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Historia i present:
Marti «l'Huma» com a exemple
Els debats historiografics no son nomes debats sobre el passat,
ja que ens ofereixen la possibilitat d'entendre'ns com a nacio
en el present i de pensar projectes de futur. La historia de la fi del
Casal de Barcelona n'es un cas paradigmatic.
Josep-David G»rrido i Val

VIDAIR1GNAT DE MABTf I
nOUTM REt DEL CASAL DE BARCELONA

Portada del Ilibre de David Garrido sobre Marti «l'Huma».
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a historia es memoria i com a tal n'hem
d'abordar coneixement i divulgacio.
Lamentablement, el coneixement de la
historia patria, la nostra, s'ha vist pertorbat
per les inclemencies d'una situacio politica
que ha negat, nega i -no pot ser d'una altra
manera- negara la realitat nacional catalana.
Be, aixo es un posicionament merament politic que reflecteix I'anhel dels qui no contemplen una realitat catalana autonoma de
I'espanyola. Altrament, la topada contra la
ideologia que propicia una unica nacio
-indissoluble-a la peninsula Iberica, amb el
permis de I'excepcio portuguesa, ha provocat una reaccio historiografica de tall catalanista, sempre a la defensiva, pero que no ha
evitat caure en antitesis, igualment esbiaixades, de les elucubracions fantasioses dels
prohoms de la historiografia espanyolista.
Aixi doncs, I'estudi de la historia s'ha contaminat de les prepotencies i amargors dels
uns i dels altres fins avui (Catalunya, malaura22

dament, encara no es un estat independent),
que continua la disceptacio, en molts casos
traspassant els limits del debat sa, entre historiadors espanyolissims, convencudissims
a demostrar que el Sol gira al voltant de la
Terra i no pas al contrari, i els Catalans, en
general massa deutors de la historiografia
romantica que replica els anteriors.
Bona prova d'aixo son les efemerides
que comencem a commemorar, el siscents aniversari de la mort del rei Marti I
(31 de maig de 1410), conegut com «l'Huma», I'interregne que segui el deces i la
definitiva sentencia, acord o farsa de Casp
(28 de juny de 1412), que entronitza la
dinastia castellana dels Trastamara als
Pai'sos Catalans i I'Arago. Be, el sise centenari de la mort de Marti «l'Huma» (en la seva
epoca, pero, li deien «PEclesiastio perque
era un campio de la beateria) ha passat
gairebe desapercebut, si no es per la celebracio d'un congres a Barcelona, organitzat
per I'lnstitut d'Estudis Catalans, i alguna iniciativa editorial, com la de Dalmau Editor i
les coherencies arreu del pais organitzades arran de la publicacio del Ilibre Vic/a i
regnat de Marti I. L'iiltim rei del Casal de
Barcelona. De mes a mes, fins i tot aquest
congres dedicat a la figura del darrer catala
de naixenca que llul una corona estigue
marcat per I'ombra de Casp, el fet historic
capital per a I'epoca i per a la historiografia
posterior. Certament, Casp fou important,
pero tambe el regnat d'un rei que aconsegui conquerir Sicilia, sotmetre Sardenya (tot
i que aixo li costa la vida al fill i successor)
i posar ordre en la gestio d'un estat massa
afectat per la disbauxa del regnat anterior.
En definitiva, Marti fou un bon rei; potser,
fisicament, no massa agraciat, en contraposicio a I'esveltesa, guerrera i corporal,
dels formosissims monarques Catalans del
segle XIII, pero, al capdavall, el digne epi-

gon de la dinastia dels Guifres, Borrells,
Ramons Berenguers i Jaumes. No destinat
a regnar, li caigue la Corona al damunt i,
certament, s'hi posa.
Despres de Marti i la gran gesta del seu
fill als camps de Sardenya, la batalla de
Sanluri (30 de juny de 1409), una gesta
militar digna de recordar (ho fan a Sardenya,
com aci recordem la derrota d'Almansa o la
conquesta borbonica de Barcelona), igual
com els castellans recorden la batalla de
«las Navas» o els anglesos la d'Azincourt,
vingue I'interregne i, com a colofo, Casp, allo
que el castellanissim Ramon Menendez Pidal
va anomenar «la autodeterminacion de un
pueblo», opinio contestada del costat catala
per Ferran Soldevila. I be, pero, i Marti?

«Continua el debat entre els
historiadors espanyolissims i
els Catalans, en general
massa deutors de la
historiografia romantica que
replica els anteriors»
Ell ja era mort quan els vencedors de la
guerra de I'interregne imposaren llur candidat. Per a uns -els espanyols- ha quedat
com I'estadista catala que obri les portes als
Trastamara i, doncs, a la unitat d'Espanya, i
per a uns altres -els Catalans- com I'home
que trai la seva nacio i la seva dinastia en
barrar el pas a la successio del comte
Jaume d'Urgell a la Corona catalanoaragonesa. I, al bell mig, I'actitud dels compromissaris de Casp, amb la divisio del vot de la
delegacio del Principat. La historia, per tant,
esdevinguda deu de les actituds ideologiques del present. No hauria de ser aixi, pero
es inevitable. No obstant aixo, Marti «l'Huma» mai no pensa -us ho asseguro- a
entronitzar Ferran de Trastamara, igual com
a aquest, a despit de la mala premsa que la
historiografia catalanista li ha creat, ni se li
passa pel cap convertir la seva Corona en un
apendix de Castella (Espanya).
»» David Garrido
historiador

Autor de Vida i regnat de Marti I. L'iiltim rei del Casal
de Barcelona (Barcelona, Dalmau 2010) i De fora
arriba i a casa regna. Ferran I «el d'Antequera», rei
-sobretot- de conveniencia (Valencia, 314, en prem-

