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Aquesta nova edició és una obra útil per a estudiosos i lectors interessats
en la literatura i la història medieval catalana
Les quatre grans Cròniques comprenen els segles XIII i XIV, el període
de màxima projecció catalana a Europa.
El 2006, va aparèixer en aquesta mateixa sèrie l’edició revisada de la Crònica de Jaume I, que
posava a l’abast d’estudiosos i lectors interessats la
feina que Ferran Soldevila havia dut a terme a Les
quatre grans Cròniques, publicat per l’editorial Selecta
l’any 1971. El 2008, es va publicar la Crònica de Bernat Desclot i, ara, es presenta la Crònica de Ramon
Muntaner. El text ha estat revisat filològicament
per Jordi Bruguera i es presenta amb l’ortografia
modernitzada. L’abundant anotació de caràcter
històric, un dels aspectes més valorats de la primera edició, és completada i corregida per la doctora
en història medieval i membre de l’IEC M. Teresa
Ferrer i Mallol a partir de la bibliografia posterior
sobre Ramon Muntaner i la seva obra. L’edició del
llibre ha estat a cura de Josep Massot i Muntaner.

Les quatre grans Cròniques medievals de Catalunya formen un cos historiogràfic que comprèn
tot el segle XIII i bona part del XIV i ens mostren el
període de màxima projecció catalana en la història
d’Europa. Els quatre grans cronistes (Jaume I,
Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós) encadenen els esdeveniments que ens
permeten seguir el desenvolupament social, polític i
econòmic de la Catalunya de l’edat mitjana.
Ramon Muntaner va néixer a Peralada l’any 1265
i va morir a Eivissa, d’on era governador, el 1336.
Va iniciar la seva Crònica l’any 1325, a l’Horta de
València. Introduïda a manera de somni, la inicia
amb el naixement, i posterior regnat, de Jaume I.
Mitjançant les seves memòries, Muntaner ens fa
partícips de tot el que li ha tocat viure.

