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EL CAVALLER DE CANYELLES

    Francesca Estupiñá i Suñé 

Primera part:

Si busquem Canyelles al mapa, hi trobarem un petit lloc mil·lenari, amb un topònim derivat 
de la canya vegetal. De petita extensió, limita amb els municipis d’Olivella, Sant Pere de 
Ribes i Vilanova i la Geltrú entre d’altres. Està format per un terreny muntanyós coronat per 
l’església i el castell. 

La història ens diu que són els homes i les dones que han viscut en aquestes terres els que 
han configurat una identitat específica. 

Antigament la societat medieval estava formada per tres estaments: la noblesa, el clero i els 
pagesos o camperols, dedicats al conreu de la terra. 

Els alous eren de propietat pagesa, sempre que haguessin conreat la terra durant 30 anys. 

L’emfiteusi era un contracte que el senyor tenia amb l’emfiteuta o conreador, al qual donava 
el domini útil perpetualment o a llarg termini, retenint-ne ell el domini directe, a canvi de 
rebre una prestació o cànon. 
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I el feu que responia a un conveni entre dues persones nobles; en posició preeminent el 
senyor feudal que rebia del vassall, la prestació d’homenatge amb el corresponent jurament 
de fidelitat, a canvi de lliurar-li un domini, el feu. 

El noble tenia poder administratiu, militar i de justícia en el terme del castell, anomenat feu. 
La relació, senyor-vassall implicava uns deures mutus per part dels contraents. Auxili militar, 
protecció i justícia per part del senyor. Usdefruit pel vassall de la terra i altres drets inherents 
al castell, que li havia encomanat el senyor, noble o cavaller. 

Al llarg del s. XI es produeixen canvis profunds. L’equilibri social es trenca. La noblesa s’ha 
apropiat de l’autoritat pública. En el marc del castell i en el seu terme el noble utilitza els 
seus poders per sotmetre els pagesos a noves prestacions econòmiques. Així la pagesia 
extorsionada veu com els excedents de les explotacions agràries van cap a la classe 
nobiliària. I es produiran modificacions profundes pel que fa a la propietat de la terra. Per 
compra o confiscacions, molts pagesos perden la propietat de la terra. La petita propietat 
aloera pràcticament desapareix. 

La nova jerarquia serà: a dalt de tot de la piràmide els llinatges comtals i l’antiga aristocràcia 
posseïdora d’extensos dominis i castells, per sota els castlans i els cavallers encarregats de 
controlar els pagesos. 

Aquesta va ser una classe emergent de l’època. Els cavallers, una força militar que servia al 
rei en cas de guerres i també defensant el feu d’atacs enemics. A canvi aconseguia un 
domini territorial. Els cavallers eren guerrers preparats que provenien de famílies més 
riques que podien mantenir un cavall, i proveir-se d’armes i que engruixiran les files de la 
noblesa. 

Així doncs, si repassem la història de Canyelles, descobrirem unes nissagues de cavallers 
molt interessants. Trobarem que al s. XIII hi va haver un cavaller anomenat Bertran de 
Canyelles, que va servir quatre monarques importants, com Jaume I i el seu fill Pere III, i els 
fills d’aquest Alfons II i Jaume II. Un altre cavaller Vidal de Canyelles va ajudar al rei Jaume 
a escriure el Llibre dels Feyts, que eren les seves memòries, amb un llenguatge popular i 
amb refranys, que el rei va dictar en català, donat que encara que fou un home culte, el rei 
no sabia escriure. 

Havent nascut Bertran en un indret com Canyelles i tenint en compte que provenia d’una 
antiga saga, essent com era el nét de Dalmau de Canyelles, castlà de Vilafranca, el fill de 
Berenguer de Canyelles, i nebot de Vidal de Canyelles, tots ells destacats cavallers i 
personatges d’aquesta vegueria, doncs no és d’estranyar que des de molt jove es despertés 
en ell l'esperit d’aventura. 

La infantesa de Bertran havia transcorregut en aquelles riques terres compartint jocs amb els 
seus companys, com ara recórrer totes les dependències i els amagatalls del Castell, des de 
les cavallerisses, a les estances i les masmorres, mentre s’empaitaven i també pujant a la 
torre del Castell mentre simulaven la defensa del territori de l’atac dels almoràvits, que 
volien envair aquelles terres i que ells deturaven llençant projectils des de les espitlleres del 
mur del Castell. Aquest era el seu joc preferit. Bertran somniava que se li reconeixien les 
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seves gestes i que arribaria a ser nomenat castlà de Vilafranca, títol que passaria al seu fill 
i hereu. 

A més era un noiet molt despert i amb curiositat per tot. Tenia talent per a l’estudi i es va 
esforçar molt fins que va ser destre amb l’espasa. També destacava per ser un genet molt 
hàbil. El seu pare veient aquests dots en el seu fill, va tenir clar que el seu futur eren els 
afers militars, i va decidir que arribat el moment, caldria perfeccionar la seva formació com a 
cavaller, a la cort del rei Jaume I. 

Però a banda d’això, per al seu futur, Bertran tenia clar qui seria la seva dama. Beatriu era el 
seu nom i era la filla d’un prohom de Canyelles que tenia moltes terres i moltes ovelles. Ell li 
reconeixia una delicada bellesa i alhora la trobava molt valenta i era per a ell un plaer quan 
Beatriu acceptava participar en els jocs dels joves. Era cert que ella li tenia el cor robat. A 
més era ben rebut a casa dels pares d’ella i també s’havia adonat que els seus propis pares 
l’apreciaven, perquè li havien dit que la noia en el seu tracte era molt respectuosa i 
acollidora. 

S’anava acostant el dia que Bertran havia de marxar per incorporar-se a la Cort del rei 
Jaume per convertir-se en un victoriós cavaller. I encara que ja era del tot precís Bertran no 
veia el moment de sincerar-se amb Beatriu. 

Ells sovint passejaven pel poble acompanyat d’altra gent, però aquell dia Bertran va poder 
allunyar-se dels altres i tots dos van arribar a la Font del bosc. Beatriu duia un vestit blau que 
realçava encara més els seus ulls blaus. Ell estava tan nerviós que no sabia per on 
començar. Tenia ella la més mínima idea del que ell li volia proposar? I si el rebutjava? - 



4 

Asseguts en un banc podien contemplar les boniques flors de tots colors de l’estiu, i el 
mantell verd del prat, i a la llunyania, imponent, el Puig de l’Àliga. 

Bertran s’acostà més a ella i amb posat seriós va començar a exposar-li els plans que per a 
ell tenien el seu pare i el seu oncle i que també eren els que ell desitjava per al seu futur. 
Ella anava entristint-se més a mesura que anava paint aquell futur immediat, que ell amb 
franquesa li feia veure. Beatriu s’imaginava la soledat de l’espera, desitjant el retorn de 
l'estimat. Va pensar que ell mai no li havia revelat cap desig de fer-la seva. 

Va tornar a la realitat en el moment que ell li va prendre la mà entre les seves. Els ulls 
ambarins de Bertran estaven clavats a les pupil.les blaves de Beatriu. Ella es va 
sobresaltar. Bertran intentava trobar les paraules adients. Finalment va dir: –És el meu desig 
que quan sigui el moment i pugui tornar, siguis tu qui estigui al meu costat per sempre més. I 
va seguir dient-li: –La teva presència m’asserena l’ànim i m’omple de felicitat, és per això 
que et vull sempre al meu costat i també vull que tu siguis la mare dels meus fills. 

Molt emocionada Beatriu volia respondre, però el goig i la satisfacció d’ànima que sentia en 
aquell moment li impedien expressar-se. Aquella proposta de compromís, que llavors no 
esperava, però amb la que ja havia somniat en altres ocasions, amb il·lusió, la va commoure 
alhora que l’havia deixat sense paraules. Llavors va fer el que li demanava el cor i va ser 
llençar-li els braços al coll. Ell la va estrènyer contra el seu pit. Els dos joves se sentien 
plenament feliços. Ja no sentien cap necessitat d’enraonar. 

I va arribar el dia que Bertran havia de marxar. Amb tots els preparatius enllestits i amb 
l’ànim trist va anar fins a la casa de pedra de Beatriu i va esperar impacient davant del portal 
d’arc de mig punt adovellat de l’antiga casa. Ella l’esperava expectant darrere la finestra del 
primer pis i va córrer al seu encontre només veure’l. 

Ell li va allargar el ramet de roses que havia tallat per a ella. 

–Quan ens tornarem a veure Bertran?  

–Això no t’ho puc dir ara– . Li va confessar ell. 

– I com sabré que no t’has oblidat de mi?– Somicà Beatriu. 

–Això és del tot impossible. Et prometo que el fet de no veure’t farà que pensi molt més en 
tu, d’això n’estic segur. 

–Bertran, que sàpigues que comptaré amb ànsia els dies que faltin fins que puguis tornar a 
ser aquí–. Va dir amb determinació. Llavors es va treure de la butxaca un mocador i quan el 
va obrir li va mostrar una medalla de la mare de Déu. –Vull que la portis sempre amb tu–, li 
va dir, alhora que li posava al voltant del coll. 

Encara van tenir temps per al darrer passeig fins a la Font on sempre s’havien trobat. I en 
aquell mateix lloc es van lliurar a les darreres demostracions d’afecte. Bertran li va confessar 
a Beatriu: el futur no m’espanta si tu estàs sempre al meu costat. I es van fer el seu darrer 
petó de comiat.
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Segona part:

Així és que Bertran, amb només 15 anys, va arribar a la Cort del rei Jaume i es va trobar 
enmig dels preparatius del casori real. 

La vida a la Cort era molt complexa i el rei Jaume un personatge molt ardent. S’havia 
separat de la seva dona Elionor de Castella, amb qui el van casar quan ell tenia 13 anys i 
van tenir l’Infant Alfons, però com sigui que el rei la va repudiar, ella es va retirar a un 
convent; i ell ara no tenia reina, però pel seu caràcter apassionat no li faltaven amants. 
També era una persona molt noble i molt religiós. 

Va ser el Papa Gregori IX qui va prendre la iniciativa. Tot es va desencadenar en el punt que 
va rebre en audiència a l’ambaixador d’Aragó i de Catalunya que havia anat a demanar 
l’ajuda del Papa per a la conquesta de València, mitjançant una butlla per a la croada a favor 
de Jaume. Gregori aprofita el moment per exigir el matrimoni del rei, a canvi de la seva 
ajuda i que només li concedirà després del casament. 

El Papa li suggereix per a l’enllaç, la filla d’Andreu d’Hongria i Violant de Courtenay, que es 
diu Violant. I l'emissari torna a la Cort amb aquesta proposició de matrimoni. 

Posteriorment, el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, li descobreix al rei mil meravelles 
i qualitats de la proposada candidata. A més Hongria és un regne ric i poderós i representa 
obrir nous mercats. Jaume ho considera oportú i d’aquesta manera es va forjar el futur 
matrimoni. 

En el seu viatge, la nova reina ve acompanyada de la seva dama de confiança, Gertrudis, 
així com d’un seguici de cent persones, entre les quals figura un cuiner hongarès. 

El casament se celebrarà a Barcelona. El rei ha complert 27 anys i Violant en té 20. 
Gertrudis prepara la seva senyora per a la trobada amb el rei. El rostre de Violant és 
agradable, té els ulls blaus, el nas és graciós i elegant i quan somriu la seva expressió es 
torna afable i més bonica. És alta d’estatura i el seu aspecte és molt saludable. Ha 
escollit un vestit en tons grocs i blancs i amb guarniments de cintes. L’expectativa de 
conèixer al rei fa que estigui molt impacient i no para de donar voltes per l’estança. 

Gertrudis comprèn el seu neguit i intenta calmar-la: –El rei us trobarà preciosa–, li diu 
Gertrudis, mentre contempla la seva senyora, i afegeix: –Diuen que el rei Jaume és un 
home molt formós–. 

Violant sospirà, abans de dir: –-I un guerrer formidable i també un faldiller–. Ara el seu rostre 
reflectia preocupació. La fama de bon amant del rei ultrapassava les seves fronteres. 
Violant farà el que sigui perquè ell se l’estimi. Serà en el futur la seva reina, i qui li 
escalfarà el llit. El seu desig és donar-li fills sans i forts. Però es pregunta amb tristesa si 
això impedirà el reguitzell d’amants que ja se li coneixen a Jaume i que fins i tot desagrada 
al Papa i que ella no està disposada a consentir en el futur. Violant té un caràcter ben 
afermat i no pensa deixar-se trepitjar. 
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Els seus pensaments neguitosos es veuen interromputs de sobte, ja que en aquell moment 
Jaume apareix al llindar de l’estança. Alt com era, i amb els cabells llargs i rossos a Violant li 
va causar una forta impressió. La dama es va atansar a Jaume per fer-li una graciosa 
reverència. 

–Espero que el vostre viatge no us hagi resultat massa fatigós?– li preguntà Jaume, mentre 
aprofitava el moment per fixar-se bé en les seves faccions. 

La dama s’adona que el rostre d’ell demostrava admiració. Llavors li respon: –Les atencions 
rebudes des que he arribat al vostre palau, han estat suficients per fer-me oblidar el 
cansament produït pels dies de desplaçaments. 

Jaume pensava que ell no havia estat massa segur, pel que fa a Violant, de si podia refiar-
se de la descripció que d’ella li havia fet el bisbe. Però ara pensava que havien estat 
encertats per escollir-la, i inconscientment, el seu posat era de complaença. 

Violant va anar cap a la finestra, abans de dir: –Des de la meva cambra he vist uns jardins 
molt bonics a la part del darrere del vostre castell. Quan me’ls ensenyareu? 

Jaume es va passar la mà per la barba i tornant a la conversa, amb un to distès i cordial 
va respondre a Violant: –Serà un plaer, passejar amb vós pels nostres jardins. 

–I podré visitar les vostres cavallerisses?– li preguntà de nou Violant –M’encanten els 
cavalls. Muntar a cavall i gaudir del sol és el que més m’agrada. 

Això va satisfer a Jaume, amant com era dels seus cavalls. Ell també tenia per costum, quan 
les seves ocupacions li permetien, sortir cada matí a muntar el seu cavall. 

–Ara us deixaré per tal que la vostra dama us ajudi i pugueu descansar degudament–, digué 
Jaume. I abans que el rei fes el gest de marxar Violant se li va acostar per fer-li un petó a la 
galta. Jaume es va haver d’ajupir per poder rebre’l. 

Gertrudis reia dissimuladament per sota el nas. 

Violant després de conèixer al rei i trobar-lo tan atractiu i ben plantat, va entendre que les 
altres dones no tinguessin suficient fortalesa per resistir-se-li. Era bell i a més era el rei. Va 
deixar anar un sospir abans de decidir no capficar-s’hi més. I girant-se cap a Gertrudis li va 
fer una picada d’ull, que demostrava quan favorable era el seu ànim després de conèixer al 
rei. 

Al migdia del dia següent Violant es va dirigir cap a les cuines del palau acompanyat de 
Bela, el seu cuiner. Tot el personal que hi era es van quedar bocabadats. 

Violant es va dirigir al cuiner real, que feia cara de babau. La presència de la reina a les 
cuines era una cosa insòlita per a ell. En un tres i no res, Violant   li va fer entendre que 
volia sorprendre el rei i fer-li provar una cosa que formava part de la cuina tradicional 
hongaresa: el Gulash, que no era altra cosa que carn cuinada amb cebes, pebrots, pimentó i 
amb una salsa especiada per gaudir-ne molt. Volia que el rei es delectés amb aquell plat. I 
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valguem Déu que ho va aconseguir. Jaume se’n va menjar fins a tres plats, mentre es 
mirava a Violant entre sorprès i satisfet. Aquella dona era desconcertant. 

Barcelona volia participar de l’esdeveniment i a la Cort arribaren per al casament, que 
s’havia de celebrar a la catedral el 8 de setembre de 1235, entre molts d’altres convidats: 
Vidal de Canyelles, bisbe d’Osca i assessor jurídic del rei. I com no podia ser d’altra manera 
els seus cavallers i amics: Guillem de Montcada, Guillem de Cervera, Ramon de Plegamans, 
Roderic de Liçana. I també el cronista Ramon Muntaner i Raimon de Penyafort confessor i 
conseller del monarca. 

Però pel que fa als seus amics i homes de confiança Guillem i Bernat de Montgrí, no hi van 
poder assistir perquè Jaume els hi havia confiat la conquesta d’Eivissa i Formentera, donat 
que amb motiu del casament ell no hi podia col.laborar. Mallorca ja era seva i el monarca 
tenia gran prestigi a Europa i a les terres de l’Islam. 

El dia del casament, una escorta de soldats precedida per unes trompetes obrien la marxa 
cap a la catedral i formaven el seguici que acompanyava al rei. Jaume lluïa la seva galania 
muntant el seu majestuós cavall blanc, de llarga crinera que voleiava al vent. Així va recórrer 
els carrers fins a arribar al magnífic temple. El va rebre monsenyor Berenguer de Palou i el 
convidà a travessar la nau fins al peu de l’altar. L’Infant Alfons era al costat de l’altar i també 
monsenyor Freitti en representació de Roma. I amagat darrere una renglera de persones hi 
havia també el jove Bertran de Canyelles. 

Les trompetes van anunciar que s’atansava el carruatge que duia la futura reina. Es   va 
sentir un murmuri d’admiració quan Violant va arribar a l’entrada del temple. Jaume estava 
impacient, però només podia distingir les flors i vel, que li cobrien el cap, doncs la llum era 
escassa. Quan ja s’acostava a l’altar el rei va poder veure amb claredat la silueta blanca i 
elegant de la seva futura reina, el vel que penjava i una llarga cua que sostenia la seva 
dama de companyia. El vel també li cobria la cara. Però a mesura que ja s’acostava a l’altar, 
va poder admirar centellejant el valuós tocat de pedres precioses, que havia estat el regal 
del rei d’Hongria, a la seva filla. 

A la pregunta del bisbe, Jaume va respondre: –Ita est–. Però en fer-li la mateixa pregunta a 
Violant ella va contestar, alt i català: –Sí, vull i accepto–. Jaume va quedar molt captivat, 
alhora que el somriure de Violant li va transmetre la seva sinceritat i també li va semblar 
veure amor en la dolçor d’aquells ulls blaus. 

Bertran ho seguia tot embadalit, i en l’emoció del moment pensava que era com si fossin ell 
i Beatriu els qui anessin cap a l’altar. Estaria ella pensant el mateix? No, és clar que no, 
Beatriu era lluny, devia estar entregada a l’estudi o entretinguda en algun joc. No havia 
passat massa temps des que era a la Cort, però, com l’enyorava! 

Tercera part:

A la Cort del rei Jaume, Bertran va viure noves experiències. La seva formació es va anar 
enriquint; en el camp de les armes tenia victoriosos guerrers de qui aprendre. Bertran 
s’havia aplicat molt i va resultar que la seva profitosa formació li havia permès entrar a 
formar part dels escortes de la reina. Passada l’adolescència s’havia convertit en un adult 
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fort i musculós. De caràcter jovial, el seu tracte acurat i cavallerós l’afavoria a l’hora 
d’adreçar-se a les joves dames de la reina. Les quals competien entre elles, quan Bertran 
arribava per portar-li algun missatge a la reina, ja que totes se li acostaven i volien ser la 
primera a atendre al gentil i lleial guàrdia de la reina. 

Es podria dir que Bertran ho trobava divertit i afalagador, però que no els hi feia gens de cas. 
Tot i que alguna d’elles havia representat un molt bon partit, però en els seus nostàlgics 
pensaments solament hi havia lloc per a una persona i era la dolça i enyorada Beatriu. 

Però així i tot, al nostre cavaller li agradava la companyia d’Agnès, per la seva bondat, la 
seva senzillesa i el seu tracte bondadós. Ella era la més jove de les dames de la reina i filla 
del senyor d’Aguiló. Havien començat a parlar quan Agnès li duia els encàrrecs de la seva 
senyora. Les primeres vegades Bertran notava com de nerviosa es posava la noia. Ell veia 
que les galtes d’ella enrogien i que quasi no alçava el cap. Feina tenia ell per entendre el 
que se li encomanava. 

Molts dies la veia asseguda sola en un banc, amb la mirada perduda cap a les florides 
rengleres del jardí, mentre les altres dames compartien acudits i rialles reunides al costat de 
la imponent i borbollejant font central del jardí. 

Un dia Bertran va gosar acostar-se-li. Agnès quasi va saltar del banc en sentir la veu de 
Bertran al seu costat. –Us he vist moltes vegades sola en aquest banc del jardí. No hi trobeu 
distracció participant en les converses de les altres dames?– De bon principi Agnès va 
considerar de retirar-se sense respondre res. Però li va semblar molt poc cortès, per part 
d’ella, deixar a Bertran d’aquella manera quan més aviat semblava que ell mostrava interès 
per ella. No va pensar res més i en un rampell de sinceritat va dir: –Vaig arribar a la Cort per 
ordre del meu pare. Ell és qui va decidir allunyar-me de casa. I encara no he pogut adaptar-
me a tot aquest enrenou bulliciós que representa viure a la Cort– I doncs?– va seguir 
Bertran estranyat, davant tanta sinceritat, quan fins al moment només havien compartit 
ordres de la reina. –Amb quina intenció us va fer venir el vostre pare al palau? 

En aquell moment a Agnès se li va dibuixar al rostre un posat de tristesa. Després de 
pensar-s’ho, va respondre: –La raó no era altra que allunyar-me de la persona en què jo 
m’havia fixat i que no era la convenient per a mi segons el meu pare–. Després d’uns 
instants de silenci, Beatriu va prosseguir. –Ell no podia entendre que m’hagués enamorat del 
responsable de les nostres cavallerisses. 

Bertran ja sabia que els casaments de les filles no eren seguint els desitjos de les noies, 
sinó que sempre prioritzaven els beneficis. Es buscaven bons partits que poguessin aportar 
terres o patrimoni a la família. Llavors va pensar en Beatriu, per sort el seu pare no s’hi havia 
oposat i va sentir pena per Agnès. 

Quan l’endemà va arribar per passejar pel jardí Bertran es va retrobar amb Agnès i li va 
semblar que ella ja l’esperava. Aquell dia ell li va parlar de la seva sort per tenir a Beatriu, de 
qui ell estava molt enamorat i que l’esperava fidelment mentre ell procurava guanyar-se una 
situació més privilegiada. Li va confessar que ell aspirava a ser el senyor de Canyelles i 
poder oferir-li un bon futur. Sentir això semblava animar a Agnès. Així ella pensava que era 
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possible que estimar fos suficient per arribar al matrimoni. Als dos joves els agradava 
compartir sentiments semblants. 

Bertran es prenia molt seriosament la seva tasca de protecció de Violant. La reina també 
veia bones qualitats en ell i li tenia confiança. El nostre cavaller sentia a més de respecte, 
gran admiració per Violant. Veia l’elegància en les seves maneres. Li semblava una dona 
molt atractiva i molt preparada per exercir el lloc tan important que ocupava. Havia observat 
que ella s’escoltava amb interès els assumptes del rei i demostrava la seva perspicàcia i 
bon criteri donant al rei les seves opinions ben reflexionades i molt encertades. Jaume se 
n’havia adonat i sovint li demanava consell. 

Jaume ja tenia l’Infant Alfons, del seu primer matrimoni amb Elionor de Castella i ell era 
l’hereu. En el futur, primerament naixerien tres filles del seu nou matrimoni: Violant, 
Constança i Sança. I Jaume ja començava a sentir-se impacient per l’arribada d’un fill 
mascle. I això també preocupava a Violant, que sabia bé que la fidelitat no comptava entre 
les virtuts del rei. 

Així estaven les coses quan per fi el 1240, cinc anys després del casament, arribaria el 
desitjat hereu, amb el naixement de Pere, futur Pere III rei d’Aragó, València i comte de 
Barcelona. Això va fer feliç al rei. I Violant va veure concedides les seves pregàries 
d’engendrar per fi un hereu per al rei. 

La felicitat, però no va durar gaire. 

Aquell dia Bertran estava al seu lloc, amatent com sempre, als mandats de la reina, quan 
Jaume va entrar a la cambra de la seva esposa. La conversa va anar pujant de to. La reina 
parlava amb vigor. Des del saló contigu on estaven els escortes, Bertran es va adonar que 
Violant li estava fent algun retret al rei. Llavors va pensar que com menys testimonis millor i 
va optar per ordenar algunes tasques, en altres llocs, als altres guàrdies. 

La veu de Violant s’alçava per sobre de la del rei. Aquest només murmurava quan emetia 
alguna resposta. –Com heu pogut ferir-me d’aquesta manera? En què us he fallat jo? És 
que no he estat sempre pendent dels vostres desitjos? No he estat prou sensual per a vos? 
He intentat acontentar-vos fins i tot en lo més obscè. He arribat a ser impúdica quan vos ho 
heu demanat. El rei seguia balbucejant excuses. –I vos a canvi m’heu infligit aquest 
patiment–. Violant continuava parlant amb un to encès i dolorós. 

A què es podia referir la reina? Es demanava Bertran. De quina ofensa tan terrible acusava  
el rei. 

Llavors es va sentir la veu airada de Jaume: –Digueu-me qui us ho ha dit–. 

La resposta de Violant va ser tronadora: –Això us importa? Doncs ja massa gent ho sap: 
Que teniu una meuca que us acaba de donar un fill. Heu deixat de ser un espòs modèlic per 
a mi per convertir-vos en el rei més luxuriós de la història. 

Molt enfurismat. Jaume va sortir arravatadament de l’estança. El seu rostre expressava fúria, 
quan va passar pel davant de Bertran. 
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Llavors es va sentir Violant plorar amargament. Es pot dir que Bertran no s’havia sentit mai 
tan malament com en aquell moment, en què es va veure incapaç de fer res que pogués 
alleugerir el disgust i el dolor de la seva reina. Ell havia jurat custodiar a la reina, estava 
encarregat de la seva seguretat, a més se sentia capaç de defensar-la de qualsevol perill… 
però què podia fer en aquell moment quan el patiment de la reina no era físic, sinó que 
sorgia del seu cor traït. Va pensar que era millor trobar algú que almenys li donés consol i 
llavors va decidir anar a buscar l’Agnès i demanar-li que acudís al costat de la reina que la 
necessitava. 

Després d’això, la Cort anava plena de xiuxiueigs. Es feien grupets de gent en llocs 
discrets i en boca de tothom hi havia un nom, el de l’amant del rei: Blanca d’Antillon i el 
d’aquell fill del rei que havia nascut el mateix any que el fill de Violant. El seu nom era Ferran 
Sanxis. I a més, corria la veu que Jaume li havia atorgat la baronia de Castre. 

La fúria del rei no s’apaivagà. Tenia clar que ningú del seu voltant més personal gosaria 
revelar aquella part tan privada del rei, com eren el seus desigs carnals. El responsable de la 
seva indignació es va veure representat en la figura del seu confessor: el bisbe de Girona, 
així doncs inflamat per la còlera i el despit no es va aturar. Jaume es va presentar a Girona i 
li va tallar la llengua al bisbe per haver-lo delatat i per haver faltat al seu deure de secret de 
confessió. 

Amb el temps Jaume tingué més fills i filles amb Violant i també més fills il·legítims amb les 
seves amants. 

Quarta part:

Fent honor a les seves gestes, Jaume va ser anomenat el Conqueridor. Només caldria 
repassar les seves victòries per adonar-se que ho havia merescut. 

Pocs temps abans, la flota catalana de Jaume I, que va sortir de Salou el 1229 havia 
conquerit Mallorca. Noblesa i església catalanes obtindrien nous dominis i rendes. El 
repoblament va ser amb gent del comtat català. I es convertiria en una plataforma del 
comerç català i del trànsit internacional. 

La conquesta de València havia començat molt temps abans per part d’aragonesos i 
catalans. Però continuarà sent una empresa difícil. Peníscola es rendeix a Jaume sense 
haver de lluitar. València estava majoritàriament habitada per musulmans. Jaume va 
conquerir Morella i Borriana el 1233, després Cullera i Alzira, i posteriorment Dénia i Xàtiva 
cap al 1244. Encara que se seguiran produint noves revoltes dels sarraïns. El repoblament 
va ser equilibrat. La franja costanera per als catalans i les terres de l’interior per als 
aragonesos. 

En aquests darrers combats ja hi va participar un jove i intrèpid Bertran, que començava a 
demostrar la seva gallardia i audàcia. 

Mallorca i València esdevenen regnes amb personalitat pròpia, incorporats a la corona en 
una mena de règim federal. El rei organitzava els territoris amb un esquema modern i 
autoritari encara que menys sotmesos als privilegis dels grans senyors feudals. 
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–Senyor, ¿com podeu concedir-los tantes llibertats?–Va protestar Berenguer d’Erill, bisbe de 
Lleida. –Que mantinguin els costums, la religió, la llengua i les seves lleis quan han lluitat 
contra vós. 

–Penseu vós que haig de deixar un exèrcit que els obligui a renunciar a tot això?–li contestà 
Jaume. –Quants diners em costarà? Quan si jo els respecto a ells i els seus costums, ells em 
respectaran a mi. 

–També es tracta d’estendre la fe entre els sarraïns.–replicà el bisbe–. Però la decisió de 
Jaume era ferma i el dignatari de l’església, no tenir més remei que renunciar a la polèmica 
amb un Jaume fermament decidit en la seva política.

El rei va promulgar un nou fur, que va ser el primer text jurídic redactat en català. Així la 
corona d’Aragó esdevé un exemple de descentralització i d’equilibri territorial. 

Jaume I és el responsable de l’aparell estatal català, amb les Corts, que representaven 
davant els nobles i el clergat l’element popular. Rebien el jurament del rei als furs, votaven 
subsidis i expressaven greuges. I Jaume també donà la seva aprovació al Consell de Cent 
barceloní, institució per al govern municipal. També va dur a terme la modernització del dret 
gràcies al gran jurista el bisbe Vidal de Canyelles. Jaume es va envoltar de sants com 
Raimon de Penyafort, Pere Nolasco i de l’extraordinari Ramon Llull. 

A Castella era diferent, tots els territoris conquerits passaven pel sedàs de les mateixes lleis i 
s’incorporaven a un únic cos polític. I això va representar un contrast de mentalitats. Que 
seria l’origen i la causa de futures guerres peninsulars. 

Quinta part:

Bertran s’havia convertit en una persona respectada a la Cort, pels seus serveis a la reina i 
pel valor demostrat en combat. Així doncs, Bertran va creure que ja havia arribat el moment i 
va demanar permís al rei per acudir a les seves terres i poder-se casar amb Beatriu. El rei 
no solament va donar el consentiment, sinó que també va ser molt generós aportant una 
important quantitat per tal que el seu cavaller pogués costejar-se unes sonades núpcies. 

El que Bertran havia de fer ara era acomiadar-se de la reina. Violant ja sabia per Jaume que 
el seu escorta marxaria per contraure matrimoni. 

Quan Bertran es va presentar davant la reina ella el va rebre amb un posat entre murri i 
subtil. 

–¿Heu seduït les meves dames i ara ens voleu abandonar? –Va dir la reina mirant Bertran 
fixament. –¿I no us preocupa què pugui passar-me en la vostra absència?, ¿i si hi ha 
perill, i no sou aquí per protegir-me? 

Bertran va frunzir l’entrecella, i després va semblar espantat. A Violant se li va escapar el 
riure, davant l`agitació de Bertran. 
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–No oblido que el motiu de la vostra partida és per fer feliç a la vostra promesa Beatriu–. Va 
afegir la reina. –I el que realment m’amoïna és no estar present en aquest moment tan 
venturós per a vós. I com sigui que vull ser-ne testimoni us lliuraré un obsequi perquè la 
vostra promesa llueixi aquell dia–. Violant va cridar una de les seves dames que es va 
acostar amb un petit cofre. Quan el va obrir, Bertran va poder admirar una valuosa joia. Un 
collaret de perles i pedres precioses. 

–Espero que sigui del gust de la vostra futura esposa–. Bertran estava emocionat davant la 
generositat de la reina. 

–Us agraeixo aquest detall. Serà un guarniment meravellós per al dia de la cerimònia. 
–I ara ja podeu partir. I no oblideu que una reina us enyorarà–. Un Bertran torbat, li va fer una 

reverència, abans de marxar. 

Bertran va arribar a Canyelles on va ser rebut amb honors. A ell li semblava que el temps no 
havia passat, però quan es va retrobar amb la seva dama, va comprovar que Beatriu s’havia 
convertit en una preciosa jove. Alta i esvelta, ara duia una llarga cabellera recollida en una 
trena. Ella el va rebre amb una rialla de felicitat; i va pensar que Bertran era ara el més 
distingit i seductor dels cavallers. 

Mentre l’abraçava Beatriu li va prometre que no s’allargaria amb preparatius excessius. Ella 
desitjava ser aviat la seva esposa. 

Quan Bertran li va ensenyar la joia que li portava, de part de la reina, a Beatriu se li va 
enterbolir la vista. 

Com li havia promès, Beatriu, va fer tot el possible per enllestir aviat els preparatius més 
indispensables, i així la cerimònia es va poder celebrar en breu termini a l’església de Santa 
Magdalena, que era l’església del poble. El dia del casament els carrers del poble estaven 
guarnits de flors. L’eufòria era general. Però per les escasses dimensions de l’edifici, molt 
pocs canyellencs hi podien assistir. L’entrada de l’església lluïa com mai. S’havia decorat 
amb gust exquisit amb les flors més precioses. 
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Nerviosa i emocionada, recolzada del braç del seu pare Beatriu va pujar els dos trams 
formats per disset esglaons fins a arribar a l’entrada de l’església. La tremolor del seu cos es 
va aturar quan va veure Bertran al peu de l’altar. Ell no va poder esperar més i va acudir a 
rebre-la al mateix portal. El capellà que havia d’oficiar la cerimònia va somriure lleument per 
la impaciència del nuvi. Els contraents es miraven dolçament. El collaret lliurat per la reina 
resplendia amb gran esclat. 

En sortir del temple sí que es van trobar amb una multitud de gent del poble que els 
esperaven amb aplaudiments, i que es van afegir a la festa. Bertran va ser generós, bon 
menjar i molt beure per gaudir bé del festeig. El ball i la gresca als carrers es van perllongar 
fins que es va fer fosc. Els habitants de Canyelles recordarien aquella celebració durant molt 
de temps. 

Els nous esposos van gaudir de tots els esdeveniments d’aquella jornada. Havia estat un dia 
molt joiós i ells se sentien molt emocionats. 

Ja s’havia fet fosc i una rodona i refulgent lluna semblava voler entrar per la finestra de 
l’alcova dels nuvis. Després de contemplar-la Beatriu es va girar per mirar a Bertran. 

Ell també la mirava amb un posat embadalit. Era una dona magnífica. Ella va simular 
inquietud. –Potser has begut massa vi–. Bertran va alçar la cella picarescament, mentre 
començava a despullar-se. Ella l’observava extasiada, admirant el seu cos, fins i tot les 
cicatrius que li recordarien sempre els atacs soferts, a ella l’atreien. Quan el va tenir a prop, 
li va notar el pols. A ella li costava respirar. Llavors ell li va acaronar el rostre. Un petit impuls
la va moure a agafar-li el cap mentre l’acostava més per fer-li un petó llarg i profund. Va 
notar la sensació dels llavis d’ell a la seva boca. Després ell li va desfer els llaços que 
sostenien la darrera roba de seda que encara portava i li va assaborir la pell, mentre ella li 
acariciava l’espatlla nua. La passió anava en augment. Van jeure al llit. Tenien tota la nit per 
estimar-se i aquella romàntica lluna que els embolcallava semblava prometre felicitat eterna. 
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Els dies següents van ser molt feliços i quan se’n van adonar ja havia arribat el moment en 
què s’havien de separar. 

Aquell dia, dalt del castell, se sentia com el vent udolava. Els llamps queien prop. Una 
grossa cortina de pluja es precipitava damunt del poble. I havia començat a fer fred. 

La idea de marxar horroritzava a Bertran, però no li quedava altre remei. Els dies del permís 
concedit pel rei ja s’havien exhaurit. 

Bertran intentava calmar una desconsolada Beatriu. –No podré estar sense tu. –Li deia–. 

–I jo només partiré en pau, si tu em promets que estaràs bé.–Li va respondre ell. 

–No has de patir per mi. El que jo vull és que tu tinguis cura de tu mateix, i si és possible que 
tornis aviat. 

Es van abraçar i Bertran ja anava a sortir, quan es va sentir un so esfereïdor. Era l’udol d’un 
gos, com si fos un crit arrencat pel dolor. No va voler pensar que allò fos un mal auguri. 
Bertran es va girar i va mirar, per darrera vegada, a Beatriu, que s’havia lliurat a les llàgrimes 
i en veure tanta tristesa al seu rostre, incapaç d’anar-se’n d’aquella manera, ell va retrocedir 
per abraçar-la de nou. 

Tot i la dolorosa separació de la seva esposa, Bertran va tornar ben aviat a la seva tasca de 
protecció i guarda de la reina. 

No havia perdut, Bertran, el seu costum de compartir estones al jardí amb Agnès per qui 
sentia gran afecte. Aquell dia en arribar al jardí, de seguida va veure que alguna cosa no 
anava bé quan es va trobar Agnès plorant desconsoladament. Li va oferir el seu mocador i 
ella es va eixugar les llàgrimes; va agafar forces abans de dir: –He rebut notícies del meu 
pare. Diu que em troba a faltar i desitja que torni a casa–. Agnès va callar un moment abans 
d’agafar empenta per deixar anar el que a ella li havia caigut com una sentència: –No és cert 
que m’enyori. El veritable motiu és que m’ha trobat el pretendent que a ell li interessa per a 
mi: el senyor de Mediona–. 

Les llàgrimes li tornaven a caure abundants per les galtes. Bertran havia encaixat la notícia i 
al moment es va adonar que ell també hi perdria. Agnès era la seva amiga de l’ànima, a qui 
podia confessar els seus sentiments més íntims i marxaria lluny i a més per un matrimoni 
que ella no desitjava. 

Va seure al seu costat. –¿I quan heu de partir?– Ara Agnès donava voltes en les seves 
mans al mocador que ell li havia donat. –El meu pare ja ho ha disposat tot i em dóna tres dies 
perquè pugui acomiadar-me formalment de la reina–. 

Bertran sabia que ella no podia fer altra cosa que obeir. El que ella volgués no comptava. El 
seu cas era el de moltes altres filles, els casaments eren acords entre famílies que res 
tenien a veure amb els sentiments de les noies. I aquí tampoc no hi havia res que Bertran 
pogués fer. Van quedar un al costat de l’altre presos del desconsol. 
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Agnès va anar a acomiadar-se de la reina. Era una separació definitiva i li sabia molt greu. 
La reina sempre l’havia tractat molt bé. Potser hi tenia a veure el fet que ella havia arribat 
molt jove a la Cort. 

El semblant de la noia estava pàl·lid quan es va presentar a la reina. La idea de deixar la 
Cort l’aterria. Després de sincerar-se amb la reina, aquesta es va adonar de l’estat d’ànim 
d’Agnès i va veure que la noia estava desesperada. 

–Segur que aquest futur no serà tan negre com el veieu–. Li va dir Violant. –Penseu que jo 
mateixa vaig haver de complir amb el deure que tenia assignat i m’he hagut de fer a les 
persones i les obligacions que pressuposa contraure matrimoni amb un sobirà–. 

–Vós Agnès sou la més bondadosa i entregada de les meves dames, i només us allibero per 
què m’ho demana el vostre pare. Però crec sincerament que el vostre futur marit, sabrà 
valorar-vos i us estimarà des del primer moment–. 

–Però, ¿i si no es així?, ¿i si ell no m’estima mai? –li va replicar Agnès. 

–Us conec bé Agnès i això és del tot impossible–. Violant la va portar cap a la finestra que 
donava al parc. Es podia contemplar la posta de sol. Li va acariciar suaument els llargs 
cabells castanys que duia agafats amb una cinta. Llavors la reina va prendre un estoig que 
hi havia a la tauleta que tenia al costat i li va lliurar a la noia. 

Agnès va badar boca, abans que se li escapés una exclamació. –Oh! Mai no havia vist una 
cosa tan preciosa!– Dins l’estoig hi havia unes arracades d’or amb unes flors de pedreria. 

–Vull que les portis el dia del teu casament. Així sabràs que jo estic amb tu. I no vull que 
marxis fins que no em prometis que em faràs saber qualsevol problema que tinguis–. 

En aquell moment i després d’escoltar la reina, Agnès se sentia més lliure, alhora que més 
recolzada. Li va somriure a la reina i aquesta li va acaronar de nou els cabells. 

En aquell moment i després d’escoltar la reina, Agnès se sentia més lliure, alhora que més 
recolzada. Li va somriure a la reina i aquesta li va acaronar de nou els cabells. 

Sexta part:

Quan el fill de Jaume es va convertir en Pere III, fou anomenat el Gran, i va heretar els 
regnes del seu pare, Bertran ja frisava per retornar a l’acció del camp de batalla. Després de 
retre homenatge a Pere, l’acompanyà per les terres de la seva corona. Així va poder viure 
Bertran les aventures que havia somniat de petit i que varen ser abundants. 

Va tenir una actuació important l’any 1264 quan els musulmans murcians es varen revoltar 
contra Castella. Eren els reis de Castella Alfons X, el Savi i la seva esposa Violant, filla de 
Jaume I i germana de Pere. Ella va demanar ajuda al seu pare i Pere, que tenia 25 anys, va 
acudir a ajudar-la amb un exèrcit català. Bertran va destacar en aquest enfrontament per ser 
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un guerrer excepcional en força i coratge. I van aconseguir la victòria. Després de conquerir 
Múrcia, amb l’esforç català, el rei Jaume la va lliurar al seu gendre Alfons el Savi. 

Molts catalans van poblar aquestes terres. I segons el cronista Ramon Muntaner a 
Cartagena i altres poblacions es parlava català. 

I una nova campanya militar es produirà quan Ferran Sanxis de Castre, el fill il·legítim de 
Jaume i germanastre de Pere fomenta una revolta amb altres nobles, que volien aconseguir 
nous privilegis en detriment de la Corona. Pere assalta el castell d’Antillon i Ferran és 
derrotat, però mentre els cavallers lluiten, Ferran fuig disfressat de pastor. Quan intenta 
passar el riu Cinca és apressat i Pere ordena que l’ofeguin al riu. També en aquesta ocasió 
Bertran va demostrar el seu valor i lleialtat lluitant al costat de Pere. 

Essent Pere el rei d’Aragó i comte de Barcelona, es va haver de fer front a una altra revolta 
mudèjar al Regne de València, el qual pertanyia a la corona d’Aragó. Corria l’any 1276. 
Bertran s’havia convertit en la persona de confiança del rei i en aquesta ocasió també el va 
acompanyar lluitant amb audàcia i la batalla va ser un èxit per a la corona. Per tot això Pere 
li va concedir la baronia de Canyelles, que era el que Bertran sempre havia desitjat. 

Ara el desig de Bertran era tornar a Canyelles, sabia que Beatriu estava encinta i volia estar 
al seu costat. Per això, després d’aquestes satisfactòries croades Bertran va demanar 
permís al rei per tornar a les seves terres. 

–Sou el més fidel entre els meus cavallers, i m’heu fet costat en nombroses batalles. Bertran 
és impossible que us pugui substituir. Però també entenc que no puc ser l’amo del vostre 
cor. I en aquests moments sou imprescindible al costat de la vostra esposa. Teniu el meu 
consentiment per complir amb el vostre deure familiar–. 

Quan Bertran va arribar a Canyelles ja tot estava a punt per al naixement del seu fill. 
L’expressió de la cara de Beatriu era radiant. Potser estava una mica més pàl·lida, però la 
seva cabellera rinxolada voleiava al vent quan va corre cap a Bertran. 

Quan se'l va mirar amb els ulls encesos, a ell li va semblar que estava més bonica que mai. 

–Estimat, no gosava ni tan sols pensar que estiguessis al meu costat per rebre el nostre fill. 
Això em fa la dona més feliç del món–. Bertran la va abraçar. 

–És un regal del cel que pugui estar aquí amb vós en aquests moments. El naixement del 
nostre fill és el fet més important per a mi. Una cosa que mai no em voldria perdre–. 

Al cap de pocs dies un nen robust de cabells arrissats arribava a aquest món. Aquell marrec 
plorava vigorosament i xuclava amb força el pit de la mare. Tenia els ulls ambarins de 
Bertran i ell el contemplava amb delectació amorosa. Li van posar per nom Galzerà. 

Van ser dies molt joiosos, el fet d’estar junts els omplia de felicitat. I el petit Galzerà 
representava un cúmul de satisfaccions. 

Però així com són d’efímers els plaers i les emocions, així van resultar molt curts aquells 
dies tan feliçment viscuts. 
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Abans de marxar, Bertran es va reunir amb Beatriu. Van passejar i van pujar fins al 
capdamunt del castell. El paisatge era bell i l’aire tebi. 

Bertran sabia que ella estava molt trista. Li va prémer suaument les mans. –Vós sabeu, 
estimada Beatriu, que el meu desig seria passar la resta del meu temps amb vós. Però en 
aquests moments això és impossible–. 

El mateix aire tènue agitava els cabells de Beatriu que se’l mirava expectant. 

–El meu compromís amb el rei m’impedeix quedar-me amb vós. Heu de comprendre que tot 
i    les nombroses experiències viscudes al camp de batalla, encara no sóc lliure. No puc evitar 
haver de fer front a les arriscades intervencions que ens esperaven en terres sicilianes. I per 
a la qual cosa el rei Pere compte amb mi–. 

Tot i la seva mirada de preocupació, Beatriu es va acostar a Bertran per dir-li: -Sabeu que 
mai no us he demanat res. Que us esperaré com sempre. Però recordeu que ara som dues 
persones les que desitgem el vostre retorn. 

Bertran va notar un nus a la gola, abans de dir: –I a mi em resulta molt difícil, si no 
impossible separar-me de vós–. Després d’aquestes paraules, es va acostar a Beatriu. Les 
seves llàgrimes havien començat a vessar. Bertran els hi va eixugar amorosament. 

Sèptima part:

A Sicília els moments eren complicats. Després d’un segle de dominació normanda, ara els 
drets sobre el regne de Sicília van recaure en Frederic II, l’emperador del Sacre Imperi 
Romà Germànic. A la seva mort el 1250, el seu fill natural Manfred, es va negar a entregar 
Sicília al Papa Innocenci IV, i va acceptar la regència en nom del nét de Frederic, Conradí 
que era molt jove. 
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El Pontífex volia que el monarca de Sicília fos el seu vassall i així disposar del regne. És per 
això que conspirarà amb Carles d’Anjou, germà del rei Lluís IX de França per arrabassar-li el 
tron a Manfred. 

El Papa Urbà IV s’estava davant del finestral de la seva estança esperant l’arribada de 
l’ambaixador de Carles de França. Tenia molt clar que la seva prioritat era apartar del tron 
sicilià l’actual rei Manfred i eliminar qualsevol escull de la família Hohenstaufen. Quan 
l’emissari era present, li feu reverència i li digué: –El meu senyor us envia els seus respectes 
i us desitja una llarga vida–. 

El Papa li assenyalà un seient vora de la seva majestuosa cadira. –El nostre encontre té 
una clara finalitat–, li anuncià Urbà a l’ambaixador. Tot seguit li comunicà la seva intenció de 
recolzar Carles a canvi de poder controlar l’illa de Sicília. 

Quan l’ambaixador va abandonar les dependències del Papa, l’acord estava consolidat. I és 
que es va materialitzar en el moment que l'emissari va revelar al Papa que Carles no 
s’aturaria fins que no hagués aconseguit extingir tota la saga Hohenstaufen. 

Però Urbà només va   ser Papa quatre anys, així a la seva mort el 1268, és escollit Climent 
IV que havia estat militar i secretari del rei Lluís IX de França. Climent va mantenir 
l’oferiment de la corona de Sicília a Carles d’Anjou. 

Així el francès ajudat pel papa Climent IV aconsegueix arrabassar-li el tron de Sicília a 
Manfred, quan amb un nombre molt superior s’enfrontaren en la batalla de Benevent. 
Manfred va resultar mort en el combat. Carles no es va deturar i tal com s’havia 
compromès amb el Papa va fer capturar i va cegar els tres fills barons de Manfred. 

Alguns nobles sicilians van donar suport a Conradí, el jove nét i hereu de Frederic II i 
intenten recuperar el poder. No ho aconsegueixen, Carles va capturar Conradí i el va fer 
decapitar. Només tenia 16 anys. Així Carles es converteix en el regent de Sicília en una 
cerimònia celebrada a Roma el 1266. 

A partir d’ara les coses van anar així: Corria l’any 1262 quan Pere s’havia casat amb 
Constança filla de Manfred Hohenstaufen, rei de Sicília. 

Constança l’esposa del rei d’Aragó, era també néta de Frederic i va resultar llavors que la 
línia successòria dels Hohenstaufen passava a Constança. 

La reina d’Aragó es trobava a la seva cambra, acompanyada per les seves dames quan el 
rei es va presentar. Eren un matrimoni que s’estimava i que s’havia compenetrat molt, a part 
de compartir les tasques reials. Es tenien respecte i junts solien trobar les solucions més 
justes i efectives a les causes reals. 

Quan la porta s’obrí per deixar pas al rei, les dames es van retirar silenciosament, ell es va 
dirigir directament a Constança. –Estimada–li va dir Pere amb suavitat. – Us he de revelar 
un fet malaurat que s’ha produït a les vostres terres–. La cara de Constança havia passat de 
la tranquil·litat al sobresalt. –Digueu-me, ¿què és el que ha passat?– Pere es va acostar 
més a ella, abans de comunicar-li: –A la batalla de Benevent contra Carles de França el 
vostre pare ha estat ferit i res no s’ha pogut fer per salvar-lo–. 



19

El rostre de Constança molt commocionat, reflectia el dolor per la pèrdua del seu pare. 
S’havia casat molt jove amb Pere i aviat li va donar descendència que assegurava la futura 
regència per a les seves terres i jove era també el pare que ella recordava quan jugava 
amb ella i la seva germana Beatriu. El record era que havia estat una filla estimada. Per la 
seva memòria va passar el moment en què va deixar Sicília i les paraules d’ell 
d’acomiadament i d’amor. 

Pere li havia pres la mà i se la mirava als plorosos ulls. 

–Constança, en aquests moments... –li digué portant-li la mà als seus llavis i dipositant-li un 
bes. Sempre havia estat un company amatent i considerat amb la seva esposa. –Ara–, va 
continuar dient Pere –no us vull afligir més amb futurs esdeveniments, però vull que sabeu 
que per a mi és important saber que vós estimeu les terres sicilianes en les quals heu 
crescut i això fa que també siguin prioritàries per a mi i que no penso estalviar cap esforç per 
reparar la vostra pèrdua i que toneu a considerar vostre aquell territori–. Amb accent greu 
Pere va afirmar: –Prometo que us serà restituït–. 

Als ulls de Constança s’havia apaivagat la tristesa i ara es mirava el seu espòs, que amb les 
seves paraules li havia transmès calma i consol. Constança es va refugiar als seus braços i 
Pere li féu un petó abans d’abandonar l’estança. 

Sicília és l’illa més gran de la Mediterrània, aspra, de muntanyes desforestades i un vent 
africà la sacseja. Està farta de tirans. L’orgull dels sicilians, no tolera ofenses i encara més, 
per a ells la solució sempre és el ganivet o l’espasa. La regència de Carles va ocasionar 
molt malestar entre els sicilians quan van veure tots els càrrecs importants ocupats per gent 
vinguda de França. Així és que els nobles sicilians van començar a considerar al rei Pere 
com possible hereu de l’anterior dinastia. 

Així estaven les coses quan es van produir els esdeveniments anomenats Vísperes

Sicilianes que apareixen en les cròniques medievals de Ramon Muntaner, on s’explica que 
l’espurna que va desencadenar la rebel·lió a Palerm, fou l’ultratja que uns angevins van 
ocasionar a unes dames sicilianes davant l’església de l'Esperit Sant el 30 de maç de 1282. 

Quan les campanes de l’església de Palerm cridaven a l’ofici de Pasqua, va arribar un grup 
de francesos borratxos. Un sergent va molestar una jove casada. El marit furiós va treure el 
ganivet i el va apunyalar. Els altres francesos el van voler ajudar, però els palermitans, més 
nombrosos, els van matar, En aquell mateix moment, van tocar totes les campanes de la 
ciutat. 

El poble de Palerm, va fer un extermini de la guarnició francesa de la ciutat. Palerm es va 
aixecar contra Carles, un rei incapaç d’entendre que a Europa es gestava una consciència 
nacional, on les grans dinasties i els imperis queien davant dels sentiments locals d’identitat. 

La rebel·lió es va estendre per tota l’illa. Aquell mateix dia 2.000 francesos foren coltellejats, 
defenestrats o abatuts a cops. Al crit de “mort als francesos” es va desencadenar l’horror. 
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La revolta va donar ocasió a Pere d’intervenir, cridat pels sicilians, que li van demanar ajuda 
i li van oferir la corona. La seva muller Constança tenia la legitimitat necessària per als seus 
drets successoris. Aquests drets de Constança, estaven també representats i defensats pel 
seu espòs el rei Pere, i pel seu sogre el rei Jaume. Això va obligar Carles a evacuar l’illa. 

Quan els monarques d’Aragó van entrar a Palerm l’entusiasme popular, va ser tronador. 
Sicília representava un assentament important. Ara era la Corona més potent del 
Mediterrani. Aragó, era un gegant a l’altura del seu temps. 

Quan el rei Pere havia de fer front als assumptes del regne, era Constança qui assistida per 
consellers sicilians es feia càrrec de la regència.

Octava part:

No es va acabar aquí l’enfrontament amb Carles que va desafiar a duel a Pere el Gran a 
Bordeus, que llavors pertanyia a Anglaterra. Cada contrincant portaria cent cavallers en una 
mena de torneig en què es jugarien els regnes. Entre els cavallers hi anirien Blasco II 
d’Alagó, noble aragonès, Bernat, baró de Cruïlles i de Peratallada, Bertran de Canyelles, 
Conrad Llança, militar sicilià i un traginer. 

Abans d’arribar el dia acordat Pere s’assabenta que el sanguinari Carles li preparava una 
emboscada per a empresonar-lo. Llavors decideix acudir-hi abans disfressat de criat i tan 
sols acompanyat dels seus cavallers. Pere es va presentar davant el senescal reial i com 
sigui que aquest no podia garantir cap seguretat, arribat el moment, es va fer acta de la seva 
presència i que Carles no s’havia mogut de Nàpols. 

Encara es produiran noves traïcions. A Sicília els aires estaven enverinats; el Papa seguia 
sent partidari del francès Carles d’Anjou, mentre que una part de la població recolzava el 
rei català. 

Una petita facció de sicilians, a les ordres de la família Lentini, s’enfrontà a Bertran que era 
el representant del rei catalano-aragonès. 

Es va preparar un encontre on acudien els membres d’aquesta família i Bertran i els seus 
homes de confiança, però que mai es va celebrar perquè quan els cavallers hi acudien van 
caure en una emboscada. 

Hi va haver un enfrontament d’espases i una lluita aferrissada, en què Bertran va ser ferit. I a 
més van caure dos dels seus cavallers. Finalment, es va aconseguir reduir i apressar els 
traïdors i el seu capitost Lentini. 

Bertran decideix portar-los a Catalunya per ser jutjats, encara que té la idea de llençar-los al 
mar, quan més aviat millor, i així venjar els seus amics morts en l’escaramussa. 

Quan ja feia dos dies de travessia, i ja només veien cel i mar, va començar un fort temporal, 
la mar es va abrivar i grans onades, van posar en perill la nau i la vida dels mariners. Va 
arribar a un punt en què Bertran es va veure obligat a alliberar als presoners per tal que 
col·laboressin a mantenir l’equilibri del vaixell.
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El que ningú s’esperava és que els Lentini demostressin ser gent de mar, uns mariners 
experimentats, que van col.·aborar a consciència per mantenir el vaixell flotant. Amb la seva 
ajuda quan la tempesta va amainar, el vaixell restava il·lès solcant les aigües amb tota la 
seva tripulació estàlvia. 

–Haig de reconèixer que la vostra ajuda farà que puguem arribar a Port–. Va admetre 
Bertran al cap dels Lentini –i heu estat lleials en uns moments molt difícils–. 

–Vos m’heu demostrat confiança, i jo no us haguera pogut trair– Li digué el capitost. 

Bertran li confessà: –La vostra vida era a les meves mans i us la podia llevar en qualsevol 
moment. I això és el que pensava fer. Ara em trobo en una difícil situació–. 

El cabdill sicilià se’l va mirar fixament i va reconèixer: –Puc comprendre el vostre neguit. He 
estat el vostre enemic i us he volgut eliminar. Però he hagut d’admetre que sou noble i 
valent–. Lentini havia desviat la mirada, per a ell no era fàcil admetre la vàlua del que havia 
representat ser un enemic tan potent. I va prosseguir dient: –Dirigiu els vostres homes amb 
mà ferma i he pogut comprovar que alhora us els escolteu. Ara us veig com algú que ha 
defensat amb determinació la seva causa i el seu rei, i ho heu fet honestament. Us heu 
guanyat el meu respecte–. Amb el cap cot, Lentini va afegir: –Jo i els meus homes hem 
lluitat pel que creiem era el millor per a la nostra terra–. 

Bertran restà pensatiu, abans de dir: –Encara queden tres jornades de viatge fins a arribar a 
terres catalanes, en aquests dies prendré una determinació que sigui justa per a vós i per a 
la meva consciència–. 

Lentini i els seus homes van ser tornats a les bodegues, però el seu confinament  va canviar 
i molt. El menjar va ser més generós, es podien moure una estona per coberta i unes 
mantes van alleugerir el seu jaç. També ajudaven a la tripulació i aquesta havia començat a 
veure als sicilians com unes persones entregades a les seves idees però mereixedors de 
confiança i excel·lents homes de mar. 

Quan la línia de la costa es va dibuixar a l’horitzó, Bertran es va reunir de nou amb Lentini. 

–Sense la vostra ajuda potser no hauríem pogut arribar a bon port. Això és un fet que no puc 
ignorar–. Li digué Bertran. I va afegir: –Lliurar-vos al rei Pere esdevindria la vostra mort i 
també la dels vostres nebots–. 

Els ulls de Lentini es van enterbolir. Patia per la seva gent. 

Bertran era una persona justa i equitativa. I continuà dient: –El que feu ara determinarà el 
vostre futur, i encara que en el passat us heu equivocat traint al nostre monarca el què us 
oferiré ara crec que és el que heu merescut pel vostre darrer comportament–. 

–Us presentareu davant del nostre rei com a mariners sicilians que nós vam agafar i que el 
vostre desig és quedar-vos aquí per treballar i treure profit de les nostres terres. I podeu 
donar per segur que jo us vigilaré per tal que sigui així–. I també va revelar a Lentini: –Tots 
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direm que aquells presoners que dúiem van tenir la mala sort de caure al mar durant la 
tempesta–. 

Aquest cop les llàgrimes als ulls del sicilià eren d’agraïment. Es va sentir alleugerit i va 
poder dir: –Senyor, és gran el favor que ens feu. Amb la vostra decisió heu demostrat el 
noble cavaller que sou. Us dono la meva paraula, que no quedareu decebut, compteu amb 
la meva gratitud i la dels meus homes. Som homes de pau i podeu estar segur que 
esdevindrem lleials al vostre rei–. 

Afegir Bertran: –Doncs si és així sereu ben rebuts a les nostres terres, que són abundants 
en collites i si sou capaços de guanyar-vos el respecte de la meva gent, us valoraran també 
les nostres donzelles que són treballadores i saben cuidar de les seves famílies, a part de 
ser encisadores–. A Bertran un somriure li allargava els llavis –i ara incorporeu-vos a la 
tripulació que ja n’està assabentada–. 

La referència a les donzelles de Canyelles va fer venir a la ment de Bertran un 
amuntegament de dolces imatges de la seva terra i la família que allà l’esperava. Va notar 
com la ferida de la darrera topada el mortificava. Es va recrear pensant que en poc temps 
tornaria a gaudir de l’escalf dels seus. 

El rei ja li havia demostrat el seu agraïment per totes les gestes en què l’havia servit i que 
per a ell eren records inesborrables. 

Es va adonar que ja no trigarien a arribar al port i es va abstreure sentint aquell aire tebi que 
li acaronava el rostre i li feia adelitar-se amb els perfums de les terres que tant havia enyorat 
i que ara tenia a tocar. El que ell volia ara era recuperar-se de les ferides. Es va dir que li 
calien les atencions i l’amor de Beatriu, tornar a compartir jocs amb el petit Galcerà i tenir 
més infants petits corrents al seu voltant. El va complaure molt la imatge familiar. 

Llavors va pensar que la guerra ja l’havia mantingut massa temps lluny. Sabia l’enyorança 
que sentia quan es trobava distant. El rei Pere ja havia mort, ell també havia contribuït 
lluitant al costat dels seus fills: amb Alfons a Mallorca i amb Jaume a Sicília. 

I va acceptar que seria beneficiós per tothom que ell pogués gestionar els assumptes dels 
seus territoris sense absentar-se més. Ara sentia el desig de no allunyar-se. I va notar com 
el suau vaivé del vaixell li produïa una agradable sensació. 

I Bertran es va quedar a les seves terres. Ja havia aconseguit el seu somni. Era el veguer 
del Penedès i de Montblanc, tal com havia desitjat des de petit i també com li havia promès 
a Beatriu. El seu fill Galcerà, seguiria els seus passos i amb el temps la seva estirp 
continuaria forta i vigorosa amb molts més Bertrans de Canyelles que seguirien defensant i 
fent famoses les terres que ell sempre havia estimat. Canyelles, aquell petit indret del mapa 
que resplendia gràcies al valor i les aportacions dels notables cavallers que d’aquí van 
sorgir. 
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