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Conquistes catalanes al Mediterrani 

 

No deixa de ser curiós que alguns historiadors vulguin veure un exemple de virtut en la 

figura de Pere II el Gran i que al mateix temps li reconeguin uns quants fills naturals. 

"Pere el Gran va tenir fills il·legítims —ens diu Ferran Soldevila—, però és just de 

recordar, d'una banda, que va estar molt de temps lluny de la seva muller i, d'una altra, 

la seva enteresa davant les ofertes de la dama siciliana Macalda Scaletta, muller 

d'Alaimo de Lentini". (Història de Catalunya, Ed. Alpha. Barcelona, 1962. Vol. II, p. 

544.) 

 Tant si Pere II era donat a la concupiscència com si no, el que interessa saber és 

que l'episodi de Macalda Scaletta a què al·ludeix Soldevila està relacionat amb la gesta 

més destacada del seu regnat: la gloriosa intervenció militar que va dur a terme a Sicília 

per acabar amb la dominació francesa i obtenir la corona de l'illa. L'il·lustre hisoriador 

hi vol veure un símbol de la fermesa de caràcter que tant admira en Pere el Gran, i és 

lògic que ressalti l'enteresa del monarca i que convidi el lector a fer els ulls grossos en 

altres aspectes menys edificants de la seva vida. En qualsevol cas, no hi ha dubte que els 

requeriments de la dama siciliana al rei català van fer anar de bòlit la ploma de 

Soldevila, que s'hi refereix en la majoria de les seves obres. I és que es tracta d'una 

història d'amor amb final tràgic que té tots els ingredients per captivar els esperits 

romàntics. 

 Segons el relat d'un cronista contemporani dels fets, Macalda Scaletta, esposa 

del cap militar de Sicília, Alaimo de Lentini, va veure per primer cop el rei a Randazzo, 

on Pere II preparava l'ocupació del nucli resistent de l'illa, la ciutat de Messina. 

immediatament posseïda d'una irrefrenable passió amorosa, el va anar a visitar al lloc on 

s'allotjava amb el propòsit de seduir-lo. Però Pere el Gran, fos perquè tot el desig ardent 

de Macalda no va ser prou per posar-lo en dansa, fos perquè no va trobar prudent de 

malversar forces la vigília d'un esdeveniment cabdal per la corona, va refusar les seves 

pretensions i es va limitar a concedir-li una conversa educada. Si l'illa de Sicília va 

saber resistir durant mesos el setge despietat de l'enemic, digne era de ser-ne proclamat 

rei el qui, en una sola nit, va saber desbaratar els plans de conquista de la més famosa de 

les sicilianes. 

 Però, com he anunciat abans, aquesta història ens reserva un final tràgic. 

Macalda Scaletta no va pair mai el desaire del rei i per venjar-se'n va empènyer el seu 
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marit a revoltar-se contra la senyoria catalana. Aquesta gosadia va costar cara al 

dissortat capità Alaimo, que va ser fet presoner i executat més tard davant les costes de 

Sicília, ja en època de Jaume II. 

 Si fem com Soldevila i ens prenem al peu de la lletra el relat d'aquesta passió 

d'amor, haurem d'admetre que difícilment trobaríem enlloc el cas d'un altre cornut tan 

ben disposat a pagar el beure com Alaimo de Lentini: no oblidem que, per casta que fos 

la reacció del rei, la intenció de Macalda era de passar la nit amb ell. Si hi volem veure, 

en canvi, la història d'un capità fidel que, tot just després de prestar el més gran servei a 

la monarquia —havia dirigit la resistència de l'illa contra el setge dels francesos—, és 

coronat de banyes pel rei a qui havia mostrat tanta lleialtat, aleshores potser entendrem 

d'on va treure aquest home la força d'ariet que es necessita per rebel·lar-se contra tot un 

imperi. 

 Com que és bastant probable que més d'un lector s'arribi a construir aquesta 

versió dels fets a partir del que en deixen intuir les cròniques, Soldevila (a Vida de Pere 

el Gran i d'Alfons el Liberal. Ed. Aedos. Barcelona, 1963) s'apressa a reetreure'ns un 

altre episodi d'amor pur referit al mateix rei, ben decidit a esbandir els dubtes que 

puguin sobre el valor exemplar de la castedat de Pere II. És el cas d'una donzella 

anomenada Lisa que ha tingut àmplia repercussió literària i que constitueix l'assumpte 

del capítol VII de la desena jornada del Decameró. Breument: el rei, assabentat que la 

pobra donzella està disposada a morir d'amor per ell, la consola, li dóna un marit i, 

besant-la al front, es fa per sempre més cavaller seu. 

 Soldevila reconeix que ignora si aquest relat té cap fonament verídic i més aviat 

s'inclina a veure-hi una idealització poètica de la història de Macalda Scaletta, però això 

no impedeix que en un altre capítol del seu llibre faci refilar la seva millor prosa al 

compàs d'aquests dos episodis per expressar tot el fervor que li inspira la figura de Pere 

el Gran. En el contrast entre les dues actituds que manifesta el monarca, la del refús i la 

del consol, troba el nostre historiador una confirmació de les qualitats que distingeixen 

el seu regnat: "I, com en el cas de Macalda, el rei es mostrà per damunt les febleses 

humanes, perquè si blasmable hauria estat que afrontés la lleialtat fins aleshores no 

desmentida d'Alaimo de Lentini, potser encara més blasmable hauria estat que abusés 

d'un càndid amor que se li oferia expert i inerme. Ell va saber, en cada cas, donar el 

tractament adequat a la pacient: i en el cas de Lisa amb una tan delicada bondat, amb 
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una generositat tan cavalleresca, que tostemps els poetes se n'han sentit impressionats i 

n'han fet tema de llurs produccions." (Vida..., p. 192.) 

 Si és veritat, com sembla que ens convida a creure més d'una pàgina dels nostres 

historiadors romàntics, que els imperis es guanyen a força de privacions carnals, també 

és cert que la incontinència pot fer perdre tot d'un plegat les més heroiques conquistes. 

Fixem-nos si no en el cas de Martí el Jove, uns cent anys després del regnat de Pere el 

Gran. En aquest príncep, últim representant de la línia dinàstica pura de la monarquia 

catalana, hi havia dipositades totes les esperances de successió. Era un home 

emprenedor, enèrgic, ambiciós. "Les grans qualitats de la dinastia nacional semblaven 

reviure-hi", escriu Soldevila (Història de Catalunya, p. 530). Però, en comptes de 

reviure-hi, hi van anar a morir. El príncep, desoint els consells prudents del seu pare, 

Martí l'Humà, va decidir anar persoalment a Sardenya a sufocar una rebel·lió que 

posava en perill la sobirania catalana sobre l'illa. Va obtenir una victòria immediata, 

però va agafar unes febres que el van debilitar molt, i es veu que no sabia estar-se sol al 

llit: encara no havia superat del tot la malaltia i ja es va veure amb cor d'amar amb 

desfici una bellíssima donzella sarda. Allà mateix s'hi va quedar. 

 "Si fos així —comenta Soldevila— podríem repetir amb el Di Tucci, modern 

historiador de Sardenya, que aquell descendent d'una nissaga de guerrers i conqueridors, 

vencedor a Sicília i triomfador a l'illa sarda, havia sucumbit extenuat per l'abús, al 

damunt d'una dona." (Història de Catalunya, p. 543.)  

 La mort de Martí l'Humà sense descendència i el consegüent problema 

successori que això plantejava és, com se sap, la circumstància que va abocar al 

Compromís de Casp. Podem ben creure que damunt d'aquella dona sucumbia també, tot 

d'una, la nostra independència nacional. Tot plegat perquè Martí el Jove no va compartir 

amb els seus avantpassats la virtut que en aquell tràgic moment ens hauria fet més falta: 

la de la castedat. "No va saber —conclou Soldevila—, en cas d'ésser certa la versió, 

allunyar la concupiscència en hores de suprema responsabilitat." (Història de 

Catalunya, p. 544.) 

 Són fets curiosos en la vida dels reis que ens diuen molt poc sobre la nostra 

història i molt, en canvi, sobre la nostra historiografia. 

 

(Diari de Barcelona, 1987) 

  


