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Resumo: 
“um homem doce, largo e bom de armas”. Com estas palavras, Raimundo 
Berengário III fora eternizado na Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó. No 
decorrer das genealogias dos condes de Barcelona e reis de Aragão, obras elaboradas 
entre os séculos XII e XIII, Raimundo Berengário não fora o único ao qual foram 
tecidos louvores – entre seus fólios estes nobres foram erigidos por múltiplas 
virtudes. Através da análise destas genealogias catalãs procuramos compreender o 
papel destes elogios direcionados aos membros da dinastia não apenas em relação à 
elaboração de uma memória nobiliárquica, mas também na constituição da nobreza. 
Nossa hipótese é que estas narrativas genealógicas medievais, enquanto discursos de 
virtudes, suportavam a própria ideia do que era ser um nobre. 

Palavras-chave:  
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Abstract: 
“a sweet, generous and good man in arms”. With these words, Ramon Berenguer III 
had been eternalized in the Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó. In the course of 
the genealogies of the counts of Barcelona and kings of Aragon, works elaborated 
between the twelfth and thirteenth centuries, Ramon Berenguer was not the only 
one to whom praises were woven – among their folios these noblemen were erected 
by various virtues. Through the analysis of this catalan genealogies we try to 
understand the role of praises addressed to the members of the dynasty not only in 
relation to the elaboration of a noble memory, but also in the constitution of the 
nobility. Our hypothesis is these medieval genealogical narratives while discourses of 
virtues, endured the very idea of what a nobleman was. 
Keywords:  
Nobility; Memory; Virtues. 
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1. Introdução 

 
 
 “Todos os barões, nobres, ricos-homens e todos os outros da Catalunha 
elegeram como conde de Barcelona Raimundo Berengário […] o qual foi um 
homem doce, largo e bom de armas” (Anônimo, 2013: cap. XVII, 58-59). Nesta 
passagem da gesta dos condes de Barcelona e reis de Aragão, Raimundo Berengário 
III, o Grande (1082-1131) fora destacado e valorizado por três de suas virtudes. No 
entanto, por que a doçura, a largueza e a habilidade com armas elevaram a figura de 
Raimundo Berengário III? Por que o nobre catalão fora alçado a um monumento de 
sua linhagem e a primazia do condado de Barcelona sob o signo destas virtudes? 
 

A Gesta Comitum Barchinonensium, escrita por três copistas entre os anos de 
1180 e 1184, coincidira com a mudança do calendário catalão que passara a ser 
datado não mais pela coroação do rei da França e sim pelo ano da Encarnação e a 
maioridade de Afonso II de Aragão (1162-1196). Sob o patrocínio de Afonso II esta 
versão latina primitiva da gesta tecera os feitos do fundador heroico da dinastia, 
Guifredo, o Peludo (840-897), até culminar em seu descendente conde de Barcelona e 
consorte de Aragão, Raimundo Berengário IV (1131-1162) (Aurell, 2005: 242-243).  
 

A produção da gesta em fins do século XII deve ser percebida como parte 
integral de um período de fortalecimento dos condes catalães com a política 
expansionista de Raimundo Berengário III (1082-1131) e Raimundo Berengário IV, 
a consolidação da fiscalidade e das cortes, a propagação das Usatges de Barcelona e o 
estabelecimento da Paz e Trégua de Deus. Sob a pena dos monges de Ripoll, a Gesta 
Comitum Barchinonensium representara uma tentativa de vincular as lendas sobre a 
origem dinástica dos condes de Barcelona aos carolíngios. Por outro lado, seus 
autores visavam garantir e legitimar a autonomia destas famílias catalãs frente à 
monarquia francesa (Aurell, 2005: 242-246). 
 

Entre os anos de 1196 e 1270, quatro outros copistas adicionaram os feitos 
dos condes-reis Afonso II de Aragão, o Casto, Pedro II de Aragão, o Católico e, por 
fim, de Jaime I de Aragão, o Conquistador (1208-1276) (Vianna, 2010: 79). Neste 
passado glorioso de seus antepassados, Jaime I, possivelmente, vira a legitimidade de 
sua linhagem e, mais do que isso, a necessidade de transformá-la em uma memória 
pública. Até o ano de 1268, momento no qual o monarca solicitara a produção de 
uma cópia da gesta, ela fora conservada no monastério de Ripoll. Enquanto a Gesta 
Comitum Barchinonensium se constituíra em um documento jurídico privado que 
fundamentava o poder dos condes de Barcelona frente aos monarcas franceses, sua 
ampliação e tradução ao catalão adquirira novos sentidos públicos (Cingolani, 2008: 
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57). Por meio do estudo dos códices da Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó3, é 
possível deduzir que o rei-conquistador enviara um exemplar do livro às oficinas 
centrais de administração, ao Consell de Cent e à chancelaria real (Cingolani, 2011: 
383). Durante o seu reinado o passado escrito abandonara o ambiente privado dos 
monastérios em prol de uma publicidade nas cortes catalãs. 
 

No decorrer das genealogias dos condes de Barcelona e reis de Aragão, 
Raimundo Berengário III não fora o único ao qual foram tecidos louvores – entre 
seus fólios estes nobres foram elevados por múltiplas virtudes. Procuramos aqui, 
compreender o papel destes elogios direcionados aos condes e condes-reis não 
apenas em relação à elaboração de uma memória nobiliárquica, mas também na 
própria constituição de seus estatutos enquanto nobres. 
 

Em relação às narrativas hagiográficas, o historiador Michel de Certeau 
destacara que estes textos se configuravam em discursos de virtudes. A santidade, posta 
em palavras, balizava-se em um agrupamento de determinadas virtudes constituintes 
da figura santificada (Certeau, 2011: 298-299). Nossa hipótese é que algo similar 
possa ser identificado nas narrativas genealógicas medievais – as virtudes 
nobiliárquicas suportavam a própria ideia do ser nobre. A nobilitas compreendera 
uma “pretensão a se distinguir do comum”, uma necessidade de afirmação frente 
aos não-nobres (Baschet, 2006: 223). O signo da nobreza se constituíra como um 
agente diferenciador entre aqueles que o possuíram e aqueles que não. Sigamos estes 
caminhos. 
 
 
2. As genealogias 
 
 

No verbete História do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, Bernard 
Guenée legara aos que procuravam compreender os textos historiográficos 
medievais um conselho: que se voltassem aos prólogos daquelas obras. De acordo 
com o medievalista francês, fora neste pequeno espaço que os autores deixavam 
suas impressões, seus objetivos, seus anseios na busca pelo passado (Guenée, 2006: 
525-526). E nestes mesmos lugares estes depositaram suas próprias maneiras de 
experienciar o tempo. Contudo, os copistas da versão primitiva da Gesta Comitum 
Barchinonensium não nos legaram um prólogo, um excerto que desvelasse suas 
motivações. Ao contrário de Guenée, os monges de Ripoll não pensaram nos 
problemas de um historiador dos séculos XX e XXI.  
 

 
3Sobre a tradição dos manuscritos da Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó ver Vianna, L. J. (2010). 
Romancear o passado para glorificar uma dinastia: a versão catalã das Gestas dos condes de Barcelona e reis 
de Aragão. OPSIS (UFG), 11, 77-100. 
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 Mesmo que furtados de um prólogo, hoje podemos, a partir das primeiras 
palavras deixadas pelos copistas da genealogia dos condes de Barcelona, seguir 
alguns rastros: “Incipit gesta vel ortus illustrium comitum Barchinonensium4” (Anônimo, 
2012: cap. I, 119). O emprego da palavra latina gesta no princípio da obra constituí 
uma evidência importante à compreensão daquilo que fora e não fora cabível a uma 
narrativa historiográfica, a própria relação entre a ação e a história. Cabe lembrar, é 
claro, que, conforme Stefano Cingolani, a Gesta Comitum Barchinonensium era 
inicialmente um texto anepígrafo, sendo seu título introduzido somente na segunda 
metade do século XIII. A oração que iniciara a obra, contudo, adquirira um caráter 
dúbio: referira-se aos feitos empreendidos pelos condes de Barcelona ou ao início da 
linhagem dos mesmos (Cingolani, 2012: 18-19)? Problema este que fora resolvido 
anos depois em um prólogo elaborado pelos copistas da versão catalã da genealogia: 
 

Este livro mostra a verdade sobre o primeiro conde de Barcelona e de todos 
os outros que vieram depois dele; trata do ordenamento de todos os condados 
existentes na Catalunha; dos nomes e dos tempos daqueles que os governaram; de 
como o reino de Aragão foi unido ao condado de Barcelona e finalmente também 
narra os feitos memoráveis, grandes e nobres que foram realizados pelos reis e pelos 
condes em seus tempos (Anônimo, 2013: cap. I, 35). 
 
 Sobre os feitos e sobre a origem dos condes de Barcelona estas genealogias 
se voltaram aos antepassados de uma família nobiliárquica, mas por quê? Qual a 
relação entre os feitos dos membros daquela casa e sua origem? Por que, em fins do 
século XII com a Gesta Comitum Barchionensium e em meados do XIII com a Geste dels 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó, o conhecimento acerca de uma ancestralidade fora 
importante àqueles nobres? Detenhamo-nos, neste momento, a narrativa dos 
ancestrais dos condes catalães, Dom Guifredo e seu filho Guifredo, o Peludo: 
 

No castelo de Arriá, que se encontra na Catalunha, no território de Conflet, 
próximo ao rio chamado Tet, havia um cavaleiro rico, bom em armas e de grande 
conselho chamado Dom Guifredo, a quem, por estes bons hábitos e muitos outros, 
o senhor rei da França deu-lhe o condado de Barcelona (Anônimo, 2013: cap. II, 
36). 
 Em ambas as versões o ancestral da casa de Barcelona fora apresentando 
enquanto um formidável cavaleiro que possuíra as virtudes dignas de seu estatuto. 
Guifredo era um miles (Anônimo, 2012: cap. I, 120) que estava sob o serviço do rei 
da França, dado que nos possibilita realizar algumas inferências. Como tal, ele fora 
um cavaleiro, possivelmente de origem nobiliárquica, mas sem terras, talvez até o 
segundo filho de algum nobre, que se elevara socialmente através de seus feitos, 

 
4“Começa os feitos ou origem dos ilustres condes de Barcelona” (tradução nossa). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


184 

 
Andrade, Rodrigo Prates de 

“Dolç, larch, e bom d’armes”: a memória nobiliárquica catalã-aragonesa entre vícios e virtudes 
(séculos XII-XIII) 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 180-201. ISSN: 2014-7430 

tanto em batalhas como em conselhos, a ponto do monarca “por estes hábitos e 
muitos outros” torná-lo conde de Barcelona.  
 
 Passado este preâmbulo, o rei da França convocara seus vassalos em 
Narbona e, dentre eles, estava o conde Guifredo e seu filho Guifredo, o Peludo. Lá 
um cavaleiro francês “intencionalmente afrontou e puxou o dito conde pela barba” 
(Anônimo, 2013: cap. II, 86-87), fato que representara um ataque a sua honra, assim, 
no intuito de defendê-la, prontamente matara o cavaleiro com sua espada. O conde 
de Barcelona fora executado e seu filho, Guifredo, o Peludo, mantido preso até que 
o rei da França o resgatara para ser nutrido pelo conde de Flandres. 
 
 Educado em Flandres, o Peludo acabara por engravidar a filha do conde e, 
para proteger a honra da dama prometera recuperar o condado de Barcelona para 
deste modo, materializar os laços entre os dois condados sob um casamento. Ao 
chegar às terras que pertenceram a seu pai e que naquele momento eram regidas por 
um conde chamado Salomão, Guifredo fora reconhecido e:  
 

[…] pensando na grande maldade pela qual seu pai fora morto, em certo 
dia combinado todos foram reunidos em um lugar onde Salomão, que 
então era o conde devia ir e estar. Quando o prenderam, entregaram-no 
ao jovem que ali mesmo o despedaçou com sua espada na presença de 
todos, e tomou e teve poderosamente o condado de Barcelona, de 
Narbona até a Espanha (Anônimo, 2013: cap. III, 39).   

 
 De acordo com Gauvard o exercício da violência no período medieval 
estabelecera modos à ordenação social sob o signo da honra (Gauvard, 2006: 606). 
Deste modo, Guifredo, o Peludo, assim como seu pai que enfrentara o cavaleiro que 
o desonrara, vingara-se e protegera a sua honra, mas também a de seus ancestrais e 
descendentes ao matar com sua espada o usurpador e retomar o condado. 
Determinava-se ali um aspecto essencial a genealogia dos condes de Barcelona e reis 
de Aragão: a defesa de suas honras. 
 
 Alguns anos depois, fora de suas terras Guifredo recebera mensagens de que 
os sarracenos haviam entrado nelas causando “um grande mal” (Anônimo, 2013: 
cap. III, 40). O conde clamara ajuda ao rei francês para expulsá-los, contudo, este 
não pudera, oferecendo apenas um privilégio que, caso este os vencesse o condado 
de Barcelona se tornaria uma honra sua e de seus descendentes por todos os 
tempos. Sob esta promessa: 
 

Então, Guifredo o Peludo, o conde de Barcelona acima citado, 
organizou uma grande companhia da França e foi a Barcelona, e todos 
os sarracenos foram expulsos dali até Lérida. Assim, com grande honra, 
recuperou toda sua terra e a obteve poderosamente em sua senhoria. E, 
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desta forma, o condado de Barcelona passou da senhoria do rei da 
França para o poder do conde de Barcelona (Anônimo, 2013: cap. III, 
41). 

 
 Em dois distintos momentos Guifredo, o Peludo recuperara sua honra. 
Frente ao conde Salomão e frente aos sarracenos. De acordo com o Diccionari català-
valencià-balear, o vocábulo honor pudera se associar tanto a uma qualidade moral 
quanto a terra. Quando a condessa de Flandres buscara proteger sua filha – que 
engravidara de Guifredo, o Peludo – da infâmia, fizera “o jovem jurar sobre os 
Quatro Evangelhos que, se recuperasse as terras de seu pai, se casaria com sua filha” 
(Anônimo, 2013: cap. III, 38). Aqui o honor assumira este caráter dúbio, afinal, 
apesar de se referir a terra ele também coadunara esta qualidade moral. Guifredo, 
através de seus feitos recuperara não somente as terras de seu pai, mas também sua 
honra. 
 
 Tomemos aqui sobre este caráter os estudos de Georges Duby acerca da 
literatura genealógica francesa dos séculos XI e XII. Para o medievalista estes 
escritos se preocupavam com a transmissão das honras de uma linhagem, 
entendidas aqui no sentido patrimonial do termo – as terras de uma família. 
Conforme o autor, estes textos anteriores ao século XII estavam mais preocupados 
em descrever e legitimar seus patrimônios familiares do que necessariamente 
conceber uma árvore genealógica. Assim, a ideia de uma “consciência de linhagem” 
só se tornara possível no momento em que estas propriedades não fossem mais 
outorgadas pelo rei, mas conformassem um bem hereditário passado de pai para 
filho (Duby, 1989: 130-131).  
 
 Contudo, no início do século XII ocorrera uma transformação neste gênero. 
Em primeiro lugar as técnicas literárias empregadas pelos seus redatores se 
desenvolveram, principalmente por se deslocarem para grandes monastérios, como 
também ao se aproximar das cortes principescas. Cercada por um caráter mais 
laicizante do que nos séculos anteriores, o texto genealógico se vinculara a uma 
literatura de entretenimento voltada aos jovens cavaleiros, apropriando-se de um 
caráter mais narrativo e exemplar. E, por fim, a busca e invenção de ancestrais 
míticos, que remontavam principalmente ao período carolíngio (Duby, 1989: 133-
134).  
 
 No caso da Gesta Comitum Barchinonensium, Coll i Alentorn afirmara que as 
narrativas de Guifredo de Arrià e Guifredo, o Peludo, não possuíram fundamentos 
históricos, isto é, foram uma invenção elaborada na abadia de Cuixà em 1130 e que 
posteriormente fora levada a Ripoll nos anos seguintes, até ser incluída na versão 
primitiva da genealogia entre 1160 e 1180 (Coll i Alentorn, 1990: 18-25). Por outro 
lado, para Cingolani o aspecto “lendário” das narrativas dos ancestrais catalães 
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também possuíra o que autor definira como um grau de historicidade. Afinal, de 
acordo com o historiador italiano, uma narrativa lendária como esta, para além de 
suas ficcionalizações, se constituíra a partir de feitos realizados em tempos 
longínquos e que por meio de uma longa tradição, principalmente oral, 
transformaram-se (Cingolani, 2012: 20-21). 
 
 Ficcional ou real, a narrativa dos ancestrais da casa de Barcelona 
compreendera a necessidade de legitimar uma honra familiar e, em específico, o 
caráter hereditário destas honras localizadas na antiga Marca Hispânica (Vianna, 2010: 
79-80). Não nos cabe aqui questionar se os feitos de Guifredo de Arrià e Guifredo, 
o Peludo realmente aconteceram – importa-nos pensar como estes feitos se 
tornaram verossímeis aos seus leitores e ouvintes no decorrer dos séculos XII e 
XIII. 
 As primeiras evidências de uma prática historiográfica na Catalunha medieval 
podem ser rastreadas ao final do século X no monastério de São Miguel de Cuixá e, 
posteriormente, em Santa Maria de Ripoll onde foram erigidos os primeiros anais 
catalães. Nestes textos elaborados em Ripoll, uma de suas principais características, 
fora a quase inexistência da ação ou ao menos da narrativa sobre a ação (Cingolani, 
2008: 52-53). Se aqueles monges relatavam a criação do mundo, uma lista de papas e 
imperadores romanos e francos, a ação não constituíra um objeto historiográfico. 
 
 Conforme Aurell, a escrita destes anais fora importante no estabelecimento 
de uma consciência histórica catalã ao tornar o passado linear através de uma 
sequência cronológica. Da criação, aos imperadores e condes, os anais não foram 
simplesmente uma série de eventos – existira neles uma estratégia autoral e 
monumentalizadora que definira o que deveria ser lembrado e, por conseguinte, o 
que deveria ser esquecido. De Cristo à consolidação dos condados catalães, o tempo 
destes anais, o tempo que para os monges deveria ser preservado, fora medido pela 
sucessão de gerações e não pela sequência dos eventos (Aurell, 2012: 115-117). 
 
 Somente no início do século XII, podemos encontrar os indícios de uma 
transformação conteudística e formal na escrita destes anais produzidos pelos 
monges de Ripoll. Os feitos empreendidos por Raimundo Berengário III e Afonso 
I, o Batalhador (1076-1134), então rei de Aragão, foram monumentalizados 
enquanto objetos a serem imortalizados naqueles manuscritos. Apesar que, mesmo 
antes dessas inclusões elogios literários fossem compostos no monastério, estes 
nunca entraram no âmbito dos anais (Cingolani, 2008: 53-54). 
 
 Com a política expansionista dos condados catalães ao norte provençal e sua 
união com o reino de Aragão no decorrer do século XII, surgira um novo contexto 
no qual a ação dos condes e condes-reis adquiriram novas relações com o passado, o 
presente e o futuro. A forma genealógica da Gesta Comitum Barchinonensium escrita no 
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último quartel do século XII substituíra a forma esquemática e diagramática dos 
anais produzidos tanto em Ripoll quanto em Cuixá (Aurell, 2012: 22-24).  
 
 Aurell apontara ao observar a genealogia, que a recorrência de verbos como 
genuit, engendrar, e successit, suceder, exaltaram a consolidação da dinastia de 
Barcelona. A inclusão dos feitos de armas empreendidos pelos condes catalães, 
outra novidade estilística, legitimava uma casa condal que naquele momento 
adquirira o estatuto régio – a genealogia fora encomendada por Afonso II, o 
primeiro a reunir os títulos de conde de Barcelona e rei de Aragão. A Gesta Comitum 
Barchinonensium fora marcada por um enfoque narrativo inicial ao comemorar os 
feitos de Guifredo, o Peludo e por uma segunda parte pautada em uma sequência 
dos condes catalães que remontara aos textos que já eram produzidos tanto em 
Cuixá quanto em Ripoll. Com algumas exceções nos quais os feitos realizados pelos 
condes eram brevemente narrados, a versão primitiva da genealogia se focara na 
consolidação de uma honra hereditária da Casa de Barcelona e na continuidade da 
linhagem (Aurell, 2012: 31-34).  
 
 De acordo com Cingolani, a elaboração da genealogia dos condes catalães 
não substituíra a produção destes anais, no entanto, estes foram acompanhados por 
uma transformação de seus objetos. Assim, os Anales de Tortosa II depositados na 
cidade de Tortosa em 1210, fizeram dos feitos militares um amálgama moral dos reis 
de Aragão e condes de Barcelona. A produção dos anais e das genealogias no 
decorrer dos séculos XII e XIII demonstrara uma união colaborativa entre o 
monastério e a cúria condal e régia de Barcelona e Aragão. No entanto, em 1219 
aqueles monges beneditinos escreveram a última parte da Gesta Comitum 
Barchinonensium em Ripoll. Tanto pelo contexto conflituoso no qual a Coroa de 
Aragão se encontrava, mas também, pelo modo de composição daquele texto – só 
eram inseridos os feitos de um conde ou de um rei após sua morte. Neste ponto, 
ocorrera um descolamento do monastério de Ripoll à chancelaria régia e ao Consell de 
Cent como centros culturais e de poder nos territórios catalães (Cingolani, 2011: 373-
378). 
 
 A versão primitiva da genealogia fizera do conde o centro da história nos 
territórios catalães. Sua escrita coincidira justamente com o protagonismo do conde 
de Barcelona ao longo do século XII com a união dos territórios e com o advento 
da política expansionista de Raimundo Berengário III e Raimundo Berengário IV 
(Aurell, 2012: 124-125). Poderíamos aqui estabelecer uma relação similar entre a 
tradução ao catalão desta genealogia em 1268 com a composição de um novo 
contexto social e político? 
 
 Nesta versão intermediária, verbos recorrentes como suceder e engendrar 
foram substituídos pela prevalência do fazer (Aurell, 2012: 127). A imortalização 
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destes grandes homens e sua linhagem não respondera mais a relação que aqueles 
condes e reis estabeleceram com o tempo e consigo mesmos. Coubera aos 
responsáveis pela escrita destas histórias igualmente imortalizar o que os tornara 
grandes. 
 
 O prólogo catalão principiara com a origem dos condes e findara com seus 
feitos. A origem e os feitos dos condes de Barcelona se imbricavam – a linhagem 
catalã apenas se originara através das ações de seus antepassados e, para se 
perpetuar, aqueles nobres deveriam seguir e superar os passos daqueles que os 
antecederam. Assim, os escrivães da Gesta Comitum Barchionensium e da Geste dels 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó enfatizaram a origem dos condes de Barcelona. O 
início da linhagem catalã se desdobrava temporalmente a partir dos feitos realizados 
pelos seus descendentes entre várias temporalidades. De Guifredo de Arrià no 
século IX até Jaime I no século XIII.  
 
 O emprego das palavras latina gesta e catalãs geste e fet também constituíra uma 
evidência importante à relação entre os feitos e a escrita da história: a história 
acontecera nestes feitos, não existira história sem eles. Tomemos aqui como 
exemplo o caso de um dos descendentes de Guifredo, Berengário Raimundo I 
(1004-1035): 
 

Depois de Dom Raimundo Borrell, conde de Barcelona, seu filho 
Berengário teve o mencionado condado de Barcelona e, ao contrário dos 
(condes) citados anteriormente, não foi tão bom durante sua longa vida. 
Viveu dezoito anos após a morte de seu pai e durante este tempo teve o 
condado (de Barcelona) (Anônimo, 2013: cap. X, 48). 

 
 Cognominado o Curvado, Berengário Raimundo I, em contraposição a todos 
os outros condes até então representados na genealogia, não fora um bom senhor. 
Frente aos seus antepassados e descendentes ele se constituíra em um exemplo a 
não ser seguido. Mas o que fizera o conde de Barcelona para que os monges de 
Ripoll e posteriormente os escrivães de Jaime I o lembrassem de tal modo? De 
acordo com Gil i Roman, dentre os possíveis motivos para o estabelecimento desta 
tradição pejorativa sobre a vida de Berengário Raimundo I, encontraram-se sua 
morte precoce em 1035 e sua submissão perante Ermensinda de Carcassone (972-
1058) sua mãe, condessa consorte e regente de Barcelona (Gil i Roman, 2004: 95).  
 
 Na escrita genealógica catalã, a história como narrativa objetivara o 
movimento, os feitos empreendidos pelo ancestral dos condes de Barcelona e reis 
de Aragão, e seguidos por seus descendentes. Como vimos as passagens de 
Guifredo de Arrià e Guifredo, o Peludo, ocuparam uma parte considerável destas 
genealogias enquanto uma sequência narrativa primordial ao estabelecimento de 
uma consciência linhagística. Ao se debruçar sobre os descendentes do conde 
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piloso, os autores das gestas narraram os feitos, as ações virtuosas ou não daqueles 
nobres. Contudo, ao conde Berengário Raimundo não fora imputada qualquer 
virtude, qualquer ação, fosse ela positiva ou negativa. Na narrativa de sua vida, 
aquele nobre não cumprira a herança de seu ancestral – sob as mãos dos beneditinos 
de Ripoll e posteriormente pelos escrivães de Jaime I, Berengário Raimundo I fora 
imortalizado como um contra-exemplo pela sua não-ação.  
 
 
3. Entre vícios e virtues 
 
 
 Os copistas da Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó afirmaram que aquela 
obra narrara “os feitos memoráveis, grandes e nobres que foram realizados pelos 
reis e pelos condes em seus tempos” (Anônimo, 2013: cap. I, 35). Mas afinal, por 
que estes feitos foram grandes? Por que foram nobres? E por que foram 
memoráveis? As ações que foram ali narradas envolveram em sua maioria os feitos 
de armas tão caros ao mundo nobiliárquico. Estes foram alçados a um estado de 
grandeza e nobreza, dignos de serem lembrados, justamente porque definiram os 
caracteres primordiais destes nobres.  
 
 Contudo, não podemos entender os estatutos da nobreza e não-nobreza, 
bem como as virtudes percebidas como constituintes do mundo nobiliárquico, 
enquanto essências monolíticas que permaneceram imóveis por mais de mil anos. O 
atrelamento de certas virtudes ao nobre possuíra uma historicidade. Tomemos aqui 
o excerto da gesta acerca da vida de Bernardo I de Besalú (970-1020): 
 

Na época de Dom Raimundo Borrell e de seu filho Dom Berengário, 
condes de Barcelona, os três filhos de Dom Oliba Cabreta viveram 
honradamente. Porém, Dom Bernardo o Corta Ferro, o qual tinha esta 
alcunha porque tinha grande força e era superior em armas, teve o 
condado de Besalú por trinta e um anos […] Este Dom Bernardo 
morreu quando atravessava o rio Ródano, no ano do Senhor de 1020, e 
foi sepultado no mosteiro de Ripoll. E teve o condado por trinta e um 
anos (Anônimo, 2013: cap. XI, 49). 

 
 Não é difícil imaginar o impacto de seu cognome – em uma sociedade na 
qual a guerra servira ao poder e legitimidade de uma categoria de homens, um nobre 
capaz de cortar o mesmo ferro de suas espadas, escudos e armaduras, desequilibrara 
este universo bélico e político. No entanto, o epíteto Taylaferre mais uma alegoria do 
que uma realidade, representara não uma capacidade sobre-humana de romper o 
minério e sim sua força e habilidade com armas superiores à de outros homens. 
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 A força e a proeza em guerra ocuparam um lugar privilegiado no conjunto de 
qualidades apreciado por esta nobreza guerreira. Caso exemplar fora o de Guilherme 
de Orange (755-812/4), herói presente em inúmeras canções de gesta do além-
Pirineus que, sob o desígnio de Braço de Ferro, derrotara seus inimigos apenas com 
o exercício de sua força e com os próprios braços e punhos (Thomasset, 2013: 155-
156). 
 
 Guilherme e Bernardo foram ambos assemelhados ao ferro, um elemento 
caracterizado pela durabilidade e resistência, um signo de força e status, visto que os 
ornamentos da guerra, inacessíveis a maior parte da população, marcaram uma 
clivagem simbólica e material entre nobres e não-nobres. As proezas de armas do 
Corta Ferro frente aos inimigos o transformaram em um bastião do condado de 
Besalú, que graças a uma capacidade superior, o homem mais habilidoso com armas 
que já existira, permanecera sob sua proteção durante três décadas. 
 
 Ao considerarmos os primeiros séculos daquilo que convencionalmente 
percebemos como a Idade Média, a guerra exercera um papel crucial no 
estabelecimento e transformação das relações sociais após a desagregação do 
Império Romano: a fragmentação dos poderes públicos e as constantes incursões 
bélicas permitiram a ascensão de um novo grupo social, os milites. Neste cenário, o 
combate a cavalo, a proteção de ferro e suas armas marcaram a clivagem entre estes 
guerreiros, que poderiam financiar os custosos adornos da guerra, e o resto da 
sociedade (Cardini, 2002: 477). 
 
 “[…] uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham” (Adalberón de 
Laon, 2000: 91). Na velha fórmula trifuncional promulgada por Adalberón de Laon 
(977-1030), em princípios do século XI, o monopólio da violência era delegado pelo 
bispo a um determinado estrato social que vira na guerra um modo de 
enriquecimento econômico e simbólico. O combate, em um processo paulatino, 
tornara-se um signo identitário do estatuto nobiliárquico e, por conseguinte, de seu 
poder. Ao senhor destes combatentes, o primus inter pares, coubera liderá-los em um 
ciclo de conflitos que acompanhava o ciclo da natureza: do início da primavera ao 
final do verão, época de colheitas, frutos, mortes e fogo.  
 
 Ao nobre combatente, caso de nosso Corta Ferro, coubera à defesa de uma 
sociedade tripartida entre clérigos, servos e guerreiros. E se hoje os estudos 
medievais compreendem a artificialidade deste imaginário trifuncional frente à 
multiplicidade das formações sociais da Cristandade Latina (Duby, 1994), por outro 
lado, esta evidencia a necessidade da altura de distinguir a nobreza do resto da 
sociedade sob um signo bélico. A virtude imputada a Bernardo I e que originava sua 
própria alcunha, a superioridade com armas, conjugara-se a uma percepção sobre as 
formas materiais e simbólicas que marcaram a distinção de nobres e não-nobres. No 
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entanto, se a força e a guerra foram cruciais à composição de uma literatura 
exemplar por meio de uma escrita genealógica, a Geste dels comtes de Barcelona i reis 
d’Aragó igualmente legara anti-modelos como Berengário Raimundo I. 
 

O conde curvo ao se dobrar à tutoria materna encarnada em Ermesinda de 
Carcassonne, não alçara um espaço de primazia e legitimidade entre seus vassalos. 
Berengário, ao menos na visão dos monges de Ripoll – reiterada na corte de Jaime I 
–, nada fizera para que seus feitos fossem materializados na genealogia da casa de 
Barcelona. Sua única virtude fora justamente a de servir enquanto um espelho 
negativo de sua linhagem. Entretanto, o conde de Barcelona não ocupara sozinho o 
lugar de contra-exemplo de sua família. Ao seu lado estivera Guilherme II de 
Besalú: 
 

E no condado de Besalú foi conde Guilherme Bernardo […] que teve 
dois filhos: Guilherme o Trovão, pois era intransigente, e Bernardo 
Guilherme. […] Depois dele teve o condado Dom Guilherme Bernardo, 
o irmão menor, que foi benigno e paciente. Dom Guilherme o Trovão, 
anteriormente citado, o irmão maior, foi um homem desleal e sem 
moderação, e foi dito que pelo conselho de seu irmão e de alguns barões 
da terra foi morto no ano do Senhor de 1111 (Anônimo, 2013: cap. XIV, 
54-55). 

 
Se a violência e a manutenção de um honor cumpriram uma função balizar 

nestas sociedades, o excesso da mesma fora condenável (Gauvard, 2006: 67). As 
vicissitudes do Trovão – metáfora a uma força descontrolada da natureza – a 
deslealdade, a ira e a falta de moderação espelharam as virtudes, a benignidade e 
paciência de seu irmão e posteriormente conde de Besalú, Guilherme Bernardo. Em 
meados de 1050, Guilherme II rompera seus acordos de vassalagem firmados com o 
então conde de Barcelona, Raimundo Berengário I (1023-1076) (Kosto, 2001: 172-
174). Desleal, o Trovão representara a quebra do rito da palavra, do pacto entre 
iguais no seio das relações feudo-vassálicas – fragmentara os próprios laços de fé e 
solidariedade nobiliárquicos. Fora a insensatez do conde de Besalú que inflamara sua 
ira e cobiça até que os homens de sua terra o despojaram. 
 
 Teçamos algumas considerações sobre estas leituras. A força e habilidade 
com armas foram qualidades essenciais ao estatuto da nobreza – sua não realização 
na materialidade do campo de batalha compreendera uma inversão dos bellatores. O 
excesso e a intemperança representaram igualmente um desequilíbrio dos humores 
sociais. A nobilitas fora a conclusão de virtudes desejadas e reconhecidas pelos 
homens, seus pares, e de um afastamento dos vícios destrutivos e condenáveis.  O 
ser nobre sob esta ótica preconizara um ser e um não-ser, um fazer e um não-fazer. 
E aqui retornamos ao nosso primeiro personagem, aquele que encarnara esta 
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nobilitas aos olhos dos grandes homens da Catalunha, Raimundo Berengário III, o 
Grande. 
  

O elogio tecido pelos copistas de Ripoll fizera com que o dito conde de 
Barcelona fosse comemorado na Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó enquanto 
um homem doce, largo e bom de armas. No entanto, por que o nobre catalão fora 
alçado a um monumento de sua linhagem e a primazia do condado de Barcelona 
sob o signo destas virtudes? 
  

Um dos adjetivos imputados ao conde catalão fora a largueza, qualidade 
primeira ao nobre cavaleiro cristão. Ser largo significara para estes homens a 
ostentação de uma generosidade, mas também, de seu poder e autoridade como 
membros de um estamento que se pretendera dominante (Duby, 1988: 120-121). 
Banquetes, festas, torneios, doações para monastérios e aos pobres caracterizavam 
para esta nobreza uma distinção social frente a submissão dos servos e a avareza dos 
mercadores (Baschet, 2006: 118-119). 

 
 Contudo, por que os autores da genealogia dos condes de Barcelona e reis de 
Aragão escreveram uma história a partir destes nobres e destas virtudes? Por que 
entre tantas outras histórias possíveis, os nobres ocuparam um lugar central? A Geste 
dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó possuíra uma estrutura que, salvo algumas 
exceções, apresentara os condes catalães a partir de um elogio às suas virtudes, seus 
grandes feitos, os nomes e relações de parentesco de sua esposa e filhos e, por fim, a 
sua morte. Esta estrutura narrativa delimitara o que deveria ser lembrado, o que aos 
olhos daquela cultura nobiliárquica fora importante. Centremo-nos aqui na questão 
destes elogios. 
 Guifredo de Arrià, pai do conde piloso e primeiro personagem da narrativa, 
tivera um papel fundamental no estabelecimento da honra – entendida em seu duplo 
sentido vinculado a terra e a uma qualidade moral – e das virtudes que constituíram 
sua linhagem. Na versão primitiva da gesta, Guifredo de Arrià fora apresentado 
enquanto um miles, fator que, de acordo com Cingolani, identificara o ancestral da 
casa de Barcelona como um nobre guerreiro, um combatente montado despossuído 
de uma honra hereditária. Décadas depois, na versão intermediária da narrativa, o 
mesmo Guifredo fora chamado de cavaller. Entre 1180 e 1270 o cavaleiro passara a 
representar não apenas o guerreiro que combatera em seu cavalo, mas a nobreza em 
si (Cingolani, 2006: 211).  
 
 Este processo que tornara intercambiável os termos nobre e cavaleiro 
remontara ao próprio atrelamento destas virtudes belicosas ao estamento 
nobiliárquico. Como vimos, Guifredo de Arrià fora um bom cavaleiro, habilidoso 
com as armas e fiel ao seu senhor, o rei da França. Graças as suas habilidades, fora 
presenteado pelo rei com as honras de Barcelona – que ainda não formavam um 
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direito hereditário da casa. Quando convocado por seu senhor em Narbona, o 
conde de Barcelona tivera sua honra atacada por um cavaleiro francês. O que ele 
poderia fazer? Como um verdadeiro cavaller, Guifredo defendera sua moral, e com 
um saque de sua espada matara aquele que o desonrara. 
 
 Quando os copistas de Ripoll apresentaram o primeiro personagem, aquele 
miles de Arrià, eles o representaram a partir de três qualidades: fora um cavaleiro 
rico, fora bom em armas e fora de grande conselho. Conforme dito, esta fórmula se 
perpetuara em basicamente toda a narrativa. Bernardo I de Besalú tivera grande 
força e fora superior em armas. Raimundo Berengário III de Barcelona fora um 
homem doce, largo e bom de armas. Voltemo-nos a outro personagem, o conde 
Dom Oliba Cabreta (920-990): 
 

Este Borrell, conde de Barcelona, entregou os condados de Besalú e de 
Cerdanha a Dom Oliba Cabreta. Esta alcunha lhe fora designada porque 
quando ficava descontente e nervoso com alguém arrastava seu pé como 
se estivesse cavando a terra, como uma cabra raivosa. Dom Oliba foi 
muito poderoso e de grande fama, e teve os condados de Besalú e de 
Cerdanha sob a senhoria dos citados senhores e condes de Barcelona, 
Seniofred e Dom Borrell. Oliba Cabreta teve três filhos: Bernardo, Oliba 
e Guifredo, teve nobre e poderosamente os condados por sessenta e dois 
anos e morreu no ano do Senhor de 990, na mesma época em que Dom 
Borrell era conde de Barcelona (Anônimo, 2013: cap. VII, 44-45). 

 
 O conde de Besalú e Cerdanha fora lembrado como poderoso e de grande 
fama. Mas o que significavam estes elogios? Tomemos outro exemplo. De acordo 
com os autores da genealogia, Ermengol I (975-1010), conde de Urgell, “foi muito 
bom em armas e teve muitas lutas e fortes resistências contra os sarracenos” 
(Anônimo, 2013: cap. IX, 7). Inseridos em uma cultura cavaleiresca e nobiliárquica, 
os condes de Besalú, Cerdanha e Urgell, assim com os outros senhores catalães, a 
excetuar Berengário Raimundo I e Guilherme II, foram valorizados por elogios que 
os distinguiram enquanto nobres. Como assinalara Cingolani, a partir do século XIII 
a nobilitas definira uma condição de proeminência social e, sobretudo, moral frente 
aos não-nobres. A nobreza assumira um valor da casa de Barcelona (Cingolani, 
2006: 212-215). 
 
 Para além de suas qualidades, a alcunha destes nobres também assumira uma 
função memorialística. O conde de Besalú e Cerdanha fora conhecido por Cabreta 
justamente porque em determinados momentos agira como uma cabra raivosa. Seus 
próprios feitos geraram seu cognome. Por exemplo, Ermengol II de Urgell (1009-
1038) “o qual foi chamado de Peregrino, pois morrera como peregrino no Ultramar 
no ano Senhor de 1038” (Anônimo, 2013: cap. XIII, 52). Ermengol III, filho do 
conde supracitado, “foi chamado de Barbastro, pois os sarracenos o mataram em 
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Barbastro” (Anônimo, 2013: cap. XIII, 53). Como o também conde de Urgell, 
Ermengol IV de Gerp (1056-1092) “que fora chamado assim depois de abastecer o 
castelo de Gerp, do qual recebeu grande ajuda para combater a cidade de Balaguer 
quando foi tomada” (Anônimo, 2013: cap. XIII, 53). Em uma sociedade na qual os 
nomes daqueles senhores se repetiram, caso dos condes de Urgell, as ações destes 
geraram uma memória sobre elas que se monumentalizaram em seus nomes e 
epítetos. Criavam seus próprios monumentos. 
 
 Para Cingolani, após a narrativa dos Guifredos, os monges da Geste dels comtes 
de Barcelona i reis d’Aragó apenas descreveram as qualidades físicas, mas 
principalmente morais, dos condes catalães sem expressar uma consciência de 
linhagem nestas (Cingolani, 2006: 227-228). Então, qual fora o papel destas 
virtudes? Tomemos aqui o elogio tecido sobre Raimundo Berengário IV, o Santo: 
 

Raimundo Berengário, primeiro filho deste, que foi o quarto Raimundo 
Berengário conde de Barcelona, Besalú e Cerdanha, foi muito virtuoso, sábio, de 
grande inteligência, de grande conselho e de grande fama por todo o mundo. 
Ademais, era grande de coração e muito ágil, humilde, sutil, firme em seus 
propósitos, e era um homem que tinha capacidade de se preparar para o futuro. E 
foi cortês em seu caminhar e em seu vestir, grande de pessoa e de força, forte de 
coração e de mãos, bem em todos os seus membros, belo de cor, e, antes de tudo, 
segundo o dito comum, não lhe faltava nada de bom, e foi o mais sábio e o mais 
abastado de bem em comparação com seus antepassados (Anônimo, 2013: cap. 
XVIII, 60). 

 
 Ao analisar as hagiografias medievais, Michel de Certeau percebera que as 
virtudes imputadas aos santos constituíram sua própria santidade (Certeau, 2011: 
298-299). Pode-se supor que, as virtudes atribuídas aos condes e reis nestas 
genealogias, mais do que simples elogios, balizaram sua própria condição condal e 
régia. Em nossa perspectiva, a perpetuação destes epítetos, de Guifredo de Arrià à 
Jaime I de Aragão, demonstraram uma maneira de valorar a dinastia de Barcelona. A 
existência destes elogios na narrativa, quando observados de maneira coletiva, 
compreenderam uma forma de estabelecer um vínculo linhagístico entre estes 
nobres. O quarto de seu nome, Raimundo Berengário fora o mais virtuoso senhor 
de sua linhagem. De virtudes belicosas, cavaleirescas, cortesãs e políticas, ao 
consideramos o número de qualidades imputadas aos condes e condes-reis, o Santo 
fora o maior entre eles. Ele fora superior aos seus antepassados. Sigamos estas 
premissas. 
 
 Gabrielle Spiegel, ao objetivar a produção cronística da abadia de São 
Dionísio, observara que a repetição de elogios como bom, pio, justo e poderoso, 
construíram uma estrutura tipológica dos capetíngios. Aos leitores e ouvintes das 
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crônicas, os reis eram bons, pios, justos e poderosos. Aqueles monges fundaram os 
temas éticos e políticos da dinastia dos Capetos (Spiegel, 1997: 94). É possível que, 
de maneira análoga, os monges de Ripoll e os escrivães de Jaime I teceram uma 
concepção da linhagem de Barcelona pautada em determinadas virtudes que se 
manifestaram naqueles condes e condes-reis. Suas qualidades pertenciam a um 
mundo cavaleiresco e nobiliárquico. Eram corteses, fortes, bons de armas e de 
grande fama. 
 
 Estes elogios cumpriram exatamente esta função, eles materializavam as 
virtudes dos nobres – que deveriam sempre ser alcançadas por eles – e que não 
pertenciam ao mundo dos mercadores ou dos camponeses. As qualidades ainda 
reuniram em si os modelos de ação e não-ação deste universo. Se o conde fora 
poderoso e de grande fama fora porque em vida realizara feitos poderosos e que 
elevaram sua honra. De maneira análoga, se Guilherme II, o Trovão fora 
monumentalizado como um nobre desleal fora porque em suas ações este rompera 
seus pactos com o conde de Barcelona. O epíteto de um nobre era um monumento 
de suas ações. 
 
 A memória dos feitos do conde Raimundo Berengário IV, em contraposição 
aos excertos posteriores a lenda de Guifredo, retomara um caráter mais narrativo e 
menos descritivo. No decorrer do capítulo XVIII da obra, dedicado ao supracitado 
conde de Barcelona, foram narradas suas proezas militares contra os sarracenos em 
Almeria (1147), Tortosa (1148) e Lérida (1149). Em especial apresentamos aqui a 
conquista do castelo de Miravet: 
 

E depois sitiou Miravet, castelo muito forte, e o tomou no ano do 
Senhor de 1153. Além disso, conquistou Siurana, toda a montanha e toda 
a terra que está perto de um rio chamado Segre até Saragoça, a qual 
guarneceu e construiu cerca de trezentas igrejas ou mais, onde Deus é 
adorado, rogado, louvado e bendito (Anônimo, 2013: cap. XVIII, 62). 

 
 As campanhas militares de Raimundo Berengário IV de 1147 e 1149, 
empreendidas com um importante apoio dos genoveses, enquadravam-se em uma 
ideia cruzadística (Cingolani, 2011: 372). O conde de Barcelona ao enfrentar os 
sarracenos que exerciam domínio na região ibérica dera continuidade a política 
expansionista empreendida por seu pai, Raimundo Berengário III, mas também, de 
seus antepassados. Ele permitira que Deus fosse louvado, adorado, rogado e bendito 
naqueles territórios. De maneira que, de acordo com Cingolani, desde a narrativa de 
Guifredo, o Peludo, a linhagem de Barcelona tivera como marca a luta contra os 
sarracenos (Cingolani, 2015: 252).   
 
 Do fundador da dinastia até os feitos militares de Raimundo Berengário IV, 
os conflitos contra os sarracenos definiram uma identidade dos condes catalães. O 
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próprio condado de Barcelona se tornara uma honra hereditária do conde piloso 
justamente através de sua ação bélica. Contudo, se a herança catalã fora pautada 
nesta defesa da honra e na luta contra o domínio muçulmano, qual fora a dignidade 
alcançada após o casamento de Raimundo Berengário IV com Petronila de Aragão? 
O que legaram aqueles antepassados? 
 
 Nas palavras dos autores da genealogia “é necessário saber sobre o começo 
do reino de Aragão e daqueles que o tiveram antes que fosse reunido com o 
condado de Barcelona” (Anônimo, 2013: cap. XX, 67). Lembrar o passado aragonês 
fora tão importante quanto lembrar o passado catalão – a nova condição dos condes 
de Barcelona, que naquele momento adquiriram o estatuto de reis de Aragão, 
representara o entroncamento de duas famílias, duas honras e duas heranças. 
 
 Assim como a linhagem catalã, sua contrapartida aragonesa surgira a partir de 
um cavaleiro, Ramiro I de Aragão (1015-1063). No entanto, diferente de Guifredo 
de Arrià, Ramiro possuíra honras, sua nobreza fora maior porque era filho bastardo 
de Sancho Garcês III de Pamplona e Navarra (991-1035) e senhor do castelo de 
Aynuar. Com a morte de Sancho Garcês III em 1035, Ramiro herdara parte das 
terras de seu progenitor e se tornara o primeiro de seu nome e primeiro rei de 
Aragão. 
 
 Ramiro I tivera um filho com Ermesinda de Foix e que posteriormente 
ocupara seu lugar como rei, Sancho I de Aragão (1043-1094). Conforme os autores 
da Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó, Sancho I iniciara um ataque a cidade de 
Huesca, então dominada pelos sarracenos, que resultara em sua morte. Naquele 
momento, seus filhos Pedro I de Aragão (1068-1104) e Afonso I de Aragão, o 
Batalhador (1073-1134) juraram que o corpo de Sancho I não seria sepultado ou 
levado de Huesca até que a cidade fosse tomada (Anônimo, 2013: cap. XX, 68). 
Assim: 
 

“[…] estando a cidade de Huesca sitiada, foram muitos sarracenos em 
ajuda de Huesca para expulsar os cristãos do sítio. Pedro, rei 
anteriormente citado, levou o corpo de seu pai ao mosteiro de São 
Vitório e, feita sua oração, e confortado pela visão do mártir São Vitório, 
combateu os sarracenos que foram contra ele, venceu-os e tomou todos 
os víveres e as outras coisas que foram perdidas pelos sarracenos. 
Confortada a hoste dos cristãos e providos da necessidade que tinham, 
combateram a cidade com tamanha virtude que a mesma se rendeu a 
eles” (Anônimo, 2013: cap. XX, 68-69). 
 

 As origens que se entrecruzaram a partir da união do condado de Barcelona e 
do reino de Aragão, apesar de distintas em seu conteúdo, possuíram uma forma 
similar. Se Guifredo, o Peludo vingara seu pai ao depor o conde Salomão e 
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defendera suas honras contra os sarracenos em Barcelona, Pedro I e Afonso I 
também vingaram seu pai e combateram os sarracenos em Huesca. 
 

Afonso II, o Casto, filho de Raimundo Berengário IV e Petronila de Aragão, 
fora o primeiro de seu nome a reunir os territórios e linhagens de seus pais. Como 
seus antepassados ele reunira virtudes nobres e cavaleirescas, defendera suas honras 
e se vingara de vassalos traidores. Mas fora a guerra que assumira um valor essencial 
em seu monumento: 

 
Honrou-se ainda de muitas guerras que teve com seus vizinhos reis da 

Espanha. E sobre o rei de Castela, com quem teve guerra, entrou em sua terra com 
grande quantidade de cavaleiros e doutras gentes e a destruiu. Quando albergou 
diante da cidade de Sória, recebeu certa mensagem de que duzentos cavaleiros de 
Castela, com outros homens, estavam em Calataiud e Daroca, e que se ressarciam 
dos muitos homens presos e dos animais. Quando escutou isso, o rei foi 
imediatamente por dois dias e por duas noites contra aqueles, combateu-os, 
prendeu-os, destruiu-os e recuperou tudo aquilo de que se tinham ressarcido. E ali 
morreram muitos, conduziu cerca de quatro mil cativos e com honra e com vitória 
retornou à sua terra (Anônimo, 2013: cap. XXI, 74). 

 
 A honra possuíra este duplo sentido entendida tanto como uma terra quanto 
como uma qualidade moral. A terminologia utilizada pelos autores da genealogia, o 
honrar-se de muitas guerras, expressava uma ideia na qual a partir dos conflitos o rei 
ampliara suas virtudes. Afonso II combatera fortemente os cavaleiros e homens de 
Castela e saíra vitorioso, ele se honrara ao realizar tão belos feitos que culminaram 
em um enriquecimento político, econômico, mas principalmente moral do rei. 
 
 A excetuar os feitos de Guifredo, o Peludo e de alguns condes catalães como 
Raimundo Berengário IV, a ação mesmo que compreendida enquanto um objeto 
historiográfico não vazara em uma forma narrativa. Fora principalmente a partir de 
Afonso II, primeiro conde-rei, que a Geste dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó passara 
a destacar uma narrativa dos feitos militares destes condes-reis. 
 
 Como vimos, ao longo dos séculos XII e XIII a ação condal e régia pouco a 
pouco assumira um papel maior nos textos elaborados no monastério de Santa 
Maria de Ripoll. A proximidade daqueles monges beneditinos com a cúria régia 
fizera com que aquelas histórias elevassem a autoridade dos condes de Barcelona e 
reis de Aragão. Nas palavras dos autores da genealogia acerca dos feitos de Afonso 
II “estas coisas e muitas outras dignas de louvor fez o citado senhor Afonso [...]” 
(Anônimo, 2013: cap. XXI, 77). Em um processo seletivo do que seria ou não seria 
história, entre os feitos nobres, grandes e memoráveis aquilo que deveria ser legado 
ao futuro foram as ações dignas de louvor. 
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4. Considerações finais 
 
 
 Retomemos aqui aquele velho personagem, Raimundo Berengário III, o 
conde doce, largo e bom de armas. A composição de um ideário nobiliárquico, de 
virtudes necessárias e desejáveis ao nobre como a largueza e a habilidade com armas 
– última virtude reconhecida no conde –, desvelam a consolidação de 
transformações na própria definição da nobreza e da prática militar que podem ser 
rastreadas aos séculos VIII-IX e que serviram como dispositivos de hierarquização 
do corpo social. Ser largo pressupunha uma renda que poderia ser advinda de suas 
honras, de seus feitos em armas, entre outras maneiras, e que não foram acessíveis a 
uma parcela considerável da população de inúmeras regiões da Cristandade Latina. 
De maneira semelhante, a habilidade superior com armas de nobres como Bernardo 
I de Besalú e Raimundo Berengário III somente se tornaram possíveis dentro de um 
grupo no qual estes homens puderam arcar com o tempo de treinamento em 
combate e os custosos adornos de guerra da altura. 
 
 Mas e a docilidade imputada ao nosso personagem? O que esta virtude 
significara aos seus pares? O conde de Barcelona, de Girona, de Osona, de Besalú, 
da Cerdanha e da Provença ao reunir os territórios da Catalunha e do além-Pirineus, 
tornara-se digno do epíteto Magno, alçado pelos poderosos homens de outros 
tempos. A primeira de suas virtudes, no entanto, fora a doçura e não a guerra ou a 
largueza. O que os autores da genealogia da linhagem de Guifredo procuraram ao 
alcunharem-no como um homem doce? 
 
 A palavra dolç em médio catalão servira a exteriorização de uma experiência 
agradável e pacífica, como o doce sabor do mel. Talvez possamos inferir que a 
doçura do conde, algo que não é salgado ou amargo, assemelhara-se a virtudes como 
a paciência e a temperança na constituição de uma docilidade e de um 
comedimento. Tal qualidade, vale lembrar, não marcara uma exclusividade do conde 
magno: Raimundo Berengário II, Cabeça de Estopa (1053-1082), pai de Raimundo 
Berengário III, fora igualmente elogiado enquanto um homem doce (Anônimo, 
2013: cap. XVI, 57). 
 
 Seria possível que a docilidade imputada aos condes supracitados estivesse 
vinculada a uma nova percepção dos nobres e cavaleiros? Um dos elogios tecidos 
para Raimundo Berengário IV, filho de Raimundo Berengário III, fora sua cortesia 
ao caminhar (Anônimo, 2013: cap. XVIII, 60). Importa destacar que, se a nobreza 
tivera na guerra a realização de um poder simbólico e material, esta igualmente 
deveria mensurar seu uso. Entre a não-ação de Berengário Raimundo I e a ação 
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intemperada de Guilherme II, percebemos que a cortesia e a docilidade imputadas 
aos três condes definiram um modelo de ação pautado no comedimento. Raimundo 
Berengário III fora um homem bom de armas, largo, mas também, doce. 
 
 Ao tomarmos a escrita genealógica e, em específico, a gesta catalã, como uma 
sequência de elogios individuais, a obra transcendera um simples relato dos condes e 
condes-reis à configuração de uma literatura exemplar composta por modelos, 
gestos, posturas e ações dignas, constituintes e reprodutoras de um estatuto 
nobiliárquico. Contudo, estas virtudes socialmente localizadas no seio da nobreza 
não podem ser extrapoladas para além de suas existências. A doçura, a largueza, a 
força, a habilidade com armas, entre tantas outras virtudes elencadas pelos homens 
medievais constituíram uma identidade guerreira, masculina e cristã, marcada por 
uma clivagem social entre um nobre perfeito e um servo submisso. 
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