a falsa aventura
d*un rector de poblé
«En nom de nostre senyor
Jcsuchrist. e de la sua
bcnayunturuda marc humil
sempre verge Maria. no.slra
dona, amén.
Aci comenga lo «Libre deis
feyts d'armes de Catalunya».
somariament c curiosa que.n
scrich jo Bernal Boades.
preveré, deservint la sgleya
parroquial de nostra dona santa
Maria de la vila de Blane.s,
batxeller en decrets...»
Amb aqüestes paraules i
encomanant-se a Fadvocació
divina, iniciava l'eclesiástic
Bernart Boades Tamplia
redacció del Libre del.sfcyis
d'armes de Catalunya, un texl
considerai cabdal díntre la
historiogragia catalana
medieval. El fill de Bernal i
Berenguera Boades de Salitja,
nascut entre 1360 i 1370. degué
escriure la crónica a partir de
1410 i fins al 1444, anys en qué
ocupa la rectoría de Blanes. En
concrct molts cxpcrts han cregut
fins fa relativamcnt poc que fou
el 1420 quan l'autor dona per
culminada aquesta relació de
fets i episodis histories que
tracten des de la vinguda deis
cartagineses fins al moment
precís de la mort de Ferran
d'Antequera —el primer rei de
la dinastía castellana deis
Trastamara—. ocorreguda el
1416.
Hi ha referéncies que Bemat
Boades, el fill instruTt d'una
masia principal, s'havia dedicat
a les animes deis fidels de
Medinya i de Sant Dalmai abans
d'excrcir el seu ministeri a
Blanes on hi romangué trcnlaquatre anys. Dos segles després,
un altre rcligiós, c! frare mfnim
Joan Gaspar Roig i Jalpí. nat a
14

aquesta vila marinera, trobaria
«en un racó amagal d'una
notaría», el lext de Boades. que
havia qucdat Inedit. Segons que
explica el mateix Roig i Jalpí, a
la darreria del segle XV el
cosmograf Jaume Ferrer havia
fet reproduir al seu erial Rafael
Ferrer Coll l'original molí
inalmés de mosscn Boades amb
el proposil de donar-lo a
Festampa. Pero la impressió no
arriba a realitzar-sc perqué
Jaume Ferrer hagué de marxar a

Sicilia el 1488, per ocupar-se
d'imporlanls afcrs i s'oblida del
manuscril deis «Feyts d'aniics».
Roig i Jalpí. en eanvi, tan
bon punt com li arriba a les
mans rcscrii. coniprenguc el seu
valor i de seguida en trague una
copia, D'aquesla manera salva el
text de mosscn Boades i I i dona
projecció pública. Elcclivamcnl,
des del segle XVII fins a la
primera meilat del XX.
intel-lectuals reconeguts de la
talla de Torres Amal. Maria
Aguiló, el pare Fidel Fila, Lluís
Nicoiau d'Olwer. Jordi Rubio i
Balaguer. Enrié Bague. Ferran
Valls i Taberncr i Ferran
Soldevila destacaren la
importüncia de Tescrit i situaren
el seu autor, el noi de Salitja,
dintre la plciadc deis cronistes
catalans amb majúscula. És a
dir. al costal de Ramón
Muntancr i Bcrnat Desclot.
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Grácies a l'edició del Libre deis
feyís {¡'armes de Catalunya es
concgucren, a niés a mes,
algunas pinzeJiades de la
biografía de Bcmal Boades: els
seus estudis a Bolonya. Testada
a Roma on ireballá a la
Biblioteca Vaticana, el tráete
personal anib el papa Benel XIII
i amb altres figures del seu
lemps...
Tot. o gairebé tot. era
menlida. El clergue de Salitja no
Iiavia parlal maí amb el
Pontífex. ni era un home
viatjant, ni molt menys havia
redaclat el famas Libre deis fevís
d'armes. Senzillamenl s'havia
limilal a ser un pacific rector de
poblé, scnse cap inlTucncia en
els fets del seu lemps. Eli, de
tota manera, no tenia cap
responsabililal en la falsificació
de qué fou objecie la seva firma.
Tot plegat era un muntatge, molt
bcn uanial. de fra Roig i Jalpí,
qiii no va Irobar cap manuscrit
en cap notaría, sino que ell
malcix escrigué el lext. El fcl de
fcr-lo aparéixer com un Ilibre
del XV no tenia gaire res de
peculiar aleshores. al segle
XVII, quan prolifcraven els
anonienats «falsos cronicons».
Sembla ser que el frarc, cronista
reial per a la Corona d'Aragó,
pretenia l'exaltació de les senyes
d'idcntiíat i del passat gloriós de
Catalunya, defcnsant albora la
seva vinculació a Espanya, en
uns nionicnls en qué governava
la casa d'Áuslria de lona
vocació centralista. 1 pensava
que si el documcnt s'invcstia de
certa vellor, es consideraría mes
creiljle, í, dit sia de passada, ell
evitaría a un nivell personal,
qualsevo! problema amb la
censura de Tépoca.
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como de los paliados.
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Siguí com sigui, el frarc
hiancnc sabe inventar una
historia que cnganyá nioits
expcrls. Sensc Icnir-ne cap nicrit
—ni cap culpa— Bemat Boades
ha estat gairebé Ires-cents anys
pujat damunt d'un pedestal de
gloria. Fins que Fha fcl baixar
un altre historiador. Miqucl Culi
i Alcnlorn qui, el 1948. publica
un extens estudi que posa de
manifcst, a partir d'una acurada
tasca d'invcstigació, la mentida
histórica. 1 ara el pacífic rector
de poblé torna a ser esmentat per
historiadors i novel-listes. De
nou involunlariamcnt. perqué el
que s'intcnta es homenatjar no a
ell. sino al íals Boades, a Joan

Í3^

Gaspar Roig i Jalpí. aquest any
1991. en qué es compleixen trescenls de la seva mort. En aquest
scnlii rAjunlament de Palafolls
n'ha pres la iniciativa,
promovent diversos actes de
reconeixement a la figura del
(Vare mínini. que van des de la
publicació d'una novel-la que
recrea el segle en qué va viure.
fins a l'estrcna d'una obra
teatral, passant per la
inauguració d'una pla^a.

CARME VINYOLES
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