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Des del regnat del primer comte-rei, Alfons el Trobador (1162-1196), Bizanci
fou per a la cultura catalana medieval una referència important. És cert que la
majoria de cultures de l’Europa occidental experimentaren a l’edat mitjana
una gran atracció per l’Imperi grec, basada fonamentalment en l’esplendor
de la megalòpolis del Bòsfor, la ciutat més rica i més poblada del món ales-
hores conegut, i en les seves refinades tradicions culturals, però ben poques
atenyeren el grau de familiaritat i de fascinació que els catalans desenvolupa-
ren respecte dels bizantins. En altres ocasions ja ens hem ocupat d’aquest
tema, que es justifica, en primer lloc, per raons polítiques i econòmiques1.
Com proclama emfàticament una carta de l’emperador Manuel II Paleòleg al
rei Ferran I d’Aragó escrita l’any 1414, les relacions entre els membres d’amb-
dues dinasties reials —de banda grega, els casals dels Comnens, Àngels, Las-
càrides i Paleòlegs, i, del cantó català, la Casa de Barcelona— foren gairebé
sempre molt afectuoses, adornades amb apel·latius de parentiu que no es
troben quasi mai en la correspondència diplomàtica imperial amb altres so-
birans contemporanis2. Aquesta «dilecció», tal com l’anomena Manuel II, es
forjà en l’intercanvi d’ambaixades i en l’acord d’aliances defensives contra els
adversaris compartits, com el Sacre Imperi germànic, el Regne primerament
normand de Sicília i posteriorment angeví, i la Santa Seu. Fites d’aquesta sè-
rie de contactes, alguns reeixits, els altres d’un resultat poc digne o oberta-
ment catastròfic, foren el compromís matrimonial, frustrat en el darrer mo-
ment per les amenaces de Barbarroja, d’una princesa bizantina amb un
comte català de la Provença el 11783; la participació l’any 1269, també frus-
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trada, de Jaume I en una croada contra els mamelucs d’Egipte auspiciada per
l’emperador grec Miquel VIII Paleòleg i el gendre d’aquest, l’Il-khan mongol
de Pèrsia4; la revolta de les Vespres Sicilianes del 30 de març de 1282, que
donà pas a la invasió de Sicília per les tropes de Pere el Gran d’Aragó5; l’ex-
pedició dels integrants de la Gran Companyia catalana, comandada per l’a-
venturer sicilià Roger de Flor6, i l’expansió posterior dels dominis dels regnes
de la dinastia barcelonina en territori grec, i els últims esforços —val a dir
que no gaire entusiàstics— del rei Alfons V el Magnànim per tal de salvar les
engrunes restants de l’Imperi de l’amenaça d’invasió dels turcs otomans7. 
Al llarg de tot aquest temps —gairebé tres segles d’història molt agitada— els
interessos compartits i les rivalitats existents entre ambdues potències, geo-
gràficament molt allunyades, però políticament molt properes, esdevingue-
ren objecte de reflexió per als historiadors catalans, que ens han deixat testi-
monis molt interessants de la seva opinió sobre la cultura i l’estat bizantins.
Jaume I en el Llibre dels fets evoca, en primer lloc, l’ombra prestigiosa del seu
avantpassat Manuel I Comnè (1143-1180), el sobirà que els seus contempora-
nis consideraven el «millor home dels cristians», i esmenta, més tard, en pa-
raules d’elogi discret, el seu aliat Paleòleg, l’«emperador dels grecs». Bernat
Desclot retrata, a continuació, Miquel VIII com una de les víctimes de la po-
lítica expansionista de Carles d’Anjou, rei de Sicília, i suggereix d’aquesta ma-
nera la possibilitat d’una entesa entre el seu senyor Pere d’Aragó i el basileu
bizantí. Per la seva banda, Ramon Muntaner dedica bona part del seu relat de
les aventures dels almogàvers a descriure les intrigues complexes de la cort
constantinopolitana d’Andrònic II i Miquel IX tot palesant la seva enemistat
radical contra els grecs «herètics». Pere el Cerimoniós, a l’últim, dóna també
notícia a la seva Crònica de l’aliança antigenovesa que va contreure amb la
República de Venècia i l’emperador bizantí Joan VI Cantacucè, tot i que del
seu text no pot, en realitat, inferir-se quina era la seva actitud envers l’Imperi
grec. Més enllà de les fonts historiogràfiques, els grans intel·lectuals catalans
de final del segle XIII i començament del XIV, Raimon Llull i Arnau de Vilano-
va, tingueren també la cultura bizantina com una referència i, en el cas de Vi-
lanova, conservem en un còdex de la Biblioteca de Sant Petersburg la tra-
ducció al grec col·loquial, segurament, del sud d’Itàlia, de vuit tractats seus,
destinats, probablement, a circular entre els teòlegs filollatins de Constanti-
noble8. D’altra banda, Bizanci en la literatura catalana medieval és un dels es-
cenaris privilegiats d’allò que l’Anton Espadaler ha denominat alguna vegada
la «matèria d’Orient», és a dir, de les obres que ens relaten històries que s’es-
devenen en aquesta regió de la Mediterrània, ben coneguda per tots els lec-
tors de ficció dels darrers segles de l’edat mitjana. L’exemple més alt del nos-
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tre bizantinisme literari és, naturalment, el Tirant lo Blanc de Joanot Marto-
rell, que tingué, amb tota seguretat, present la figura de Roger de Flor a l’ho-
ra de caracteritzar el seu heroi i de descriure les seves aventures a l’«Imperi
de Grècia», però també podem considerar el Jacob Xalabín com un text per-
tanyent a aquesta mateixa «matèria». Per acabar, hem de considerar també els
famosos laments per la pèrdua de Constantinoble, que compongueren qua-
tre poetes coneguts pel seu nom —Francí Joan Pocolull, Pero Martines, Joan
Berenguer de Masdovelles i el notari Joan Fogassot— i dos altres d’anònims
com a contribució catalana al gran funeral per l’Imperi mil·lenari de la Roma
d’Orient que oficià el 1453 tota la cultura europea9. Tots aquests textos citats
són la prova d’un gran interès per Bizanci, que s’anà difuminant entre nosal-
tres després de la caiguda de la Ciutat. Només reapareix en ocasions molt
puntuals i sempre en relació amb la història catalana, com, per exemple, en
l’obra de Francesc de Montcada, marquès d’Aytona, Expedición de los catala-
nes y aragoneses contra turcos y griegos, publicada el 1623, que palesa el co-
neixement que el seu autor tenia de fonts historiogràfiques bizantines com
les obres de Jordi Paquimeres i Nicèfor Gregoràs i el Tractat De oficiis aulae
byzantinae atribuït a un cortesà de l’època dels Paleòlegs, el curopalate Jor-
di Codinós10. Montcada havia arribat a elles gràcies a l’esforç dels erudits del
segle XVI que s’ocuparen, per primera vegada, sistemàticament i científica de
l’estudi de la cultura bizantina.
En sentit estricte, els estudis moderns de bizantí són fills de la Filologia Clàs-
sica germànica dels segles XVIII i XIX i tenen com a primer centre acadèmic la
Ludwig-Maximilians Universität de Munic, en la qual es fundà el 1897 la pri-
mera càtedra de bizantinologia del món, ocupada pel professor Karl Krum-
bacher. Tot i així, els bizantinistes moderns han estat capaços de seguir el
rastre dels precedents de la seva disciplina fins al segle XVI, tot construint així
una mena de «genealogia mítica», que podem llegir en la Introducció de la
tercera edició de la famosa Geschichte des byzantinischen Staates de Georg
Ostrogorsky11. D’acord amb ella, el primer especialista en Bizanci fou l’erudit
alemany Hieronymus Wolf (1516-1580), secretari de la famosa dinastia ban-
quera dels Függer d’Augsburg i editor de la Crònica de Joan Zonaràs, la Na-
rració cronològica de Nicetes Choniates i d’una part de la Història romeica
de Nicèfor Gregoràs. El seguiren humanistes d’importància com Wilhelm
Holzmann (Xylander), David Hoeschel, Johannes Leunclavius (Löwenklau), i
erudits jesuïtes i catòlics com el bibliotecari Lleó Allatius (Leone Allacci,
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1586-1669), que editaren textos de referència. L’any 1645, al començament
del regnat de Lluís XIV de França, s’inicià la publicació d’una col·lecció d’o-
bres d’historiadors bizantins, l’anomenat «Corpus del Louvre», que fou patro-
cinada pel monarca i pel seu famós ministre d’economia Jean Baptiste Col-
bert. En aquesta gran iniciativa cultural hi participaren erudits de l’època
com els jesuïtes Philippe Labbe (1607-1667) i Pierre Poussine (1609-1686),
els dominicans Jacques Goar (1601-1653), François Combéfis (1605-1697), i
Charles Dufresne, Sieur du Cange (1610-1688), que donà a conèixer la Histò-
ria de Joan Kínnamos, la Crònica de Joan Zonaràs i el Chronicon Paschale.
A banda de la seva activitat com a editor, Du Cange és també l’autor de tres
obres d’importància cabdal per al desenvolupament dels estudis bizantins,
els tractats històrics Historia byzantina duplici commentario illustrata i His-
toire de l’empire de Constantinople sous les empereurs français i el famós dic-
cionari Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, que encara
ara, com en els temps d’Ostrogorsky, continua essent un dels «pilars de la
ciència bizantinística»12. En el segle XVII, com ens recorda de nou Ostro-
gorsky, també es posaren els fonaments de ciències auxiliars d’importància
per a la Bizantinologia, com ara la diplomàtica amb l’obra de Jean Mabillon
(1632-1707) i la paleografia amb Bernard de Montfaucon (1655-1741), que
treballaren sobre fonts bizantines.
Amb l’arribada de la Il·lustració, l’interès dels cortesans del Rei Sol per la
Roma d’Orient deixà pas a les crítiques ferotges de Voltaire, Montesquieu i
Edward Gibbon, els responsables màxims de la mala fama que l’Imperi me-
dieval grec adquirí en aquests temps i ha conservat gairebé fins als nostres
dies. Això es deu al fet que, com la resta d’imperis del passat, Bizanci ha es-
tat objecte de lloa o condemna segons l’orientació ideològica de cada mo-
ment. És curiós, per cert, de constatar que l’auge dels seus estudis i, per tant,
de la seva valoració positiva, hagi coincidit sovint amb èpoques de règims
polítics autoritaris com l’Alemanya de Bismarck o la del Tercer Reich i la Rús-
sia comunista. Una anàlisi dels temes que despertaren l’interès dels bizanti-
nistes d’aquestes nacions —l’estudi, per exemple, de la ideologia imperial
segons les disposicions del cerimonial àulic per Otto Treitinger durant el na-
zisme13 o la creació de la història econòmica bizantina pels historiadors pro-
cedents dels països del bloc oriental— palesa la disposició dels erudits mo-
derns a trobar en Bizanci respostes sobre les seves preocupacions
contemporànies. En aquest sentit, tampoc no és casual, al meu parer, que en
aquests temps de globalització s’atorgui a l’Imperi bizantí una condició mul-
tiètnica i multicultural, que minimitza la seva base grega i emfasitza, per con-
tra, tots els seus trets, diguem-ne, internacionals. Així, tal com es fa també
paral·lelament amb el vell estat Imperial i Reial dels Habsburgs, se’l conver-
teix en un modèlic gresol de cultures, sotmès, aparentment de manera vo-
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luntària, a una autoritat unificadora i indiscutida. L’èxit actual de la Bizanti-
nística a la Rússia de Putin i a l’Amèrica de Bush és un argument en favor de
la nostra hipòtesi.
També a Catalunya les raons de l’interès modern per l’Imperi bizantí tenen
un origen clarament ideològic. És ben sabut que el primer a dedicar-li la seva
atenció amb una dedicació científica i rigorosa fou Antoni Rubió i Lluch, de-
nominat per aquesta raó per Eudald Solà i Farrés el primer bizantinista cata-
là14. De manera unànime li concediren també aquest títol els bizantinistes
d’arreu del món, que acolliren Rubió sense reserves en les seves societats,
sessions congressuals i publicacions. Ell preferí, tanmateix, anomenar-se d’u-
na altra manera, historiador de l’Orient català, una denominació que, al nos-
tre parer, s’escau més a la realitat dels seus interessos i a l’abast i significació
de la seva obra. En efecte, tal com ell mateix explica al pròleg del seu monu-
mental Diplomatari de l’Orient Català, Rubió hi arribà a través de la lectura
d’un llibre de l’historiador neogrec Epaminondas Stamatiadis sobre l’estada
de la Companyia Catalana a Orient, que havia trobat a la biblioteca de Víctor
Balaguer una nit de la tardor de 187915. Impulsat pel desig d’aprofundir i mi-
llorar les informacions incompletes i de vegades falses de Stamatiadis i alho-
ra de refutar el seu judici negatiu de valor sobre les aventures dels almogà-
vers en terres gregues, Rubió es lliurà amb passió a l’estudi de les fonts
històriques bizantines, que llegí en la seva edició veneciana a la biblioteca
del «sòlid humanista» Ramon de Siscar, i de les obres sobre la dominació lla-
tina de Grècia dels erudits alemanys i francesos contemporanis seus. Alhora
s’adreçà directament a les figures més destacades de la intel·lectualitat grega
de l’època —el mateix Epaminondas Stamatiadis, l’historiador, filòleg i polí-
tic Spirídon Lambros, el famós escriptor Dimítrios Vikelas— i establí amb ells
una correspondència continuada, que ara hem començat a conèixer gràcies
a l’edició que n’ha fet Eusebi Ayensa16. Els seus corresponsals grecs forniren
Rubió amb dades sobre bibliografia neohel·lènica a propòsit de la presència
dels catalans en els Ducats francs, li parlaren de les restes arqueològiques de
les seves fortaleses i li donaren, sobretot, les notícies sobre el record que ro-
mania d’ells en les tradicions populars en diverses regions de la Grècia con-
tinental i de les illes. També foren els seus hostes en els tres viatges que Ru-
bió va fer a l’Hèl·lade, el 1895, interromput per un despreniment de retina, el
1896 i el 190917. Amb les seves informacions i, sobretot, amb el material que
trobà en els arxius barcelonins, de Palerm, de Nàpols, de Venècia i del Vati-
cà, Rubió reconstruí la història de la presència catalana a Grècia entre 1301 i
1409, entre els regnats, per tant, de Jaume II i de Martí l’Humà. No s’ocupà,
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per contra, ni dels precedents dels segles XII i XIII ni dels episodis finals del
segle XV. Concentrà tota la seva atenció en el segle de la «catalanocràcia» i l’a-
bordà amb una intenció declaradament reivindicativa, mirant de rectificar la
visió negativa dels guerrers i governants catalans de les fonts bizantines i
franques. Per això, Rubió és un crític implacable dels historiadors grecs Jordi
Paquimeres i Nicèfor Gregoràs, el testimoni dels quals posa sistemàticament
en dubte quan el confronta amb el de Ramon Muntaner18. En els seus treballs
inicials, sobretot en el discurs llegit a l’Acadèmia de Bones Lletres sobre el
tractament de l’expedició catalana en les fonts gregues i neohel·lèniques, el
seu apassionament el portà a pintar amb colors molt desfavorables l’Imperi
bizantí, que qualifica ben sovint d’«herètic», adjectiu manllevat, sens dubte, al
seu amic i mentor Marcelino Menéndez y Pelayo19. El retrat que en fa és tan
sinistre i rabiós que, quan envia aquestes obres als seus amics grecs, Rubió
es veu obligat, fins i tot, a afegir a les seves cartes alguns mots de disculpa
per tal de no ofendre els seus sentiments patriòtics20. El pas del temps apai-
vagà potser una mica la inquina de l’historiador contra els bizantins, però Ru-
bió no mostrà mai un interès especial per la seva cultura i història21. Per a ell
Bizanci és, en primer lloc, l’escenari de les aventures de la Companyia Cata-
lana entre 1303 i 1311 i, després, en el període posterior, una potència de la
Mediterrània oriental que manté relacions fonamentalment diplomàtiques
amb els catalans de Grècia i amb els prínceps de la Casa de Barcelona. La
Roma d’Orient en si mateixa no és, per tant, objecte del seu estudi. Amb Ru-
bió s’inicia, de fet, la línia predominant dels estudis bizantins al nostre país,
que es concentra sobretot en les relacions entre els monarques i els súbdits
de la Corona d’Aragó i l’Imperi bizantí en el marc de la història medieval ca-
talanoaragonesa. I fou, precisament, el deixeble més dotat de Rubió i Lluch,
Lluís Nicolau d’Olwer, el qui integrà aquests episodis en un discurs global,
que en les seves línies generals continua essent vàlid en l’actualitat.
En efecte, l’any 1926, apartat de l’activitat política per la dictadura de Mi-
guel Primo de Rivera, Nicolau publicà un llibre capital, L’expansió de Ca-
talunya a la Mediterrània oriental, que fou reeditat a Mèxic el 1954 en
una versió corregida i ampliada de 1948. En el pròleg a aquesta segona
edició, defensant-se dels retrets que li havien estat fets en ocasió de l’apa-
rició de la primera, Nicolau exposa amb claredat i lucidesa el tarannà i el
propòsit de la seva obra: «Aquest llibre no podia ésser fred. L’autor, però,
té el convenciment de no haver-s’hi mostrat mai ni cofoi, ni patrioter, i
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d’haver inscrit dins un capítol de la història general la part que revé a Ca-
talunya, sense exagerar-la —però també sense esquifir-la ni amagar el seu
nom»22. Ell vol, per tant, situar correctament un període important de la
història de Catalunya en el marc del relat general europeu sobre l’època
medieval, posant en relleu d’aquesta manera tant els trets comuns com els
particulars que presenta. En el pla del seu llibre, Nicolau supera el camp
d’interessos del seu mestre, que sap, per cert, definir amb paraules molt
exactes («Rubió i Lluch exhuma la història dels Ducats catalans d’Atenes i
Neopàtria, valora la Grècia catalana i l’insereix en el complex de la Grècia
franca»23), i s’ocupa de la presència catalana en totes les regions de la Me-
diterrània Oriental, des d’Egipte i Terra Santa al Mar Negre. A l’àrea bizan-
tina li dedica tres capítols, el tercer, el quart i el setè. En el primer d’ells,
intitulat Els catalans a l’Imperi d’Orient (1174-1310), ofereix, al comença-
ment, un resum en quatre pàgines dels contactes diplomàtics entre Bizan-
ci i la Corona d’Aragó des del regnat d’Alfons el Trobador fins al de Jaume
II i en dedica, a continuació, més d’una trentena a l’estada de la Compa -
nyia Catalana en territori grec. El seu tractament d’aquest episodi és més
equilibrat que el de Rubió i la seva qualitat, sobretot literària, és molt re-
marcable. En el capítol següent, partint dels treballs del seu mestre, fa un
primer esbós de la història de la dominació catalana a Atenes i Neopàtria,
que prefigura els treballs posteriors de l’historiador americà Kenneth M.
Setton, i en la part final de l’obra, en el Capítol VII, descriu les relacions
entre els darrers sobirans grecs de la dinastia dels Paleòlegs i els primers
Trastàmares, Ferran I i Alfons el Magnànim, fent ús aquí de les publica-
cions sobre aquest tema de l’investigador romanès Constantin Marinescu.
D’aquesta manera basteix una visió de conjunt sobre el període, que cons-
titueix una referència ineludible per a tots els treballs posteriors. El mateix
hem de dir també de l’última obra d’Antoni Rubió i Lluch, el Diplomatari
de l’Orient català, que aplega gairebé en la seva totalitat la documentació
sobre la catalanocràcia a Grècia que l’erudit havia trobat en les seves re-
cerques arxivístiques. Publicada pòstumament per l’Institut d’Estudis Cata-
lans el 1947, aquesta col·lecció hauria d’haver donat lloc a una gernació
d’estudis especialitzats sobre una multitud d’aspectes de la dominació ca-
talana en la regió, però no ha estat aquest el cas. El Diplomatari trobà mi-
llor acollida a l’estranger que no pas a casa nostra. Per causa de la Guerra
Civil, de la diàspora de mestres i de l’empobriment intel·lectual conse-
güent, les obres de Rubió i Nicolau no fructificaren mitjançant la creació
d’una escola catalana d’estudis bizantins, ans romangueren el producte
d’una dedicació i un interès aïllats. L’Imperi bizantí no desaparegué, tan-
mateix, completament del migrat panorama acadèmic i científic de la post -
guerra catalana. Ben al contrari, a la Delegació barcelonina del CSIC va
sorgir una petita escola de bizantinistes entorn d’una figura molt discutida
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políticament, Sebastián Cirac Estopañán, catedràtic de Filologia Grega de
la Universitat de Barcelona. 
Nascut a Caspe el 1903, Cirac, que era sacerdot i canonge de la Catedral de
Conca, obtingué el 1934 una beca de la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas republicana per a una estada de sis mesos a l’Ins-
titut de Bizantinística de la Ludwig-Maximilians Universität de Munic. Accep-
tat com a alumne per l’aleshores catedràtic titular Franz Dölger, un dels bi-
zantinistes més prestigiosos i col·lega de Rubió i Lluch, Cirac romangué a
Munic quatre anys fins a la presentació de la seva tesi doctoral sobre el díptic
bizantí que es conserva al Museu Diocesà de Conca i que és un llegat de Ma-
ria Angelina Duquena Paleologuina, que senyorejà amb el títol de reina, va-
silissa, el despotat d’Epir entre 1366 i 139424. Després de completar els seus
estudis de doctorat, tot just acabada la Guerra Civil espanyola, Cirac deixà
Alemanya poc abans de l’inici del conflicte mundial i s’instal·là a Barcelona
ocupant la Càtedra de Grec de la nostra universitat. Des d’ella i, sobretot, des
de la delegació del CSIC, de la qual fou membre des de la seva fundació el
1943, va promoure els estudis de bizantí amb la publicació d’una sèrie de
monografies, que sota el títol comú de Bizancio y España, en la pràctica,
continuaven les recerques de Rubió i Lluch i Nicolau d’Olwer sobre les rela-
cions entre l’Imperi grec i la Corona d’Aragó, l’únic dels estats medievals ibè-
rics que mantingué contacte directe i ininterromput amb la Roma d’Orient. El
primer volum d’aquesta col·lecció, aparegut l’any 1943, fou la traducció cas-
tellana de la seva tesi, que havia estat publicada a Münster en alemany el
1939. En els anys següents, fins a 1954, donà a la impremta tres treballs, que,
a banda de la connexió ja esmentada amb la nostra història, palesen també
l’interès que Cirac, sacerdot i, a més, home molt proper personalment al fun-
dador de l’Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, sentia per l’espinosa
qüestió del cisma eclesiàstic entre Roma i Constantinoble. Així, dos d’aquests
volums estan dedicats, respectivament, a la implicació del l’emperador Ma-
nuel II Paleòleg i de Ramon Llull en les converses diplomàtiques entre amb-
dues seus sobre la Unió de les esglésies, i el tercer s’ocupa de la participació
dels espanyols —en la seva major part, també súbdits del rei d’Aragó— en la
defensa final de Constantinoble amb el rerefons del fracàs de la reconciliació
proclamada el 1439 en el Concili de Ferrara-Florència25. Els darrers anys de la
seva vida els dedicà Cirac a la llarga, complexa i difícil preparació —tal com
ell mateix la descriu en el pròleg de l’obra— de l’edició del corpus de minia-
tures del més preuat manuscrit il·luminat d’època bizantina, el Codex Skylit-
zes Matritensis, conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid26. Confegit, pro-
bablement, en un scriptorium sicilià durant el segle XII, aquest còdex ens ha
preservat un cicle gairebé complet de 574 il·lustracions que acompanyen el
text de la Sínopsis d’històries del cronista bizantí del segle XI Joan Skilitzes.
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Cirac havia planejat la publicació de dos volums amb les imatges i el text,
però per diversos problemes només aparegué, finalment, el primer tom, que
conté fotografies, la majoria en blanc i negre, ben poques en color, de totes
les miniatures amb la descripció corresponent de l’escena representada. En
l’època en què l’accés a les reproduccions fotogràfiques de les obres d’art no
era tan fàcil com en els nostres dies, la seva iniciativa tingué una gran acolli-
da. Per això, entre els bizantinistes internacionals, més que per les seves mo-
nografies de temes bizantinoespanyols i les seves contribucions a congressos
internacionals, Cirac o, com molts l’anomenen, Estopañán és conegut com a
editor d’aquesta obra pionera de treballs posteriors.
Sota la influència de Cirac, inicià també la seva formació com a bizantinista
un altre professor de la Universitat de Barcelona, Juan Valero Garrido, nascut
el 1937. Valero realitzà diverses estades d’estudis al Institut für Byzantinistik
de la Universitat de Munic, on s’havia doctorat el seu mestre, i participà, com
a membre numerari de la Societé Internationale des Études Byzantines, en
els Congressos Internacionals de Bucarest (1971), Viena (1981) i Edinburgh
(1984). Expert lector de la literatura medieval europea, ha dedicat la seva re-
cerca a la denominada poesia èpica bizantina, un corpus de textos en llen-
gua no arcaïtzant, considerada, per tant, pels filòlegs com a «popular», i en
vers decapentasíl·lab, produïts entre els segles XII i XV, és a dir, en la darrera
etapa de la història de l’Imperi d’Orient. Dins de la sèrie de textos bilingües
publicada per l’Editorial Bosch de Barcelona en els anys 80 i 90 del segle
passat, el professor Valero publicà les edicions i traduccions de dues obres
fonamentals d’aquesta tradició: el Poema de Digenís Akritas, aparegut el
1981, i el Poema de Belisario, imprès el 1984. En el primer cas, Valero ens
ofereix la versió de les aventures de Digenís que conté el famós còdex de
l’Abadia italiana de Grottaferrata, confegida, probablement, en el segle XII i
caracteritzada per presentar un desenvolupament argumental més gran i un
registre lingüístic més elevat que l’altre testimoni d’aquesta història, el ma-
nuscrit de la Biblioteca del Monestir del Escorial datat en el segle XV27. Prece-
dida per una introducció excel·lent, en la qual l’autor presenta una visió ge-
neral de les teories que existien aleshores sobre l’èpica bizantina i fa unes
reflexions molt encertades sobre la naturalesa del text en qüestió, que quali-
fica de novel·la èpica, la traducció del Digenís de Valero és un exemple mag-
nífic de fidelitat a l’esperit del text original i és avui encara, a desgrat de l’a-
parició recent d’una nova traducció per Óscar Martínez García, la versió de
referència per als lectors en llengua castellana. Aquest és també el cas del
seu Belisari, un altre poema en decapentasíl·labs grecs, probablement del se-
gle XIV, que relata el destí desventurat de Belisari, el general de l’emperador
Justinià que, segons aquesta versió llegendària, fou eixorbat per ordre del so-
birà, després d’haver estat calumniat pels seus enemics envejosos28. A més
d’oferir novament una traducció de gran qualitat literària del text, Valero in-

Els estudis de bizantí a Catalunya 117

27. Vid. VALERO 1981.
28. Vid. VALERO 1984.



corpora en el seu pròleg sobre el cabdill bizantí una quantitat apreciable de
fragments de dues obres de l’historiador del segle VI Procopi de Cesarea, les
Guerres i la Història secreta, que són les nostres fonts contemporànies per a
la biografia de Belisari. En ambdós llibres Valero combina magistralment el
rigor científic i l’amenitat narrativa, dues qualitats que, com és ben sabut, ca-
racteritzen també el seu exemplar magisteri universitari.
En paral·lel a les iniciatives en el camp del bizantí de Cirac i Valero, el De-
partament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona esdevé també en
aquest anys sota els auspicis del Professor Josep Alsina Clota un centre im-
portant de difusió dels estudis neohel·lènics a Catalunya i a Espanya. Quan el
1966 Alsina acceptà l’encàrrec de l’editoral CREDSA de confegir un manual
universitari sobre la literatura grega moderna, confià la redacció d’un capítol
introductori sobre la literatura bizantina a l’aleshores llicenciat recent i pro-
fessor ajudant seu Carles Miralles Solà (Barcelona, 1944). Per a aquest volum,
Miralles confegí amb l’ajuda d’algunes obres que tenia a la seva disposició,
especialment de la clàssica Geschichte de byzantinischen Literatur de Karl
Krumbacher, una síntesi brillant d’informació sobre gèneres, períodes, autors
i estils de la literatura de l’Imperi bizantí des de l’antiguitat tardana fins a la
caiguda de Constantinoble el 145329. Concebut com una visió de conjunt que
ni podia ni pretenia ser exhaustiva per raó de l’espai i de la finalitat de l’obra,
el treball de Miralles palesa un respecte infreqüent en aquella època per la li-
teratura de Bizanci, que no resulta mai menystinguda ni infravalorada, i
abunda en observacions encertades sobre problemes importants. Té, a més,
el gran mèrit d’haver estat escrit abans que apareguessin en el «Handbuch
der Byzantinistik» els monumentals manuals de referència de Hans Georg
Beck sobre la literatura bizantina en llengua «vulgar», publicat el 1971, i de
Herbert Hunger sobre la literatura en llengua «culta», en dos toms, editat el
1978, que han facilitat extraordinàriament el treball de tots els bizantinistes.
Per això, cal reconèixer el valor d’aquesta introducció de Miralles, la primera
monografia en castellà sobre la qüestió i que, més enllà de les nostres fronte-
res culturals, ha exercit, com l’obra d’Alsina que l’acompanya, una gran in-
fluència en els cercles acadèmics d’Espanya i Amèrica Llatina interessats en
la cultura bizantina.
Mentre aquestes iniciatives aïllades prenien cos a l’alma mater barcelonina,
iniciaven a l’estranger, en el si de les més prestigioses institucions acadèmi-
ques eclesiàstiques, la seva carrera com a bizantinistes dues figures impor-
tants, especialitzades sobretot en teologia ortodoxa, que no han tingut ma-
lauradament l’acollida que mereixen en el món universitari català. Em
refereixo a Sebastià Janeras, nascut a Barcelona el 1931, i a Joan Nadal Cañe-
llas, nascut a Palma de Mallorca el 1934. Format al Monestir de Montserrat, al
Pontificio Istituto Orientale de Roma i a l’Institut für Byzantinistik de la Uni-
versitat de Munic, Janeras, llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de
Barcelona, es doctorà a la Universitat Gregoriana en Ciències Eclesiàstiques
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Orientals i fou professor del Pontificio Istituto Liturgico Anselmiano de la
Ciutat Eterna. Entre nosaltres ha exercit el seu magisteri com a liturgista en
diverses institucions acadèmiques, com la Facultat de Teologia de Catalunya,
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, l’Institut Superior de Ciències Re-
ligioses de Barcelona i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. L’obra
de recerca de Janeras és ingent i té com a punt especialment fort l’estudi de
la litúrgia a Jerusalem, Síria i Constantinoble en època bizantina30. Excel·lent
coneixedor dels pares grecs i sirians, ha contribuït a difondre entre nosaltres
la seva teologia a través de la prestigiosa col·lecció Clàssics del Cristianisme
de la Fundació Enciclopèdia Catalana, que ha publicat obres d’Orígenes, Cli-
ment d’Alexandria, Basili de Cesarea, Gregori de Nazianz, Gregori de Nissa,
Joan Crisòstom, Isaac de Nínive, Màxim el Confessor, Joan Damascè i Simeó
el Nou Teòleg en traduccions fetes per teòlegs i hel·lenistes catalans. A ban-
da de les introduccions de diversos volums d’aquesta sèrie, són seves també
les versions del tractat La guarda de l’intel·lecte d’Isaac l’Anacoreta (aparegut
en el volum col·lectiu de la Filocàlia), de les Homilies catequètiques de Teo-
dor de Mopsuèstia, i de 10 dels Himnes de Romà el Melode. A més de les se-
ves recerques científiques sobre els temes esmentats, Janeras és també un in-
tel·lectual profundament compromès amb el diàleg ecumènic entre l’Església
romana i les Esglésies d’Orient i participa freqüentment en fòrums interna-
cionals de trobada intereclesial. La seva contribució a l’entesa entre les diver-
ses comunitats cristianes i a la difusió de la seves particularitats entre nosal-
tres ha estat decisiva.
La història de les turbulentes relacions entre les Esglésies romana i grega ha
estat també un dels camps de recerca predilectes de Joan Nadal Cañellas,
membre de la Companyia de Jesús i alhora sacerdot de ritu bizantí, una do-
ble condició que palesa el seu esperit ecumènic. Format també en el Pontifi-
cio Istituto Orientale de Roma i doctor per la Sorbona de París, ha estat agre-
gat cultural a les ambaixades espanyoles a Atenes i prop de la Santa Seu. És
conegut internacionalment com a editor en la prestigiosa sèrie del Corpus
Christianorum de Brepols dels tractats polèmics del teòleg bizantí Gregori
Akíndinos, que liderà en el segle XIV la facció dels adversaris de Gregori Pa-
lamàs en la querella a propòsit de la pràctica ascètica de l’hesicasme i de la
seva justificació teològica, la doctrina de les Energies Divines31. Nadal ha de-
dicat diversos estudis a aquesta polèmica, on presenta sota una llum més fa-
vorable que no és habitual els punts de vista dels teòlegs crítics amb el pala-
misme com Akíndinos i el seu successor Nicèfor Gregoràs, personatges
criticats, per contra, en la tradició canònica ortodoxa32. Seguint la tradició in-
augurada per Antoni Rubió, també s’ha ocupat en diverses ocasions de la
història de la Companyia Catalana amb articles sobre les difícils relacions en-
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tre Roger de Flor i el patriarca Atanasi de Constantinoble i sobre el seu famós
compatriota l’infant Ferran de Mallorca33. En els últims temps els fets de l’ex-
pedició han estat l’objecte predominant del seu interès i ben aviat donarà a
conèixer els resultats, força sorprenents, de la seva recerca. D’altra banda, en
l’estela dels seus predecessors, gràcies a les recerques que ha fet en els ar-
xius de Catalunya, Mallorca i Itàlia, especialment en el Vaticà, ha documentat
també els testimonis de les relacions diplomàtiques entre l’Imperi bizantí i la
Confederació catalanoaragonesa, des del dossier dels denominats «docu-
ments grecs» de l’Arxiu de la Corona d’Aragó a la butlla d’or de l’emperador
Manuel II Paleòleg adreçada a l’antipapa Benet XIII, que es conserva a la Ca-
tedral de Palma de Mallorca34. A l’últim hem de destacar la seva edició dels 8
tractats d’Arnau de Vilanova traduïts al grec bizantí, que Nadal considera una
mostra del diàleg ecumènic entre catòlics romans i ortodoxos al comença-
ment del segle XIV35. Les obres en progrés constant de Janeras i Nadal són
una mostra excel·lent de la nostra tradició d’estudis bizantins, que ha experi-
mentat en els darrers vint anys un nou impuls.
D’ençà dels anys vuitanta del segle passat, en efecte, en les aules de les Fa-
cultats de Geografia i Història i de Filologia de la Universitat de Barcelona
s’imparteixen diverses assignatures sobre la història, la cultura i la literatura
de l’Imperi bizantí. Hem estat docents d’aquestes matèries professors com
Salvador Claramunt, Carles Garriga, Montserrat Camps i jo mateix. En el marc
d’aquests cursos i com a material docent per als estudiants de la UB, la pro-
fessora Camps, hel·lenista i teòloga, traductora de Gregori de Nazianz, Simeó
el Nou Teòleg i Romà el Melode per a la Col·lecció Clàssics del Cristianisme,
ha planejat i portat a terme en col·laboració amb el Dr. Sergi Grau i amb mi
una antologia de textos bizantins del segle IV al X36. Un gran promotor d’a-
quests estudis fou també el difunt professor Alexis Eudald Solà (1946-2001),
que m’animà a especialitzar-me en bizantinologia a l’Institut für Byzantinistik
de la Ludwig-Maximilians Universität de Munic. En aquest departament, en
què havien fet estades anteriorment Sebastián Cirac, Juan Valero i Sebastià
Janeras, vaig elaborar sota el guiatge del Professor Armin Hohlweg i vaig
presentar el 1994 la meva tesi doctoral sobre les relacions bizantinocatalanes
durant els regnats d’Alfons el Trobador i Jaume I, publicada el 1996 en ale-
many37. A banda d’aquest treball, que ha estat l’origen d’una línia preferent
de la meva recerca sobre els intercanvis diplomàtics entre ambdues potèn-
cies entre els segles XII i XV, plasmada en diverses publicacions, m’he ocupat
també d’altres qüestions d’història i cultura bizantines com ara la ideologia
imperial de la Roma d’Orient i la teologia iconoclasta38. També sota la in-
fluència directa de Solà inicià Eusebi Ayensa Prats, en el context dels seus es-
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tudis sobre folklore neogrec que culminaren amb la tesi doctoral sobre les
balades tradicionals, la seva recerca d’actualització de les dades recollides en
el segle XIX pels col·laboradors de Rubió a propòsit de la presència dels al-
mogàvers en terres de Grècia39. A més d’això, i també a través de l’estudi del
cançoner popular, Ayensa ha tractat alguns temes molt rellevants de la litera-
tura bizantina en llengua dita «popular» com ara el de l’origen de la seva «po-
esia èpica», que ell situa, d’acord amb l’opinió de la majoria de filòlegs neo-
grecs, en el si d’una pretesa tradició oral de rapsodes, que seria reconeixible
encara avui dia en les denominades cançons acrítiques, el cançoner de fron-
tera en la seva terminologia40. Tot i no haver-se format a la Universitat de
Barcelona, sinó a la Complutense de Madrid, també té una estreta relació
amb els membres d’aquest grup el bizantinista José Simón Palmer, que ha es-
tat durant molts anys secretari de la revista espanyola d’estudis bizantins i neo -
hel·lènics Erytheia i ha publicat, a banda de nombrosos articles sobre multi-
tud de temes, la seva tesi doctoral sobre el Pratum Spirituale de Joan
Moschos i un recull d’històries bizantines de «bogeria i santedat», que han do-
nat a conèixer al gran públic el fenomen peculiar dels «sants bojos».
Em queda només per citar un nou planter d’estudis bizantins. Em refereixo a
la Institució Milà i Fontanals del CSIC, que ha recuperat darrerament sota
l’impuls de Maria Teresa Ferrer i Malloll la tradició bizantina abandonada
després de la mort de Sebastián Cirac41. El seu representant més destacat és
el jove medievalista Daniel Duran Duelt, especialista en el comerç català en
la regions septentrionals de la Mediterrània Oriental. Després d’un primer
treball sobre el paper polític del consolat català de Constantinoble durant els
regnats d’Alfons el Magnànim i Joan VIII Paleòleg, aparegut el 1999, Duran
publicà en la col·lecció d’«Anejos» del Anuario de Estudios Medievales del
CSIC dues monografies de gran importància, la primera de 2002 sobre un do-
cument excepcional, el manual del viatge comercial a Constantinoble el
1341-1342 del mercader barceloní Berenguer Benet, conservat a l’Arxiu de la
Catedral de Barcelona, i la segona de 2003 sobre la història de l’illa grega de
Kastel·lòrizo, que estigué sota dominació catalana entre 1450 i 145842. Grà-
cies a ambdues publicacions, coneixem ara més bé l’abast i la importància
dels interessos comercials i polítics dels catalans en les terres de Romània en
els segles XIV i XV. D’altra banda, Duran també ha documentat amb els resul-
tats de les seves recerques arxivístiques alguns episodis importants de les re-
lacions diplomàtiques bizantinocatalanes, com la cronologia del compromís
matrimonial de la princesa Eudòcia Comnena amb el comte Ramon Beren-
guer IV de Provença i el comerç d’esclaus grecs practicat pels membres de la
Companyia Catalana durant la seva estada a Macedònia. A l’últim, la partici-
pació de Duran en activitats científiques i publicacions promogudes per Ma-
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ria Teresa Ferrer donen fe de l’interès amb què tant el CSIC com l’IEC con-
templen ara el paper del Imperi bizantí en la història medieval europea. Els
seus treballs, com els meus, continuen la tradició que té com a precursor
Francesc de Montcada i com a fundador conscient Antoni Rubió i Lluch, però
amb un nou esperit. Els estudis catalans de bizantí ja no miren Bizanci com
una potència herètica i enemiga, sinó com una cultura valuosa i interessant
per si mateixa. Resta només esperar que aquest nou interès doni els seus
fruits.
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