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Presentem una comunicació que pretén analitzar dues qüestions que creiem que són prou 
importants per a I'estudi de la histbria de la historiografia catalana tle l'kpoca Moderna. 
Volem aproximar-nos, en primer lloc, a I'estudi de I'obra més rellevant de Francesc de 
Montcada '(1586-1635), 1'ExpediciÓn de 10s catalanes y aragoneses contra turcos y griegos 
(1623) i, en segon terme, a les fonts historiogriifiques bizantines consultades per aquest autor 
nascut a Valbncia en l'elaboració de la seva obra, i que demostren la preskncia de la cultura 
grega -en el sentit més ampli del terme- en la Corona d'AragÓ del segle XVII. Creiem que 
de la lectura de I'obra de Montcada se'n desprén una conclusió ben clara: la cultura grega, 
tot i no ésser la de ]'Antiguitat, era coneguda, estudiada i valorada en els ambients cultes de 
la societat de I'bpoca. Malgrat que en principi pot semblar que ens trobem davant de dues 
realitats profundament diferents (especialment després de la caiguda de Constantinoble el 
1453), és interessant constatar que, en els cercles intel.lectuals de I'bpoca, dels quals Francesc 
de Montcada n'és un bon exemple, el llegat cultural de 1'hel.lenisme -.ja sigui en la vessant 
de la Grbcia antiga2, prou evident, o en la del món bizantí, a priori més desconegut i, per tant, 
més allunyat- era prou conegut entre els homes de cultura de I'bpoca3. 

Per a I'elaboració del text ens hem centrat, blsicament, en la consulta de dos tipus 
d'obres. En primer terme, I'obra de Francesc de Montcada i els estudis que s'han realitzat 
sobre aquesta i, en segon, les obres bizantines -bisicament dues: les Narracions Histbriques 
de Jordi Paquimeres (1242-1310 ap) i la Histbria Romana de Nicbfor Gregorls (129015 ap- 

1. Si bé sovint apareix amb el cognom castellanitzat, hem optat per escriure la grafia catalana, ja que és evident la procedkncia 
catalana del cognom i de la família Montcada. 
2. Aquesta permanbncia de I'hel.lenisme la trobem també en I'imbit de la propaganda ideolbgica i política. En aquest sentit, per 
exemple, trobem escrits polítics de propaganda de la revolta de La Fronda que fan referencia a personatges de la Grkcia clissica. 
Vegi's, PERNOT, M. La Froride, Editions de Fallois. Paris, 1994, p. 248. Agraeixo al Dr. F, Sánchez Marcos que m'hagi facilitat 
aquesta informació, així com els seus comentaris i suggeriments durant la redacció de la cornunicasió. 
3. De fet, són evidents els punts d'unió i les relacions -no només culturals- existents entre Grecia i Catalunya. En aquest sentit, és 
exacte I'afirmació de L. Nicolau d'Olwer: <<Catalunya, poble mediterrani, troba a la Mediterrhnia la font de la seva puixanqa* 
(L'exparisid de Caraluriya en la Mediterrdnia Oriental, Proa. Barcelona, 1974 [3' ed.], p. 15). 



1360 ap), encara que, com veurem, també fa referbncia a altres historiadors grecs- que foren 
consultades pel noble: historiador, juntament amb els estudis recents sobre aquests historia- 
dors. 

2. FRANCESC DE MONTCADA 

2.1 Aproximació a la seva vida 
Francesc de Montcada va néixer a finals de 1586 a Valbncia4. Descendent d'una de les 

families nobiliiries més antigues de Catalunya5, tingué els títols de Comte dYOsona i 
posteriorment Marqi~bs d'Aitona, car fou fill de Gastón de Montcada, segon marquks 
d'Aitona, virrei de Cerdenya i Aragó i erribaixador a la cort de Roma i de Catalina de 
Montcada, baronessa de Callosa. Recordem que Felip I1 atorga el títol de marquhs d'Aitona 
a Francesc de Montcada, avi de I'autor de l1Expedicidrl. Es va casar amb Margarita de Castro 
y Cervellón, baronessa de La Laguna i vescomtessa d'Isla. D'aquest matrimoni nasqué 
Guillem Ramon de Montcada, que també cultivi les lletres i que fou Virrei de Galícia i 
Governador de la Corona durant la minoria d'edat de Carles IL6 

Al llarg de la seva vida, desenvolupi diverses missions polítiques per a la Monarquia 
Hispinica7. El 1622 és enviat a Catalunya per tal d'asserenar els inims a causa del mal 
ambient creat arran del pretbs nomenament de Joan Sentís com a Bisbe. Pel que se sap, 
Montcada realitzi correctament la tasca que li fou encomenada, i l'any segiient va ser 
nomenat embaixador a Alemanya. La correspondbncia entre el rei, els ministres i ,Montcada, 
d'aqueixa kpoca aporta dades prou interessants sobre les seves activitats diplornitiques i 
també sobre el seu pensament i sobre el seu caricter. La tasca és realitzada al gust de Felip 
IV i del Comte-Duc! Tot i aixb, Montcada exposa reiteradament al monarca el desig de tornar 
a Espanya, i el marq de 1628 demana el seu relleu. El seu pare (Gastón de Montcada) ha mort, 
i li cal tornar per realitzar diverses gestions (ha heretat el marquesat d'Aitona, per exemple). 
Perd, la situació a Flandes és complicada, i Felip IV decideix (16 de maig de 1629) nomenar- 
10 embaixador extraordinari a Flandes; Montcada pren possessió del seu nou cirrec. Després 
d'una breu estada a Ithlia, s'instal.la a Flandes i de bon principi torna a exposar al rei el desig 
de tornar a casa, desig que no és acceptat pel monarca, i el marc; de 1630 és posat al capdavant 
de I'Armada. Durant aquests anys la seva activitat diplomitica és incessant, i el novembre de 
1632 és nomenat Ma,jordom Major de 1'Infant-Cardenal Fernando. Posteriorment assi~meix 
el cirrec de la direcci15 de l'exbrcit. El 1635 troba la mort en el camp de batalla a Goch (Ducat 
de Clbves) lluitant contra els francesosg. 

4. Si bé no se sap amb exactitud la data de naixement, a la parrdquia de Sant Esteve de Valkncia consta el seu bateig el dia 29 de 
desembre de 1586. La primera notícia biogrlfica sobre Montcada apareix n la continuació de la Crrtctlnfia 1lrt.stm~lr d'Esteve de 
Corbera a cirrec de José Gómez de Porres (GÓMEZ DE PORRES, J. Corltirrricrcibr~ de la Cnmluiicr Ilrt.strrrflcr rle Corbt,rír, Antonio 
Gramignani. Napoli, 1678, fo:s. 8, 434-435). 
Sobre la vida i I'obra de Mo~qtcada, vegi's, ANTONIO, K. Ribliotheca Nisporrcr ,Vova, de Ibarra. Madrid, 1783, torn I, p. 440; 
JIMEKO, V. Escritores rlel Reirro de Nrlericicr, Valsncia, 1747, tom I,  p. 326.327; RODR~GUEZ, J. Bibliotecn vcrlerrtirrn, Valencia: 
Impr. De Joseph Thomis Luc:~s, 1747, p. 142; TORRES AMAT, F. Merrlorios pcrrcl nyrirlnr rrfurrrrnr rtrr Dicciorlario Critico cle [os 
escritores cntolnrres y ckrr algvrra idea de la arrtigrin y rr~oderr~r~ literatrircl de C~~rtrlrifia, Barcelona, 1836, p. 425 (existeix ediciii 
facsímil: Curial. ValBncia, 1978); MATEU LLOPIS, F. Lus Aistorinhres rlr la Coru~rcr cle Arcrgdrr brrjo [os Arr.stricrs, llorla, Barcelona, 
1944, p. 58-59; GIL1 GAYA, S. Hismriarlores de 10s siglos XVI y XVII, Madrid: CSIC. 1964, p. 127; i les illtroduucions de les 
edicions de I'Expedicidn ... feres per les editorials Espasa-Calpe (Madrid. 1%9; p. VII-XXXVII, a clrrec de Samuel (;ili Gaya) i 
Akal (Torrejón de Ardoz, 1987. p. 9-10). 
5. Una extensa bibliografia sobre la família Montcada a la introducció de S. Gili Gaya a I'Experlicid~r ..., Espasa-Calpe. Madrid, 
1969, p. IX. 
6. Sobre Guillem Ramon de Montcada, vegi's, TORRES AMAT, F. Meriroricrs ..., p. 425. 
7. La biografia més acurada sobre Montcada és la de S. Gili Gaya a la Introducció a I'Expedicicjn ..., Espasa-Calpe, Madrid, 1969, 
p. VII-XXXVII. 
8. Hi ha testimonis prou eloqtients com la carta d'olivares a Montcada el 24 de novembre de 1626: PA2 Y MELIA, Arcirivo y 
Bibliotecci de la Casa de Merliriaceli, tom I, Madrid, 1915, p. 394. 
9. Felip IV  envil cartes de condol als fills de Montcada, en les quals posava de relleu el q r r~ r r  clolor y jrisro se~~tiinierrtoa que li 
havia causat la seva mort (GBMEZ DE PORRES, J. Cuntirlricrcidr~ de la Ctrmluiia llustradrr ..., p. 435). 
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2.2 Obres de Francesc de Montcada 
Tal i com hem dit, I'obra principal de Montcada és I'Expedición de 10s catalanes y 

aragoneses contra turcos y griegos, publicada el 1623, de la qual ens n'ocuparem a 
continuació. També va escriure una vida de Boeci, publicada a Frankfurt el 16421° que, en 
opinió de S. Gili Gaya, no tenia la pretensió de ser una obra erudita, respondria, de fet, a les 
afinitats que Montcada creia tenir amb Boeci, no per ésser perseguit (Montcada gaudí de gran 
reconeixement al llarg de la seva vida), sinó per compartir una visió estoica, no exempta d'un 
cert escepticisme de la vida". 

Montcada també va escriure la Genealogia de la Casa de Moncada, que va ser publicada 
per Pere de Marca el 1640 a Paris. D'altra banda, Esteve de Corbera afirma haver vist una 
histbria de Montserrat (Antiguedad del santuari0 de Monserrate), actualment perduda. 

2.2.1 Expedición de 10s catalanes y aragoneses contra turcos y griegos 

Ghesi  i difusió de l'obra 
La dedicatbria al seu oncle que encap~ala el llibre esta datada el 3 de novembre de 1620 

i ens diu, ticitament, que un dels motius que l'ha mogut a escriure'l és vindicar el paper que 
feren els seus avantpassats en l'expansió per ]'Imperi Bizantí1*. Per lant, Montcada devia 
d'haver escrit el text abans d'aquell any. En qualsevol cas, en la biblioteca de la Reial 
Acadkmia de Bones Lletres de Barcelona es conserva un manuscrit titulat Empresas y 
victorias alcancadas por el valor de pocos catalanes y aragoneses contra 10s imperios de 
turcos y griegos13. De l'estudi del manuscrit14, S. Gili Gaya n'extreu una conclusió ben clara: 
Montcada, sobretot al principi del llibre, va retocar en diverses ocasions I'original per tal de 
millorar I'estil i ser més fidel a la realitat dels fets que pretenia explicar. Aquests fets ens 
mostren un Montcada rigurós i curós de la seva obra, i, per tant, un historiador conscient de 
la importancia de la tasca que esta duent a terme. Finalment, I'obra es publica el 162315 amb 
alguns errors -sobretot referents a topbnims-, ja que en el moment de la impressió Montcada 
era a Viena. 

S'ha de dir que 1'Expedición tingué, en un primer moment, una difusió limitadalG. En el 
segle XVII no es torni a imprimr. En el XVIII, se'n féu una edició1'. Al llarg del segle XIX, 
perb, I'obra es publica al menys en nou ocasionsl8, i en el present segle l'obra ha conegut una 
difusió molt més hmplia, encara que seguim (que jo shpiga) sense comptar amb una edició 
critica completa de I'obra, de manera que, amb I'excepció dels treballs de S. Gili Gaya, 
encara esta per fer l'estudi complet sobre el text, a I'igual que seguim sense comptar amb 
molts estudis aprofundits i rigurosos sobre la vida de Francesc de Montcadalg. Aquest fet, 
segons la nostra opinió, ha donat peu a molts judicis parcials -i, per tant, sovint equivocats- 

10. Vida de Anrlizio Marrlio Torqttata Severino Boecio, apud Gasparum Roteliurn. Frankfurt, 1642. 
11. GIL1 GAYA, S. <<lntroducción~ a MONCADA, F. de. Expedición ..., p. XIII. 
12. MONCADA, F. de. Expedicib~t ..., p. 2 r. Vegi's també CILI GAYA, S. alntroducción,, a MONCADA, F. de. Expedicid~i ..., p. 
XXX. 
13. Aquest escrit va ser publicat per FaulchC-Delbosc (Revite Hispaniqtte, 45 [1919], p. 349-509). 
14. GIL1 GAYA, S. alntroducciónr a MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. XXVI-XXX. 
15. Espedicidtl de  10s Catalatres y Aragorleses contra Turcos y Griegos. Dirigida a D. Juan de Moncada Arzobispo de Tarragona. 
Por Don Francisco de Moncada Conde de Osona su sobrino. En Barcelona. En la enprenta de Lorenzo Deu, delante el Palacio del 
Rey. Aiio M.DC.XXII1. 
16. Sobre les diferents edicions de I'obra, vegi's: PALAU Y DULCET, A. Manual del librero kispclttoat~~ericarto. Libreria Palau. 
Barcelona, 1957, tom XI, p.12-13. 
17. Madrid: Por D. Antonio de Sancha. Año MDCCLXXVII. 
18. Evidentment, el carlcter de agesta romlnticas de I'estada dels catalans a Grbcia devia ser un factor clau en I'interbs creixent 
per I'obra. Pensem, per exemple, que I'edició de 1875 (Barcelona: Librería de D. Juan Oliveres) inclou un text titulat >Las armas 
de Aragón en Oriente. Canto Cpicor a clrrec de Calixto Fernández Campo-Redondo (p. 213-241). 
19. Tenim constAncia d'una Única tbsi centrada en la figura de Montcada, que estudia la seva vida i presenta un sumari de la seva 
correspondbncia, pera no analitza detalladament la seva obra: COLOM DE BOTERBERGE, T. El escritor Don Francsico de 
Moncada, diplo~nático en Alemania y Flandes. Tesis doctoral presentada poc.., bajo la direccidn del Prof: Dc D. JosC Marlltel 
Blecua. Universidad de Barcelona (Facultad de Filologia), Barcelona, 1976. 
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sobre I'obra de Montcada, Així, per exemple, I'historiador angl6s Edward Gibbon considerava 
que Montcada no citava mai les fonts histbriclues en les quals basava les seves afirmacions2" i ,  
més recentment, Fueter encara afirmava que I'obra de Montcada no era més que una refeta de. 
la Cr6nica de Kamon Muntaner amb algunes cites d'historiadors bizantins 2 1 .  

Característiques h~istoriogrhfiques de llExpedicidrz ... 
L'obra de Francesc de Montcada presenta una sbie  de característiques que la fan 

representativa dels corrents historiogriifics de ]'&poca. Narra I'arribada dels catalans a Gr6cia 
i conclou, malauradaiment, quan aquests cornquereixen el Ducat d'Atenes el 1311. Com tots 
els historiadors de la seva bpoca, Montcada té una visió providencialista i moralista de la 
histbria, de manera que els fets histbrics estan estretament vinculats a la voliintat de Déu, i 
el desenvolupament dep6n sempre del judici moral i diví. És Déu qui premia o castiga el 
comportament dels homes i, per tant, tot est5 en les seves mans. Així, per exemple, Montcada 
considera que els catislans perderen el domilni de Grbcia a causa del seu mal comportament 
''. Aquesta visió presideix el conjunt del text, i podríem citar una pila d'exemples on 
Montcada atribueix els fets que succeeixen la voluntat de Déu. En aquest sentit, és interessant 
copsar quina visi6 tenia el nostre autor del Cisma entre les Esglésies Catblica i Ortodoxa, i 
com la voluntat divina intervé directament en les situacions que viuen catalans i grecs. 
Montcada, sobretot al principi de I'obra, afirma que, com que els dos pobles són cristians han 
de lluitar plegats contra l'enemic comú, I'irtfidel, el turc 23 : ((ofrecí~1n s11 ay14& contra los 
turcos co i  doblado gusto y afición, por ocupar s~ is  armas a favor de la casa de 10s 
Pnle6log0s~~, amigos liaicos de la de Aragón cuando s~is  partes estaban muy cclídas, y dilatar 
su iittperio, destruyeiado juntamente el de los enemigos del nombre cristiana)) Perd a 
mesura que avanga I'iobra i sorgeixen les tensions entre els catalans i els grecs, Montcada fa 
constar en diverses ocasions que aquests darrers són <<cismiitics>> i, per tant,desagradables als 
ulls de Déu: ((se tom5 para castigo de Andrónico 26 y cle 10s griegos, que apclrtclclos de La 
obediencia de la romana Iglesia, madre universal de 10s que militan en la tierm, cayeron en 
mil errores, y por ellov y por 10s demás pecados que antes se siguieron permitió Bios que 10s 
catalanes fueselz 10s ministros de su e j ec~c ión>)~~ .  En qualsevol cas, repetim, I'actitud de 
Montcada és contratlictbria, ja que, si bC es refereix a Andrbnic com a ccscism&tico, 
fernenticl~))~~, lloa les actituds devotes dels grecs quan, per exemple, donen almoines per als 
pobres i sol.liciten als monjos dels monestirs que preguin Déu per allunyar els turcs, 
((remedios generales ,vara todos los trabajos, con 10s cuales se aplaca la ira y se ctlcaaza la 
misericordia de DiosaZ9. 

Una altra característica de l'obra de Montcada és I'afany d'imparcialitat i de rigor 
histbric. Si bé es mc~stra favorable als catalans en moltes ocasions, no dubta en corregir 
Muntaner i altres historiadors espanyols quan falten a la realitat. En nombroses ocasions 

20. Gibbon diu exactament: niVorr Frar~cisco de  Moncada, corc(le de Osona, puecle t~clber i~rrilirclí~ il Casar b Snllrsrio. y copitrr [os 
c o r ~ t e ~ ~ i p o r c i ~ l e ~ ~  grie8o.v (i irfiliatlos; pero rtu~lca cita sits crrrtorirlndes, y 1 1 0  prrrdo descrribir 111e111oria alglirfa ncrciorrcrl de lcrs 
hrr:ctficrs de s~t.s conipafieross: GIBBON, E .  Historia de la clecacler~cia y rrtBto rlel Ir~lperio Ror~lcrrlo, Turner. Madrid, 1984, vol. 
VIII, p. 33 (&s una reproducci6 facsímil de I'edici6 de Barcelona de 1842, traduYda per J. Mor Fuentes). Aquesta interpretació de 
Gibbon es deu, amb tota seguretat, a la seva manca de coneixement sobre la qiiestió o b6 als seus mis que possibles prejudicis 
envers un historiador espanyo:l i catblic. 
21. FLETER, E. Historie de ll'Hisroriograpliie r~iodertrt., París, 1914, p. 299. 
22. Així, erl niisr~to poder que Dios les eritregd (als catalans i aragonesos) pcircl casrigor y oprirtiir tariras nacionrs, qrtiso qlrrfitese 
el i~istntrrierito de  sli propio c&!.srigo,~. .MONCADA, F. de. Expedicidr~ ... p. 2 v. 
23. No oblidem que el record de la batalla de Lepant (1571) encara devia estar present en el moment en qu8 Montcada escriu la 
seva obra. 
24. 1.a dinastia dels Paleblegs dirigí I'lmperi Bizantí entre el 1258 i el 1453 i. per tant, era la que governava quan els catalans i els 
aragonesos arribaren a Grbcia. 
25. MOKCADA, F. de. Experlicidn ..., p. 15 r. 
26. Es refereix a Andrbnie 11, el Vell, emperador bizantí entre 1282 i 1328. 
27. MONCADA, F. de. Expedicid~r .... p. 102 r. 
28. MONCADA, E de. Expedicidn ..., p. 118 r. 
29. MONCADA. E de. Expedicidn ..., p. 181 r. 
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reconeix el caricter <<apassionat>> de Muntaner30, dóna la raó als cronistes bizantins quan els 
catalans s'excedeixen en els cistigs afligits als grecs 31 i corregeix a Zurita quan s'equivoca 
en qüestions topo nimi que^^^. D'altra banda, no magnifica els cirrecs honorífics que els grecs 
donaren als catalans33, i reconeix I'existbncia de refranys i dites en contra dels catalans, fet 
que demostraria la mala imatge que tenien entre els . Per tant, podem afirmar que 
Montcada pretenia escriure una obra amb rigor histbric; com ell mateix reconeix <<para que 
el que loleyere pueda con claridad hacer juicio de 10 que le pareciere más ~ e r d a d e r o u ~ ~ .  

Per Últim, hem de dir que I'obra de Montcada s'inclou perfectament en I'univers mental i 
cultural del Barroc. Hi ha, és clar, l'estil, la redacció del text, perb, sobretot, hi abunden les 
reflexions esc2ptiques, amb un clar sentit moral: la fugacitat dels imperis36, la fragilitat i 
~inestabilidad de las cosas humanasu3', el mal comportament d'alguns prínceps, moguts per la 
vanitaC8, la intrínseca maldat del gbnere hum& constatable moltes ocasions en I 'arr~gincia~~,  i, 
en definitiva, la idea que els temps passats van ser millors, fins i tot en d'art de fer la 

En definitiva, encara que no disposem d'un estudi de conjunt que permeti situar 
Montcada en el context de la historiografia de la seva bpoca 41, creiem que, per aquests tres 
aspectes que hem analitzat, I'obra de Montcada és una representant clara de la historiografia 
barroca espanyola. 

3. FONTS HISTORIOGRAFIQUES BIZANTINES CONSULTADES PER 
FRANCESC DE MONTCADA 

Montcada consulta les següents obres d'autors grecs: les Narracions Histbriques de Jordi 
Paquimeres, la Histbria Romana de Nicbfor Gregoris, i, en menor mesura, la Histbria de 
Labnic Khalkokondilis, les recopilacions de Curopalates, la Histbria de Nicetes Coniates i la 
de Joan Cantacu~enos~~.  

3.1 Montcada i Paquimeres 
Sens dubte, l'historiador bizantí que tracti amb més deteniment l'estada dels catalans a 

Grbcia fou Jordi Paquimeres (1242-1310 Nascut a Nicea, fou un silcerdot d'amplíssima 

30. MONCADA, F. de. Expedicidrt ..., p. 75 r: *purde ser que ert esto Muntaner arlde algo apasiotttrdoa. 
31. Així, per exemple, recorda i condemna que nen Éfeso dice Pachinterio que Roger y 10s catalanes hicierort r~otables crrceldodes 
parc1 sacar dinero, cortattdo trrietnbros, atortttentattrlo, &gollartdo 10s rlesdiclmdos griegos, y que ert Metellin utt hurnbre griego y 
principal, llatttado Macranti, fite degollado porqne prontarnente tro qttiso dar cirtco tttil escudus que le pidierott: licetlcia rnilitar y 
atrevinriettto ordinario en gettte de guerra mal diciplittadaa (MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. 42 r). 
32. MONCADA, F, de. Expedicidn ..., p. 168 v: dCrrrita (...) recibió gratrde engario ... u. 

33. Així, quan Roger de Flor és nomenat megaduc reconeix que era ~dignidad  grande de aquel irttpprrio, pero no de las rtlayoress 
(MONCADA, F. de. Expedición ..., p. 16 r). 
34. MONCADA, F. de. Expedición ..., p. 104 v. Sobre aquest tema, AYENSA, E. aEl record dels catalans en el folklore greca a 
L'Avenc 213 (1997). p. 56-58. Aquest número de L'Avenc inclou un dossier sobre I'estada dels catalans a Grbcia (p. 12-62). 
35. MONCADA, F. de. Expedición ..., p. 55 r. 
36. MONCADA, F. de. Expedición .... p. 104 r. 
37. MONCADA, F. de. Expedición ..., p. 25 v ,  159 r. 
38. MONCADA. F. de. Expedición ..., p. 29 v. 
39. MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. 174 v. 
40. MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. 18 r. Aquesta idea la trobem ja en els Assaigs de Montaigne mig segle abans. (MONTAIGNE, 
M. al'heure des parlemens dangereuse* a Oertvres contplhtes, Gallimard, 1962, p. 29-31). 
41. GIL1 GAYA, S. aIntroducciÓnn a MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. XXXII. 
42. Sobre aquests historiadors, vegi's, OSTROGORSKY, G. Historia del Estado Bizantitto, Madrid: Akal, 1984, esp. p. 461 i SS. 

Sens dubte, el major historiador de la Grbcia catalana segueix sent Antoni Rubió i Lluch, i és qui ofereix més informació sobre la 
visió dels historiadors grecs respecte els catalans. Sobre Rubió i Lluch, vegi's, SOLA i FARRES, E. Antoni Ricbid i Lluch, bizn~t- 
tinista i grecista: Discurs llegit el dia 9 de juny de 1988 ert /'acte de recepció priblica de  ... a la Reial Acndhrttia de  Bottes Lletres 
de Barcelorta. Barcelona: RABL, 1988, esp. 75-79, on s'inclou una acurada bibliografia sobre It:s obres referents a la Grtcia 
catalana de Rubió i Lluch. Agrai'm al Dr. A. E. Soll  i Farrés la facilitació d'aquesta informació. Per Últim, es pot consultar per 
Internet la següent adre~a: http://www.bwaynetl-halsallltexts/byzhistorio.html a clrrec de Paul Halshall, que inclou un extens 
llistat d'historiadors bizantins (darrera consulta: 28/2/1999). 
43. Sobre Paquimeres i la seva visió dels catalans, vegi's sobretot, R U B I ~  Y LLUCH, A. <<La espedición y dominación de 10s 
catalanes en Oriente juzgadas por 10s griegosa a Mettrorias de la Real Acadentia de Buenas Lrtras de Barcelona, IV, 4 (1887), p. 1- 
125; apaquimeres i Muntaner. a Institrtt d'Estudis Catalans. Mettlbries de la Secció Histbrico-Arqueoldgica, 1, 2 (1927), p. 33-60. 
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formació humanística, i les seves obres (bisicament histbriques i teolbgiques, per6 tamb6 
d'astronomia i astrologia) estan plenes de cites dels clissics, en un estil sovint feixuc i erudit. 
Cobra que ara ens ocupa, les Narracions Histdriques (més coneguda com H i s t c i r i a ) ,  esti 
escrita en 13 llibres que s'ocupen des de I'any 1261 fins el 1307, abarca, per tant, el regnat 
de Miquel VI11 Palehleg (1259-1282) i part del d'Andrbnic I1 el Vell (1282-1328)44. 

En síntesi, direm que Paquimeres, per la seva condició de grec i sacerdot, mai jutjh 
positivament I'estada dels catalans a Grkci~a, ans el contrari. Malgrat que els historiadors 
bizantins, hereus directes dels clAssics, acostumer~ a mantenir una fidelitat considerable als 
fets que pretenen his:oriar -fidelitat molt considerable, sobretot si es compara amb la manca 
de rigor de molts dels seus contemporanis de 1'Europa Occidental-, Paquimeres treu 
importincia a alguns fets (com la mort de Roger de Llúria) i ell mateix reconeix no poder ser 
fidel a I'objectivitat histbrica en aspectes que fan referhcia a la unitat entre les Esglésies 
crisitanes (Paquimeres fou un antirromi convengut i apassionat). Tot i aixa, hem de dir que 
estem davant d'un historiador molt més culte i profund que Muntanerj5, i que és més fidel a 
la realitat que no pas el cronista catali; a més, Paquimeres fou testimoni directe dels fets, i 
redacti la seva obra abans que Muntaner. 

Així doncs, i tenint clara aquesta premisa, l'opinió de Montcada sobre Paquimeres no 
podia ser gaire favorable. Perb utilitza el seu testimoni en nombroses ocasions. Fins i tot el 
contrasta amb Muntaner i arriba a donar la raó al grec quan creu que és més exacte", sobretot 
en qüestions crono16~:iques4', perb la impressió general és prou negativa. Arriba a afirmar que 
I'obra de Paquimeres no Cs de caricter histbric; seria només una apologia en favor dels 

i que Paquimeres, c t e n e m i g o  grande de 10s c ~ t a l a n e s u ~ ~  és un autor que c c m u e r d e  coa 
inayor r n a l i g n i d a d u " ' ,  recordant, és clar, la seva condició de ccci~mitic))~'. Cal recordar que 
jutja positivament a Muntaner perquk va ser testimoni dels fets, perb oblida (conscientment 
o inconscient) que Pnquimeres també els visqué directament5'. 

En definitiva, estem davant de dos autors absolutament irreconciliables (tal i com 
succeir2 amb els altres autors grecs) i , per tant, només podem valorar positivament que 
Montcada consultés la seva obra, encara qule a priori partís d'una idea negativa. 

3.2 Montcada i Gregoriis 
Nickfor Gregoris (129015 ap-1360 religiós, autor de la Histdria Rornann"', és sens 

dubte, un dels historiadors més interessants per comprendre I'evolució de ]'Imperi Bizanti 
entre els segles XIII i XIV. Igual que Paquimeres, fou home d'una enorme formació cultural; 
el seu coneixement dels cllssics grecs era profund i, a més de la histbria, s'entregl a I'estudi 
de I'astronomia, les rnatemitiques, l'aritmktica i, enmenor mesura, la música. Pou també un 
enemic convengut de: la unió de les Esglésies. A més, es veié embolicat en les discusions 

44. PACHYMERES, G. A~tdrr,~nicus Palaeoltrgus, sive ltistoria nb A~rdro~tico se~tiore bt B~tperio gestartrrlt, Roma, 1669; De Michaelc* 
et A~tilrottico Prtleologo, l n i t~~anue l  Bekkerus. Bonnae, 1835; A~tilro~ticus Paleologtts (text grec i traducci6 llatina) a MIGNE, 
Patrologia Grcteca. vol. 144, París. 1882. 
45. Per exemple, el retrat de Roger de Flor és molt mtis ric en Paquimeres que en Muntaner. Sobre aquest punt, R U B I ~  Y LLUCH, 
A. <<h'uevos aspectos de Roger de Flor en la Historia de Paquinieres>> a Boletírt cle la Real Acnclr~~ria de Btte~~cts Letrits de Bitrcelo~ta, 
14 (1920-1930), p. 40-47. 
46. Així, ~y para crsegurart~t~t. más ert esta opirtidn rettgo a George PitchL~rerio, autor griego, ctiyov fragnrentos rlctrt r~tttcha lttz (i 
torla esta historias (MONCADA, F. de. Experlicidtt .... p. 20 r). 
47. MOKCADA, F. de. Expetlicidn ..., p. 121 r. 
48. MONCADA, F. de. Expeilicibn ..., p. 48 r. 
49. MOKCADA, E de. Expedicibrz ..., p. 16 v. 
50. MOh'CAIIA, F. de. Expeilicibn ..., p. 61 r. 
51. Aquest prejudici, malauradament, encara el trobem en Rubi6 i Lluch. Vegi's, SOLA i FARRES, E. A~ltorri Rubid i Liach, p. 72. 
52. MONCADA, F. de. Expeilicio'rr ..., p. 61 r.; RUBIO I LLUCH, A. ~Paqlzimeres i Muntaner., p. 8. 
53. Sobre Gregorhs, R U B I ~  Y LLUCH, A. aNiceforo Gregorhs y I'Expedicibn de 10s catalanes a Orienter a Mttseo Brtlettr, 2 
(1885) p. 401 i SS.; GLILLAND, R. Essai strr Nic&pltore Gr;gorrts, Paris, 1926; OSTROGORSKY, G. Historia ..., p. 461-462; 
MORFAKIDIS. M. aLos catalanes en Grecia, en la obra de Kiceforos Gregorása a Cttaderrtos de esrrtclios meflievales 6-7 (1978- 
1979). p. 155-178. 
54. GREGORAS, N. Xkepltori Gregorar Historia biza~ttbta, Basilea, 1562; Corptrs Scriptortir~t Historiae Byza~ttbtcte, vol. 1-11, 
Bonnae, 1829-1830; Historict Rornrrnca (text grec i trad. latina) a MIGNE, Patrologia Grcteca, vol. 148-149, París, 1885. 
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teolbgiques que es produ'iren a l'interior de 1'Església Ortodoxa arran dels partidaris del 
corrent monhstic palamita, impulsat per sant Gregori Palamhs (1296-1359), del qual Gregorhs 
en fou un fervent detractor, fet que el porth a l'exilis5. 

La seva Histbria Romana (el títol ja és prou significatiu de la conscibncia d'hereus de 
1'Imperi Romh que tenien els bizantins), composada per 37 llibres, ens explica els esdeveni- 
ments produi'ts entre 1204 i 1359, prestant molta més atenció als fets que ell va viure 
personalment. Bizantinistes com Ostrogorsky consideren que l'obra de Gregorhs aporta 
informació molt valuosa sobre els esdeveniments de I'kpoca, referents a qüestions adminis- 
tratives o econbmiques, per exemple. Tot i ser escrita mentre es trobava pres al monestir de 
Chora, I'obra presenta qualitats indiscutibles: l'estil és viu, i acostuma a ser fidel a la realitat 
histbrica, excepte quan fa referkncia a la qüestió palamita, de la qual n'acabem de parlars6. 

Les referkncies al pas dels catalans per Grkcia es troben en el set6 llibre, i són molt 
critiques amb el comportament d'aquestss7. Per tant, no ens ha d'estranyar que Montcada 
sigui profundament crític amb Gregorhs, potser fins i tot més que amb Paquimeres. De fet, 
només en una ocasió, comparant Muntaner i Gregorhs, es decanta per aquest darrers8. La resta 
de referkncies no són gaire elogioses: si bé la primera referkncia és molt vaga (ccautor griego 
de aquellos tiemposwS9), a mesura que avanqa l'obra els comentaris són prou contundents: 
Gregorhs és un ((autor tan poco advertido en nuestras cosasubo, ccgriego de nación y enemigo 
declarado de la nuestrau6'. 

En fi, creiem que el següent passatge de Montcada és una síntesiperfecta de I'opinió que 
el nostre historiador tenia sobre aquests dos autors bizantins: ~Nickforo y Pachimerio, 
griegos y en muchas partes poc0 cuidadosos de escribir la verdad, ofendidos por comunes 
y particulares agravios de 10s nuestros ... u 62. Malgrat aquest judici tan radical, cal repetir, 
perb, que Montcada el va emetre després de consultar-10s en nombroses ocasions. 

3.3 Montcada i altres historiadors bizantins 
Montcada cita en la seva obra, de manera puntual, altres historiadors bizantins63. Hi ha, 

en primer lloc, la referbncia a Labnic Khalkokondilis. En la seva H i ~ t G r i a ~ ~ ,  escrita en la 
dkcada de 1480, l'autor pretén realitzar una visió general sobre la histbria universal. Comenqa 
amb ]'Imperi Assiri i acaba el 1463, centrant-se, sobretot, en l'expansió de ]'Imperi Otomh 
durant el segle XV. La cita de Montcada no ens ofereix cap idea concreta sobre I'historiador 
bizantí, ja que es limita a recordar-nos ((corno refiere Gregoras y Chalchondilas ... u 6 5 .  

Posteriorment, cita el recopilador Jordi Curopalates 66, que fa referkncia a les diverses 
dignitats existents en ]'Imperi BizantP7, i l'historiador Nicetes Coniates (segles XII- XIII), 
autor d'una Histbria, que s'ocupa des de I'any 1118 fins el 1206 i que Montcada utilitza per 
puntualitzar informacions de caire geogrhfic i toponímicb8. Per últim, fa una breu referkncia 

55. Sobre aquesta qüestió, MEYENDORFF, J. Ir~troductiori d l'dtude de Grigoire Palanias, Paris, 1959. 
56. OSTROGORSKY, G. Historia ..., p. 462. 
57. M.Morfakidis (CLOS catalanes...>, p. 162-177) ha tradui't al castelli els textos referents als catalans en I'obra de Gregorhs. 
58. Diu Montcada: nen este caso nie Ita parecido segitir d Nice'foro, que lo escribe harto difitsarrrerite, y p l r h  terier más troticia, por 
Iiallarse rnás cerca que Morifane~ que ya 110 estcrba preserire et1 esto jorriarln, y el griego es rrilty tleritral cuarido rio escribe 10s 
sricesos de sic nación, si110 de  las estratiass (MONCADA, F. de. Expedición .... p.172 r.v.). En qualsevol cas, la justificació de 
Montcada no 6s clara, ja que Gregoris no visqut directament els fets. 
59. MONCADA, F. de. Expedicidtl .... p. 16 r. 
60. MONCADA, F. de. Expedicidn ..., p. 20 v. 
61. MONCADA, F. de. Expedici8ri ..., p. 28 r. 
62. MONCADA, F. de. Expedicidri ..., p. 61 r. 
63. lnformacid sobre aquests historiadors a la Historia d' Ostrogorsky i a la pagina Web que hem cilht anteriorment. 
64. DARKO, J. Laoriici Chacocandylae histuriarrirri denion.stratiories, Budapest, 1922-1927. Sobre aquest autor, abundant biblio- 
grafia a: OSTROGORSKY, G. Historia ..., p. 462. Respecte a la qüestió dels catalans a Grecia i aquest autor: R U B I ~  Y LLUCH, 
A. <Estudios sobre 10s historiadores griegos acerca de las expediciones catalanas á Oriente: Laónico o Nicolás Chalcocondylas>> a 
Revista de Ciericias Histdricas, 3 (1881). p. 57-70 
65. MONCADA, F. de. Expedición ..., p. 26 r. 
66. CUROPALATAE, G. De oficiis niagnae ecclcsiae et arilae constantiriopulitariae, Paris, 1648. 
67. MONCADA, F. de. Expediciórl ..., p. 54 v. 
68. MONCADA, F. de. Expedicidri ..., p. 168 v. 
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a la Histbrin de Joan Cantacuzenos (emperador de Bizanci entre 1347-1355) que comenta el 
temor que susciten els catalans. Montcada reconeix que, aquests fets, els ha ((leí'do en la 
Historia del Cantacuseno, sacada a la luz por el padre pont un^))^^. 

En definitiva, aquestes cites d'historiadors bizantins, tot i la seva brevetat, demostren que 
Montcada es va documentar en el moment de redactar la seva obra i ,  sobretot, posen de relleu 
el seu coneixement i interbs per les fonts bizantines. 

4. CONCLUSIONS 
Creiem que la vida i I'obra (en especial ltExpedicicin de 10s catalanes y aragoneses csritru 

turcos y griegos, sens dubte la més important) de Francesc de Montcada encara no han estat 
estudiades amb la intensitat que es mereixen. Per tant, pel que fa a la seva existkncia, tenim 
un coneixement encara parcial del que és, sens dubte, una vida al servei de la Monarquia, en 
la qual es percep nítidament el militar i I'home de lletres, I'historiador. Hem d'esmentar la 
seva correspondbncia amb Felip IV i el Comte-Duc, i també cal tenir present que potser no 
s'han analitzat amb deteniment els textos i reflexions de caire moral i histbric d'iin horne 
relacionat amb la política i la cultura del seu temps. Pel que fa a la seva obra, hem vist que 
aquest desconeixement ha comportat que historiadors de prestigi hagin em& judicis subjec- 
tius i equivocats (per exemple, acusar Montcada de no citar les seves fonts, o considerar que 
la seva obra no 6s mis que una versi6 barroca de la Crbnica de Ramon Muntaner). 

Aquesta realitat implica una conseqübncia molt clara: s'han de replantejar molts aspectes 
referents a la seva obra, alguns dels quals hem intentat posar de relleu en la nostra 
comunicació, i que evidencien la presbncia de la cultiira hel.lkniea en la Catalunya del segle 
XVII (anilisi de les característiques historiogrifiques del text contextualitzant-les en la seva 
bpoca, estudi de les fonts bizantines que utilitza, estudi comparatiu entre I'anilisi de les fonts 
bizantines i les catalanes, visió del Cisma entre les Esglésies Cristianes, etc). 

69. CANTACUZENOS, J. iii.storiciriin~ libri IC: e.u iriterprefafior~e Jacobi I'untani, ciinl rmf. Jcicobi Gretseri, París, 1645. 
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