DISCURSOS
LLEGITS EN LA

"REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS"
DE B A R C E L O N A
EN LA SOLENRE RECETClo PUBLICA DE

D. FERRAN VALLS Y TABERNER
EL DfA

30 DE M A I ü DE 19%)

ARCELONA

DISCURSOS
"REAL ACADEMIA DE BUEWAS LETRAS"
DE BARCELONA
E N LA SOLENWE R E C E P C I ~P U R L I C ~DE

D. FERRAN VALLS Y TABERNER
EI. D ~ A30 DE M

A DE
~

1920

BARCELONA
IMP.
61-A R E N A ~ X E K S A . U - X U C
13I . ~ >
,

1 9 2 0

NOTA
La ortografla ab qlic eslii i i i i p r i s aqiiest i r c b a l l i i o es la
iisiial del autor.

LES GENEALOG~ESDE RODA

o DE

MEYA

P e r defererent benevolenca vostra, de la qual vos en resto
m61t vivziment reconegut, rebo ara I'honor d'ingressar en aquesta
venerable Academia, de tradició gloriosa, a les tasques de la qual
me sera grat de cooperar, si bé en la escassa mida de les meves
aptituts, sempre, perb, ab aquella chlida amor que per les coses de
Catalunya més intimainent que ningú podem sentir els que tenim
la sort de ser catalans.
No sols per cumplir ab 11n deure de consuetudinaria cortesia,
sin6 també obehint a un sentiment sincer de respecte y de fonkia
consideracici envers el meu immediat precessor en el lloch que vinch
a ocupar avuy entre vosaltres, vull dedicar ara un recort a la seva
personalitat y als séus principals treballs.
Nat a Vélez..Rubio (en la provincia d'Almeria), D . Joan Rubio
de la Serna vingué de jove a Barcelotia, acabant en la nostra Universitat els séus estudis.de Dret y fixant aquí en,difinitiva la seva
residencia. EII 1881 certa troballa casual de ceramica antigua en
una seva finca de Cabrera de Mataró, va impulsar al senyor Rubio
de la Serna a practicarhi determinades exploracions que donaren
per resultat el descubriment d'una necrbpolis pre-romana, del qual
el1 iie va donar couipte tot seguit al ilustre arqueblech F. Lenormant, y aquest se'n va ocupar a la Cazette Archéologiqrre. Mentrestant el propi descubridor va anar estudiant cientificament els
diversos objectes trobats en ses escavacions, els quals havia coleccionat. D e moment va editar un Estadio descriptivo de IRcolección de objetos de orte italo-focense deserrbiertos en l a v i l l a
de Cabrcrtr; y mes-endavant va redactar una inteligent y detallada
Noticia de ano necrópolis nnterromana descubierta e n Cobrera

de il.lollrro, la qual va publicar a Madrid en 1885 en les il'lemorias
de Ilr R e d Acadenria de la Historia. Relacioiiades ab les seves
troballes de Cabrera, hont va prosseguir encara les escavacions, 6
ab els resultats d'exploracions pi-acticades eii sa comarca tiatal va
piiblicar tain'bé el seiiyor Rubio de la Serna alguns articles d'iitvestigació arqueolbgica en el Bolelin de la inatexa Acadeniia, eti La
EsparTn Regional y més tart, qiian forinava ja part de la nostra
Academia de Bones Lletres, en el bolleti d'aquesta; al ingressaren
la qual va disertar sobre un tema sempi-e tan ple d'interks con1 es
el dels primers habitants de la Peiiinsula iberica. E l senyor Rubio
de la Serna- h a ~ i a ' ~ u b l i ctambé
at
una monografia historica respecte la seva població iiadiua. Una seriosa discreció domina eti els esinentats estudis del respetable arqueblecii, a la aportació cientifica del qual en el camp de la nostra prehistoria cal tributar el
merescut elogi.
Senyors: Vaig a r a a tractar d'un teiiia respecte al qual difereiites vegades, pero sempre niés b nienys incidentalment, han estat
coiisignades diverses indicacions y etneses variades opinions, les
quals, al meu entendre, convé sotmetre en conjiint a revisió, bo y
donant a conexer alguns nous esclariments. Vaig a parlar de les

Gcrienlogies de Roda 8 de Meyu.
Les Cenealog¿es de Roda

o de

meg gil

Son aqiiestes unes antigues genealogies de les priniei-es faiiiilies reyals de Navarra y d'algunes de les primitives cases cotntals
., .
ptreneiiqiies. Constituexen iiii document de reniarcable interks,
I'auxili del qual es qiiasi indispensable per al qiii tracta d'esbrinar
els origens de la. historia pirenenca mig-eval; pero cal reconkxer
qu'elles són de per si insuficients y qu'eii alguns detalls estin
eqiiivocades. N o tothoiii e16 Iii Iia concedit la matexa autenticital,
ni identica aritigiietat. ni igual valor histbrich; en realitat, aquestes
genealogies han estat m61t discutides.

Les (;cnealog¿es de Roda 6 de
solen ésser conegudes
altre
d'aq'uests
dos
noins
de
lloch
(encara que prefeab iin
rentment ab el segon) perque'l més aiitich manuscrit que les coiiservava (yerdut I'origiiial) havia perteiiescut a l a catedral de Roda
y després f o i l possehit per.don Maniiel de Abbad y Lassierra, Prior

,
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de Meya de 1773 a 1785 (l), que I'havia adquirit ab altres voluins
procedents de la llibreria de don Joseph Doriiier, Cronista d'Arag6,
al qual havia estat dexat en prkstech per aquella Seu.
,<
Aquest antich manuscrit, que a més de les genealogies contenia'ls set llibres de la Historia d'0rosi y altres ci-oniqiies y aiials,
es avuy, malaiiradament, perdut; pero, ultra iin index detallat de
son contingut, se'n conserven actualment a Madrid, a l a biblioteca
de la Real Acadeniia de la Historia, una copia de bona part d'ell (Z),
escrita priniorosament sobre vitela, en 1780, per don Fraiicesch
Xa.vier de Saiitiago Paloinares (el qual al ensems que un gran caligraf era iin excelerit palebgraf) (3), altra copia en paper feta
per En Francesch Llobet y Mas (que desprks de don i\,lanuel
Abbad f o u ~ r i o de
r Meya), uns facsimils d'alguns dels folis (4), dibiixats en 1777 pels germans Antoni y ü r e g o r i Barcones y servirit
d'ilustracib a uii /ndice de vnrios cód&os ontigllos qrre c.risten
eri los Archivos de 10 Corona de Aragdn (redactat pel susdit
Abbad y Lassierra) (5) y altres facsimils anilechs(deguts probableinetit als matexos germans Barcones) qu'acompanyen el volum 11'
d'iin Ensajw diplomrítico disprresfo con permiso de SII Mogcstnd bajo la dirección de l a Real Academia de I n Histolia, por
D. Manrrel rle Abbad y Lassierra, Prior de Mepli, ncadémico de
nriniero, nsocicido con D. Francisco ,Y(fvier de Santiago Palonznres, oficinl del Arcliivo & l a primem Sec/.ef<iria de Est<rrio.,
Nidivid[ro de l a nzisrna Renl Acadeniia p de fa Sociednd Bascongudci, (1781)
qu'es un tractat de paleografia mólt interessant
y ben documentat. Aqiiests facsimils (alguns dels quals ha són de
folis corresponents a les genealogies) executats ab.gran perfecció
y escriipolositat, donen idea clara deltipus de lletra de les diverses parts del antich inaiiuscrit, respecte I'kpoca del q i ~ a hasi
l
estat
emeses variades opinions.

(o),

--

(1) Aquest man~iscritfoil donat per Abbad y Lassierra a l cointe
de Campor~ianes,:segons anot8'1 P. Casaiis.
(2) Signatura: Est. 26, gr. I , n." 9. Colección de difererrtes cro-

rricones anligrios qrie se hnllan en uri códice gólicu ms. en vilela a
fNtes del siglo IX, el qrral pnrece Iiriber sido de /a sanla igfesiu iic
Roda, copiados fielnienle de su or~ginal demostrados siis cnracte-.
res para el irso de la Real Acadenirn de la Hislorin, de orde~iiie sir
rlireclor. el iliislrisimo señor D . Pedro Rodrigiiez Caniponianes por
Fraiicisco X'avier de Snntinxo Pa/omares. Año de II~DCCLXXX.
(S) Cotarelp, Diccionario de caligrafos españoles. :,

(4) Alguiis altrzs facsiriiils y extractes y la copia de les genealogies se troben tambi en el ms. 143 de I'Arxiu de la C. d'Araqó.
(S) Signatura: A, n.* 6, est. 23, gr. l . "
(ti) Signatiira: 12, 23, 1. A, 3.

.

.

En la Noticia qii'encapsala la copia de Palomares' (I-edactada
probablement per Abbad y Lassierra) es atribuhit el inaniiscrit de
,Roda b de ~Neyaa les darreries del segle IX; y d'aqiii'n provingué,
sens dubte, el que Egureti (7) I'assignés d'una manera general a la
susdita centuria, cosa absurda, per qiiant en les genealogies hi són
esmentats personatges que visqueren durant la centuria següent.
Don Manuel Oliver y Hurtado (8) el suposa, eii qiant a la part de
les genealogies, de mitjans del segle X; y abans el P. Traggia (9)
I'havia situat cap a finals del niateix. En Sanpere y Miquel(l0) considera, ab rah6, que la lletra del susdit cbdex, en la part de les genealogies propiament dites,'correspon a la primera meytat del XI
(mentres que'n la d'altres cronologies correspon a la segona
ineytat); y'l senyor Serrano y Sanz (11) creu també que les genealoyies foreii copiades eii I'esmentat volúin a principis del inateix
segle.
Altres manirs&~itsnzi'evals de l e s g.eiren1ogie.r

Altres dos manuscrits mig-evals eiis han tratnks tambe, encara
qii'ab qualques variants y notes interpolades. el test de les genear
logies meyaiieses.
L'un es un cbdex en pergamiqu'havia pertenescut a la Colegiata de San lsidor de Le6n y que, després d'algunes peripecies,
va anar a parar a Madrid a la biblioteca de la Real Academia de la
Historia (12). Es aquest un celebre manuscrit (del qual el P. Masdeu (13) va arribar quasi a iiegar-ne ['existencia, tot\dubtaiit positivarnent.de la seva antiguetat) que cont6 eiitre altres coses la famos a cronica llatina del Cid(d'Hont la public8'1 P. Risco) y qii'ha estat
atribuhit per ~ m a d o rde los Rios (14), Bliizquez (15) y Serrano y

(S) Forma, rienlpo y cirornslaitcius en que Iriibo de wi'ificorse
el nocimier~lodel reino de Pamplonn. (Discurs d'entrada a la R. Academia de IR Historia. Madrid, 1866).
(9) Discirrso histórico sobre el origen y sircesióri del rcgno pi~.ennico.memorias de la R. Academia de la Historia». 1: IV).
(10) Los orígenes del coitdndo de Pallós y sn hislorindor lrrrg
Francisco Llobet y (lffls (oRcvista de Archivos, Bibliotecas y iMiiseos>>).
(11) Nolicins y docamerito.~ históricos del condado . (le h'iDagorza.
I
(12) Signatura: 12, 23, 7. A, 159.
(13) Historia crilica [le Espaiio, t. XX.
(14) Hislorin crilica de la literalrrra espaiíolo, t . Il ,p. 174.
(15) Ln Hitació~i.de Waittbn. #Revista de Archivos, B. y M.O.

Sanz (16) al segle X I I y per Muiíoz (17), Ewald (18), Mommsen (lg),
Barraii.Dihigo (213, Foulclié-Delbosch (21) y Menéndez Pidal (22),
ab tnés rah6: al segle X l l l . Alglins dels autors esmentats han volgut
identificar aquest inaiiuscrit ab un qiie va indicar el P. Traggia
atribuhiiitlo al segle X I I y que llavors es conservava a Lle6;
caiiibi M. Cirot (23) refusa semblant identificacib, pero cal tenir en
compte que la part principal de la seva argumentacid, tendint a
demostrar la distinció dels iiianuscrits Ileonesos, esth basada en
uiia cqnfusi6 del senyor Menéiidez Pidal, rectificada despres per
aquest mateix en la nova edicio del séii catalech.
L'altre es tamb6 un t~ianuscriten pergami qu'havia format part
de la biblioteca de dori-Lluís de Salazar y Castro. ab la qual passa
al Convent de Moiitserrat de Madrid y finalment a I'esmentada
Academia de la Historia (24), sa actual possessora. Aquest cbdex,
que a mes de les genealogies meyaneses, de la susdita crbiiica del
C i d y d'altres crbniques contingudes també en elmanuscrit de
Lleó, porta encara altres textes histbrichs, correspon a les darreries del segle XV y presenta bastantes incorreccions de copia.

c en

Tant M. Cirot com el senyor Boiiilla (25) creuen qu'aquest manuscrit no es copia del Ileones, sin6 qu'uii y altre seguexen transcripcions interinitges, avuy perdudes.
Edicions de gs genealogíes

E l P. Traggia fou el primer que publica les genealogies navarro-aragoiieses (bé que prescindint de les dels comtes de Gascuiiya, de Pallars y de Tolosa); per a I'edició se servi d'una copia
(16) Noticias t< docrrrnentos históricos dei condndo de Ribag'orza.
(17) Diccionario, Castilla, n." 10.
(18) Reise rzncl~Spnnie~r,(«Neues Arcliivr).
(1,Q) 1I.loniime11tnCerrnanine Historica, Auct. aiitiquis., t. XI.
(20) Les origines drr royarime de Navarre. (nReviic Hispa'

~ i i q i i e ~1900)
,
'
(21) Cesln Roderici &rr~z~idoeli.(«Reuiie Hispaniquer. 1909).
(22) Caldlog'o dc los c6dices de la Bibliolecn Real, t. V .

(23) La Chroniqae Leonnise. (~BulletinHispaniqueu, 1911).
(24) Colecció Salezar: G, 1.
(25) Geslas del Cid Cnn~pendor.(aBoletín de'la Real Academia

de la Historia»).

'

.

,

que del text del cbdex d e Meyh n'hi va treure y li envia'l seiiyor
~ b b a ? y. Lassierra, afeginthi en notes les variants del iiianuscrit de
Lleó. Aquesta primera ediciá de les genealogies iiavarro-aragoneses ha estat reproduhida per Romey (ZG), Lafuente (27) Campion (28) y Jaurgain (29). Don Manuel Oliver y Hurtado (30) y'l
senyor Serrano Sanz(31) han editat les genealogies iiavarro-aragoneses, transcribintles de la copia del manuscrit de Meya feta per
Palomares. En Sanpere y Miquel (32) y M. Cirot (33) són els iinics
qu'han donat edicions coiiipletes de les geiiealogies; la del primer
segons la s~isditacopia del inanuscrit de Meyh feta per Palomares
y la del segoii basada eii el text Ileonb y anotada ab variaiits del
nianuscrit Salazar.
f ~ . i n c i ~ a aufors
ls
qe'hírn rrtilistrt [es gerteiilogíes

Les genealogies meyaneses han estat utilisades por diversos
historiadors. Segons el P Traggia haiiria estat Ambrbs de Morales
el primer dels historiadors moderiis que les coneguk (bé que no eii
son text primitiu, sin6 en el del iiianuscrit de Lleó) y les aproiith,
tradiihintne un fragment (34). Potser En Zurita les havia coiiegudes tanibé, car tal vegada s'hi referia qiiaii, parlant dels priiners
reys navarresos, esnientava cuna relación muy antigua de la sucesión de estos principesá (35).
El fragment de les genealogies tradiihit per Morales fou utilisat pel P. Abarca (3G), per Ohienart (37) y pel P. MOI-et(38), als
tluals Iian copiat b contradit altres divei-sos autors. Málts dels edi-

Hisloria i e España.
(27) Historia eclesiclstica de España, ('2." edició).
(28) Ensnyo apolog%lico, histórico y critico, acerco del P. filore1 y de los Orígenesde In Monnrqrrín Navarra. ( l . " edició eii
1892 y 2." edició dins el Vol. 4 de aEuskariana»).
(29) Ln Vnsconie, t . l.
(26)

(30)

Discurs d'eiitrada a la R. Acadeinia de la Historia.

(31) ~Voticiasy documPntos hislóricos del .condado dc /?ibagorza.
(32) Los orígenes del coridado de Pnllás (<Revista de ~ r c l i i VOSD

1904).

(33) Ln Chroriiqire leonaice. (~ButlletinHispaniquen, 1911):
Crónica general de España.
Anales de la Corona de Arngón, t. 1.
(36) Los reyes de Ara,@n en anales históricos.
" (37) Notitia rrfririsque Vasconiae.
(35) Anales del reyno de Nai~nrra.
('34)
(35)

"

- 11 . tors de les genealogies. abans esmeittats, y tairibé altres erÜdi'ts
inoderns, com Dozy (39),Lafuente (V.), Simonet (40) y Codera (41),
s'han servit tnés o menys d'elles. Pero no tothom els hi ha otorga1
igual confianca.

Les opiiiions respecte I'autenticitat y valor histbi-ich de les
genealogies meyaneses han estat mólt diverses; haventhi entre les
de llurs ints entusiaste's defensors y les de llurs detractors declarats qualques criteris intermitjos. D'dna banda don Manuel Oliver
y Hurtado les considera com una base segura per a la primitiva
historia pirenenca, don Artur Campion diu d'elles que són I'únich
raig de llum qu'arriba fins als primers temps de la tnonarquia navarresa, M. de Jaurgain les ha calificat de testimoni el més antich y'l
més exacte que tenim sobre aquells temps, y'l senyor Serrano y
Sanz opina qu'elles són la font m t s autorisada per a conexer la
sticcessió dels antichs reys de Navarra, el doctiment més fidedigne
yer a investigar I'origen dels Estats pirenenchs. En cainbi M. August Molinier (42), va considerar les geiiealogies de Meya com un
document veritabletnent extrany del qual seria prudent no ferne
tnassa cas, y M. Barrau-Dihigo (43), classificantles entre'ls documents suspectes, di11 que no han de ser objecte de gran veneració
y que cal prescindir d'elles. Y d'altia banda M. Poupardin (44) ha
arrivat a compararles injustameiit ab I'apocrif famós. del privilegi
d'Alaó.
Les dugues objeccions més serioses, les quals han estat formulades per M. Barrau-Dihigo, en cotitra de la utilitat histbri~ade les
genealogies, sóii: d'uiia mai1ei.a general, la de Ilur manca de cronologia; y particularinent, eii relació a b lesgenealogies de les duglies
branques de la familia reyal navarresa, la de llur impresició respecte a qtiins foren, d'entre'ls noinbrosos personatges qit'estnenten,
els qui efectivament-varen regnar. Aquesta segona objecció (encara
qli'algtiiis de dits personatges son calificats de reys) resta en part
insoluble, per tnaiica de termes prou segurs de ~ o t ~ ~ a r a cloi ó
(3)Reche~chessur I'histoirc el la litferature de I'E.<pagne
pe11(1nnl le nzoyen dge
(40) ffislorin de los iiizizárnbes..
(41) Esfirrlios crí/icos de hislorio drahe española.
($2) «Revlte Historique», 1899.
(43) Les ori@nes du roynirnle de Nnvarre, ~RevueHispaniques.
(41) «Aiinnles dii Midir, 1899.

,.
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q ~ i a fa
l yossibles'tota inena de coinbinacions; nientres que la primera objecció p6dria salvai--se bastant, car per un sistema coiiiparatiu de les dues geiiealogies navarreses entre s i y ab les demés
del cbdex de Meya y tenint en cornptells diversos enllacos familiarsque relacionen les unes ab les altre's es pojsible d'arribar a situar
eii el temps, d'una manera aproximada, les diferents generacioiis
enumerades per cada'una d'elles.
A més d'ésser insuficients, les genealogies meyaiieses, tal con1
eiis han estat traineses pels maii~iscritsabans esinentats, contenen,
iiltra algunes eqiiivocacions notories, certes petites transposicions
prou clares, degudes indubtgblement a errors de trsnscripció dels
copistes en relació ab probables esinenes ¿J adicioiis qu'hauríeii estat aiiotades en el manuscrit original. Pero parlant de transposicions eii el text de les geiiealogies cal advertir, en cainbi, que no
semblagens adinisible I'etigiiiyosa teoría de M.de Jaurgain, el qual
suposa que'l primitiu treball haiiria estat redactat sobre fulls escrits d'ilna sola cara, dos dels quals que coiiiencaven ab el nom de
Saiixo Garcés haurien estat canviats distretament al cosirlos, perpetuaiitse després en les diverses Copies l a consegüent transposició de text.

Epoc!r df rvducció d e les ge~iecilogíes
Taiiibé respecte l'epoca en que les genealogies foren redactades hi han hagut parers diversos. E! senyor Xinienez de Eiiibun (45) va coiisiderarles com un de tants entreteniinents iiionajtichs dels segles X l l l b X I V . M . de ~ a i i r g a i nha atribuhit tanibé al
segle X11 la part de les genealogies relativa alscomtes d'Arag6,
meiitres-que la redacció de lo deiiiks la fixa a mitjans de la desena
centuria. Abans el P. Traggia havia suposat en quant a les genealogies navarreses, t a l com estaven en el ms. de Meyh, dos kpoques diferentes de redasció; situant la segona a beii entrat el
segle X y datant encara de molt més tart unaaddició contlnguda
- e n el manuscrit Ileonks. Tainbé'l senyor Campión vol distingir en
l a elaboració de les genealogies navari-eses diverses kpoques, la
primera de les q;als vindria a coincidir ab la priiiiei-a meytat del
segle X ; iiientres que I'addició del manuscrit de Lleó, darrer retoch de les genealogies, correspondria a mitjans del segle XI.
El senyor Sanpere y Miquel ve a iiidicar que totes les genealogies
del manuscrit de Meya (apart d'altres cronologies posteriors del
(45)

iVavarrn.

Efisapo I~istórico.acerca de los origencs rl;drog.ón
*
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tnaleix chdex y presciiidint de la addició del ms> de Lleó) foren
escrites en el priiner terc del segle XI (en temps de Sanxo el
Major de Navarra);en catiibi el senyor Serrano y Sanz sittia 1111r
redacció pels anys 980 a 990.
M. Barrau-Dihigo, ha estat el primer qu'ha foriiiiilat explicitament la disfinci6 eiitre I'(ipoca eit que fou escrit el iiiaiiitscrit de Meya, coiifós per algiins ab I'exeiriplar original de les geiie
alogies, ji la data de redacció d'aquestes que coloca cap a la f i
del segle X.
Lloch d e redocció d e les gerienlogies
En Sanpere y Miquel considera que'l manuscrit de Roda h de
Meyh havia estat cscrit a Navarra, pais en.el qiial situa la redacció de les genealogies y d'altres d e l e s cronoloyies posteriors contingudes en aquel1 cbdex: L'opinió d'En Sanpere, basada en' la
predilecció que les geiiealogies tnostren yer les coses del reyalme
d e Painplona, Iia estat coinpai-tida per M. Barrau-Dihigo y pel
senyor Se!-rario y Sanz. e
E l redactor de les ge~ienlogíes
Meiitres alguns autors, com En Sanpei-e y'l senyor Serrano,
parlen de les genealogies del cbdex de Meya (apart, ben entes, de
les altres cronologies y de la addició del manuscrit Ileones) com si
fossin degudes a un sol redactor, alfres erudits les suposen, com
hem vist ja, confeccionades eil distintes kpoques creyentles obra
de redactors diversos. D e totes inaneres I'anbnim els encobreix.
El senyor Cainpion suposa que seria un monjo navarres; d que.
al iuenys tenia plena conexeiica de certes coses de Navarra, el
qiii redacta la geneologia de la primera familia reyal de Pamplona.
Eii cambi el senyor Serrano y Sanz creu respecte les geneologies
meyaiieses en general, que no varen ser escrites per cap ttionjo
ni preneit per base documents monhstichs, sinó que foren fetes
probablenient per algun seglar que's va fonamentar en documents
y noticies oficials que hi Havia a la c o r t d e Navarra (tnonarquia de
la qual va tractar ab. més extensió y preferencia que no pas.dels
conites de Pallars, de Gascunya y a e Tolosa), realisant el séu treball ab tota bona fe, car va estiiiiarse inés dexarlo inconiplert, ab
deterininades Ilacunes, que no pas omplirlo de nonis falsos 6
dtibtosos.
,

.

.

-
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Esfrrd? cotnpornfiri de les g'eneolog.ies d e Me!>ci
L'estudi cotnparatiu de les distintes genealogíes tal c o i n esta-

' ven en el tnanuscrit de Meya, pot salvarles bastant de llur itianca
de cronologia y es un medi per desc0brir.y rectificar nombroses
equivocicions de diversos historiadors.
Cal-remarcar, per de prompte qu'en la primera geneaiogia na-.
varresa 6 de l a familia lnyiga (com I'anoinena Campión) els personatges que h i estati enumerats corresponen a sis generacioiis, mentres qiie'n la segona, 6 sigui la de l a familia Xemena, els respectius
persoiiatges (prescitidint dels de I'addició del manuscrit de Lleó)
formen sols tres geiieracions. Y vetaquí que pels diversos enll?cos
inatrimonials eiitre individus d'una y altra familia (6 de les dugues
branques d'una sola faiiiilia, segons volen algitns autors) apar manifestanlent que l a darrera generació de l a segona genealogia havia de ser coetaiiea ab la penúltima de -la primera y seguiiit en un
paralelisme ascendent resulta evident que l a tercera geiieració de
la primera genealogia, axb es la dels riets d'lnyigo Arista, havia
hagiit de ser contemporinea de la pri~nerade I'altra, 6 sigui la
dels dos germans Garcia-Xemenez y Iiiyigo-Xeirienez. Axb donchs
inipossibilita en absolut, con? ha remarcat ja'l .senyor Serrano, de
identificar el g e r m i de Garcia-Xemenez al? I'lnyigo Arista [le la
primera genealogia., en la q t ~ ad'altra
l
banda, no's troba may, entre'ls descendents barons d'aquest, el nom de Xemenez que tam., . poch Iia estat atribiihit a Inyigo Arista. per les genealogies meyaiieses, sino per alguti document més qite suspecte.
L a genealogia dels comtes d'Aragii abraca ciiicli generacions
cornencant per Aznar-Gali 1, el qual haiiia d'ésser conteinporaiii
d'lnyigo Arista.
L a genealogia deis comtes de Pallars y Ribagorca consta de
quatre generacions, de les quals les dues priineres coincidexen
correlativament ab les dues últimes de la genealogia dels comtes
d'Arag6 y de l a genealogia.navarresa de la familia Xemena.
L a genealogia dels cointes de Gascunya compren tres generacians; de les qi~alslairiterniitjah a d a de ser eoetania de I'última de
l a genealogía iiavart-esa de la faniilia Xe.mena y de la penúltima de .
I '
la faiiiilia lnyiga.

-

.

. ,

..

Ln ~ertenlog'íad e I n p r i m e r o fnrtrilin r'epnl de P n i ~ ~ p l o n o
L a genealogía de l a priinera familia reyal de Pamplona comenta ab lnyigo Arista (Aritza, segons Campion), el'q!ial, si hem
de creure al arquebisbe t o l e t i Ruderich Ximenez, era procedent

.

~
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del conitat de Bigorra. y, al temps en que ' ~ a s t e l l aLleó
,
y ~avarra
eren devastats per diverses iiicursions musulmanes, vivia en les encontrades dels Pirineus, d'hont va descendir despr&scap a la plana
de Navarra lliuranthi móltes bafalle; :per lo qual obtingué d'ésser
elegit princep pels naturals del pais. AxO degué tenir lloch en el
segon qiiart del segle IX. M. jaurgain y'l senyor Cainpion han tractat, ab forca rahó, de situar el regnat d'lnyigo Aristaentre 824-852.
Segons les genealogies de Meya, lnyigo Arista hauria tiiigut
un fill, Garcia, y dugues filles: Assona (que va casarse a b Muza
11, de la fatnilia dels Beiii.Casi) (4G)'y una altra qiie fou muller de
Garcia Malo (del qual tractarkin més avall al parlar .del$ cointes
aragoiiesos).
El cap de la segona generaci6 en la genealogia d e la familia
Inyiga, es Garcia Inyigez, el qual, hi está expressanrent calificat
de rey. Segons la niajor probabilitat, fou I'iinmediat successor de
soti pare en el govern del reyalmede Pamplona. M.Jaurgain y'l senyor Campion, que intercaleii,equivocahament,unsuposat regn,at ,
de Garcia Ximeiiez (persoiiatge contemporani dels néts a e lnyigo
Arista), voleii senyalar com a epoca de govern de Gakia-lnyigez
els aiiys 8 0 a 882.
Les genealogies tneyaneses no consignen el nom de la muller
de Garcia-Inyigez, la qlial, segons Rudei:ich Ximenez, s e deya
Urraca y era de sauch reyal. Els fills de Garcia-liiyigez foren!
Forlun, Saiixo y Oiieca. Aquesta's. va casar ab el comte aragonés
Aznar-Gali ll. De Sanxo Garcés (fill de Garcia-lnyigez) les geiiealogies tampoch eiis done11 el nom de sa muller, pero si'] de son
fillÁznar.Sanxez.
El cap de la tercera gfieracio va ser Fortun-Garcés, casat ab '
Oria. Segons els autors arabichs y I'arquebisbe Ruderich Ximenez,
Fortliii, després d'una batalla de 861, havía estat capti~ia Córdoba
iins vint ariys. El periode del seu regnat ve sitliat per M . Janrgaiii
y'l senyor Canipion entre S82 y 905. Axis deuria ser el1 lo que al
any 900 tingue una entrevista ab el rey d'Asturies, Alfons 111, el
Gran; y sembla que ja vell fou destronat, retirantse llavorsal mo-.
nastir de Leyre, hont va morir a I'edat de 96 anys. El govern va
passar a la familia Xewena.
Els fills de Fortun-Garcés foren, segons les genealogies: Inyigo, Aznar (que va tenir-u11 fill anoinenat Fortun); Velasco(que
va tenir dues fiues: Xemena y Toda), Llop y Oneca (la qual va
coiitraure inatrimoni primerament ab son cosí Aznar-Saiichez, del
'

-(46) lul. ~ozy's'e~uivocial creiire que Assoiia s'havia casat ab
Muza I (Reclrerohes). .
,

.
,

:

-

~

<tue tiiigiié aqiiests fills: Sanxo, Toda y Sanxa: y després va casarse en 867 ab el futiir emir de Cbrdoba, AbdallB, del que tiiigiré un
fill: Mohamed ben Addallh, que foy el pare d'Abdei-raman 111).
Cal remarcar ara també iina altra omissió de les genealogies
mejaneses, que no parlen de la reyna Leodegundia, filla d'0rdonyo 1 d'Asturias, la qual en la segona nieytat del segle 1X va casarse ab el rey de Pamplona,, probablement Fort~!n:Garc&s. Axb
110sabkm per uns versos'en llaor de la princesa, qu'estaven traiiscrits en el iiiateix manuscrit de Meya, dels quals el coiijuiit d'inicials de les~espectivesestrofes diu: Leorlegiri~dinpirlcrn 01'doniifilili y'¡ text sencer es com segueix.:
, .
VERSI D O M N A L E O D E G U N D I A REGINA
Laudes dulces fluarit
tibiali iiiodo
inagnam Leodegundiam O r d o n i i filiam
. exiiltantes conlaudem~is manusque adplaiidamus.
EX genere claro semine regaii
:
talis decet utique nasci proles obtima
que pateriiuin geiius ornat
inaternuniqite subiiniat.
Ornata moribus. eloquiis claram
eruditam litteris sacrisque inisteriis
conlaudetur cantis suabi iiiiniferis vocis.
Duin facies eiiis rutilat decore '
moderata regula imperat familiis
ornat domuin ac disponit inirabile ordiiie.
Exiiltet persona ciii extat nex.u .
conjugali tradita 'casta Leodegundia
placens Deo et amicis absque cilla rnacula.
Gaudete, gaudete simul persona
et cuncti ejiis famuli
inatrone substantiain
diilci voce conlaudete proferentes canticiiiii.
U n vigeat Ioiigo feliciter evo
.
fillorum filios - videat incolomes
gaudeatque cum amicis exorate Dominiim.
N e r v i repercussi
manu cithariste
tetracordon tinniat
armoniam concitet
u t resonent laudes dulces itomine Leodeguiidie.
D i i m lira reclapgit tib,ia resoiiat
Painpilone civibus inelos dantes-suaviter
recitantes i n conceiitu laudent Leodegundiam.
Innovetur semper memoria eius
que proximos diligit fideli propositi! "

.

- 17suos obtans hac 'exteriios ut pariter diligant ~ u d i a n propinqui
t
cari et amici
gfatnlantes digniter prorumpant in iubilum
patris decus e t doctrinam proles electa tenet.
Pulcerrima nimis audi inodiilamen
tibiale dulciter quod electo . . .
deprecantes deprecaniu'
ut fainulos aiidias.
U t valeas felix et servias Deo
gubernGque pauperes protegasque orfanos
inundi qiioque gratulentur t e habentes dominam.
Lumen verlim Dei t e ubique tegat
e t teiiebre fugiant semperque resplendeas
observando legem saiictam summo Deo placeas.
Concentu parili resonate cuncti [buls
cantu . . . . tibia . . . . . . . . . ut decet
audiant e t gratulentiir qui t e seniper . . . .
R e s leta canora resonat i i i aula
musciculis carminuni e t regalis pacis . . .
preparatiir ut regina potiirn suavem gliitiat.
A d exillarandam faciem decoram
preparentiir famiili infunda . . . . . . . poculo
ambroseuin sucum braci ut letetiir affatiin.
Obtentur amici . a c sodales obtimi
convibeque regii resedeat pariter
. .'. . . onetur mente omnes ex opimis ferciilis.
Regalis dum cibus rite preparatiir
signo Christiomnia consecrata fercula
. . . . inquiratiir more pio cuneos semper paiiperos:
Di11 pauper refectus cibis priricipantis
deprecatiir Doniinum pro salute . . . yriiicipum
tunc Redemptor aure pia invocantes adiubat.
Occurrant cantore? suaves melos dantes
in coiispectu oinniuii~rite . . . . . coiisetientiiim
conlaudetur nomen Dei cuius iussl vivimus
Nullius sciirranii hic resonat verba
abiit omiie barbariini g a . . . . ita . . scandaluiii
sed edentes Iiac potantes laudemus Altissimuiii.
Incipiat cantor percutiens lyram
aut verberaiis cimbalum . . . . . entu ciinctoi-um
conlaudere regem Deuin Rectoremq!e oiiiriium.
. I . . . nunc promat laiides carmen nostrutii
cuius nutu omnibus datum extat'. . .
vinciiliini carltatis clare Leodegundie.

.

.
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i n C h r i i t o pla'ceas
placatum possideas regnum tibi traditum ~ .
. . . nullus hostis ac adversus contra te-victoriet.
Idonea semper gis ad observandam legeni
D e i inelleamque humiles . . . . . . . .
mansuetos ac modestos ad regnum perpetiiiitn.
L i m e n domus D e i mansueta mente
alacriqiie animo frecuentare piissime
. . . lacrimando et orando depreCare Dominum.
1 . . . . dulces latides hac precepta vite
aure mentis audies que Redemtor ... . . .
observarique precepit his qui eum diliguiit.
A . . .. i n domino Deo domina Leodegundia
. . . regnum ~ h r i s t i
et post longa temiora
'
consequeris ctim electis omnibus. Amen.

- Feliciter vivas

'-

..

Aqtiesta reyna Leodegundia podría ser que-coin vol Abbad
y Lassierra-s'haguks retirat al claustre al ensems que spti presunipte marit Fort~iny-GarcPs, i .que fos la matexa Leodegundia
que'l .any 912 estava en el monastir de Bobadilla, prop de Satnos
(Galicia) (47).
L a quarta generació de la geiiealogia de l a familia lnyiga es
la dels fills de Fortuny-Garcks. dels quals el més gran devia se;
Inyigo-Fortun. Aquest, que va esta? eiillacat ab la fainilia Xemena, per son matriinoni ab Sanxa, filla de Garcia-Xemenez, tingué
u n fill: Fortuny, i dugues filles: Auria y Llopa.
El cap de la quinta generacio fou Fortuny-Ihyigliez, el qual va
tenir dos fills: Garcia y Inyigo, y una filla: Sanxa.
Aqttests constituhexen l a sexta generació y* ab ells acaba la
genealogía d e l a primera casa reyal de Paniplona.

~ n . ~ i i e s f i de
ó l a relnciú originaria enlre In pri11ler.o !% se,qonrr
- .
dirrastia ~iavnri'esa

Han volgut suposar diversos autors que l a familia lnyiga y la
~ e m e n ano eren en realitat sin6 dugues,branques d'una sola 'familia. Pero descartada, per la gran distancia de temps, la possibili(47) Segons I'explicit d'un cbdex ovetense de la biblioteca de
I'Escurial (signatura: J-A-13) que diu axi: o 0 vos oniiies qui legeritis
hliiic codiceiii rneineiiiote clieritula et exigua Leodegiindie qui Iiiiic
scripsi in monasterio, Bobatelle', regiiaiite Adefonso principe in Era
DCCCCLI. Qtiisqiiis pro alium oraverit, seinetipsuiii Domino conimendat,>.

-

,

tat de que Inyigo-Arista y Garcia-Xemenez fossin germans, jo no
veig altra manera presumible (no dich pas probble) d'enllacar les
dugues families per una ascendencia comú, sin6 suposant qu'entre
les varies omissions de les genealogies de M e y i pogtiés haverhi
també la d'algun altre fill. de Inyigo-Arista, qu'hagués sigut pare
de Garcia-Xemenez y de Inyigo-Xemeiiez, al qual eii tal cas hallrieiii d'anoinenar Xemeii-lnyigez. Axb es pura hipotesis.; perb, cal
remarcar, qn'en la familia Xeniena, tal com ve enumerada en les
genealogies meyaneses, s'hi troven dos individus barons que porten el nom de Inyigo.

Lri generrlogiu de la s e ~ o n ncnsa reyal dc Pnmplonn

t

Comenqa la genealogía de la segona casa reyal k v a r r e s a dihent que Garcia-Xemenez y Inyigo-Xemenez foren germans. Evirlentmeiit llur pare's digiié Xemen.
García-Ximenez, al qual alyuns, basantse'n diplomes apbcrifs,
han volgut atrjbuhir la digiiitat reyal, va estar aasat primerament
ab Oiieca, ab la qual tiiigiié un fill: Inyigo, y una filla:.Sanxa; y
després (segons el senyor Serrano abans de 885) va contraurk nou
matrimoiii ab Dadildis, germaiia del coiiite Rauion 1, de Pallars y
Ribagorca (-iSIG), ab la qual tingué dos fills: Sanxo y Xemeii.
Inyigo-Garcés va casarse aifxerneiia, filla de Velasco-Fortiin,
de la familia Iiiyiga; llurs fills foren: Carcía (mort a Liedeiia), Xe-iieii, Fortun y Sanxo (que ftigiren tofs tres a Córdoba), y Toda. L a
gerniana de Inyigo.üarcés, Sanxa, es va casar ab Iiiyigo-Fortun,
de la familia Iiiyiga, y després ab el comte aragones üali-Aznar 11.
Iiiyigo-Garcés es qualificat de rey en les genealogies; axb s'ex.
plica pel sisteiiia sunirquich indicat per D. Maniiel Oliver.
E l qui iiiaiiglira, perb; efectivanient, el poder reyal en l a familia Xemena seinbla que fou Sunxo-Gdrcés, opiir17e Ntipe~ator',
segoiis les genealogies; el qiial r e g n i durant vint anys y rnori'en
Sa muller fou Toda, filla d'Aznar-Sanchez. de la familia Inyiga y d'ella va tenir al menys un fill: Garcia, y cinch filles: Oneca, Sanxa, Urraca, Velasquita y Orbita; de les quals la primera
fou, segons les geiiealogies, l a niuller d'Alfons IV, de Lleú, y mare
d'Ordoño el Mnlo, perb com aquesta's deya Xeniena (48) podria
ser que a l casarse cambies el nom, adoptant el de familia, b bé
cal afegir encara (perb axb iio setnbla tan probable) un'altra filla
anomenada Xeinena a la llista de les de Sanxo Garcés 1, y suposar
(48)

Florez, Reinas calólicas, t. 1.

- 90 que'l redactor de 19s genealogíes en va confondre 'ilogiies en una.
L a segona de les filles de Sanxo Garcés 1, Sanxa, vfl ser la darrera
rnuller del rey d e Lleó Ordoño 11 (+ 924). pero aquest matrimoiii,
que fou contret a finals del any 923, dura poclis mesos y Sanxa,
va tornarse a casar a b el comte alavés,Alvar Harremeliz y poch
després, segons les genealogies haui-ia celebrat encara terceres noces ab el comte de Castella, Fernan Goiizales; perb com qu'aqiiest
eii '312 ja estava casat ab Sanxa. aqltesta ha de ser distinta de I'al.
tra filla de Sanxo ,Garcés l . L a tercera de les filles d'aquest fou
Urraca, casada (des d'abans de 932) ab el rey de Lle6, Ramir.11,
del qual segons les genealogies tinguE,un fill: Sanxo, y una filla:
E l h a (la qual fou monja); mentres que Ordoño, fill. primogknit
de Raiiiir 11, iiasqué d'un'altra muller d'aquest monarca. Velasquita, '
altra de les filles de Saiixo.GarcEs 1, va casarse prinierament ah
el comte Moini de Vizcaya (49), del quql tingiié tres fills: Aznar,
Llop, y Sanxo; despl-és contragué nou matrimoni a b Gali, fill del
comte ribagorca, Bernat I (.j.950); y finaimeiit es v i tornar a casar
ab Fortuny-Galindez. Un'altra filla encara va tenir 'Sanxo-Ciarcés 1
fbra de iiiatrimoni: es diguk I.lopa. y fou m i r e deRamon de Bigorra.
E l germh de Sanxo-Garcés 1, Xeinen-Garcés (.i. 931), fott rnarit
de Sanxa-Aznares, gerrnana de la i-eyna Toda; axí foren dos gerinans casats ab duei germanes. Xemen y Sanxa tiiigueren dos fills:
Garcia y Sanxo; el segon hagué.per muller tina tal Quixiio.
García-SAnchez, herl.11 de SanxoGarcés 1, es el representant
principal de la tercera generació de la genealogia Xemena, de
que venim parlant. Estigué casat ab Endregoto-Galindez, filla del
comte aragones Gali.Aziiar 11; y la data de l a seva mort pot situarse aproximadament, cap al 970.
Les var.ian/.s p addicions en les geriealogíes novtrrr'eses del
rnnnrrsc'rit /leones
. .

'

E i i eltiianuscrit Ileones, coiii també en el manuscrit Salazar,'
el text de les genealogies, en general, difereix del cbdex de Meya
en alguiies varian'ts, degudes principalment a distraccions de traiiscripció, y eii diverses petites interpolacions (sovint desencertades)
q u e seiiiblen ser notes marginals d'algun dels manuscrits intermitjos avuy perdiits, les quals hauríen estat incorporades al text primitiu pel res'pectiu copista;pel-b a més hi hA una transposició rela.
tiva a l a familia comtal de Pallars y certa addició eiiganxada a
(49)

Labayru, Seiiorio de Bizcoya, t . 11, dubta d'aquest coiiite.

- 21

-

segiiit de la yenealogia de la segona familia reyal de Paiiiploiia.
Aquesta addició, escrita beii sencera, seiis dubte, en algun deis
iiiaiiuscrits iiitermitjos aludits, degué passar al maniiscyit Ileonks
y despré; al nianuscrit Salazar, d',tina manera incompleta. per una
altra de taiites distraccions de copia, havent sigut saltats els yaragiafs en que devia Ferse I'eiiumeració de la desceiideiicia de Garcia-Sinxez 1, y resultaiit Ilavors. ajuntada immediatameiit ab'la f i
de la segona geiiealogia meyanesa la part de I'addició relativa a
Garcia-Sdnxez 11, el Treino!ós, qu'axi va restar coiifós ali el primer, 6 sigui ab son avi. Aytal addició degué ésser redactada en la
segoiia riieytat del segle XI.

/?c/trciá de les g e n e t r l o g f ~rrcrvcn-?eses
.~
nb lo cr8nict7 llronesu

'

E n la fornia coiii estin eii el manuscrit de Lleó. les geiiealogies navarceses varen ésser aprofitades en I'elaboració de la crbtiica Ileoi!esa continguda en aquel1 mateix voliim y editada recent
inent per M. Cirot. Axis aquesta explica'ls matriinonis de les filles
del rey de Pamplona Saiixo-Garcés 1, y parla dels ascendents, y de
la muller de dit monarca de niatiera igual com ho fan les genealogies navarreses del manuscrit Ileones donantli també eqriivocadainent el sobrenom d'Abai-ca y confonent axi inateix, en tractar deis
reys posteriors, Garcia Sánxez 1, a6 el Treinolós, saltantse igualnien' dues generacions interiiiitges (les de Garcia-Sánxez 1 y S a n x ~
Garcés 11). Cal advertir que la crbnica lleonesa va fer ja marcadainent la distinció entre Inyigo-Xeinéiiez, oncle de Sanxo-Garcés 1,
y I?.yigo-Arista, besavi de la reyiia Toda.

Lo geeneafogío dels corntes ri'Arog.úLa genealogia ineyanesa dels co 3,tes d'Aragó comenca ab
Aznar--Gali 1, evidentment fill de Gali o Galindo. Algiins han volgut confondre aquest ab un conitt.de Cerdaiiya esiiientat per Dozy
ab el mateix noni y altres aiitors haii tractat d'identificarlo
ab uii Galindo Belascotenes, esmeiitat en la genealogia, suposatit
qiie era'l mateix qiie Abenbelascot (fill de Velasc). seiiyor de
Cerdanya, contra'l qual Abderrainan 1, va fer una expedició eii
779. Aytals identificacions son completament hipotetiques. En
qiiant a Aznar-Gali 1, els seiiyors Oliver y Cainpion volen que
sigtii'l ilrateix comte Aznar qiie juntaiiieiit ab el conite Eblo en 8-14
fou rnviat per Lluis el Piadós ab un exercit a Pamploiia, segoiis els
Anals franchs, els quals expliquen que de retorn aqiiells conites

.

.

foren derrotats pels montanyenchs (aliats probablenieiit ab els iiioros) valeritli a Aznar son pareiitiu ab els vencedors perque'l dexessin anar en Ilibertat, mentres Eblo'fou enviat a'cbrdoba; en cambi'l senyor Serrano suposa que I'Aznar de la expedició de 824 seria
~iotserel comte de la Gascunya citerio'r, del mateix noin, que,fou
ajusticiat eii 836 segons els Anals Bertinians.
L e s geikalogiec esinenten dos fills y una filla d'Aznar-Gali 1, aiioinenats respectivament: Centul, Gali y Matroiia. M . Calmette ha deinostrat, pero, que Aznar degué teiiir un altre fill:
Sunifret; y un'altra filla: Eylo. Segons les geiiealogies, Matrona fou niuller de Garcia Malo, fill de Galindo Belascotenes (del
que abaiis he fet alusió) y d'una ta' Fakilo. Garcia, enfadat ab
PISAznarez perque'l varen befar (O inés probablement, coin suposa M. Cirot, perque Centiil y Matrona varen cometre incestuós
adulteri) va matar a Centul y va repudiar a Matrona, pacta aliaiica
ab els moros y ab Inyigo.Arista, ab una filla del qiial va casarse, y
Ilansi del comtat d'Aragó a Azriar. E l senyor Campion indica que
axb degué ocórrerabans de 824. Eii quatit a Garcia Malo algtins
erudits Iian tractat d'identificarlo ab un Garcia que inori a la batalla de Mont-Latiirce (vers 860) y'que segons la crbnica del PseudoSebastii seria gendre de Nuza 11; essent, perb; f j c i l de suposar eii
dita crbnica una equivo~aci6respecte'l parentiu enti-e Garcia Malo y Maza 11, que segons les genealogies haurien d'haver estat concunyats. Quaii AznarGali 1 se t r o b i desposeliit de son comtatd'Arag6 (del qudf suposa'lseiiyor Campiou que hauria estat investit
per Carleinany) diuen les genealogies' que se'n a i i i a ~ r a n c aa
implorar la protecció d'aquell emperador e¡ qual va encomenarli'ls
terrjtoris de Cerdanya y Urgell. Si axb no es completament e h c te, tampoch es pura Ilegenda. Sembla fbra de tot dupte que Az'narGali 1, f o ~efectivament
~
comte d'Urgell y Cerdanya en el segle I X (segons corrobora un document de 863) pero no en temps
de Carlemariy, sinó en I'epoca del imperi de Lluis el Piadós. Tal
com ha proposat M . Calmette (50). en la serie dels primers cointes d'Urgell cal situar Aziiar després de Frédol, que sembla ho era
en 815. La perdua del comtat d'Aragó y l a obteiició del d'Urgell
per Aznar-Galí 1, poden,, donchs, ésser datades aproximadament
dels primers anys de la tercera decada del segle I X . Cal tenir
en compte .que, m i s tart, foil f i c i l per al genealogista la confusió entre'ls dos emperadors: Carlernany y Lluis; y qiie la pro-

(50) Les prenliers corirles c a r o l i ~ ~ g i e n d'Ur.fe1,
s
((«iMelanges
d'archéolobie et d'tiistoire de I'Ecole francaice de Ronles, t. XXII).
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pensió a atribahir fets y persotiatges a I'epoca del primer, I'eiilperador per antonoiiiasia, foil una cosa natural en la que incorregueren fiiis y tot cronistes de temps no gayre allunyat, com el mateix
moiijo de Saint-Gall (511, el q~ial,per exetnple, feya regir I'esglesia
de M e t z en temps de Carlemany pel bisbe Drogó, qui no fou proinogut a I'episcopat fins el 823.
Aznar-Gali 1, degué inorir dintre la quarta decada del Segle
IX, car en S39 son fill Sunifi-ed era ja conite rl'urgell.
Gali-Aznar 1, represeiitant principal de la segoiia geiieració
de la yeiiealogia aragonesa, seinbla que recobra'l cointat d'Aragó.
N o sabem el noin de sa inuller; perb si que tingué a! menys u11f i l l
anomenat Aznar.
Aziiar-Gali 11, que constituheix la tercera generació, va casarse ab Oneca, filla del rey de Pamplona Garcia-lnyiguez, y tinguédos fills: Gali y Gar,cia, y tiiiafilla, Sanxaj aquesta va ser
rnuller del rey moro d'0sca Mohamed.Atauil, (52) ab el qual tingué
diversos fills (Abdelnielik, Fortuny, Muza y Velasquita).
Gali-Aznar 11, cap de la quarta gerieració de la. genealogia
aragonesa, es va casar primerament ab Acibella, filla de GarcíaSanchez, comtt: de Gascunya, de la qual tingué'ls següeiits fills:
Redeniptus (que fou b i s b e ) , ~ i r óy Toda, muller del comte Bernat I de Ribagorca (1930); després contrag'ue nou matrimoni ab
Saiixa, filla de Garcia-Xeménez de'Navarra (qu'havia estat casada
aiiteriorinent ab liiyigo Fortuii), de la qual va tenir dugues filles:
Velasquita y Endregoto, iiiuller aqliesta segona del rey GarciaSáiixez 1 de Pamplona. Gali-Aznar 11, engeiidrh fora de matriinoiii, a ü ~ i i i t i s c l e(que's casa ab Oria), Sanz, Velasc, ~ a u z oy
Aziiar.
Lli ge'enenlogi¿i dels conzles de P¿zll~rrsy Kibog'or~a

L a genealogía dels comtes de Pallars-Ribagorca coiiienya ab
Ramon, primer comte a~itbnomque governa'ls dos territoris units
encara (53). ,Fou oiicle del rey Saiixo-Garcés :l. Ramoii 1, va
niorir vers 916. Senibla que sa niuller s'anonienava Guiniguentes y
era filla d'Aznar-Doiiat. Les genealogies meyaneses esnienten qua(51) Halplien.'Ellides criliqrres sur I'hisloire de Chnrlernagne.
(nReviie Historiqiie~t.. 128)
(52) Codera, Afoohamel Alauil, rey moro de Hriecca (nColeccinii
doestudios irabes.).
(53) valis Taberner, Els origens dels comfals de Pa/lars y

l?ibag'orpo.
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tre fills de Ra ,ion 1, que's deyen respectivanient: Bernat (+950),
Miro, Llop y ,lsarn (f953); pero cal afegirne 1111 altre:: Ató, que fou
bisbe de Pallars (1-955).
A la mort del comte Ramon 1 de Pallars y Ribagorca aquests
dos territoris varenrestar dividits, forniant dos coiiitats distints.
Cal remarcar que les genealogies meyaneses no fan esnient dels
cointes de Pallars, successors de ~ a m o n1, concretantse a enumerar la successió d'aquest a la Ribagorca, país que a-principis del
segle X: foii anexionat a Navarra.
Axis Bernat 1 de Ribagorca, que no senibla pas haver estat el
primogenit de Rainoii I, resulta eii les genealogies tneyaneses el
representaiit pi-incipal'de la segoiia generacib de la familia dels PaIlars. Bernat cont'ragué matrimoni ab Toda (filla de Gali-Aznar 11, comte d'Aragó) y tingiié dos fills: Ramon y Gali (aqiiest
es va casar ab Velasquita, fii'la del rey Sanxo-Garcés y viuda del
comte Momi de Biscaya) y una filla: Ava.
El comte Ramoii II de Ribagorca estigué casat ab Garcendis,
filla de Guillkin García, comte de Fesetizac. Cal advertir que les
genealogies no consignen el nom de dita cointesa. Els fills de Ramot! y Garcendis segons les genealogies toren: Unifred, Arnau,
Isarn, Ava (aquezia's va casar abans de971 ab el comte de Castella
Garcia Fernáiidez). Pero a inés d'aquests sabkm qiieRanion y Garsendis varen tenir un altre fiii: -0diseiid (bisbe de Roda) y iiii'altra
filla: Toda. Ramoii 11 de Ribagorca niorl vers 970, y'lsséiis fills (exceptuats Odiseiid y Ava) un darrera I'altre vareii fegir el comtat,
del qual sabkm, no pas per les genealogies, qu'a la iiiort de Toda,
en els primers anys del segle XI, fou heretat per Guillem Isárnez
nebot d'aquesta, fill natural d'lsrirri, y que després de la mort de
Giiillem (1018) passi al poder del rey Saiixo Garcés IIIde Navarra.
La genenlogífl dels comtes de Gflscrr~ryn
La genealogia dels cointes de Gascunya tal com estava coiisigiiada en él cbdex de Meya, no ha estat publicada rii6s que pel
seiiyor Saiipere y Miquel; per axb quasi no ha estat fiiis ara iii utilisada n i comprovada.Coinen~aab Garcia-Sánxez, que iio es aitre
que'l que segons M. de Jaurgain ha tingrit el sobrenoni de Curvat,
y que fou comte de Ciascunya durant el primer quart del segle S .
L a filiació que voldria suposar M. de Jaiirgaiii d"aquest cointe respecte Sanxo-Xein6ne.z y Qiiisilo es impossible, dona! qu'aquests
han de correspondre a I'epoca dels fills de Garcia-Sáiixez; aquests
foren: Sinxo, Arnau y Guillkm (aquests tres esmentats ta~iibéen
una genealogiadels cartularis d'Auch y de Lascai-), Eiidregoto,

- 250Acibella (casada ab Gali-Aznar 11, comte d'Aragó) y ' altra noya
(muller de Pons, cointe de Tolosa; la qual seria probablemeiit
Garsendis).
Sanxo-Garcia, cap de la segona generació de la genealogía
nieyanesa dels comtes de Gascuriya, tingué, segons aquesta, els
següents fills: Garcia, Sanxo, Guillkni, Gundebald, Aciulla (muller de Llop Garcia) y Llucia, dels quals el primer degué morir
abatts que son pare.
Arnau Garcia, fou, segoiis M . de Jaurgaiii, el fundador de la
branca dels comtes d'Astarac (+ vers 960) y va tenir segons les
genealogies de Meya dos fills: Garcia y Lluis, y tina filla: Girisenda
(muller de Raiiion de Bigorra).
Guillkm Garcia, foil, el fundador de la braiica dels cotntes de
Fesenzac; va tenir segons les genealogies meyaneses, els següents
fills: Ramon, Ostiii, Fredol (comte de Gaure), Bernat (cap de la
branca dels cointes d'Armagnac) y la que fou muller de Rainon 11
d e Ribagorca (el nom de la qual en les genealogies resta en blanch
perb sabktn documentalment qu'era Garsendis).
Dels fills de Sanxo Garcia I'lierkii (y per tant el representant
prinGpal de la tercera generació d'aquesta genealogia gasconaj
fou S a n x o mort sense descendencia vers 961; al qual va succehir
soti gerrni Guillkm-Saiixez, ($ vers 997) que fou taiiib'é comte d e
Burdeos. L'altre germi d'aquests: Gundebald, fou bisbe de Dax y
arquebisbe de Burdeos y mori vers 992.
Aquesta ~enealogiagascona essencialmerit exactissiina, segoris surt comprobat p e r s a comparació ab I'estudi. d e M. de Jaurgain (que no la va iitilisar), afegeix encara qualques noms que no
eren coiieguts per altres dociiments y n'omet algun que no resulta
ser dels niés irnportaits.
La gerrenlogiu dels corntex de Tolosa

La dels comtes de Tolosa, es de totes les geneaiogies'del codex de Meya la més breu y incoinpleta; y encara esta adulterada
11er haverhi situat malament la transcripció d'alguna nota marginal
del exeinplar pririiitiu.'Corneiica ab Pons (que no deu ser altre
qtie'l conite Ramon Pons, que segons els historiadors del Languedoc iiiori vers 950) el qual va casarse ab &a filla de Garcia Sanxez comte de Gascunya (que potser era la comtesa Garsendis que
p e r documents s e sab fou muller de Ramon Pons).
La genealogía meyanesa parla solsainent d'un fill del comte
Poiis, anomenat Rainon; perb axo es prou interesant per si pot con-

tribuhir a refermar I'opini6 emesa per diversos erudits aiitics y combatuda pels autors de la Histoi1:e générale rle Languedoc (54) de
qiie I'hereu immediat de Ramon Pons en el cointat tolosi's deya taiiibé Ramon. Ab aquest crech qii'acaba propiament la genealogia tolosana del cbdex d e Meya, I'autor d e la qyal degué dexar en blanch
probableinent la referencia als descendents d'aqiiest comte Ramon,
fil( de Pons (com ho havia fet també respecte de Guiitiscle, fill natural de Galindo-Aznar 11 d'Arag6). Una nota original del exemiplar
primitiu de les genealogies resulta doblemeiit transposada al ésser
transcrita en el codex de Meyh: un troc d'ella ocupant el blaiich
relatiu a la 'descendencia del comte tolosi Ramon, fill de Poiis,
y la resta posada a continuació de la llista dels reys de Fraiica.

.

Rectificació de les notes fransposades en les genealogies

~ A h o ncal
t situar els dos personatges, Ramon y Viciis, d'aquesta primitiva nota original transposada en la copia? No m'atreviria
pas a dirho. L'epoca en que visqueren deguk ser a fiiials del segle 1X y primer quart del X, car Ramoii riiori a Carazo, potser a
la batalla Iliurada allí pels volts de 929 (55), y'l bisbe Vicus, deu
ser algun dels bisbes d'aquella epoca qiie teiiien per notn Oviecus,
(el de LIéo 6'1 d'oviedo) (56). No cal donchs, enllaear aqiiests
dos personatges, ab la casa comtal de Tolosa, si116 que més aipiat
devien tenir relaci6 de parentiu ab la familia reyal astiiro-lleonesa
6 ab el cornte de Castella, Fernan González.
Perdoneu, senyors, aquesta afida disquisició gerieal6gica; eiii
faig chrrech de qu'haura resultat poch delitosa. Perb'm doiiaré per
satisfet si, esvahint recels y dubtes, arribo a refermar en vosaltres
el convencimeiit de la veracitat substancial de l e s genealogies de
Roda ¿J d e Meyi y d e llur utilitat histbrica p;r a I'estudi d e les
principals faniilies reyals y coiiitals que governaren en les regions
del centre y occident del Pirinkii entre la novena y desena centuries.
(5.1) Nota VIII'. en el toin i V de I'ediciú Privat:
(53) Férotiti, Hisloire de I'abhaye de Siios.
(56) Florez, Es]~aAnSn,qraradn, t. 34 y 37.
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Taula comparativa de les genealogies de Meya
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D. FRANCESCH DE BOFARULL Y SANS

.

Benviiigut sia a nostreantich y tnodest casal I'acadkmich elet
don Ferran Valls y Taberner, doctor en Dret y en Historia, Arxiver-Bibliotecari, Oficial del Arxiu de la Corona d'Aragó.
Els titols designats y'ls treballs propis y inherents a les carreres facultatives esmentades I'hanfet merexedor, en plena joventut,
de la proposta a favor s6u de la vacant d'acadkmich de número
que nostre bon consoci I'Arqueblech Joan Rubio de la Serna dexa,
proposta verament presentada ab convicció, per nostres desapareguts companys D . Guillkm M." de Broca y Montagut, autor de
la #Historia y les institucións del Dret catalan, y D. Joseph Pella y
Forgas, autor de *El código Civil de Cataluña!. (1)
D e la' joventut catalaiia contemporhnia es el Sr. Valls y T a berner un dels niés entusiastes per la historia de Catalunya y ha
portat en auxili de la ciencia jurídica elemeiits importants per
al estudi del Dret Catala, socavat al jorn present per los jurisconsults centralistes. E s per tant pertinent, en nostres corporacions,
de quan en quan, la elecció d'homes que porten en cartera, acopis suficients per a la defensa de nostres drets.
L'acadkmich elet D. Ferran Valls ja en I'any 1915 sota'l títol
#Textos del dret Catala.9, publici'l primer volum que compren els
.Privilegis y ordinacions de les Valls Pirenenques, y's concreta al
estudi de tot lo referent a la Vall d'Aran. El segon volum tracta de
tot lo referent a les Valls d'Aneu, Vallferrera y Vall de Querol y'l
(1) L'any 1915 va Bsser fatal a la nostra Corporaci6 perla perdund'aquests dos ilustres historiadors y jurisconsults catalans.
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tercer tracta de la Vall #Andorra; treballs qiie teiien per objecte
facilitar I'estudi y conexeinent d'up conjiint de documents relatius
al dret, organisació, costums y franqueses de les Valls Pireiienques Catalanes, durantl'edat mitjana. Respecte a la Vall d'Aran en
una extensa introducció inicia la soberanía de la casa de Barcelona.
sobre I'Aean en 1175, fet demostrat per altres autors; y partint
d'aquest text, continua comentant les transtormacions que seguexeii fins I'any 1471 en que Joan 11 aproba y confirma un tractat f e t
per els homes de la Vall d'Aran ab els del cointat de Comenges.
En los Estudis Universitaris Catalans publica uEls origeiis
dels comtats de Pallars y Ribagorsa),; en lo aBulletin Hispaniqueo
tracta de les Relacions familiars y polítiques entre Jaume el Conqneridor y Alfons el Savi; en la revista <Le Moyen agen, dona a
conexer una carta important de Guillkni Dnraiit al rey Jaume II
y en la tesi del doctorat de Dret diserta sobre les 'costlims de
Lleyda y son autoi Guillkm Botet.
No e s de estranyar, que ab I'acopi 'dels treballs citats y'ls propis de sa carrera el noii Acadkmich s'hagi trobat propici per al
desarrollo del tema escollit sobre les Geneologies de Roda 6 de
Meya», treball entijós y dificultós, per referirse als primers
segles de la Recoiiquista (VI11 y IX), quan al crit de independencia, els capdills dels pobles (després regions) aparexíen en
diversos puiits d e la Península Iberica y , paulatinainent, anaren
coristitiiint les Nacionalitats y es més dificultós el tema per tot lo
referent a la cronología y a la snccessió de les dinastíes, qiials
noins, confosos y repetits, donen lloch a erros de traiiscendencia.
Exemple patent es la genealogía magna dels Comtes de Barcelona, a la que acompanyi altra cronolbgica, empresa de fatigosa tasca, que cols podía executar I'autor dels uCondes de Barce.
lona vindicadosu, ['infatigable arxiver que va dedicar sa trista ,
vida al profit y honra de.sa terra natal.
De la confusió dels segles Vlll y IX. apareix primer la dinastia
asturiana, en I'any 718, quan Pelayo f i l l de Fabila, duch de Cantabria y nét de Chindasvinto fou elet Rey pels gods y espanyols
retirats en les montanyes d'Astui'ies, fugint d e la invasió dels
serrahins.
Del segle Vlll al IX. surgeix la dinastía Pirenenca y del em.
broll dels comtes Garci Ximénez (rey de Sobrarve). de son f i l l
Garci Inyiguez (758-802), de Fortuny Garcia (802-815) aparexen
Sancho Garcia y Gimen Garcia, dels qiie no's precisa la successió
declarada incerta per alguiis autors.

'

Comenca'l nostre disertant I'estudi y desarrollo de la Gepealogia de Roda b de Meya, ab la dinastia Pirenenca iniciada y
comencada per Inyigo Arista (828) tronch de l a dinastia de Navarra, c r i s t i i god,que capitanejant I'exkrcit, compost dels naturals
y'ls vascos retirats en les valls dels Pirineus, y dels refugiats en
les montanyes d'Aragó per Sobrarve y Ribargorsa, al c r i t de patria
y Ilibertat derroten I'exkrcit sarrahi manat per sos governadors.

Al afegir un riou estudi a la serie dels treballsque des de mitjans del segle X I X haii estat publicats, sobre'ls origeris dels estats
cispireiiaychs en relació ab les genealogies de Meyh,el n o u acade.
inich s'ha servit dels aclarimentsque respecte aquesta qüestió
havien anat aportant els diversos investigadors precedents: els
germaiis Oliver, E n Canipion, M Jaurgain, M. Barrau-Dihigo y
E n Serrano y Sanz principalment. H a anat eliniinant, d'altra banda,
algunes de les confusions que encara quedaven per rebutjar y ha
pogut aduhir algun docuinent nou de certa vilua, com es el vers
epitalainich en honor de l a reyna Leodegundia. Resten encara,
certament, punts obscurs en relació als quals el disertant no ha.
trobat prou elements per a resbldrels ab claretat y d'una manera
definitiva. Potser ab el teinps podra algú altre perfeccionar encara
el conexeiiient d'aquests problemes; mentrestaiit podem congratularnos de que s'hi hagi progressat mal sigui tan sols u11pas més.
A l terminar I'acadkmich D. Ferrau Valls la lectura de la Geiiealcgia, qu'ell qualifica de uridn n'isqrrisició, dona les gracies y
solicita el perdó dels presents, per lo teina escollit, ab lo que ve a
confesar inconscientment que entre'ls merits y virtuts que posseheix te'l de l a paciencia qu'es el principal que deu tenir I'investigador histbrich y I'arxiver.
Con1 a tal, y tambi: com l o més vell de tots els acadkinichs,
agrahexo y us do les gracies més expressives per la honra d'elegiriiie per aquest acte de recepció en aquesta Academia, en nom de
l a que y de tots, vos do l a més cariiiyosa benvinguda.

