
6.LA PROSA DELS SEGLES XIII I XIV.LES 

CRÒNIQUES 

 

Ramon Llull donà un gran impuls a la 

literatura en la nostra llengua. El català 
comença a substituir el llatí com a vehicle 

de cultura.Per exemple,els Furs de 
València  (lleis constitucionals del Regne 

de València) apareixen primer en llatí i al 
cap de poc temps són traduïts a la nostra 

llengua. Alguns dels reis del casal de 
Barcelona redacten o manen redactar 

textos històrics que poden incloure’s dins la 
nostra literatura, perquè, sense ser textos 

de ficció, usen tècniques pròpies del 
llenguatge literari. Es coneixen com a 

Cròniques i en són quatre. 
 
 
 

 

 

Reis del Casal de 

Barcelona 
Alfons I el Cast 

Pere I el Catòlic 
Jaume I el Conqueridor 

Pere II el Gran 
Alfons II  el Franc 

Jaume II el Just 
Alfons III el Benigne 

Pere III el Cerimoniós 
Joan I el Caçador 

Martí I l’Humà 
(en morir sense descen  

dència,té lloc el 
Compromís de 

Casp,pel qual 

s’entronitza a la 
Corona d’Aragó la Casa 

castellana dels 
Trastàmara) 

 
Crònica de Jaume I 

 
El mateix Jaume I redactà del seu puny i lletra, o manà escriure, la 

seua crònica o Llibre dels Fets. Ens conta en primera persona (Nós) 
les batalles i els pactes que acabaren amb la conquista de les terres 

valencianes i mallorquines,abans en mans musulmanes. El rei 
expressa l’especial estima que té per aquestes terres que tant li ha 

costat incorporar a la Corona, i ens conta detalls intimistes com la 
seua emoció quan va veure el seu Penó dalt de les muralles 

valencianes. El sentit providencialista de la història (Déu ho volia!), 

unit a un estil  senzill, directe, intercalant diàlegs si és necessari, fan 
del Llibre dels Fets o Crònica de Jaume I una obra molt destacada. 
 
 

Crònica de Bernat Desclot 

 

Un personatge vinculat a la cort, Bernat Desclot, és autor d’una altra 
Crònica, centrada en el regnat de Pere II, fill de Jaume I. Es presenta 

el rei com si fos un heroi, incansable, que vetla pels seus soldats i és 
un gran cavaller. 
 



 

Crònica de Ramon Muntaner 
 

La més important des del punt de vista literari és la Crònica de 
Ramon Muntaner.Exalta la llengua i el paper dels reis del Casal de 

Barcelona, als quals recomana que mantinguen sempre units els seus 
territoris. Amb tècniques novel.lístiques, Muntaner, que escrigué la 

Crònica, a una alqueria valenciana, de nom Xilvella (Xirivella) narra 

les conquistes que la Corona d’Aragó féu per tot el Mediterrani durant 
el s.XIV. 
 

Crònica de Pere el Cerimoniós 
 

L’última de les Cròniques és la del rei Pere el Cerimoniós.Supervisada 

pel mateix rei, explica el seu regnat amb una prosa molt rica i 
elaborada. 
 


