
Bernat Desclot 

No es coneix molta informació sobre Bernat Desclot, tampoc se sap ben bé el 

paper que feia en la cort de Pere el Gran, hi ha hagut vàries fonts, algunes 

deien que podia ser l’histogràfic del rei Pere i d’altres creuen que simplement 

era un home de cancelleria. 

Es creu, més o menys, sense tenir certesa de les dates exactes, que la crònica 

va començar a ser escrita al 1283 (ja que la conquesta de sicilià va ser el que 

va fer començar la redacció) i es va acabar entre l’any 1286-1288. 

La crònica de Bernat Desclot queda oblidada pels mateixos contemporanis i per 

tant va ser oblidada també pels historiadors posteriors. També va ser degut a 

l’aparició de la crònica de Ramon Muntaner, ja que les dues parlaven de la 

mateixa fase històrica.  

La crònica estava dedicada al regne de Pere el Gran, però també parlava sobre 

la vida de Jaume I.  

L’obra comença des de la primera conquesta de Mallorca en 1114 fins la mort 

de Pere el gran al 1285. 

En general a les quatre cròniques, el principal protagonista és Pere el Gran i les 

seves lluites. A la crònica es parla del nacionalisme que hi havia donat a 

l’època. 

Va ser traduïda del català antic al castellà per Raphael Cerve-l-ra que també va 

ser un home de la cort del rei. 

Totes les cròniques estan dirigides no a un públic culte sinó un públic mitjà. 

Vàries persones hi volen parlar d’aquesta obra però molts no ho fan per la 

influència castellana a Catalunya. 

La nova política espanyola, d’arrel clarament castellana, portà a la llarga a un 

cert bandejament a Catalunya dels afers d’estat i això ocasionà, entre alguns 

sectors de la petita i mitjana noblesa acostumats a sentir-se importants, un cert 

desassossec. Aquests sectors se sentien discriminats i exigien que es 

reconegués el seu patriotisme català dins d’un horitzó imperial hispànic. 



Exemple 

 

La imatge mostra la pàgina trenta de la “Historia de Catalunya” escrita per 

Bernat Desclot. 


