. La severa tecnica que va aprendre a dominar a
I'Escola de Terrassa no va pas assecar el llevat hnmanístic deixat en el
seu esperit pels anys del batxillerat cursats als Escolapis. Aquell jove que
entre els 17 i els 21 anys havia fet I'assaig de traduir en vers catali gran
part del Cid de Corneille, un vespre, sortint de la lligó, em Iliuri un article sobre la influencia de les canqons de gesta franceses damunt la ubnica
de Desclot l . L'autor no havia fet encara 23 anys perb ja recercava i argumentava com un mestre. Havien actuat les afinitats electives, les Wahlvemandtschaften que deia Goethe, les quals tan important paper juguen
quan encarrilen, sense que ens en donem prou compte, les nostres vocacions. Qui n'havia provocat el moviment va ser probablement Ferran Soldevila amb el seu primer estudi sobre les restes de relacions versificades
a les croniques de Jaume 1 i de Desclot. Pocs mesos desprh Coll i Alentorn publicava als EUC un altre estudi assenyalant els passatges de tema
kpic als Proverbis que llavors atribuiem a un Guillem de Cervera que
avui identifiquem amb Cerverí de Girona. E l nostre company David Romano i el President de I'Acadimia en tenen el mkrit. Aquell breu article
de Coll i Alentorn demostrava per primera vegada l'esment a les lletres
catalanes d'un tema kpic castelli.
Aquestes dues publicacions són les que encapcalen la bibliografia histbrica del nostre company, perb no les record0 per aquesta circumstincia,
és a dir perquk són les primeres, sinó senzillament perque estan tan bé
que ens revelaven un temperament amb el qual calia comptar. No eren
temptatives d'assaigs d'un alumne aplicat fetes sota la tutela del mestre
i mirant de seguir les seves instruccions. L'autor, amb personalitat, havia
triat un camp de treball i hi aplicava els seus metodes de recerca, utilitzant
la bibliografia pertinent, L'aplaudiment dels qui compartiem la responsabilitat de la revista fou unanime. L'any següent Coll i Alentorn hi publica
un altre estudi sobre I'anomenat Libre de les Nobleses dels Reys, molt
nou pel tema (de terreny gairebé verge el qualifica i'autor) i gens ficil de
tractar per la complexitat dels elements que eren combinats en aquel1 text.
La precisió de l'anilisi de les fonts ja presagiava el virtuosisme en el qual
avui excel.leix la capacitat polemica del nostre amic. Bé sabem, per altra
banda, que l'alta fidelitat de qualsevol instrument d'exploració, no solament exigeix una habilitat especial en aquellqui el manipula, sinó per damunt de tot, un previ coneixement del mapa on podrien ésser localitzats els
possibles filons d'influencia o filtració. E l jove Coll i Alentorn ja tenia fet
1.

42

Pullicat .15 E ~ i i i d i iUiliverritnrb Calafati&. XII, 1927, pp. 16-58,

un bon esborrany d'aquell mapa i hi eren representades les relacions historiques i Ilegendiries de les lletres medievals que podien circular a la nostra Catalunya. L'estudi sobre el Libre de les Nobkses dels Reys conté el
germen d'altres treballs historia del mateix autor i crec que representa
el moment que podia donar per finida la seva vetlla d'armes i preparar i
escriure la gran síntesi sobr'e La historwgrafk de Catdunya en ed perdode
priínitiu (1951-52). Va obtenir en 1950 el Premi Mili i Fontanals de
I'Institut d'Estudis Catalans i, per la seva bisica solidesa, té una valua
digna del nom de Salta distinció que li va ser conferida.
Fa estrany que la solida preparació historica de Miquel Coll i Alentorn
trigués alguns anys a tornar a donar mostra pública de la seva eficacia,
ja que el primer volum del Desclot no va sortir fins al 1949 i I'estudi
al qual abans m'he referit, fins al 1950 no va ser presentat a I'Institut. Si
no oblidern que el nostre nou company era enginyer textil i va exercir en
llocs importants la seva professió, no ens sorprendri que, per tal de situar-s'hi, enfortis la seva formació tecnica, sobretot quan va voler fundar
una familia. Pensem també que els esdeveniments politics, la proclamació
de la segona república espanyola i la concessió a Catalunya de l'estatut de
la seva autonomia havien d'activar el ferment que, des de I'adolesc&ncia,
bullia en el temperameut de Coll i Alentorn, i havien d'excitar-lo a intervenir en la orientació de la nostra vida pública. Aquestes activitats per0,
dificilment podien ésser practicades, tal com el1 les sentia, sota les condicions consegüents a l'acabament de la nostra guerra. Al costat de la
tkcnica professional, només li restava un cami obert : el de treballar per tal
d'intensificar el coneixement de la nostra cultura i de continuar les recerques historiogrifiques de la seva jovenesa. Sense perdre temps consultant
si els auguris eren favorables i sense por a les malicies del temps, el 1942
Miquel Coll i Alentorn i Ramon Aramon i Serra, avui secretari general
de l'I.E.C, reorganitzaren les etedres dels Estudis Universitaris Catalans. El meu pare que regentava la de Literatura catalana ja era mort i jo,
que l'havia suplert els seus últims anys, vaig ésser encarregat de substituir-lo. A l'octubre d'aquell any de 1942 vaig comengar, sense gasetilles
ni fer tocar les campanes, el curs xxxrrI de la catedra, primer de la seva
represa.
E n comensar el meu parlament m'he referit a les experiencies que
he viscut amb el company al discurs del qual estic contestant en nom de
1'Acadimia. Doncs bé, vull dir-vos que ell, gricies al qual, en bona part,
donava jo unes lliqons d'histbria d e les nostres lletres, va voler matricular2. Citlré naniés Lo Ilsgeada d'Otger Cotal. (1947.48) i La llegenda de Guille,n Romo" da
&fmitcado 11957). El eoricixment tan orienal que revela de les gians erbnique~ catalanes j a el
reiem manifest en i'aioiaeio de diversos capitols de la =va rdieib de la de Dtaclat i r n diversea
~omunicarionr cnrara inedites a la Soriitob Colalario iiEsradis Hirtdrbr.

se i va assistir als meus cursos 1942-43, 1 9 4 3 4 i 194445.. Ja no era un
estudiant ni tampoc un jove sortit de la Univeisitat, sinó un home amb
una ferma preparació bibliogrifica i histbrica, el qual, prop de vint anys
abans, havia volgut assistir a uns cursos meus també sobre historia de les
nostres Iletres, i que havia publicat estudis monogrifics a i'autoritat dels
quals havia jo de sotmetre'm modestament en tot de coses. No u s diré
els noms que tinc anotats com a inscrits a aquelles llicons. Amb vocacions diverses, la majoria venien més aviat a fer un acte de fe que no
pas a especialitzar-se en la historia de la cultura catalana literaria. Molts
d'ells avui són mestres dels quals jo aprenc a superar punts de vista
meus, ja periclitats. Ells m'han enrobustit en la creenca que l'home sincer
no pot donar mai per acabats els anys del seu aprenentatge. Perb tot i el
futur prestigi que ja pronosticava jo a alguns dels qui Ilavors m'escoltaven, us confessaré que la presencia entre ells de Coll i Alentorn m'obligava a un sever examen de consciencia quan preparava la meva Ili~ó.El1
ha parlat d e mi en el discurs que haveu sentit, en termes que us demano
que no prengueu al peu de la lletra ni molt menys. Quan hom és ve11 i ha
vist morir companys que admirava de debo, i ocupa el lloc que ells a dreta
llei ocuparien, li toca. de rebre amb agraiment alguns homenatges. Allo
que no ha de fer mai és creure'ls merescuts. Sovint abusem emprant el
nom de mestre. Per aixbrecordo sempre aquells versos de Gabriela Mistral :

-.

Señor, Tú que enseñaste,
perdona que yo enseñe,
que lleve el nombre de maestro
que Tú llevaste aquí en la tierra.
Coll i Alentorn, un cop posada la primera pedra a la segona Epoca dels
E.U.C., volia donar exemple als joves, assistint-hi com un alumne. Al
mateix ternps havia retornat a obrir els seus cartapells de notes i els posava al dia. Aquells anys de silenci no havien estat esterils. E l riu no era
estroncat i no trigaria a sorgir altre cop. L a pressió erudita era la mateixa i impressionant el treball ocult per a acoblar el joc dels peons que
exigien els comentaris i l'anotació dels 5 volums de la Cronica de Desclot. Ripidament, entre 1949 i 1951, van sortir a la llurn. Com que jo
feia anys que em debatia, en collaboració amb Ferran Soldevila, en l'edició de la mateixa crbuica, no he de subratllar que el treball del nostre
nou company va ser també una experiencia per a mi beti profitosa. Cada
vegada que obro aquells volums hi trobo sorpreses i alli~onaments.Alguns
de vegades m'arriben tard, o no en sé treure tot el partit que caldria.
U n altre escenari va fer més inteiises i també més regulars les rela-

cions mev& amb Miquel Coll. E l mar$ del 1961 fou nomenat membre
adjunt de la Secció histbrico-arqueolbgica de l'Institut d'Estudis Catalans. No cal que invoqui ara les raons de Heial discreció que m'imposen
les circumstincies quant a la nostra actuació en aquella tan estimada entitat, pero no vaig a descobrir cap secret. Les sessions de les seves filials,
els cartells i l'adjudicació dels nostres premis, l e s puhlicacions de 1'Institut, oberts són tant a I'elogi com a la critica. Públiques són també les
llistes dels noms que integren les seves quatre seccioiis. No hi pot havcr
entre nosaltres ni majories obligadesa disciplina ni personalitats que, en
virtut del cirrec que ostenten o del ress8 popular de llur competencia,
puguin imposar un criteri. E l nostre estatut i els acords de les sessions
pleniries marquen les nostres decisions i no és a elles que em refereixo.
És a les discussions abans d'ésser preces, a les reunions de cada secció i
sobretot a la manera com són dutes a terme les tasques de tutoria, confiades a algun membre en representació dels seus companys, on es manifesta cada temperament. Una tal representació pot significar moltes vegades una transacció o una submissió a opinions mis fortes, tant per part
del qui accepta la confianqa coin dels qui I'atorguen. Es en saber mantenir aquest equilibri on hi ha el secret de 'l'kxit o del fracas en la vida
col.lectiva. Miquel Coll i Alentorn no és hbme de claudicacions ni que dissimuli les seves opinions. Per aixb mateix jo, que no pas sempre he vist
compartit per el1 el meu parer, tinc goig fent el meu homenatge a la integritat austera amh la qual; en temps favorables i en els desfavorables, ha
fet honor a les seves conviccions i als seus deures com a membre de l'Institut. Actualment esti posant tota la seva familiaritat amb el text de les
nostres grans crbniques per ajudar les tasques del nostre tan enyorat
company Ferran Soldevila, dissortadament traspassat després d'una llarga
malaltia. Al mateix temps, i d'acord amb el tarnbé acad6mic i membre de
I'Institut Dr. Font i Rius, esta organitzant la continuació de la monumental empresa de la ~ a t a l u n ~Carolingia,
a
tan brillantment iniciada per
Ramon d'Abadal.
Iguals experiencies que jo he pogut fer a SInstitut, de I'eficicia de
la coUegialitat anib Coll i Alentorn, les hauriem pogut recordar a la nostra Academia si li hagués estat possible Centrar-hi quan el vam elegir el
mes de maig del 1958, f a tretze anys. Ja haveu escoltat el seu discurs
de reiipiendari. Aporta una contribució personal a l'esclariment d'un dels
episodis més transcendentals de la liistbria d'Espauya: la caiguda de la
monarquia visigbtica. Sóc un profa que només coneixia una versió de
manual d'aquell moment decisiu, fins que el recordat Abada1 en va donar
la seva, aviat f a r i 20 anys, limitant-se a la Septiminia. Per tant no
m'atreviré ni a resumir la tesi tan minuciosament argumentada per Coll i
Alentorn en el seu estudi, per8 si que diré que hi trobo be11 paleses
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totes les seves característiques en la recerca i en i'exposició d'un problema histbric. En primer terme el destriament analitic de tots els seus
factors, fet amb l'habilitat d'un teoric del teixit, i a la vegada la valoració
critica de les seves dades. Aquest destriament té al seu servei el coneixement de primera m i de les fonts documentals i narratives, ja conegudes o encara inEdites, i aquest coneixement no vacua gens, si cal sotmetre a una revisió original la interpretació de les diverses dades. La.
manera d'interpretar els fets sembla orientada cap a cercar-hi certa coherencia Ibgica, com si fos filla d'una mena de planificació, que empleni
els buits que la perdua dels fils conductors deixa de vegades en la cadena
dels esdeveniments. Aquesta tenacitat a esbrinar allb que la historia ens
amaga, com que no la sé practicar, i'admiro. Tal vegada va fer-me massa
efecte el consell que Goethe va donar un dia a Eckermann referint-se
a les ciencies de la naturalesa. No ho he oblidat des que, fa anys, vaig
llegir els seus Gesprache: "hi ha en la natura, deia, coses abastables i
coses inabastables i cal que hom aixb ho discerneixi i ho reflexioni i ho
respecti". Finalment, sempre que ho creuen licit la seva honestedat critica i
la idea que. el1 té de la imparcialitat de l'historiador, en la motivació dels
fets es complau a presentar aquelles circumstincies, independents de
la nostra voluntat, que poden explicar i justificar, des dels temps preterits, els trets diferencials.
Aquesta seria la fitxa que jo faria del nostre nou company com a historiador. Seria tanmateix molt incompleta. Deixaria indiscriminades i en
i'ombra les seves altes qualitats humanes. És tan ripid i resolt en caminar
pels nostres carrers com en prendre una determinació o en donar un
consell. Solidari amb els qui estan en perill i amb els qui pateixen. Transparent en el plantejamet d'un problema econbmic i en i'art de desembullar-lo encara que sembli insoluble. P r i c t i c i idealista. Tossut i fins
violent si s'eniitja, pero generós en el somriure quan f a les paus. Avar
del seu teirips, perir tenint-ne sempre per als qui el necessitcn. Polític
que ha donat la cara i no ha defugit els Ilocs de perill. Ferm en la seva
fe amb la qual dóna la impressió que tot ho té resolt.
Quan aigú ens esguarda massa temps i amb insistencia, el diem impertinent. No voldria que Miquel Col1 qualifiqués aixi I'interEs i l'amistat
que des de fa molts anys b seva personalitat ha desvetllat en mi. No en
faig el convencional elogi acadkmic. Tinc goig, perb, de poder dir públicament que estic content de tenir-lo per company, també a l'Academia, i de
donar-li I'abrapda de benvinguda.
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