
GASPAR FELIU' 

EXISTf  EL COMTE BERNAT 111 DE BESALÚ? 

Aquesr arricle inrenra demostrar que no. I no és aquesra la única sorpresa que 
depara I'examen de la documenració relativa als darrers comres de Besalú, fins al 
punr que podem considerar que al seu arbre geneao16gic correntment acceprar li 
sobren rames per una banda i li'n falten per I'altra.' 

Hem de comensar per dir que l'esrudi dels darrers comres de Besalú ha esrac 
molr negligit.' De fer és un d'aq~iells temes en els quals la rradició hisroriografi- 
ca es convcrteix en seguidisme: a partir de Monsalvarje, que depen de L'Histoire de 
Languedoc, Bocer i Sisó, Valls i Taberner i Soldevila, Sobrequés, Vajay, Abadal, 
Fluvii, Aurell i l'aucor de la parr corresponenr a la Catalunya rominira, es repe- 
ceixen els uns als alrres amb perirs retocs, afegirons o d ~ b r e s . ~  

* Depurrvmenr d'Hirrbiia i Inrrirucions Econ6miquer. Factilrar d'Econbmiques. Universirar de 
Barcelona (Diagonal, 690, 08034 Barcelona). 

1. Hiitbria de CntnlunyaSalvai, vol. 11, 1979, p. 67, i Gran EniiclopEdia Catalnnn, veu irBeralG», 

p. 303; ID, La note d* comlc Mariagrr er pozuoir en ~aral igne,  781-1 913. Parir, 1995. 
2. L'afirmació val per rarr els corntatr caralans rrer del de Barcelona. 
3. Claude DEVIC i Joreph VAiSsErrE, Hiiroiregéneral & Lnnxliedoi. Tolouse, Edouard Privar, vol. 

11, '1872, p. 143. Francisco MoNSALvnTJE u FOSSAS, Nutiiiai Hiilúrirar del Condado de BernIú, val. 1, 
Olor, 1889, p .  11 3-146. Joaquim BoTET 1 SISO, Prooinria de Girona, en: Francisco CARRERAS CANDI, 
Geog~aflia teneral de Catnlz'nya, Barcelona, $.a. p. 736-7 37. Ferrari VALLS i TABERNER i Ferran SOLDE- 
VILA, Hirtlria & Calalunya, Barcelona, cd. Selecra, '1977 (1" ed, 1922), p. 96,  101 i 105. Sanriago 
SoBREQueS VIDAL, EIi bereni de Calalunya. Barcelona, ed. Teidc, 1957, p. 9-1 1.  Ramon VI ABAD AL 1 
ve VINYALS, La pre-Coialirnya. en: Ferran SOLDEVILA, (dii.), Hia6ri.a d& iaralanr, vol. 11, Barcelona, 
Ed. Ariel, 1964, p. 774-777, que diu explicit~menr que segueix Sobrequés. Szvbolcr de VAJAY, 
~L'arpeci  polirique des rroir mariages de Raymond Bérenger le Grandn, en: Arniii de Beralrí. I Ar- 
,rml>Iea d E ~ f i i d i r  d c l ~ e u  contar. Barcelona, 1968, p. 35-61, erpecialmenr les phginer 49-55. Armand 
de FLuviA, Eli primiriur irom~atr i <ieiiomiorr de Cotolrrnya. Cronolocid de romier i vercontef. Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1989 p. 55-58. Marti A~RELL, Jalonr, p. 281-364, erpecialmenr les p. 302 
(full iniercalur) i 350-35 1. Calalunya rurnaniia, Barcelona, Fundació Enciclopedia Catalana, vol. IV, 
1990, p. 28. 



Diago,? primer historiador carali que s'aranga al tema amb esperit crític i que 
es preocupa per examinar la documenració, seguí d'aprop la versió de la Gerta Co- 
mitum, que diu: 

d n  comitatu Birulduni fuit Comer Guillelmnus Bernardi cognonzinatus 
Grarsur, qui dxar genuit filior, Guillelr~zum rcilicet qui cognominatur Trun- 
num eo quod nasirmn ficticiurn haberet, et Bernardum Guillelmi t...} et rur- 
ressit ei in conzitatlr Bernardus Gui//el~nifilius ejur rninor, eo quia uir be- 
nignirrimnur et patientirrimur erat. Frater autem ejur majar Guille1mu.r 
Trunni, quia uir ir,acundur atque irae inzpatientirrimur haberetur, conrenru 

fiZEt~is sz1 ar quorundam ruorunz procerum intwfictnr erre dicitur. Rexit ita- 
que comitatum LX annis et  mortuus ert anno MCX1. Qui abrqueprole in 
ultima aetate effectur, conzitatum Biruldunenrem Raimundo Berengarii ter- 
rio {,.,} dimisi/,> .> 

De les dues afirmacions que fa l'anbnim redactor de la Gesta respecte a Bernar 
11, la primera, la successió del pare mir jan~ant  el consenriment en l'assassinat del 
gcrmi  Guillem 11, és falsa: el govern de GuiIlem 11 esta prou ben documentar, En 
canvi la segona afirmació, que Bernat 11 fou el darrer comte de Besalú, és,com de- 
mostraré, certa. Pero potser la falsedar de la primera va portar a dubrar de ror el 
relar. Així i ror, rant Pujades com Flórez, com també Villanueva, afirmen que 
Bernar 11 com fou el darrer comre de Besalú." 

Amb anterioritar pero a aquests dos darrers, els benedictins dom de Vic i 
dom Vaissette, en la seva Hirtoire de Languedoc (que gaudeix de meresc~ida fama 
per I'encert de  les seves críriques i de les seves revisions), davanr els problemes 
que els presentaven aiguns documents, ilangaren la idea de que hi havia d'haver 
hagur un darrer comte de Besalú, Bernar 111, fill de  Guillem 11 i nebot per tanr 
de Bernar 11: 

eOn trouue. en 1107, un Bernard, comte de Beralu, qui se dit filr de Step- 
hanie. Or, celui-ci doit &re différent de Bernard, comte de Beralu, dont nour 

4. Francisco Dinco, Hirioria de los ~iciorioniiimoi aniiguor iriunder de Bnrcelono, Barrelona, im- 
prenra de Sebasriin Cormeiiar, 1603, p. 155-156. 

5. Perrur de MARCA, Maria Hirponica iioe limer hiipaniirrr. París, Franciscum Muguer, 1688, 
col. 544. 

6. Gerónimo PUJADES, Crúnira Univnial del Principado de Colalrrñn. T. VII, Barcelona, impren- 
ra de Joré Tornei, 1831, p. 156 - 161 (iedacrada a piincipis del regle Xvir ). Enrique FI.OREZ, Erpa- 
ña ingrmfa. T. XLIII, iedacrai per Anioiin Merino i Joré de la Canal. De h santa ixlesiriia & Gworia. Ma- 
drid, imprenra Collado, 1819, p. 341.343, Jaime VaLnNurvA, Viop. Iirwarioa /OJ igieiias de Espnño. 
T. XV. Viagea Gnona y d Kode. Madrid, 1852. 
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venoni de parler, puiique ce dernier était frls &Adela?&, ~ e r n a i d  fils de 
Guillaume le Gror, ne fut donc par le  dernier comte de Beialu, comme I'a 
avancé I'auteur des Gesta da Comtes de Barcelone, et il faut en admetrre un 
troifieme de ce nom avant I'union qui fut faite de re comt4 en 11 11, aux do- 
mains de romtes de Bar~elonen.~ 

Aquesta proposra, acceptada i divulgada per Monsalvarje, prospera i és la una- 
nimement acceptada fins avui, tot i que, com intentaré demostrar, en aquest cas els 
savis benedictins no van estar encertars. 

En síntesi la versió comunamenc acceptada d iu  que  Guiilem 1 es casa amb 
Adelaida, d e  la qual tingué dos filis, que  serien Guillem 11 i Bernar 11, i que  mo- 
rí  el 1052. Guillem 11 es casa amb Estefania, de  qui ringué Bernat 111, trenca més 
rard la promesa de  marrimoni feta a Llúcia, germana d e  la comtessa de  Barcelona 
Alrnodis, cogovern~ amb el seu ge rmi  i morí assassinat' pels nobles a causa del seu 
mal caracter; el seu germa i successor Bernat 11 podtia no haver estar alié al crim. 
Bernar 11 reg& des del 1066 Fins a un moment indeterminat, que  segons els au- 
tors es situa entre 1097 i 1100; en tot cas, a partir de 1085 hauria associat al com- 
tat el seu nebor Bernat 111, en una situació (oncle fraricida cogovernanr amb el ne- 
bor) semblar a la que trobem pels mateixos anys al comtar de  Barcelona. D e  Ber- 
nar 11 es coiirix un matrimoni amb Ermengarda, sense descendencia, com tampoc 
no en  ringué el seu successor i nebor Bernar 111, a pesar de  les seves esponsalles tar- 
danes amb la filla de  Ramon Berenguer 111 de Barcelona. Aquesr esquema s'ha 
anar repetint a m b  certes reserves d'alguns autors pel que  fa a I'assassinat d e  Gui- 
llem 11 i als dos cogoverns." 

En la successió dels comtes de  Besalú la primera dificulrar rau en posar d'acord 
tres documents, dos de  1 0 3 6  i un  alrre deu anys posterior. Els primers són un ju- 
dici i una permuta en favor del monesrir d'Arles, en els quals actuen el comte Gui- 
llern 1 de Besalú amb la seva esposa Adelaida i el fill del comte, Bernar. El tercer, 
de  l'any 1046, és l'acta de  consagració de  I'església d'Aries, en la qual es troben les 
signarures d e  Guillem, comte, i Estefania, comtessa? 

7 .  Dfvic; VAISSETTE, HLll(lin, vol. II, fol. 143. 
8. Segons la Catalunya romdnira, (vol. IV, p. 28), Guillem 11 %remhlo que cingué problemer amb 

el birbc de Girona. POIIW a causa del seu caracrer incund fou asrarrinar pez alguns dels seus nobles, 
purier amb el consenrimenr del reu germi Bernar. [ . . l  Puiincorregni amb el seu germa Bernar II»; 
em rembla que ri es dubta del rrlar iebut, no ér la millor manera d'explicirar-ho. encara qurpotsiirr 
é5 la més cbmode. 

9 .  MARCA, Marca Hi~pariira,  ap, CCXVI, col. 1063. ap. CCXVII, col. 1064 i up. CCXXXI, col. 
1089. 







396 GASPAR FELIU 

ria représ per un fill posterior, el futur cnmte Bernat 11. Ja sé que no és gens re- 
comanable solucionar els problemes matant gent, perb en aquest cas no queda al- 
tre remei; i encara cal fer morir també abans del 1046 la comtessa Adelaida, ja 
que, cnm demostraré, Bernar 11 fou fill del rnarrimoni d e  Guillem 1 amb Estefa- 
nia, documentar aquest any.IG 

De fet, la interpretació que  fan del matrimoni entre Guillem i Estefania és 
I'aspecte més sorprenent de la proposra dels hisroriadors del Llenguadoc: perque 
s'ha vingut suposant, sense deixar cap espai pera l  dubte,  que  el casar de 1046 era 
el fill (Guillem 11) i no el pare (Guillem I), a pesar de  que  aix6 obligava a supo- 
sar una etapa de  cogovern? Potser perque no es coneix cap altra esposa de  Guillem 
II?  o perque la casualitat ha fet que  les mencions de  Bernat fill d'Estefania siguin 
tardanes? perb, perqu? ningú no s'ha adonat de  que resulta ben estrany un cogo- 
vern on els cogovernanrs no apareixen mai junts? com tampoc no apareixen mai 
junts els suposars cogovernanrs Bernar 11 i Bernat 111; i ni en un cas ni en l'altre 
no hi ha tampoc cap referencia d'un cogovernant a I'alrre. De fet els acceptants de  
la tesi del cogovern haurien de  parlar en rot cas de  doble titulació, de liuita pel po- 
der, d e  guerra civil, pero d 'un  tal enfrontament no n'hi ha tampoc cap rastre. 

Fins aquí  he intentat aclarir que  Bernat 11 no havia de ser neresr2riaf1zent filf 
d'Adelaida i que  Bernat Guillem fill d'Estefania no bauza de rer necerr2rianzent Ber- 
nat 111. Ara cal fer un pas més i demostrar que  Bernat 11 fou fill d'Esrefania i, per 
tant ,  que Bernat 11 i Bernat 111 rón la mateixa persona; o,  dit  d'una altra manera, 
que  Bernat 111 no existí. 

Que Bernat 11 i Bernat 111 no siguin esmentats rnai conjuntarnent, que l ama-  
joria dels documents siguin només a nom de Bernat o de Bernat Guillem, sense fer 
cap distinció, que  els nobles del comtat apareguin tant vora una denominació 
com vota l'altra i que  Ramon Berenguer IV, a I'hora d'esmentar els darrers com- 
tes de Besalú només esmenti un  Bernar Guillem, ho podem considerar arguments 
secundaris." 

La prova definitiva, i em penso que irrefutable, la constitueixen els juraments 
de  fidelitat, ja citars," prestats per Artau, fill d'Adalrada i per Bernat Albert de  
Navata als comtes de  Barcelona Ramon Berenguer 1 i Almodis, de  redacció rnolt 
semblant. Aquest darrer diu: 

16. A la Ca!aluxy# ronr2tzicn, IV, p. 29, es diu que Bernar 11 ér anomenar en els documentr fill 
d'Adelaida, menrre que Bcrnat 111 era anomenar fill d'Ertefaniil; pero no hi ha ni un $01 documcnt 
en que Bernar Guillem sigui anomenat fiII d'Adelaida. En canvi DIAGO, Hiiroria, fol. 155-156, l'en- 
cercava arribuinr a Guillem 1 el caramenr amb Esrefania, de qui rindiia Bernar, i ronrideianr Gui- 
llem 11 fill d'un anterior rnarrirnoni del comte. 

17. Els documents que esmenren diversos comres de  Beralú només fan sempie menció d'un 
Bernar Guillem: sixi, la confirmació de la donació de Santa Maria de Beraiú a Snnr Ruf d'Aviny6, fe- 
ra el 1136 per Ramon Berenguer IV, on r'anomcnen clr privilegir concedirs al manestir pelr com- 
res Bernar, Guillem i Bernar Guillem; MARCA, Marta Hirpanica, ap. 391, col. 1282. 

18. Vegeu irrprn, nora 12. 
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<<Et ego predicrur Bernardu, adiutor era vobis predictis comiti, scilicet, et 60- 

tnitiJre et Bernardo Guillelmi, fz l io Stephanie fimine, de irta hora in unlea 
ad tenere et ad habere et guerreiare ipsum honorern quem Guilelmus co>/rer 
Bisullunenris dimisit predicto Bernardo per suam heveditater>z {...) Et non 
habebo pacem nec societatem nec fznem cum Guillelmo, illo comite qui modo 
tenet ñiruí/uno, donec vos ianzdicti Reinzundt comer et Almodir comitissa et 
Bernardzis Guillelmi rolvatis me inden . 

En resulta que Bernat Guiilem, fill d'Esrefania, va rebre un honor del seu pa- 
re i que  aquest no  podia ser pas el comre Guillem q u i  modo tenet Bisullunoa, 
que  més aviar semblaria que  li volia arrabarar. Per tant Bernat Guillem era fill de  
Guillem 1 i d'ñstefania i g e r m i  de  Guillem 11. El documenr no es t i  datat, perb la 
menció de  Ramon Berenguer i Almodis només permer l'espai entre 1052 i 1066;'' 
per rant el comte de  Besalú a qui fa referencia el documenr només podia ser Gui-  
llem 11. 

Bernat 11 fou doncs el darrer comte de  Besalú governi, no corn indica la G ~ J -  
ta Comitum duranr seixanra anys, pero s í  duranr guairebé mig segle, i, morr sense 
fills, fou succei't per Ramon Berenguer 111 d e  Barcelona. Bernar 111 noés més que 
un fantasma, una il.lusió de  la menr que  cal bandejar dels llibres d'histbria. 

ALTKES PERSONATGES DE LA CASA COMTAL DE BESALÚ 

Com ja he d i t  al comengamenr de  l'article, les noverars referents als comtes de  
Besalú no es limiten a I'inexisrencia de  Bernat III.2u 

Per comentar, ningú no ha fet esmenr d 'un documenr sense data i una mica 
perrorbador en que Gausfred jura fidelitar al seu ge rmi  Bernar (II), cnmte de  Be- 
salú i li promet ajuda contra qualsevol súbdir deis comtars del seu pare, o sigui del 
Rosselló, Peralada o E m p ú r i e ~ . ~ '  Aquesr Gausfred ha de  ser el fill fadristern del 
comre del Rosselló Guislaberr 11 i d'Estefania i germa del furur comre Girard 1 del 
Ro~sel ló ;~ '  aixb significa que  en algun moment Estefania deixi d'esrar casada amb 

19. 1052: caramenr de Ramoo Berenguer i Almodis; 1066: moment en que Bernat Guillem ti- 
guca Com a camre de Bernlú. El momenr més normal per a situar aquesr docornenr serien els anys 
d'enfrontamcnr dels cornres de  Barcelona amb Guillem 11 despiér que aquesr inromplís la promesa 
de carameni fera a Llúcia, gcimana d'Almodis (1054) i vbanr de la conrbidin enrre elr comres (1057); 
peib no 6s més que una hiporesi. 

20. Apxrt del que direm a conrinuació, podem recordar el cas de Gerberga, primera espora de 
Guillem 1, ja cirar (nota 15). 

21. ACA, Cancelleria, perg. de Berenguei Ramon 11, núm. 42, d'onre de novembrc de 1088. 
22. La menció delr comrars de Peralada i ErnpJrier és ;atribuible al condomini rebiic que man- 

ringueren el5 dos comrars segonr Sanriago SoBn~Quts 1 VIDAL, E/< baronr de Cdin/>rnya, Barrelona, ed. 
Teide, 1917, p. 14. De roca manera ér una sicuació iinbmula que  valdris la pena roinai ir examinar. 
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Guillem 1 de Besalú i es maridi amb Guislabert 11 del Rosselió: només així Ber- 
nat 11 de Besalú i Gausfred es podien dir germans. 

La família de Bernat II ofereix encara més sorpreses. Se'n coneix un casament 
amb Ermengarda, de filiació desconeguda, que Chorror vacui porta Monsalvatje a 
creure que es rractava d'Ermessenda, filla de Pon< 1 d'Empúries, suposició que ac- 
ceptaren Valls i Taberner i Soldevila, i també Rovira i Virgili i que apareix enca- 
ra a la Catafunya Roti~dnica,~~ Ha estar Armand de Fluvii qui ha indicar que no se'n 
coneix I'ascenden~ia.'~ Aurell referma el desconeixement de la seva filiació i resu- 
meix aquesta transmissió historiogrifica, a més d'indicar I'únic document que 
se'n coneix: la restauració de Sant Esteve de Banyoles (1078), publicar per Marca 
i tornat a publicar per Mon~alva t je .~~  

Abans que amb d'Ermengarda, Bernat 11 havia estat ja pero casat amb Sanga, 
el llinatge de la qnal ens és també desconcgiit. Aquest enllac sembla haver passat 
fins ara totalment inadvertit;" al menys no en parla cap historiador ni es fa cons- 
tar en cap dels quadres geneaologics publicars. Tnt i aixb la seva existencia és tes- 
timoniada per dos documents, no dels quals fou ja publicat per Monsalvatje, sen- 
se ometre'n ('entrada corresponent a l'índex onomtistic, i a més ha tornar a ser 
publicar recentment per Marques. Es tracta de la donació feta a la sen de Girona 
per part dels comtes Bernat 11 i Sanca, de l'alberga, els acaptes i les toltes que te- 
nien sobre un alou que la Seu posseia a la parroquia de Parers dampordi ,  molt 
possiblement I'alou que poc abans havia estat llegar a la Seu pels esposos Arnau i 
Nevia; estranyament la mateixa confirmació fou repetida al cap de pnc temps per 
Bernat Guillem tot sol.27 

L'alrre documenr, fins ara desconegut, és la donació nupcial feta per Bernat 11 
a la comtessa San~a .  Encara que no en consti la data, cal situar-lo el mareix any 
1066, entre la mort de Guillem 11 i el document abans citat," a no ser que pen- 
sem que Bernat es titulava comte en vida del seu germi. De fet és un esborrany 

. . 
de ~ a ~ á l u n ~ a , ( 7  vol., Barcelona, 1922-lb37), vol. 111, p.576; Cazalunyo Kom2niia, vol. IV p. 28. 

24. FLUVI~, El5 primitiur, p. 51. 
25. AURELL, dnlons ...,S, 1991, p. 339 i 347. Prl docurnrnt de Bunyoles, MARCA, Marca Hiipa- 

niia, ap. CCXC, col. 1168.1170, j MOKSALVATJE, vol. XI, ap. CCCXLIJJ, p. 319-322. Mosalvarje da- 
i a  coiiecrarnent el docurncnr I'any 1078; Maica ho havia. fer el 1088. En I'ediciá de Marca el docu- 
ment afegeix encara una altra curiosirar, referent a Ramir 11 d'Aragó, que seria masra llaig examinar 
n q u i i  que  dono en apendix. 

26. De fet em vaig comensai a inicrersar pcr la familia comcat de Besalú en topar amb aques- 
ra comressa Sanya, rant perfectamenr documeiirada com desconeguda. 

27. Per la cessió dc Guiliem i Sanya, MONMLVATJE, Noricini, 1901, ap. CCCXXVI, p. 313-314, 
i MARQUES, Coriorai, doc. 135, p. 261, document de 30 d e  sercmbie de 1066. Pei l a  donació d'Ar- 
nau i Nevia, Ibidm, doc. 134, p. 260.261. Per la confirmació de Bernar comce, rot rol, MONSAL- 
VATJE, 1\:<1liciar, "01. XI, ap. CCCXXIII, p. 31 1-312 i MARQUES, Canorai, doc. 136, p. 262. 

28. ACA, Cancclleiia, pergs. de Ramon Beienguer 1, carp. 7, núm. 36 g (ér una copia del se- 
gle xrii), FEI.IU - SALRACH, L'~?rXi/r, núm. 852. 
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(no porra signatures ni, com hem dit, data), pero és interessant perque conté un 
llisrar dels béns del comre (comtats, vescomtats, casrells), que tebricarnenc eren 
donats a la comtessa, si bé aquesta només en podria disposar si no tenia fills so- 
b rev iven~~.  

Per rant cal afegir a I'arbre geneaoibgic dels comtes de Besalú aquesra com- 
tessa Sanga, casada amb Bernar 11 el 1066 i morra abans del 1078, en que Bernar 
11 apareix casar amb Ermengarda. 

Bernar 11 es casi encara dos cops rnés: amb una Matilde, rambé absoluramenr 
ignorada per I'hisroriografia i amb la que convisqué corn a rnínim dotze anys, en- 
rre 1081 i 1093, segons els dos documents que se n'han conservar: l'acta de con- 
sagració de Sanra Maria de Lledó, de 4 de maig de 1081 i la donació de I'església 
de Sanr Martí d'Ogassa al monestir de Sanr Joan de les Abadesses, de 22 de gener 
del 1093.'' 1 finalment amb Ximena, filla de Ramon Berenguer 111 i néca del 
Cid,3" que és citada com a comtessa de Besalú com a mínim en un docurnent de 
1 109.31 

Fruit d'algun d'aquesrs matrimonis fou un fill o I'esperanga d'un fill (segura- 
rnenr de la comtessa Marilde), que apateix citar en la renovació del feude del cas- 
rell de Fenoller a favor de Bernar Torró, el qual promet fidelitat al cornre Bernat «et 
filio eius qui comes erit Bi~ul lun i , , :~~  Bernar 11 morí sense descendencia i amb el1 
finí el comrar independenr de Besalú, pero ben a desgrat seu, ja que en el seu in- 
rent per obtenir descendencia no hi planyé rnatrimonis: aimenys quatre! i sembla 
que al menys per un moment tingué un fill un fill o pensi que el podria renir. 

Les conclusions d'aquesr article crec que com millor es poden expressar és 
cornparanr l'arbre geneaologic tradicional amb el que resulta de la lectura que he 
fet dels documents. 

29. MONSALVATJE, Nnikiar, vol. X1, ap. CCCXLVI, p. 323-328 i ACA. Cancelleiia, pergr. de 
Ramon Berenguer 111, núm. 4. 

30. Tor i que la documenració no cica mui el nom de la fiila dc Rvman Berenguer 111 i de Ma- 
ria Rodeiic, crec que I'nrgumeniació de Vvjay identificanr-la amb Ximena, esposa de  Roger 111 de 
Faix, com ja hrvia iet el P. Mariana i haviv accepcar Bofarull, és suficienrmenr fonamenrada; Prór- 
pero de BoFnRuLL, Lo, ronde* de Barrelona oindiiodui, Barcelona, 1836, vol. 11, p. 194. Vajay urilirza 
un acurar analisi dacurnenral i un  profund coneivemenr del drer feudal per a demosciar que I'erpo- 
ra del darier comre de Besalú no el premori, com s'ha dir: de ser vixí la reva dor (el comtai d'Osa- 
na) hauria passai al seu marir, cosa que no ruccei. Tarnpoc no cenia drer al comrar d'Osona, jaque 
nomér n'hauria rebur la possessió un cop morr el seu pare, Ramon Berenguei 111. El darrer obrracle, 
que el 11 10 Ramon Berenguer confcrér no renir hereu, el salva amb la consraració que la fillñ dota- 
da perdia qualsevol dier a I'herencia parernr. Ximena, nascuda cap al 1105, esporada nena amb Ber- 
na: 11 de Besalú (piicticamenr una ercusa per una opcració política, com passaiia la genervció següenr 
amb Peionella d'hragó), es casaria en una edat normal, el 11 17, amb Roger 111 de Foix, VAJAY, 
~L'iirpect poliiiquc». 

31. Es rracrr de la franquera del drer de coure pa concedida per Bernar Arnau al monesrir de 
Sanra Maria dc Besalú amb consenrimenr del comte Bernai .ei camirisra eius uxoiisr; és un docu- 
ment de 30 de  novcmbie de I'any 1109 del qual MONSALVATJE, XI, ap. CDXIV, p. 382. dóna nomér 
un esrnicte. 



GENEALOGIA TRADICIONAL 

Guillem 1 = 1 Gerberga 
= 2 Adelarda 

I 
Guillern 11 = Esrefania Bernat 11 = Ermengarda 

Bernat 111 = Ximena 

NOVA GENEALOGIA 

Guillem 1 =i 1 Gerberga 
= 2 Adelaida 
= 3 Esrefania = Guisiabert 11 

i 
del Rosselló 

Guillem 11 . 
Bernat 11 = 1 S a n ~ a  

= 2 Ermengarda 
=i 3 Marilde 
= '4 Xirnena 



E X ~ S T ~  EL COMTE BERNAT 111 DE BESALÚ? 

RAMIR 11 D'ARAGÓ 1 EL COMTAT DE BESALÚ 

El document de restauració de  Banyoies, deia a la nota 25 del text, conté una curiosa 
noticia relativp al rei Ramir 11 d'Aragó. El documcnr és de  1078, pero gairebé seixanta 
anys més tard, cap al 1137 O 1138,  s'hi afegí una confirmació que diu: «Ego Ranimirus 
Dei gracia Rex et  electus Tarraconensis e t  Barcliinonensis concedo er confirmo hoc quod 
superius scriprum esr e t  hoc signum facio de  mea m a n u ~ . ~ ~  Que  hi feia Ramir 11 a Ban- 
yoles? en qualitat de  que feia aquesta confirmació? Va ser o va intentar ser bisbe de  Bar- 
celona i arquebisbc de  Tarragona? Afegim-hi encara que no era la primera vegada que 
Ramir 11 visitava aquestes terres; ja e1 1135 havia signat un documenr a Besalú. 

Els probiemes provocars pel restamenr d'Alfons 1 d'Aragó i els fets que ocorregueren 
fins al casament dc Ramon Berenguer IV a m b  i'hereva dSAragó Peronella, són prou conc- 
gun.3%n canvi cls cpisodis que relacionen Ramir 11 amb Besalú ho són bastant menys." 
Li sabem per primera vegada el 1135,  exiliar, j aque  escriii *si Deus recuperaverit in meo 
r e g i ~ m o > > , ' ~  i possiblcment fou des d'aqui, o al menys des del terrirori sotmis al comre dc 
Barcelona, que es concerti la boda a m b  Agries de Poirou, neboda del camte de  Tolosa Al- 
fons Jardi ,  un eltre dels valcdors de  Ramir 11; pero paral.lelament s'hagué de  produir la re- 
cuperació del reialme, ja que el casament t ingué Iloc a Jaca a finals del mateix any. 

El que vingué després també és prou conegur: el neixement de Peronella i el seu Iliu- 
rament com a promesa a Ramon Berenguer IV (1 1 d'agost de 1137). Amb la princesa el 
comte de  Barcelona rebia rota l'autoritat sobre Aragó, fins i tot en cas que Peronella mo- 
rís sense deixar hereu. En canvi Ramir es conformava a m b  ser 

<<rex, dominus e t  pater in praefato regno et in totis comitaribus tuis d u m  mihi pla- 
c u e r i c ~ . ~ '  Aquest alr poder sobre rors els rerriroris sotmesos, fos quin fos el seu o ~ i g e n , ) ~  

32. LFM, 11, 498, de 15 de maig del 1086. 
33. MnRcn. Marra Hirponim, ap. CCXC, col. 1168-1 170 
34. Per cenyir-nos alr aurors mér moderns, en fan bones desciipcions Percy E. SCHRAMM, Ramon 

Berenguer IV, en Percy E. SCHRAMM; Joan-F. CABESTANY; Enric BAGUE, El, prinmi coala-reir: Ramon 
Brrengzur IV, A@nr el Cari, Pera e l  Cnrllic, Barcelona, 1960; Ferran SOLDEVILA, Hiiidrin de Caraliinyz, 
Burcelona'1963, p. 147-169; Josep M. SALUCH, Elproiér dr feirudalirzoiiú, regler $11-Xli. En: Pierre Vl- 
LAR (dir.), Hirtdria d< ~ola luxya ,  vol. 11, Barcelona, 1987, p. 362-366. José Ángel SESMA MuNoz, 
Avqún Medieval, en: Angei CANELLAS LOPEZ (dic.) Avqún en rv historia, Zaragoza, 1980, p. 132- 
l i). <.,lL,C1 q,,i , , l is  <"'l. 3pi)iti I : , : L I I C I  [>rrCI5lOli\  

55 Se n lh, o<#J , , . I c  r ~ c ' n c r , ~  u : \ r t n ~ z ~ ~ l  FLLVIA 1 I . : ~ ~ . . L & > A ,  12' ,,S, .t. ( 8 ,  J.,/ : .lc g,dcs r s ; ~ . . l b  

'1. 1. 1 ,  d.  f l . 1  ,HiJilGii:.~,, XLIV. rii.rii ?S( , -25  ' l1'991> , p .4$1-4(6, cqxc~.~.mcn!  .n p:, 
gines 464-465. 

36. SCHRAMM, Ramun Berengueriv. p. 14. La perdua del regne nomér es por explicar per una in- 
vasió de Gaicia VI de Navarra, aliar o no amb Alfons VI1 de Castrlla, o per la defecció de la noble- 
sa aiagonera (o per tor plegar). 

37. MARCA, Marra Hi~pnniio, ap. CCCXCIV, col. 1284. 
38. Aquesr ulr poder rimb6lic no va ser enres igual prl rei i pel seu gendie; rembla que Ramir 

11 canrinui fenr acres de robirania, sobreior concedinc bcneficis. Aixh degué motivar dos docurnents 
posreiiors pelr qualr Ramir 11 invalidava les donacions que Iiavia fer derprér del rrarpis del poder i 
manava que Ramon Beienguei IV foi tingur r o n  a rei; MARCA, Marca Hi~paniia, up. CCCXCV, col. 
1285, de daia 27 d'agosi de 1137 i ap. CCCXCVI, col. 1285-1286, de dara 13 de novembre del ma- 
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podria explicar que Ramir 11 confirmés com a rei del documeot de Banyoles el 1137 o 
1138. 

La compensació a Ramir 11 pel liiuramenr del reialme a Ramon Berenguer IV no de- 
via ser només la sacisfacció dánomenar-se rei també alr rerriroris del seu gendre; devia anar 
acompanyada de la concessió de la dignitat, el poder real i les rendes que significaven les 
mitrer de Barcelona i de Tarragona. Aquestes havien quedar rot just vacants per la mort 
de sanr Oieguer el 6 de mar$ d e  1137 i devien ser utilirzades per Ramon Berenguer IV 
com a moneda de canvi, rot i que la titulació no sur[ als documentr de cessió suara es- 
mentats: de fet no n'hi ha altra notícia que aqurst documeiit de Bany01es.~~ 

En roc cas Ramir 11 no passi d'electe i encara amb problemes: a Barcelona els canon- 
ges havien escoltit per bisbe Arnau Ermengol, cam a mínim des del iuliol de 1137 i per 
tanr les prerensions de Ramir 11 i potser les de Ramon Berenguer IV topaven amb els de- 
signis del cabilde. D'altra banda segurament Roma no va acceprar que Ramir 11 ocupés cap 
cirrec eclesiisric. Així i tor hi degué havec un estira i arronsa prou Ilarg: Arnau Ermengol 
no fou consagrar fins al 1139 i Gregori, abar de Cuixi,  que seria el nou arquebisbe de Ta- 
rragona, hagué d'esperar el 1143; fins el 1149  no e i t i  documentada la retirada de Ramir 
11 al monestir de Sant Pere cl Vell, d'Osca, si bé és   odia haver produir abans, un cop li- 
quidades les esperances d'ocupar el soli t a r r a g ~ n í . ' ~  

Ramir 11 fou rei per poc remps, pero a pesar d'haver esrat en diferenrs moments elec- 
te p e r a  tres seus (Roda, Barcelona i Tarragona), no aconseguiria mai ser bisbe. De fet po- 
dria moir ben ser que a pesar de l'aelecció», Ramon Berenguer IV no tingués cap interes 
real en dotar Ramir 11 d'un poder efectiu, mal que fos de base eclesiistica. .. 

rcix any; ScHnAMM, Komon Rriengr~w ni p. 17-18, que en rreu conclusionr no pro" encercades: segonr 
eli el darrei documenr ér donai en el momenc en qui. Rarnii 11 decidei* rerirar-se dcfinitivurnenr al 
monescir. Veurem que no era ben bé aixi. 

39. La data de  Ir marr de sanr Oleguer ém el que ens peimet darnr el documenr de Banyoier el 
1137; a rat estirar es podria allargai finr poc abanr de primer de julio1 de 1139, quan fou consagrar 
el nou bisbe de Baicclona. 

40. FruvrA, De oro, p. 465. 


