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ExceHentissim i Magnific Senyor Rector, 
Digníssimes Autoritats, 
Esti mats Col legues, 
Senyores i Senyors: 

La professió universitari a, en els dos vessants de docencia i 
d 'investigació, té no poques satisfaccions; mentre que en el primer 
hi ha el mestratge i la satisfacció de donar el que es posseeix 
eientifi eament als deixebles, en el segon cal esmentar les noves 
perspectives que es traben en la invest igació i les relacions cientifi
ques amb els col legues d'altres universitats i d'altres paisos. Aixi, a 
traves d'una l1 arga vida universitaria es prcn contacte, s'intercanvien 
punts de vista i es donen orientaciollS per a la in vest igació de temes 
de la nostra hi storia als col legues de fora. I tot aixo ca usa una gran 
sarisfacció profcssional. 

Unes vega des aquests lIac;os d'investigació han estat amb l' esca
la del vell professor Finke, que va deixar un estol d ' investigadors 
germanics al voltant de temes institucionals de la historia de Cata
lunya; d'altres ha estat I' escola deis historiadors italians -Era, 
Boscolo, Pistarino, Pontieri- amb les relacions entre Catalunya i 
Napols, Sardenya i Sicilia. 1 ca l no oblidar els hispanistes francesas, 
e1s «catalanófils» - Dufourcq, Wolff, Bonnassie- tan lligats a la 
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nostra historia medieval. Finalment, elsanglosaxons, alguns anglesos 
- Russell , Hillgarth - i un petit grup de nord-americans. 

Doncs bé, aquell a satisfacció a que feia referencia avui pren un to 
molt més intens, més sentit, perque es tracta de parlar i de presentar 
un bcnvolgut col·lega amb el qual hem parlat tantes vegades de fons 
documentals i deis problemes que teniem amb les nostres 
investi gacions. 

Després de la Segona Guerra Mundial, la nostra história ha rebut 
una contribució nova amb els historiadors dels Estats Units. Podriem 
citar alguns autors que ens ho demostren: Josiach C. Russell , Hilmar 
C. Krueger, A.R. Lewis, George C. Mil es, C. Merriman , J. Lee 
Shneidman,John Clement Schideler, Paul Frecedman, entre d 'alt res; 
i sobretot, per la seva extensa bibliogratia i la qualitat deis seus 
estudi ssobreels problemescatalans que han tractat, P. Robert BUIllS, 
jesu"ita, i Thomas N. Bisson, que tenim el gust de presentar avui. 

D'aquest il ·lustre in vesti gador i escriptor d ' hislória medieva l és 
del que ens hem d'ocupar: ha estar Professor Assis/a1lT a la Brown 
Uni versity i a Princenton, després a Berkeley i actualment a Harvard. 
És membre de l' American Philosophical Society , Fellow of the 
Medieva l Academy of America , de la lntelllational Commission ror 
the History of Parlamentary Institutions i de tantes altres com es por 
comprovar en el curriculum que figura a I'opuscle que es repartirá a 
la fi d 'aquest acte. Al nostre pais és corresponent de la Rcial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona i de 1'1nstitut d 'Estudis 
Catalans. 

Peró pel damunt deis titols i honors que pot tenir, el gran va lor del 
Dr. Bisson és la seva gran aportació a molts dels problemes que tenia 
i té la história medieval de Catalunya i en alguns casos de tota la 
Corona d' Aragó. 
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Les llargues estades que el professor Bisson ha fet a Barcelona, 
investigant dades deis vells pergamins de la nostra historia, li han 
permes aprofundir en els estuclis catalans i parlar perfectament la 
nostra lIengua, que fins i tot empra en la seva correspondencÍa amb 
els col'legues cata lans. 

Han estat les seves publicacions i intervencions en colloquis i 
congressos les que li han donat aquest presti gi com a historiador de 
la nostra terra durant els segles medi evals. 

El seu currículum respecte a les publi cacions relati ves a Catalunya 
va comenc;:ar fa mes de vint-i-cinc anys: es va iniciar amb UD tema 
d' institucions relatives a zones de I'altra banda del Pirineu, que 
concretament es refereix a les assemblees representati ves del segle 
XIII , estudi editat a Princeton el 1964. Sobre el mateix tema cal 
remarcar el seu estudi sobre I'organització de la pau - recordem la 
importancia que ha tingut a Catalunya la pau i treva- a la Catalunya 
del segle XII. 

I tot seguit un anicle sobre hi storia de les mentalitats, metode tan 
nou en aquell moment; a aixo responia la seva rile lIIilitary origills 
olllledieval represelllalioll (1966). 

La decada deis setallta fou d'una gran producció cientifica, cartot 
just el 1972 publicava als Studia Gralialla treballs sobre assemblees 
politiques. Pero els estudis de Bisson comen,aven a adrepr-se cap 
a la históri a socio-economica i fi scal , tasques que s 'avenien molt 
amb els corrents historics delmoment. Ai xí, publicava en angles i en 
frances treballs sobre la moneda a Narbona al segle XIII -Confirlllalio 
lIIonele, i sobretol Conservaríon olcoillage . .. - a Fran, a,a Catalunya 
i a Aragó. Aquesta publicació conté una aponació molt destacada a 
la materia dins les dues-centes llargues planes que compren. 
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La historia institucional, dinsel mateix decenni, es ben remarcablc 
amb la publicació d 'un document desconegut del 1205, sobre el 
senyoriu reial a Besalú o bé el QlIalllo personam 11Iam. 

A la darrera década, la seva producció va atényer un nivell 
científic de síntesi molt alt en publicaren anglés la seva obra cabdal, 
Fiscal Aceoanles 01 Calalonia entre 1151 i 1213 en dos volums, i, 
sobretot, The medieval Crmvn 01 Aragoll. A shor! History, cn un dcns 
volum. Aquesta obra fou traduYda al catalá per I 'editorial Crítica amb 
el titol Hislória de la Corona d 'Aragóa I 'Edal Mújano, totjust fa tres 
anys. Cal remarcar que aquesta obra representa una novetat ¡enint en 
compte que des de Giménez Soler, I ' any 1930, no s' ha publicat una 
símesi d'Historia de la Corona d'Aragó. 

Paralellament a aquestes dues obres de sintesi, va continuar amb 
estudis economics més concrets: Coinages 01 Barcelolla, que s' enfi la 
cap al segle XII, i també amb Credil, Prices alld agrarian prodllclion 
in Colalonia. A Templaraceolllll, dedicat tot al segle xlI ,queés I'época 
de la seva especial ita\. I al costat deis temes economics, aquells afins 
de les institucions: A general COllrl 01 Aragon, sobre el tema de les 
crisis de les franquicies catalanes al segle XII i el domini feudal al 
PallarsJussa, densartiele publicat precisament a la revista Medievalia 
de I'lnstitut d'Estudis Medievals e1'aquesta universitat. 

Del gairebé centenar e1c tito ls que cs poden repassar en el seu 
currículum, n 'hem extret aquells que han destacat més per la seva 
repercussió en el coneixement de la nostra historia. Digucm ara, 
pero, el que ha represcmat la seva aportació científica a la hi storia de 
Catalunya deis segles XI-XII, cspecialment del XII, i en general de 
l'edat mitjana catalana. 

Des del punt de vista d ' Historia institucional són remarcables els 
seus estudis sobre les assemblees, la representativitat d' aquestes 
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centúri es i I 'anali si que en fa com a precedent de les Corts medieva ls 
catalanes. Peraprofundir la qüest ió, el professorde Harvard comenl'a 
estudi ant el que s' havia desenvolupat al L1eng uadoc, car les assem
blees de pau van comen<;ara I 'alt ra banda del Pirineu, i despreS I 'abat 
Oliba les va instaurar a Catalunya , i les va compl etar amb la treva. 
Aixi va poder arribar a l 'estudi de la pau a Catalunya a J'epoca en qué 
ell s' ha constituH en veritable especialista . Ma lgrat aq uesta 
especialització, ca l no oblidar que Cata lunya esta va integrada a la 
Coronad'Aragó i pcraixo va estudiar les Corts d'Aragó i concrctamcnt 
les convocades per Jaume 1 en preparació de J' empresa de la 
conquesta de Mallorca. Els domini s feudals al Pall ars o el senyoriu 
reial sobre Besa lü integren també aquest vessant institucional. 

La hi storia economi ca, el conreu de la qual roma n tan arrelat a la 
hi storia actual, s' ha benefi ciat deis estudi s de Bisson d ' una manera 
extraordinaria: una de les se ves metes ha estat 1 'estudi de la moneda, 
pero no des del punt de vista numismati c, com el que ens brinda a la 
moneda de Narbona. Aq uesta especialitat, no obstant aixo, es veu 
molt superada en la sintesi sobre J'encunyació de monedes no sois a 
Catalunya sinó també a Fram;a i a Aragó: així s'examinen, com a 
noves aportacions, les Illutacions en les noves encunyacions des de 

la Normandia, I'illa de Fran<;a i Catalunya; remarca la import imcia 
deis juraments en atorgar noves monedes o en confirmar-les per part 
deis comtes-reis. I tot aixo va acompanyat d ' un bon apendi x docu
mental provatori del que afirma. 

Les qüesti ons fi scals estudiades per Bisson constitueixen una 
veritableaportacióal tema, ben poc tractat finsara per la hi stori ograli a 
catalana : el professor de Harvard es refereix al s regnats deis tres 
primers comtcs-reis, de Ramon Berenguer IV a Pere el Catolic, 
passant per Alfons 1, i conclou di enr que una Il arga tradició 
disgregadora preva lia sobre els esfor<;os de centralització per al 
domini reial de les fin ances. L-estudi té un gran interés perqui: ha 
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desxifrat els rars documents, que en són més de cent, on fi guren els 
comptes reial s, editats segons les nOflnes de la Comissió Intemac io
nal de Diplomática. L'autor tracta una gran quantitat de problemes, 
espeeialment al voltant de les qüestions financeres del temps de 
Jaume I el Conqueridor. Perals primersanys d'aquest seglex lIl ,Bisson 
ens ha donat una serie de dadessobre la fi sca litat i lasevaorganitzaeió, 
completament desconegudes tins ara, i també sobre el gran paper 
deis templers en I' administració de la hi senda reia!. 

Un capital a part mereix la seva obra, escri ta en angles i tradu'ida 
al catalá fa ben poe temps sobre la Corona d ' Aragó. Aquest lIibre és 
una síntesi molt acurada de la nostra histori a dins la Corona i té per 
objecte la di vulgació entre el públic anglosaxó de la nostra historia. 
S 'estén sobre mol tes innovacions, que ara no podríem recollir, pero 
si que podem esmentar almenys els capítols sobre les institucions 
representati ves: les assemblees i els precedents i descabdell aments 
de les Cons, i la defini ció de la Corona d ' Aragó com una institució 
de tipus federatiu i la seva constitució, que «fou un acte de logica 
política del seu temps}). Aei podriem esmentar la seva visió del 
Compromis de Casp: «Els eontemporanis s'angoixaren davant del 
problema que fo u considerat méscom una qüestió políti ca que no pas 
legal i que lesconsideracions patriotiques no eren les més importants». 

Sobresurt en aquesta darrera obra I'estudi que hem esmentat 
sobre les assemblees, que representen per a la seva época una gran 
modernitat a l'Europa del seu temps. I tenen un signifi cat ben 
remarcable fins a la constitució deis Parl aments i les Corts. 

Per acabar voldria encara referir-me a uns trets de la personalitat 
del professor Bisson reeollint unes Iíni es d ' una carta que, escrita en 
catalá, em diu textualment: « .. . i com a ami c de Catalunya .. . he 
trobat els meus am ies de treball i de cor, amics d ' una vida, entre 
vosaltres. Els mill ors records meus són els matins tranquils a l' Arxiu 
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de la Corona d 'Aragó -el vostre Arxiu -, els nens, el sol de la pla,a 
del Rei, amb els ami cs del segle XII ... ». 

1 aquesta actitud seva vers la centúria tantes vegades esrnentada, 
aquest enamorament de la ciutat comtal i de Catalunya, em porta a 
pensar amb el que representa per al conreu de la in vesti gació 
historica i per al lIlérier de fer historia I'atracció deis temes que 
s' investiguen i sobre els quals s'escriu després. Recordo respecte 
d'aixó una frase de I 'historiador francés Fernand Braudel, expressada 
en el seu lIibre sobre el món Mediterrani . Braudel confessa que li ha 
plagut sempre el Mediterrani , pel qua l sentia una simpat ia. 

Aixo posaria el problema de quina ha d' esser I'actitud de I' hi s
toriador da vant la temática que es propasa analitzar, estudiar i sobre 
la qual vol escriure: I' etern problema de I 'objectivitat . Hi va haver un 
temps en qué es pretenia que el tema eleg it per un hi storiador no 
havia d'ésser del seu gust, fins a tal punt que un gran historiador, com 
Seignobos, aconsellava als seus deixebles que escollissin un tema 
que no els agradés, per tal de moure's dins de I'objecti vitat mes 
absoluta. Davant d 'aquestes exageracions del positivisme historic, 
ha estat necessari de plamejar-se aquest problema, que naturalment 
ara sois al'ludirem; el que sí que podem dir, pero, es que grans 
historiadors com Jacq ues Pirenne, respecte a Bélgica, per exemple, 
o com Lucien Févbre quant al Franc Comtat, o el nostre Ramon 
d' Abadal respecte als orígens de Catalunya han sentit una gran 
simpatia per lIurs temes i no han errat pasen el camí de I'objecti vi tat 
historica. I aquest es el cas del nostre amic nord-americá respecte a 
Catalunya, per la qual senttanta de simpatia , tant d ' afecte. Per aixo 
Bisson parla deis seus amics catalans d'avui i d'aquells del segle XII, 

que tan be ha estudiat , d 'aquellscava ll ers templers, perexempl e, que 
eren els que administraven els cabals de la corona en aq uella 
centüria . Certament , la simpatia, ¡'a fecte, vers una epoca, vers un 
país, aj uda a fer la historia - al capdavall el científic, el bioleg, deixa 
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de sentir entusiasme i afecte vers el seu problema en el microscopiO; 
sempre, peró, tcnint prescnt que ca l vigilar que aquesta afecció no 
traeixi I'objecti vitat necessária. Aq uesta és la gran servilud de la 
hi stori a, que, com s' ha dit tantes vega des, no I'escriuen els imgels, 
sinó els homes, juny its dins d ' unes coordenades de temps i d 'espai. 

No obstant, el professo r Bisson, respecte a Catalunya fa la 
historia, com ha escrit Braudel referint -se a un altre historiador, com 
si es tra ctés d'ulla persona, segon s la seva inclinació d' ul1 
micronacionalisme tendre, mesurat, simpatic, peró amb una gran 
rigorositat científica, basant-se en una correcta interpretaeió de les 
fonts, d'aquell s centenars de pergamins, sense data molts d 'c\l s, que 
ha Iri at pcr argumentar les se ves tesis. 

I per posar punt final a aquestes Iini es, pennctcu-me que esmcn
ti un fet ben signi ficatiu : el rei Jaume 1 a la seva Crónica manifesta 
que en la seva infantesa ... «tola la renda ... en Aragó e en Catalunya 
era empenyorada lro aIs jueus e als sarrai'ns . .. e no havíem, quan 
nos entram en M ontsó, que menjar ¡sí era la terra tan destroYda e 
empenyorada!» Dones bé, el professor Bisson ha estudiat els 
documents de ¡'epoca i ha pogut escri ureque, certament, el fi sc reial , 

després de la mort ele Pere el Catolic i durant la minori a d' edat de 
Jaume 1, esta va totalment exhaust, tal com deia el rei a la Crónica; 
aixi, el professor de Han 'ard ens ha pogut oferir, amb les seves 
investi gacions, un panorama económico-fiscal, encara queengoi xant 
perqué I 'época ho era, ben eomplet. 
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AL VOLTANT DE LA INSTlTUCIÓ 
DE LA PAU 1 EL PODER 

PER 

THOMAS N. BISSON 



És un gran honor per a mi ésser distingit en la fOfma que us 
proposeu. Perquc els estudis que he fet sobre la historia de la vostra 
terra han estat com la feina d'un menestral, d'un artesa que no pot 
evitar sorpresa quan la seva labor atrau atenció. D'altra banda, jo sóc 
un estudiós estranger que sempre ha considerat un privilegi el fet de 
treballar a Catalunya: un privilegi haver estat acollit tan amablement 
als vostres grans arxius i biblioteques, un privilegi haver apres 
lli90nsdenotablcsespecialistesen la historia i paleografia hispimiques, 
un privilegi haver fet amistats per tota la vida. Finalment, m 'abelleix 
l'oportunitat que em depara aquesta ocasió per expressar la meya 
convicció que la historia medieval de la Corona d' Aragó esta en 
aquests moments, a la darreria del segle xx, sorgint de la seva epoca 
heroica d'erudició. Aquest enunciat es potser dcsconcertant. Amb el 
vostre pennis m'esmer9are tot seguit a explicar qué vull dir amb 
aixo. 

Deixeu-me que parli primer del que a parer meu es el repte de la 
historia de Catalunya. 1 no em refereixo al que pugui ser únicament 
o patrioticament catala; m 'interessa de fet tota la Corona d' Aragó en 
el seu aspecte mésampli i de més llarga durada a I'Edat Mitjana: una 

Nota: Vull regraciard mcu amíe Joan Gili. que ha tradu'it aquc~tcs ratllc~dc I'angll:!-; 
i ha fel valuosossuggcrimcnlsscnsc tcnircap rcspom¡ahilitat perle~ idccsexpressades. 
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Corona d' Aragó, tatunateix, en la qual Catalunya n 'es la par! central 
i preponderan!. 1 en aquest sentit la história de la Catalunya medieval 
cree que es un cassingular dins I'estudi de l'Europa medieval. D'una 
banda, és una hi storia prou investigada per I'historiador modem i 
que plan teja qüestions ben definidesque inviten afer generalitzacions 
ele s intesis iunplies . De fet, quan contemplo els lIibres de la meva 
biblioteca, sovint em sorprén veure la magnitud eI 'acompliment i de 
visió que ofereix aq uest campo Sense anar mes enllá d ' un segle i mig, 
penso en I' obra de Prosper Bofarull sobre els comtes ele Barcelona, 
o en Josep Balari Jovany amb els seus Origen es históricos, que es un 
monument d 'erudició. Durant el seg le actua l Ramon d' Abadal i 
Josep Maria Font Rius han posat la jurisprudéncia catalana sobre 
fonamentsben segurs; mentreque Rovira i Virgili i elsseussuccessors, 
Ferran Soldevi la i Jaume Vicens Vives, van afrontar brillantment el 
conjunt d 'una gran historia. E ls orígens dinasti cs, les conquestes de 

Jaume 1, les Corts, I'expansió quasi imperial, i les crisis economico
socials; tants d ' immensos temesexposats per Vicens Vives i elsseus 
estudiants, per Pierre Vilar i Pierre Bonnassie. És a dir (i repeteixo), 
d'una banda tenim una gran historia vibrantment exposada per 
mestres historiaelors; i d'altra banda tenim, no obstant aixo, una 
historia que podríem anomenar de chanfier: una vasta excavació en 
progrés encara ben lIuny d 'ésser completa, en la qual inllombrables 
masses ele elocuments inedits desafi en totalm ent els esfon;os 
eI ' investigadors percontrolar la informació que contenen, i ofereixen 
a caela pas la promesa de descobertes import ams. El que tenim, jo us 
proposo, es una gran paradoxa que ofereix a la historia de la 
Cata lunya meelievalun tema reptador en extrem: és al mateix temps 
una historia rninuciosament investigada, i una historia encara poe 
coneguda! 

Res d 'aixo vaig comprendre quan I'any 1965 vaig arribar per 
primera vegada a Catalunya . Aleshores treballava 'en un problema 
eI'historia monetaria que semblava prendre formes similars a banda 

- 18 -



i banda deIs Pirineus. El métode que va ig seguir fou el de b.uscar 
fonts, obtenir cópies correCles de les inédites, i verificar amb els 
manuscrits els document s publicats, i al mateix temps estudiar el que 
havien escrit els investi gadors actuals sobre el problema i les Seves 
fonts. 6111 vaig limitar al meu interes inicial: Fran9a, Anglaterra, la 
historia de les institucions. Pero aviat vaig adonar-me que, tot ¡que 
els temes que havia perseguit a Fran9a eren iguahnent interessants a 
Catalunya i Aragó, estaven no obstant menys desenvolupats en la 
literatura secundaria; i aixo va pravar ser, com més Il egia, tan soIs un 
cas patti cular dins d ' un fenomen bastant general: la impossibilitat 
preponderant deIs historiadors catalans de fer liS de la massiva 
documentació de que disposaven. Amb cetta perplexitat vaig 
comprendre que havia travessat la frontera d'un món d'erudició a 
l'antiga. Era com si I' edat de Mabillon, de DeVic, i de Vaissete, tan 
llunyana en el passat de Fran9a, encara fos viva a Barcelona, Vic, la 
Seu d 'Urgell, deixant a patt milers d' esglésies i masies. No es 
tractava, naluralment, que a la Península no haguessin maí conegut 
gent com els mauristes -n0111es cal pensar en Péire de Marca, 
Enrique Flórez, i els intrépids gemlans Villanueva-, sinó que les 
obres d 'aquests exploradors tan soIs van aconseguir cridar I 'atenció 
als recursos encara per explotar del país. Al segle XIX no ex istien 
institucions com I' École des Chartes o els Monum ento Germoniae 
hisrorica; ambtot, no podem passarperalt un fetsimpled' impottancia 
transcendental: o sigui , que a la Península - i particularment a la 
Corona d'Aragó- es prescrvaven els arxius i els manuscnts millor 
que en qualsevol altre país, exceptuant Anglaterra . És ciar que hi ha 
hagut pérducs - recordem el foc a Ripoll de I'any 1835-; peró malgrat 
aixó, el país que ha viscut una guerra civil en els nostres temps era 
encara un arsenal de manuscrits completíssim i d'una gran riquesa. 
Per contrast, llavors, es feia més patent la morosi tat deIs catalans 
davant altres paisos europeus en la catalogació, la indexació i la 
publi cació deIs materials . 
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El febrer de 1965 vaig viure un dia memorable quan vaig 
assabentar-me que encara hi havia existéncies de l 'edició del Liber 
lelldorwlI /IIaior (1945-1947), per no dir de diversos volums del 
CODOrN, que vaig comprar amb el mate ix plaer que hauria tingut 
comprant un exemplarsense tallar del Madox, HisLOryand allliquities 
ollhe Exchequer (1711)' Perqué rápidament se 'm feia evident que 
Catalunya encara vivia ['edat heroica de publicació medieval. 
Privi/egis de les valls pirinenques (1915-1920), de valls i Taberner, 
encara es trobava a les lIibreries (o a I'rnstitut d'Estudis Catalans), 
com també Cala/unJa caro/íngia (1926-1955, eneara en eurs de 
publicació), de Ramon d'Abadal, i Pere e/ Gran (1950- l 962), de 
Ferran Soldevila. A més, uns deIs grans cartularis catalans (Poblet 
1938; Sant Cugat 1945-1947) acaba ven d'ésser impresos. Fonr Rius 
esta va treballant sobre les CaNas de población de Calalwla (1969), 
i encara hi havia ahres projectessemblantsen preparació. Ésa dirque 
no em va sorprendre gens que J'editor de dues de les més precioses 
entre aquestes obres -El Llibre Blanch de Sallles Creus (1947) i El 
archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X (1951)- no fos altre 
que el professor Udina, director de J'Arxiu de la Corona d'Aragó, 
J'investigador que per primera vegada em va introduir a I'ACA. i 
amb qui he tingut una lIarga amistat que em plau de reconéixer ara 
cordialment. 

Tanmateix eren temps envigoridors, encara que jo no fos tan 
ingenu per suposar que tot rutllava en la vida intellectual deis anys 
seixanta. Aquí hi havia feina fonamental a fer sobre la historia 
medieval; aquí hi havia investigadors admirablement competents 
que n'indicaven el cami. On podríem trobar una figura com Eduard 
Junyent, el qual ambels brillantsjovesde vic,afablement acollidors, 
obrien les portes del gran arxiucapitular? On trobariemméssimpatia, 
competencia i amistat que en Manuel Mundó o en Agustí Ahisent? 
Be, no es la meya intenció donar una lIista deis meLIs amics, ni 
suggerir que Ilomés els veterans són els únies capa¡;os de donar 
lli90ns útils. La iniciativa, per exemple, de Manuel Riu en associar 
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I'arqueologia amb una rigorosa invcstigaciódoclImental és cxemplar; 
com ho es lambé la labor de Maria Teresa Ferrer i de Josep Maria 
Salrach, que han obert valuoses esferes d'investigaeió. Amb tot, 
després deIs anys setanta, em va sobtar un aparent canvi d'interes de 
la invesligació d'arxiu a una d 'interpretació ideológica. Sabia quc la 
Catalunya carolíllgia continuHva sota una direcció experta, pero 
tambe sabia que el progrés era molt len!. El meravellós Glossariu/I/ 
/l/ediae /ariniraris Cara/oniae, iniciat per Mariá Bassols de Climent 
I 'any 1956, es va aturar els anys setan ta, i tan sois va arribar a la \l etra 
D I'any 1985! Deis projectes per publicar cartes datades després de 
I'any lOOO en edicions diplom<itiques critiques, o tan sois per 
registrar-les, no en conec cap a banda cl"algun coratjós esfor, 
indi vidual com el de Cebriá Barau!. 

Tot i acceptar que la meya percepció (distant) de la situaei ó fos 
defectuosa, com bé podria ser, endevino un eanvi de moda enl 'estudi 
histórie, el qual, juntament amb una carestia de diner per a la 
investi gació, ha contribuIt a perpetuar el clescuit de tata una esfera 
d'historia politi ca i instilucional dependent d'un domini de les fonts 
que sempre ha constitui"t la base d 'una sólida hislória medieval. Un 
estudiós va ressenyar fa poc la meya petita historia de la Corona 
d'Aragó, i va indicar, amb raó, que la meva insistencia institucional 
era passada de moda, pero es va descuidar d 'afegir que preci sament 
és per manca d 'un control criti e de les fonts que mai no s ' ha eseri t una 
história del poder a la Corona d ' Aragó medieval completament 
adequada. Per sort, historiadors d 'al tres pai'sos, des de fa temps 
fasc inats per valors socials, ritllal s i de cultura popular, comencen a 
recordar que la qüestió preeminent de la historia social es el poder; 
i, per tant , per reprendre el terreny recentment negli git de la hi storia 
politiea, tan 5015 semblaria neeessari aplicar algull s deis nous eon
eeptes del procés cultural a la hi stória del poder. 

Jo erec possibl e que els hisloriadors a I'ültim aeceptaram aquest 
pllnt de vista. Algllns eSludis interessants ja n'indiquen el camí. Peró 
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no conec cap altre país que tingui més necessitat d'aquesta mena de 
treballs que Catalunya, perque en aquest cas gairebé tot queda per 
fer. Amb només algunes excepcions brillants (si bé parcials) -com 
la de Bonnassie sobre el segle X I, Soldevila sobre el segle XII I, i 
Sobrequés Vidal sobre el segle xv- els historiadors de la Corona 
d 'Aragó no han sondat mai les relacionsentreels interessos familiars 
i els objectius dinástics. Ni ha haurien pogut fer per manca de 
registres i d'edicionscrítiquescom les que han pennésals historiadors 
anglesos o francesas reconstruir el desenvolupament del poder i de 
les inslitucion s. 

11 

Deixeu-me oferir com a evidencia un petit exemple sobre aquest 
punt. Tolhom sap que en el temps de la generació d 'abans de Muret 
(12 13) a Catalunya va tenir 1I0c una séri e de Con s generals. La 
majoria es troben registrades en elsacords de pau i treva (1173 , 1188, 
11 92, 1198, 1200, 1202 i 1207) publicats ara fa un segle, i sovint 
s'esmenten com els antecedents de les Corts representatives de 
Catalunya. Recentlllent , Gener Gonzalvo i Bou ha demostrat 
clara ment COIll els estatuts tradicionals de pau i treva foren progres
sivament modelats de nou fins a assumir forma parlamentaria , i 
remarca correctamcnt I'interes que te I'assistencia a aquestes 
assemblees i a les de 1173 (Rosselló) i 1187 (U rgell). Pero ningü no 
s' ha fixat en la forllla en qué aquests acords ens han pcrvingut (o 
n ' hem tingut coneixen~a) . Ni els que s' han interessat sobre les Cons 
s' han fixat en la relació que hi ha entre els doc ulllents publicats per 
Fidel Fita de la Rea l Academia de la Hi storia i altres doculllents de 
consulta (curia, plena curia, etc.) de final s del segle X II . Tots (i jo 
mateix) ens hem acontentat amb els pocs estatuts impresos sense 
ten ir en compte lIur transmi ssió. 

Res no podria il ·lustrar millar la fragilitat d'una historia políti ca 
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desprove"ida d'analisi critica de les fonts manuscrites. Perqué les 
edicions de la RAH malauradament son molt defectuoses (a més 
d ' incompletes), ja que no citen les autoritats manuscrites o no 
aclareixen quina confian9a podem tenir en les col 'leccions de 
constitucions transcrites dos o més seg les després de la data deis 
textos. Com és que només un dei s vuit estatuts conegutsdels comtes
reis de l 'any l 173 al 1207 han sobreviscut en I'ori ginal , mentre que 
la majoria (i cinc d' ells exclusivament) son només coneguts per 
copies medieva ls posteriors" 

La resposta més plausible seria sense dubte queaquell s textos des 
del moment en que roren escrits ja esta ven en perill de desaparéixer. 
Enregistraven la substancia deis acords presos entreeJ comte-rei i els 
seuscada vega da mésantagonistics baronsen un formulari diplomátic 
reialenc. Aquests acords eren vulnerables perque depenien de les 
rati fi cacions jurades d 'homes que d' antuvi eren refractaris a jurar fos 
el que fos, que en certes ocasions (Girona 11 88) fins i tot havien 
refusat jurar en absolut, i que en altres només havien posat els seus 
signa endarrerits. Les copies tardanes de Fondarella (1173) semblen 
derivades d'almcnys dos originals diferents, un deis qual s molt bé 
hauria pogut circular buscant adhesions. Que els escrivans reial s 
estaven en possessio d'almenys una d'aquestes versions el 1188 és 
cosa segura , car els estatuts de Girona s 'havien modelat en ells. Peró 
encara son més remarcables els estatuts rev isats I'any 11 88 perqué 
no contenen cap altra subscripcio jurada que la del rei; no van ser 
promulgats a Girona (on, segons el preámbul , va tenir 1I 0c I'assem
blea); palesen senyals d'avinen~a amb els barons; i han sobreviscut 
només al L1ibre verd del capitol de Girona (segle XIII). 

No és pas dificil de lIegir entre Iínies. En una Cort solemne a 
Girona el 13 d'agost de 1188, Alfons I va intentar no sois tomar a 
imposar la pau als barons sinó que tamhe va instituir un mecanisme 
d'execucio bastant dur formant un exercit per tal de constrényer 
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malfactors recalcitrants acabdillats pel bisbe i pel veguer del rei. El 
resultat, com podem imaginar, fou desastrós: els baronssenzillamem 
van refusar d'adherir-s'hi. Amb aixó, una nova versió deis estatuts 
incorporam unes eoncessions als barons (artieles 5, 16, 18, 19) fou 
preparada i presentada al rei a Vilafranca del Penedés, on Alfons va 
subscriure 'n una copia que va ser portada de nOl! a GiTana, on es va 
transcriure bastantes décades més tardo Es probable que el rei pensés 
assegurar aixi les adhesions a la nova versió, i jo crce que és 
sign ificatiu que cap exemplar d'aqucst esfor9 hagi sobreviscut. Que 
aquesta interprctaciódels fets éssubstancia lment correcta cm sembla 
confinnada pel prcámbul als estat uts promulgats a Barbastre el 
novembre de 11 92. 

Per aq uest preinnbul ens assabcntem que en una Cort solemne a 
Barcelona els barons van refusar categóricament tot el programa de 
pau,ja que (aparentment) viola ven elsseus usatges. En conseqüencia, 
el rei Alfons va fer redactar una altra versió revisada de:s vells 
estatuts, cvidentment amb la confian9a de sa lvar aixi el coratjós 
régim de seguretat publica en el qual tant s'havia esmer9at. Ara be, 
d'aquest document, en tenim I' ori ginal, subscrit pel rei i per quatre 
barons, ¡testimonial per l'arquebisbe Berenguer, pels sagristans de 
Barcelona i Vic «amb d'altres de la cOlt», i pel notari Guillem de 
Bassa, que el va redactar. En aquest docmnent no tenim evidencia, 
ni en cópies posteriors aparentment tretes del matei x pergamí, que 
elsjuraments fossin ratificats; d'altra banda, com alguns historiadors 
han remarcat amb raó, el document ampliat, dirigit n0 50ls als prelats, 
barons i cava llers de Catalunya sinó també als prohoms (probi ho
lIIines) de c iutats i viles, té indubtablement un signifi cat polític, 
significat que podem comprendre millor a la llum de I'análi si 
precedent. El comte-rei, havent estat for9at pels barons a abandonar 
la paujurada de Fondarella, va citar els magnats catalans a Barbastre 
(a Aragó!, no els podia ajuntar a Catalunya) amb la idea de renovar 
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la seva ordre programática mitjan"ant una solemne carta proclamada 
generalment peT Catalunya peró sense cap intent d'assegurar-Ia amb 
j uraments. 

No és aq uí ellloc per prosseguir en detall aquesta hi storia. Valgui 
el que he dit per j usti ficar dues conclusions. Primerament , hcm apres 
quclcom d ' important pel que fa a lafonna en que aquests debats 
sobre la pa u ens han arriba\. Alfons I intenta va preservar un mode 
eerim oni al de consulta en el qual els barons fossin obligats 
passivament a aceeptar la voluntat del senyor-rei. L'expressió nor
ma l de tal acció social era la carta solemne con firmada amb juraments. 
No sorprén, dones, que tinguem tan poes ori ginals d 'aquests docu
ments, ja que després de I'agost de 1188 els homes del rei estari en en 
perill si tan sois mostraven els pergamins als barolls, i ni pensar 
d 'obtenir-ne una adhesió jurada . 1 encara menys ens hauria de 
sorprendre que cap escrit de l'acrimoni osa assemblea de Barcelona 
existeixi. Car els escri vans no tenien fonn ul ari s notarials amb els 
quals poder prendre nota d 'actes de les quals el senyor-rei havia 
perdut el control. 1 fou justament d'una tumultuosa ocasió COIll 

aq uesta de la que, jo cree, tenim un besllum inestimabl e pcr al 
prea mbul al pri vilegi de Barbastre. 

A i xo em porta a la segona conclusió. EI s esdevenimcnts de I'any 
11 88 al 1 192 marquen un punt crític en la hi storia del poder a 
Catalun ya. Per primera vega da una disputa que s 'empitjorava entre 
el comte-rei (i els seus prelats) i els barons i eastellans es va polititzar 
en confrontacions 011 e1s magnats obrant collecti vamellt assumien 
I'actitud d'ulla oposició catalana al nomenament reial d'tm veguer 

aragones. invocant els costumsde violencia contra la pau amena9adora 
del rei. A més, ates que aquesta confrontació va tenir 1I0c en 
assembl ees finsara estrietament controladcs pel senyor-rei, nodubto 
a fi xar I'origen de les Corts catalanes COI11 a assemblca pliblica 
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justament els anys 1188-1190. És important recordar respecte d'aixo 
una lli ~ó fa temps impartida referent a I 'evolució parlamentaria a un 
altre ll oc d'Europa: o sigui , el que es decisiu en I 'emergencia d'una 
assemb lea genu"inament i essencialment política no són les 
convocatóri es i la representacio d'una c1asse nova, perque aixo és 
l11erament un canvi fannal, sino més aviat la transfonnació d'un 
procedimem cerimonialment deferent i d'assentiment passiu a un 
debat actiu politicament engatjat sobre posicions d'ara endavant 
considerades negociables. No conec cap institució parlamentária a 
l'Europa medi eval on els origen s són tao exactament i c1arameot 
datats com els de les Corts de Catalunya. Ni els famosos Fueros de 
León de 1188 tenen precedencia davaotl' evidéncia catalana, perque 
els Fueros contenen tan sois una declaració prescriptiva de l' obligació 
que té el rei de consultar en materies de guerra i pau Ountament amb 
la menció d'e/eeti cives), pero no hi consta cap prova d' un debat 
polititzat en aquell a ocasió. Val a dir que no em sorpren que els 
hi storiadors cata lans hagin passat per alt la significació mes ámplia 
d ' aquests obscurs esdeveniments de fa més de vuit-cents anys (que 
jo sapiga, aquests fet s no foren esmentats en el Congrés de Barcelona 
I'abril de 1988), car la causa baronial a Girona, comparada amb la 
deis barons anglesos sota el rei Joan, fou del tot vergonyosa. És un 
fet curi ós que mentre que en aq uests dos paisos la hi storia de política 
parlamcntária coment;a en Iluites contra la senyoria malvada, el 
paper desdenyós del rei Joan fou representat a Catalunya pels barons; 
pero aquesta anomal ia no ens hauria de despistar de la signit1ació de 
la causa d 'aquests . Quan Pere I va reaccionar contra Ilur resistencia 
imposant redempcions a la pau i a la moneda, els barons intentaren 
saga~ment d' imposar-li una carta (1205), pero en va. Una vegada 
més, el que podríem considerar una iniciativa política va fracassar 
davant la impossibilitat formal que limités la prerrogativa del senyor
rei, i és ben possibl e que l'impuls baronial s'aflebis a causa de la 
coincidencia amb la demanda d 'exempció de la pau reia!. 
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Encara falt a molt per estudiar sobre aquesta monum entallluita de 
la pau a Catalunya. Si (tal com jo penso) ha estat subestimada ·pels 
historiadors es perque hem estat remisos a sonnetre les fonts a una 
investigació seri osa. Els itineraris publicats del regnat d ' Alfons I i 
els scus SlIccessors, valuosos sen s dubte, 11 0 són un substitut pe!" uns 
recueils des acles deis sobirans de la primera epoca de la Corona 
d' Aragó críti ca ment fOllamentades. Igualment, només quan els 
registres de famílies, bisbats, capítols i monestirs siguin classificats 
i indexalS podrem veure com reconstruir la realitat i les fases del 
poder, fins i 101 la formació de c1asses a Catalunya i als paj·sos 
limitrofs. En resum, jo crec que es important que els medieva listes 
d 'aquest país, i particularmcnt potser els mes joves, reconeixin la 
urgencia present del lreball editorial. El que és necessari es un 
engatjament seriós de lemps i de diners per a la preparació de 
registres i d'cdi cions de la mes alta garantia. A Anglalerra , on aquesta 
tascaja es bastant completa, la Brilish Academy continua patronitzant 
unes esplendides series com l' Englis li episcopal ocia i els Records 
oJSocial alld Econolllic Hislory (dedi cats principalmcnt a cartes de 
privilegi o de concess ió i a cartularis). A Franl'a, el CNRS patrocina 
SOllrces d ' HiSloire lIIédiévale impecabl ement editats, mentre que el 
Comité des Tra vaux Historiques et Scientifiques continua publicant 
diplomataris; com també els MOl1umemo Germoniae Hislorica, avui 
més acti va que maí. És cert que Catalunya té una tradició d 'cmpreses 
similars; tan sois a Barcelona les publicacions, pcr exemple, de 
l' lnstitut d ' Estudis Catalans i de la Fundació Noguera mereixen 
aplaudimcnt i gratitud. El que fa falta ara és un programa més extens 
i coordinat de treball s específicament editorials. Les nobles edicians 
que patrocina I'IEG s 'haurien d 'accelerar, amb mes cabal s si cal, i 
la perícia deis se us membres junyida a una ámplia supervisió 
collabaradora que dirigís el s treballs de medievali stes joves entrenats 
en paleografia i en diplomalica. Les grans institucions públiq ues, 
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com la Generalitat, prestarien un servei inestimable reconeixent la 
necessitat de no tan sois preservar un patrimoni incomparable de 
manuscrits i doeuments públies, sinó també de fer-Ios assequibles als 
estudiosos per subvencionar, diguéssim, uns MOl/l/mema Ca/alol/iae 
Historiccl. 

Aquesta recomanació (que em temo que sigui presumptuosa, 
potser ja obsoleta) no la faig amb la inteneió de subvalorar els 
acomplimcnts d'historiadors entregats a la interprctació~ només 
imento posarelsseus treballs en una perspectiva millor. Tot historia
dores interpretador, e ls mestres hosón aJor/iori; i hom té la sensació 
que I'obra mes afanyosa que fan cls joves medievalistes d'avui es 
evidentment la d' uti I itzar eines conceptuals deri vades d' al tres pai'sos 
perestudiar la história económica, social i cultural. Peró, mirat d'una 
altra manera, aquest treball es podria considerar prematur; es com si 
Georges Duby hagués eserit sen se I'avantatge de tenir uns Delisle, 
Langlois, i Halphen. Almeu entendre, nomCsquan les fonts medievals 
d'un país han estat sotmeses a un eOlllrol críti c, es poden usar 
selecti va ment per fer-ne proposits interpreta tius o teóries. 

1 tenim una eomprensió mes clara de les fonts no hi ha dubte que 
podrem esperar un renovellament de I'estudi del poder i de les 
institueionsde la Corona d ' Aragó medieval. Capcampd'investigació 
promet tant ,jo penso; i, valla pena repetir-ha, la nostra coneixen~a 
de la historia política de Catalunya és bastant incompleta. I si en 
aqucst rcnovellamcnt procurem el'evitar anacronismcs -si tractem 

el 'evitar la suposició que la gent medieval sabia que era un «governH 

O una «administració»- i tractem de comprendre COI11 veien i com 

vivien el poder, és ben possible aleshores que les esperances més 
cares deis historiadors teories es realitzin. 

Per concloure, deixeu-me que torni al tema delmeu estudi o Us 
valdria suggerir que tot el conccpte de «pam) a Catalunya dcma1l3 
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una reconsideració, Una de les raons perqué els historiadors anglesos 
no s'han interessal massa en la historia medieval de Calalunya és 
perque han deixat de veure que J'elaboració d'un proteccionisme 
sistematic i de seguretat col lectiva en la forma de pax el lreuga 
correspon a la COII/lIIOlllal\' anglesa. Una de les raons per les quals 
els historiadors catalans han pres un interés tan viu en la guerra civil 
del segle xv és perqué aq uesta semblava indicar una novelat notable 
en J'experiéncia política, és a dir, e lmoment en que el debat sobre 
alternatives formulades de politica substitu'ien confrontacions iner
tes i sorrudcs sobre laxes i privilegis. Pero la pau era una rcalitat 

«polit ica» a Caralunya abans de I 'any 1200 i la scva hi storia s'ha de 
IJegir com un fenomen d'una forrna ció estatal. I si preguntcssim 
quan i perque scnyors i senyors-reis van comellc;ar a mobilitzar lIurs 
recursos, a imposar-se als seus arrendataris, i a afrontar una oposició 
que no prctcnia seraltra cosa que una rebcllió, alcshores veuriem que 
l' experiéncia de Catal unya no era pas gairediferent de la d ' Anglaterra, 
ltália, Hongria i altl'es pa'isos, Els anys 1175- 1225 van ser d ' una 
importancia crítica en la formació parlamentaria gairebé per tOla 

l'Europa occ idcntal - i si no m 'equivoco, el IJoc de Catalunya en 
aquesta historia fou espectacular. El que jo he anomenat (celat 
heroica» de l'erudició consagrada a la Corona d'Aragó cal espe rar 
que donará pas el segle vinenl a una ben fonam cntada cdat d'or de 
descobrimcnt historie. 1 quan aixo esdevingui una realitat, cree que 

s'escriura una nova i millar historia. 
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Fellow, Royal Hislorieal Soeiely (London, 1989). 

Teaching appointments 

Amhcrst Collcge, 1957- 1960. Instructor in History. 
Brown University, 1960- 1965. Assistant Profcssor 01' History. 
Swart hll10re College, 1965- 1967. Assoeiale Professor of Hislory. 
Universil y ofCa lifornia , Bcrkeley, 1967- 1987: Associatc Professor, 1967-

1969; Professor oi" Hislory, 1969-1987. 
Harvard Univ¡.;rsity, 1986 to date. Visiling Professor of M edieva l History, 

1986- 1987; Professor, 1987- 1988; Henry Charles Lea Profcssor of 
Medieval HislOry, 1988 10 date. 

Administl'ative wOl'k, committees 

COlTImittee 0 11 M edieval Studies, U.e. Berkelcy, 1967- 1986. Chairman, 
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1973- 1974. Harvard Uni vcrsi ly, 1987 lO dale. Chairman, 1989- 1992. 
Budgcl Comm illce, u.e. Berkeley, 1984- 1986. 
Herbert Baxter Adams Prize COl11llliltee, AHA, 1983- 1986. Chairman, 

1986. 
Haskins M eda! COllll11iltee, The M edieval Acaclcmy of America, 1985-

1988. Chairman, 1987- 1988. 
Advisory Board, School of H islOrical St udies (Jnstitutc for Advanced 

Sludy, 1987). 
Intcrnat ional Comllli ss ion for Ih e History 0 1' Rcprc:-,c ntat ivc <l nd 

Parl iamcntary Institulions, 1960 lo date. 

Viee-Pre,idenl of ICHRPI , 198010 dal e. 
Secretar)' Di' North American COlllll1iuce. 1965- 1975; Ch,Jinnan, 1985 lo 

dale. 

Courses taught 

Undergradflate 

lntroductory \Veslcm Civil izat ioll (including medieval Eurol:>e), 1957-1967. 
Hislory 4B al UCB, 1985. Hi Slory 3 1, Harva rd Uni vcrsil Y, 1987. 
Powcr ami socicly in Medieva l Europe: A Crisis of Ihe Twclfth Ccntury. 

Historical Stud ics B- 17 (CoTe Curricululll), Harvard Universil )', 1988. 
Medieval England (incl uding const itlltional history): Brown Uni versi ty. 

1963; Swarthmorc Coll egc, 1966; UCB, 1982; Harvard Ulli versily, 
1988, 1990. 

Medieval Europc (uppcr division , urveys): 1959- 1983. 
Medicval Economic and Social History, Harvard University, 1986. 
Medieva l France (uppcr division): UCB, 1971, 1974, 1978. 1982; Harvard 

Universily, 1987, 1989. 
Lowcrdivi~ i on scminarson monaslicisl11, fcudal societies.l11edieva l towns: 

UC B, 1970, 1972, 1977, 1982. 
Uppcr di vis ioll (major) seminars: Swarlhmore College. 1966, 1967 (hollors 

scminan,): UCB: on variolls tapies (incllld ing powcr alld Ihe rise of 
rcprescntalivc instilluions, M are Bloch ane! Ihe Annales school.literary 
and hislorical rcpre~clllation~ of power, 1968, 1971, 1973, 1977, 1979, 
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198 1, 1983; Harvard Uni vcrsity, 1986. 
Majar seminar in writing: UCS, 1982-83. 

Graduare 

Reading seminar: Brown Univcrsity, 1964. 

Introduetory (pro) Seminar in Medieva l History: UCS, 1970- 1985 (exeept 
years on sabbaticalleave); Harvard Uni vcrsity, 1987-. 

Research seminar (problems in Ihe histori es of medieval franee, England, 

and the Crown of Aragon): UCS , 1968, 1970, 1973, 1975, 1978. 198 1; 
Harvard University, 1988, 1990. 

PI'ofessional memberships, ed itorial appoilltments 

A merican Historicat Association (sincc 1957). 
Medieval Aeademy of Ameriea (s inee 1956). 

Advisory Soard 01' SpeclIllIlIl, 1977-1980. 
Electcd eounci llor, 198 1- 1984. 

Medieva l Association 01' the Paeifie (sinee 1967). 
Advisory Board, 1967· 1970. 

lntemational Commision forthc History of RepreScllIativcancl Parliamentary 
Institutions (sinee 1960). 

Editorial Board of Parliaments, Estafes, and Represelltatioll , from 1981. 

)apers, invited lectures 

Many papers prcsented lo learncd mectings s ince 1960 have led lO 

publieations, full y listed betow. Sinee 1983-1984 the following leetures 
and seminars werc delivercd 011 invitation: 

«The rise of Catalonia: identity. powcr, and ideology in a twclfth-ccntUfy 
societ)'». (Cambridge: Medieval Society, 17 Novembcr 1983; Zurich: 
M edieval Scminar, 19 December 1983; Ghent: Medieval Historians, JO 
Janllary 1984; Oxford: Stllbbs Soeiety, I February 1984). 
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«011 Ihe origins of terri torial neeount ing: a Mediterranc"m pcrspecti ve)). 
(Reading: Graduatc Ccntre for tvlcdieval SlUdics, 20 January; SI. 
Andrcws; Medieva l Hislor iélns, 3 February 1984; Cnmbri dgc, 
pro fc~sorial seminar. 5 May 1984; ~lIld in French, Paris: Écolc Nmiona le 
des CI",rtcs. 15 Februar)' 1984). 

«B<Jd lordship ami Ihe beginnings 01' accollnting in Franee, c. 11 00- 1247)) . 

(Oxford: AII Souls seminar on latcr medieval Franee, 31 January 1984). 
«Dynastic gcnealogy in twelfth -cclltllf)' France: some provincial echoes». 

(SI. Andrews: dcpart lllental lccture, 3 February 1984). 
((Gcm~alogies clle problemc de la resonanee idéologique en France au Xlle 

s icelc». (Paris. Sorbolllle: seminal" or B. Gucnée, 14 Fcbruary 1984). 
«Power ami aeeounlability: a crisis 01' rideli ly in Ihe twelfth eenturyn. 

(Oxford: Medieva l Group. 24 Februar)' 1984; London: LSE, Institute of 
Hisloriea l Rcsearch. 7 Mareh 198-4-; in French, Paris: Collegede Franee, 
13 Februar)' 1984). 

«La 11101llla i¡.; ri sca I¡.;: deux slruct un..:s régiona les a ¡'aube dc l' Étnt médiéva l. 
(1150-1250)". (Paris: Colloqu" CN RS «R)'thmes de la production 
monéw irc», al Ihe Monnaie d¡.; Pa ri s, 10- 12 Janyary 1986). 

«Thc aggre~"ive Pcacc: a vicw fromlhe casl lc». (Toranto: Symposium on 
War atl(1 Societ)' in the Middlc Agcs, 28 Fcbruar)' 1986). 

«PrCSeripl i ve aecountabil il y and ib dcmise: fide lity and fiscal technique in 
the Iwe lfth cenlury», (Stanford : r..kcli cva l As~oc iati on oflh e Paeifie, 2 
March 1986). Thc rev ised vers ion or a papcr firsl c1c1 ivcred in 1984, 

((Tyr<lnls rcstorcd? Eng land ami fcudalislll in the teach ing 01' medieval 
histor)'». (PI)'lllouth, NH: Seventh Medieval Forum. I I April 1986). 

«Power ancl ri sca 1 aceounlabil ily: a crisis 01' fide lity in the Iwelfth century». 
(Princeton: Institute ror Advanced Stud)'. 14 Apr il 1986). 

((Early mcdieva l govcfIlment : n probl clll or cult ural changc)), (Haverford 
Collegc, 22 April 1986). 

«Le problcllle dc..'5 origines de la nouvclle eomplabi lite fiscalc dans l'Oecidenl 
medieval (c. 1075-e. 1225» >. Three lee tufes delivercd in the Centre 
dO ElUdes Supérieures de la Civil isation Médiévale, Poit iers, 20-22 July 
1987). 

«Thc problclll of ficlcli ty in early Capclian Frallcia ». (Paper for annual 
meeti ng of American Historical Associat ioll , Washington, D.C., 30 
Decelll ber 1987). 
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«Crisis of Ihe "feudal revolution" (1050-1250)>>. (Medieval Sludies, Yale 
UniversilY, 15 February 1988). 

«Power 3nd social change in medieval Europe: a crisis of the twelfth 
century». (Thc Mar)' A lbertson Lccture, Swarthmore Collcgc. 1 May 

1989). 
«The fc udill rcvolutiOlm. (Plenary address, Midwest Medieval History 

Assoeiali on Uni versily of Notre Dame, 14 OelOber 1989). 
«Spain and EUfope in the Middlc AgesH. (Addrcs, In tcrdisciplinary Con fc

renee on Medieva l Spain, Vanderbilt Uni versilY, 29 OClober 1989). 
«T he feudal rcvolution: from lordship lo governmcnt in lhe medieval 

\oVest». (Shelby Cullom Davis Cenler Seminar, Princcton Uni versity, 
17 Novembcr 1989). 

«Thc scigncurial revolutiOlm. (Lnvited lecture, Univcrsity of Birmi ngham, 
4 J une 1990). 

Publicacions 

Books 

AssembJies cmd Represelltarioll in úlIIguedoc il1 rile Thirteenlh Cellfury 
(Pri neelon, 1964). 

M edie\'af Representative IIlSliw tiol1s: The;r Origins and Na/tire. (H insdale: 
Dryden, 1973). An anthology. 

Conservatioll 01 Coúwge: MO llelOry Exp/.oira/ion anc! i/s Res/raint in 
Frail ee, Cawlollia and Aragon (c. A. D. 1000-e. 1225) (Oxford: Cla
rcndon , 1979). Premio Javier Conde Garriga, Asociación Numismática 
Espal1ola, 1984. 

Fiscal Accotlllls ofCata/onia under ,he Early CoulII-KillgS ( J J 5/ - /213 J, 2 
vols. (Berkeley-Los Angcles, 1984). Premi Calalónia (Inslillll d' Estudis 
Calalans, Barcelona) , 1985. Haskins Medal (Medieval Academy of 
America) , 1989. . 

The Mediewd CrolVlI o/ Aragon: a ShorI f! islOry (Oxford : Clarendon Press, 
1986). (Calalan trans lation: Historia de la Corona d'Aragó a ['edat 
/JIirjaflCl , tr. M ariona V ilalta. Barcelona: Critica, 1988). 

Medieval Frailee alld he,. Pyrcneall lleighbours: stlldies in earl)' instiwriol1al 
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his tory (London : Hambledon Press, 1989). Acolleclion ofal1ic1es liSlcd 
be low. 

111 Press 

L 'Arrell cada de Cata/ullya: estudis ¡ doculIlellls de / 'epoca deIs primers 
eDlI/fes- reis (vers 1/40 - vers /225). A Catalan translation of anicles 
(Iislcd below) on Ihe rise of Calalonia. 

Arric/es 

«Coinages ane! Royal Manetary Palie)' in Languedoc during Ihe Reign of 
Sainl Louis», SpeclIllIlI/ , XXXII ( 1957), 443-469. 

«A propos eI ' un registre municipal de Narbonne. Notes sur la chronologie 
eles ordonnances l1lonétaircs de Louis IX (1263- 1265)), Atllla/es du 

Midi , 1 XX II ( 1960),83-88. 
«An Early Provincial Asscmbly: the General Court of Agcnais in lhe 

Thirleenlh Cenlury», SpeclIllIlI/ , XXXV I (1961 ), 254-281. 
«St. Michel de Cuxa and Sto Guilhcm du Dcsert ~~, NewCarholic Encyclopedia 

( 1962). 
«The M ¡litary Origins of Medieval RcprescntatiQlm. American Historieal 

Re"ie lV, IXX I (1966), 1199- 1218. 
«Ncgotiations for Taxes under Alfonse of Poiliers», XII" COI/gres Inter

no/follal des Sciel1ces Hisloriques. Wien, /965 (Louvain-Paris: Érudes 

présel1lées d la COf1111lissiol1 Il1lernarionale pour /'Histoire des 

Assemblées d 'États, XXX I, 1966), 77-101. 
«Consultalive Functions in the K ing 's Parlements (1250-13 14)>>, Speculum, 

XLI V (1969),353-373. 
«The General Assemblies ofPhi li p Ihe Fa ir: Ihcir Character Reconsidercd», 

Sludia Graliana, xv (1972) , 537-564. 
«Confirmatio mOllete ,) Narbonne au XlI ( siecle», Narbolllle: Archéologie 

el histoire, 3 vols. (Monlpe llier: Féderation HislOrique du Langllcdoc 
Med ilerranécn el du Roussillon, 1973), 11 , 55-59. 

(~ Sur les origines dll mOlledatge: quc lqucs (extes inedits»,AlIllales du Midi, 
Ixxx v (1973), 91 - 104. 

«France, Hislory of (in pal1lperiod 1180- 1490j»>, Enc)'c/opaedia Britallllica 
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(1974), Macropaedia , VII , 615-628. 
«Catalonian Manuscripts)), Bancroftialla, mimo 58 (Junc, 1974),4. 
«Quanto personam tuam » (x. 2.24.18): its Original Signifi ca nce», 

Proceedings ofllte FOllrlh JI11ematiolla l cOl1gress o[ Medieval Calloll 

LaIV, Toranto, 21-55 AlIgllst 1972 (Vatiean City), 1976,229-249. 
«Credit , Prices and Agrarian Productioll in Catalonia: a Templar Account 

(1180-1188)), Order al/d JI/I/ovariol/ il/ rile MiddJe Ages: Essays il/ 
HOl/or oJ Josepll R. Sml\'er, ed. William C. Jordan, Bruee MeNab, 
Teófilo F. RlIiz (Princcton, 1976), 87- 102. 

«Une paix peu connuc por le ROllssillon (A.D. 1173)>>, Droit privé el ;I1S

tiwtiol1S régionales. ÉlLtdes hislOriquesoffertesdJean Yver (Pari s, 1976), 
69-76. 

«An "Unknown Charter" for Catalonia (A.D 1205)),A/blllll E/elllerMá/ylls~ 
(Brussels: Études préscntées a la Commission Intern(ltionale pom 
I'Histoire des Assemblées d 'Etats, 1 VI, L 976), 61-76. 

«A General Court of Aragon (Daraea, Febrllary 1228)), Eng/isll Hisroriad 
Re\'ieIV, XCII (1977), 107-124. 

«The Organized Peace in Suthcm Frallce and Catalonia, ca. ] ]40 - ca. 
1233», American Hislorical Redew, I XXXII (1977), 290-3 1l. 

«Ramon de Cal des (c. 11 35- 1 L 99) : Dean ofBareelona and Royal Servan!», 
L(lltl, Church al/d Society: Essays in HOllor o/ Stephal1 K/lul1er, cd. K. 
Pcnninglon, R. Somcrville (Phila. , 1977),281-292. 

«The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia alld Frailee}}, 
SpeclI/lIl1l, 1111 (1978),460-478. 

«Sorne Charactcristics 01' Mcdilerranean Territorial PO\ver in Ihe Twelfth 
Century», Proceedings 01 lile American Philosophical Sacie!y, CXXIII 

(1979), 143- 150. 
«Las Finanzas del jovell Jaime 1 ( 12 13- 1228))), X Congreso de Hisloria de 

/0 Corolla de Aragóll, 11 (Zaragoza, 1980), 161 -208 . 
«El senyoriu reial sobre Besalú: a prop6sit de tres privilegis de Pere 1 per 

a Sant Pere de Besa lú)), 111 AssembJea d 'Es/udis sobre el comla! de 
Besa/ti (Besalú, Amics de Besa lu, 1976),35-41. 

«Feudalism in T\velfth-Ccntury Catalonia)), Slrucruresféodales el léoda
Jismedalls I 'Occidew l11edilerranéen (X'· -xllr siecJes). Bilan el per5pec
rives de recherc"es (Roem: Eeole Fral1l;aisc de Rome, CNRS , 1980), 
173- L 92. 
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(Spanish translation: «El feudalismo en la Cataluña del siglo xlm, Ir. Juan 
Faci, E.s·trucflIrasfeuda/es yfeudalimo en e/mundo metliterráneo, ed. 
Reyna Pastor, Barcelona: Crítica, 1984, pp. 66-91). 

«Le Conflent, le Vallespir et la Cerdagne d'apres les censiers et comptes 
fi scaux des premicrs comtes-rois de Barcelone (115 1- J 213)>>, Confielll, 
Vallespir ellllollfagnescatalanes (Fédéralion historiquc du Languedoc 
medilerraneen el du Roussillon, 1980),7 1-75. 

«Coinagcs of Barcelona (1209-1222): the Documenlary Evidencc», in 
Sfltdies in Numismalic Melliod presented lO Pl1ilip Griersol1 ... 
(Cambridge, England, 1983), 193-204. 

«Lescomptcsdes domainesau tcmpsde Philippe Augustc: essai cOlllparatif~), 

La Frailee de Pllilippe Augusle. Le lelllps des IIIlltalions (Colloque of 
CNRS, Paris, 29 Scptember-4 October 1980; Paris, 1982),523-538. 

«Aragon. 8oo-11 37»~ CroWIl of Aragon, 11 37-1 469», Dictiollory 01 lite 
Midd/e Ages, , (Ncw York. 1982), 403-421; «Catalonía, 800-1 137 •• 
ibid, "' ( 1983), 174- 179 . 

(( L 'epoquedes grandscomtes-rois( 11 37-1276)>>, in HislOirede la Catalogne, 
cd. Philippe \Volff, Joaquim Nadal (Toulouse, 1982; and in Catalan, 
Barcelona. 1983). 

«Celebmt ion and Pcrsuasion: Reflections 011 the Cultural Evolution of 
M edieval Consultatiotl»), Legislatil'e Sll/dies Quarler/y, VII: 2 ( 1982), 
181-204. 

((Caldcs, Ramon de», article in Lexikon des Mittelalters, 1983, p. 1394. 
«L' essol' de la Catalognc: ident ité, pouvoir et ideologie dans une société du 

XII ' si"ele •• , Alllla/es: ESe (1984),454-479. 
«Preludc topower: kingshipnl1d constitution intherealmsof Aragon, 1175-

1250), in rlJe H'or/ds of Alfonso lile Leamed and James lIJe Conqlleror. 
/lIIe/lecl & force ill Ihe Midd/e Ages, ed. R.l. Bums, S.J. (Princeton, 
1985), 23-40. 

«The crisis of Ihe Catalonian Franchiscs (1 150- 1200)>>, La lormaeió i 
exponsió del feudalisme cala /el... HOII/ enalge a Samiago Sobrequés i 
Vida/ (G irona, 1985- 1986). 

«Peacc and Truce of God», Dictiollary ojtlle Middle Ages, IX (New York, 
1988),473-5. 

«Thc fcudal domnin of PalJars Jussa (c. 1175): a record of obligations and 
ClIstonm. Mediel'alia, 7 (1987),73-84. 
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• . . 

«Unheroed pasls: hislOry and commemoral ion in Soulh Frankland before 
the Albigensian Crusades», S"ec/lI/lII/, 1 xv ( 1990). 

HNobilily and fami ly in medieval Franee: a rcvicwessay)), French Hislorica l 
Stlldies, XVI (1990). 

/11 press 

«La ll10nnaie fiscale: les structures régionales a I'a ubc de I'élat médiéval 
( 11 50- 1250)>>, to appear in a confercnce volullle: Ryth1l1cS de la pro
ductiolllllonétaire (Paris, J 0-12 January 1986). 

«Tlle wHrof lhe ¡WO Arnaus: H memoriHI orthe brokcl1 pcace in Cerdanya);, 
lo appear in a prescntation vol lime in CHta lonia. 

Reviews 

SpecululIl, American Historiad RevielV, Medievalia el Humonislica, 
Cal/odian Joumal of HislOry. Massacllllsells Review, JOlll"lla/ of 
Ecclesiastica/ History. 

Trans/mion 

Anscari M. MlIndó, «Domains and Rights of Sa nl Pere de Vilamajor 
(Cataloni a): a Polyptych of c. 950 and c. 1060» , S"eclIl/llI/, XLIX (1974), 
238-257. 

Otller edirions 

Co-editor (Wilh 101111 F. Benton): Medieval Statecraft al/d lile Perspectives 
oJ Hisrory: Essays by Jase"" R. Siraye,. (Princeton, 1971). 

Foreward lO Georges Duby, Tlle Tllree Orders: Feudal Society /lIIagil1ed, 
Ir. Arthllr Goldhammer (Chicago, 1980; paper edition, revised, 1983). 

Forcward 10 Pierrc Bonnassie, Froll/ slavery lO felldalislII in Soul/Hveslem 
El/fOpe, tr. Jean BiITeJl (Cambridge, E., 199 1). 

Editor: ClIlwre, power, al/d personafily illll1edieval Frallee.- essays by Jo/m 
F. Bell1011 (London: The Hambledon Press, 1991). 
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