
MATAR UN REI

El canonge Josep es va mirar el bisbe i, després, va fixar els seus ulls al manuscrit que tenia 

a les mans. Seva era la lletra, però no el contingut.

—No, no, no —negava el bisbe d'Osca, Vidal de Canyelles, i feia forts cops de cap, a dreta i 

esquerra, que amenaçaven de fer caure aquella testa gran i trencar-li el coll que, tot i ser ample, no 

tenia les carns fortes—. No, no, no —repetia després d'un curt silenci amb la veu profunda que 

emprava per llençar els seus sermons i espantar els seus fidels amb les tenebres de l'infern—. No ho 

podem permetre.

—Però, senyor bisbe, és el rei que ho vol —seguia el pobre canonge amb el mateix 

argument i el seu cos petit, amb la cara de guineu, que encara s'encongia més davant del volum del 

bisbe, engrandit per les vestidures.

—Una cosa és allò que el rei Jaume vol i una altra, de ben diferent, allò que convé al regne 

—respongué el bisbe, i va alçar la mà enfundada en el guant vermell, on l'anell destacava 

poderosament—. Com creus que s'ho prendran els nobles quan llegeixin aquestes pàgines? Verge 

Santíssima! En salva ben pocs!

—Si és el que va passar, per què li hem d'impedir? Penso que és una bona lliçó —va gosar 

dir el canonge.

—Una bona lliçó? —aixecà una cella el bisbe—. I tu què en saps, de tot el que ha passat? I 

què me'n dius de l'Església? Com quedem nosaltres? Posa els bisbes i els arquebisbes, als abats i els 

mestres de les ordres al mateix nivell que els nobles. I quan parla de l'Apostòlic? Diu bestieses —

negà de nou amb el cap—. Això sí que no! Darrerament no fa altra cosa que bogeries i aquesta és 

una més de les absurdes decisions que duran el regne a la ruïna, si no aconseguim aturar-lo.

—Què voleu dir? —s'espantà el canonge. El to que havia emprat el bisbe per pronunciar les 

darreres paraules no li havia fet el pes.

—No pateixis, que no penso fer-li cap mal. La llei de Déu ens ho prohibeix —somrigué 

Vidal de Canyelles. Ai! Aquell pobre canonge tenia massa imaginació i veia fantasmes pertot arreu

—. Quan dic aturar-lo, vull dir impedir que aquest escrit surti a la llum tal com està. 

—Però és sincer —digué el canonge—. Ell mateix reconeix les seves errades. Fins i tot, no 

s'està d'explicar les seves relacions pecaminoses.

—I ho explica com si fossin heroïcitats! —es desesperà el bisbe—. No és cap bon exemple 

i… què dirà l'Apostòlic? Què diran a Roma? Això de mossegar els pits… Serà un cop terrible per a 

la reina. És comprensiva i amable i Déu li ha concedit una bona dosi de paciència, però com 

reaccionarà quan llegeixi aquestes coses? Serà la riota de tota la cort. I què me'n dius, d'aquesta 



bajanada de l'escola dels sons...? On s'ha vist! A més, no cita el nom de qui li va ensenyar tot això. 

Per què?

—Jo també li ho he preguntat i ell m'ha respost que va donar la seva paraula que mai no 

esmentaria aquest nom —respongué el canonge, però el bisbe se'l va mirar amb un posat de no 

creure'l.

—Ni parlar-ne. Encara es podria prendre per un miracle o per una inspiració divina. En una 

persona com ell? —negà de nou el bisbe amb forts cops de cap—. S'ha de suprimir.

El canonge es va quedar en silenci. Suprimir, deia el bisbe. Suprimir… què? Ell havia 

escoltat el relat de llavis del rei i era coherent. Ni hi mancava res ni hi sobrava res, segons el seu 

punt de vista. Va abaixar els ulls i va repassar pel damunt els fulls, va aixecar la mirada per fixar-la 

en Vidal de Canyelles, va prémer els llavis i, després d'uns moments, féu:

—Com?

—Doncs, eliminant-ho. Ho treus i ja està —encongí les espatlles el bisbe i aixecà les mans 

amb els palmells enlaire.

—Llavors la història perd el seu sentit.

—Això no és història, sinó… sinó…  el relat d'uns fets —callà un instant el bisbe, com si 

hagués trobat l'argument que feia estona que cercava—. Això mateix. Els fets del rei Jaume. I un 

rei, el que ha de fer és justificar les seves accions. Comprens? —va demanar i, en veure que el 

canonge feia un posat de babau, explicà—: Un rei justifica els seus actes per tal que la història 

sàpiga les raons que el van conduir a fer el que ha fet.

—I no és això el que ell fa? —s'estranyà Josep.

—No! —cridà el bisbe—. Ell va molt més enllà i explica intimitats que no ha de conèixer 

ningú. Només fets. Això és el que cal, perquè la història és el recull dels fets, no pas dels 

pensaments ni dels sentiments. Ha de ser objectiva i freda, però el rei Jaume ens està donant la seva 

versió dels fets, allò que ell pensa que va passar.

—Tanmateix, va passar.

—Ja ho sé que va passar! —es desesperà de nou el bisbe. Aquell babau tenia un cap molt dur 

i calia donar-li tots els detalls, amb ets i uts—. Però, potser no ben bé com ell ho explica. El rei va 

camí dels quaranta. Encara és jove i té força descendència. Hem de vetllar per ell. Ho entens?

—Ho entendrà ell? —titubejà el canonge.

—No ha d'entendre res —somrigué el bisbe amb benevolència, per no perdre la paciència—. 

Li has d'explicar que són les seves memòries i que unes memòries mai no han de sortir a la llum 

fins que el seu autor és mort. És el seu testament per a les generacions futures. A més, això només 

compren una part de la seva vida —va senyalar el manuscrit—. Encara no està acabat. 

—Ell diu que són els graons que el van conduir fins al tron i que tots plegats hauríem de 



prendre consciència de l'ensenyament que hi ha al darrere. Virtus unita fortior. La unió fa la força. 

M'ho ha dit mil vegades i això és el que ell vol que els nobles entenguin —s'aturà un instant—. Els 

nobles i tothom, fins i tot el poble planer. Diu que tothom ha de conèixer allò que va passar i 

prendre'n bona nota per tal que no torni a repetir-se.

—Si ho diu amb aquestes paraules, ja m'està bé, però si per donar una lliçó es carrega els 

comtes, vescomtes, barons, senyors i tot aquell que gaudeix del poder, doncs… —aixecà les celles i 

tombà lleugerament la testa cap a un costat—. M'entens?

—Penso que sí, senyor bisbe —afirmà el canonge, encara que no gaire convençut—. 

Tanmateix, com li ho dic, a ell? No li puc dir que suprimirem una part dels seus escrits —es posà 

neguitós—. Diria que ja tornem a influir en les seves decisions, que volem manar més que ell. Ja 

sabeu com s'enfada quan li porten la contrària. Penso, fins i tot, que em mataria en un d'aquests 

atacs d'ira que té —s'esgarrifà—. Hi havia moments, quan em dictava, que la cara se li enrogia de 

ràbia i havíem d'aturar-nos perquè el cap li feia mal.

Els mals de cap del rei… Tothom n'estava al corrent. I els atacs de ràbia… Molts els havien 

patit. Fins i tot un bisbe. En pròpia carn! Quantes barbaritats havien tingut lloc en els darrers anys? 

Tanmateix, aquell escrit era la gota que feia vessar el got i ell ho havia d'impedir a tot preu.

—A veure si m'entens bé. Si ell encara és viu, i Déu vulgui que per molts anys, no li cal 

escriure el que vol dir, perquè ho pot dir. M'explico amb claredat? —va fer el bisbe—. Ara ha 

d'acabar de redactar tot el que ha passat des de la conquesta de Mallorca i de València, perquè d'aquí 

extraurà un nou ensenyament. Quan Nostre Senyor el cridi al seu costat, que Déu no vulgui que 

sigui aviat, ja no el tindrem i, llavors, serà quan necessitarem dels seus escrits. Per recordar-lo, per 

recollir la seva experiència i per saber el que va passar de debò —explicà el bisbe, va clavar els seus 

ulls en els del canonge i preguntà—: Veus per on vaig?

—Sí, senyor bisbe —afirmà el canonge, amb el cap—. Penso que us he entès perfectament.

—Molt bé —afirmà el bisbe, també amb el cap. Llavors canvià de to—. Doncs ara torna i 

parla amb ell. Però, fes-ho amb subtilesa, que ell no s'hi pugui negar. I, sobretot, procura que només 

hi hagi fets. Totes aquestes idees sobre la noblesa, els bisbes, les seves amants… no són massa 

edificants per a la gent del poble. No ho entendrien i encara hauríem de posar-hi pau, perquè la gent 

ignorant de seguida s'esvera. Entesos?

—Entesos, senyor bisbe. Es farà tal com vós voleu.

El canonge es llevà i començà a recollir els fulls del manuscrit.

—Millor els deixes aquí.

—Senyor bisbe…

—Sí, home, sí. És millor que me'ls quedi jo. Així els podrem estudiar i corregir-los —

somrigué el bisbe.



—I què li dic, a ell?

—Un rei no pot esperar que un llibre dictat per la seva boca quedi tal com raja. Què en 

pensaria la gent, de trobar una redacció tan poc acurada? —preguntà el bisbe amb estranyesa.

—Ell reconeix i accepta que no és gaire instruït —digué el canonge amb expressió 

d'evidència—. Per això explica que no va tenir temps per formar-se gaire en les lletres.

—No és la idea que el poble té d'ell i no la podem malmetre. Com se l'escoltarien, si ja 

comença dient que és tan ignorant com ells mateixos? —obrí els braços el bisbe—. Per tant, ens el 

quedem per acabar de redactar-ho amb paraules entenedores. 

—I si em demana quan el tindreu acabat?

—És difícil de dir —respirà fons el bisbe, i féu un silenci—. Si l'hagués redactat en llatí, la 

cosa seria diferent, però en fer-ho en català…

—Ell vol que sigui escrit en la llengua del poble. Ferran de Castella també ha emprat el 

castellà i…

—No em sembla pas malament —el tallà el bisbe—. No hi estic en contra que el poble 

tingui dret a conèixer la història, però de vegades no és convenient explicar-li tot. A més, aquestes 

llengües noves no tenen la riquesa del llatí i costen més de corregir. Per això és difícil de dir quan 

estarà a punt. Això és el que li has de fer arribar. Ell ho entendrà de seguida, si ets prou convincent i 

empres les paraules justes.

—Així ho comunicaré al rei.

El canonge Josep va sortir de la sala i el bisbe es va quedar pensarós i contemplà els fulls 

que hi havia damunt de la taula. Allò era pitjor del que pensava. 

La sinceritat, quan és excessiva, deixa de ser una virtut i esdevé un arma terrible, més que no 

pas un defecte. Pensava. I un arma en mans del poble pot provocar revoltes. La història és bona, 

sempre que ensenyi coses, perquè és la font de l'experiència. Tanmateix, cadascú ha de tenir accés a 

la part que li correspon i no anà més enllà del que és convenient per a la pau i per a la seguretat de 

tots plegats. El rei és el rei, naturalment!, però si no té consciència dels perills, bé se l'ha d'ajudar i 

protegir. 

Jaume és un gran conqueridor. Però, també és massa vehement, massa… impulsiu, massa… 

sincer. Afegí a les seves reflexions. També hauria volgut afegir que era un bon rei, perquè havia 

estat un gran rei, però els darrers anys… Mare de Déu! Ningú no podia negar que durant tota la seva 

joventut va haver de lluitar per tal d'aconseguir la unió de totes les terres d'Aragó i de Catalunya. 

Tot i així, va haver un moment que va canviar. Què havia passat? Ningú no s'ho explicava.

Va abandonar el seu despatx i es dirigí a la petita capella personal. Allà s'agenollà i resà.

—Oh, Déu! Senyor Totpoderós! Il·lumineu el vostre servent i indiqueu-li el camí —va fer en 

veu alta.



Després tancà els ulls i recordà els anys que havien passat. Quan va ser que Jaume va 

canviar? Quan s'havia iniciat aquella disbauxa? I va repassar mentalment els grans episodis de la 

història del regne.

Com pot un gran rei esdevenir foll? Decisions a corre-cuita, absurds testaments que 

modificaven altres testaments, actes brutals, aventures sense cap mena de sentit,… No era 

d'estranyar que algú pensés que era millor que desaparegués. Mare de Déu! Tot plegat s'havia 

embolicat fins al punt que ningú no tenia les idees clares.

La major part dels rumors apuntaven a un únic punt. Matar un rei! Aquella era la decisió que 

començava a prendre forma entre nobles i prelats. No seria el primer cop que la història recollia un 

acte tan ignominiós. Però… i llavors…? Qui pujaria al tron? Alfons…? I de quin regne? D'Aragó, 

de Catalunya, de València, de Mallorca…? O, tal vegada, de tots? I, si era així, li ho permetria la 

reina? No! Evidentment que no! I esclataria una revolta que esdevindria guerra civil entre els 

partidaris de cadascun dels fills del rei Jaume. On quedaria, llavors, l'imperi?

Jaume no era un bon rei, havia de confessar. Però ell era conscient que no sempre havia estat 

així. En altres temps havia sabut escoltar els consells i, encara que no els seguís, les seves decisions 

eren assenyades. En moltes ocasions s'havia enfrontat als nobles i… a l'Església, però, si el bisbe 

era sincer, prou vegades li havia de donar la raó. Els interessos personals, la cobdícia i l'afany de 

lucre havien estat la senyera de molts dels que l'acompanyaven. Tanmateix, en els darrers anys…

—Senyor, què és el que ho va fer canviar tot? —demanà de nou en veu alta.

Es va aixecar i tornà al seu despatx per seure's a la taula i prendre l'escrit. L'havia de llegir 

amb calma.

Hores després, cansat, abandonà la lectura i tancà les parpelles. Allà, en aquell escrit, havia 

de trobar la resposta. Un home, foll o no, es confessa quan recorda la seva vida i, encara que no ho 

vulgui, explica secrets que mai no pronunciaria. Només cal saber llegir sota les paraules.

Durant els dies següents va repassar amb molta cura cada pàgina, cada paràgraf, cada frase, 

cada paraula. Cercant què? No ho sabia ben bé. Només sabia que havien de trobar una solució. I 

ràpida!

Replegà els fulls i se'ls endugué. Pel moment els tancaria en un cofre, perquè abans de 

començar a revisar-los havia de meditar amb calma. Dubtava de si havia de parlar amb el bisbe de 

Barcelona i el de Lleida i amb l'arquebisbe de Tarragona, perquè algun d'ells no se sentiria massa 

content amb el tracte rebut. Potser ja ho sabien, pensà. Aquestes notícies volen i si ja es comentava 

que algú volia acabar amb el rei perquè la situació era insostenible, i llavors el drama es podia 

desfermar en qualsevol moment. 
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