
EL RETORN 

Havia arribat a Al-raiye moralment destrossat i a punt de ser destruït pel verí que destil·lava tot el meu 

cos. Ara, un any després, tornava a Constantinoble esperançat i amb expectatives 

de futur. Dins la tartana estirada per dos cavalls que ens aconduïa a la ciutat, vaig escoltar amb atenció 

les paraules del company de captiveri. No crec, Nícies, que aleshores estàs jo en disposició d’entendre 

tot el que em va explicar durant el viatge, però, en definitiva, degué ser quelcom semblant al que et 

contaréa continuació. 

Genadi, el meu mestre, el meu pare, era en realitat Yorgi Scholarios, i havia estat teòleg predicador del 

palau reial i secretari personal de Joan VIII Paleòleg, el germà del nostre emperador Constantí XI, del 

qual he de dir sense cap tipus d’ironia que en coneixia tan sols el cap, perquè l’havia vist punxat en una 

llança turca el dia després de la destrucció de Constantinoble. 

Constantí XI Paleòleg, que el 1449, en morir Joan Paleòleg, el seu germà gran, heretà el tron, requerí els 

serveis religiosos i diplomàtics de Yorgi, però el meu amic ja havia decidit retirar-se al monestir i rebutjà 

l’oferiment. Segons m’explicà Genadi (mai no vaig aconseguir familiaritzar-me amb el seu vertader 

nom), no li agradava Constantí. Amb l’ajuda del soldà turc Murad II, pare de Mehmet II, havia pres el 

tron al seu altre germà, Demetries, molt més llest i més preparat que Constantí, que no havia sabut 

entendre que la unió precipitada de les esglésies catòlica i ortodoxa que ell proposava i que proclamà 

inconscientment malgrat les advertències en sentit contrari que li féu tot el servei diplomàtic, era 

l’excusa perfecta que esperava el soldà turc per assetjar Constantinoble. 

Mehmet II sabia que si atacava de seguida, els reforços d’occident que esperava l’ingenu emperador no 

tendrien temps per organitzar-se i acudir en defensa de la ciutat, com finalment ocorregué. El soldà turc 

era intel·ligent i coneixia bé el tarannà dels cristians. Sabia que les negociacions serien llargues i 

complicades, perquè, si bé era veritat que a occident li convenia l’aliança per motius comercials i 

d’estabilitat política, Bizanci, per raó de la proximitat amb orient, necessitava aquesta unió de manera 

urgent per salvar la pell, atès que de tota la seva pasada grandesa en quedava només Constantinoble, les 

comarques tràcies i part de Morea, que governaven els germans de l’emperador. 

Unes circumstàncies adverses que el Papa de Roma aprofitaria per obligar el Patriarca de Constantinoble 

a fer concessions dogmàtiques i que els prínceps d’occident -i sobretot els mercaders d’occident- 

aprofitarien per treure’n innumerables avantatges comercials. 

Tothom havia advertit Constantí que fes les gestions en el més rigorós secret d’estat i que no mogués un 

sol dit sense haver-ho fermat i refermat tot molt bé. “Incomprensiblement, no sols no va mantenir en 

secret les seves intencions, sinó que les va exposar en persona a Murad II, que si no s’hagués mort hauria 

atacat Constantinoble molt abans que el seu fill”, comentava indignat Genadi. 

“Tots havíem recordat a Constantí quina era la situació”, em seguia contant Genadi. “Ni els genovesos ni 

els venecians aniran a lluitar contra els turcs: tenen tractats comercials mutus”, li dèiem al nostre 

emperador. “ I sense ells una guerra marítima és impensable. A Espanya hi ha varis reis de poders 

desiguals, voluntats distintes i idees oposades. El rei de França continua pendent d’un possible 

desembarcament dels anglesos i no enviarà els seus cavallers fora del regne. Els anglesos només pensen 

en venjar la seva derrota de França. Els alemanys estan totalment dividits i no sembla haver-hi res que 

pugui unir-los. Com esperar ajuda d’occident amb aquestes condicions?”, exposàvem 

quasi desesperats a Constantí. 

“Només va començar a entendre la irrevocable equivocació comesa, quan Mehmet II decidí atacar 

Morea per tal de deixar aïllada Constantinoble. Però aleshores ja era massa tard: la següent 

passa del soldà turc fou construir a una velocitat inusitada una fortificació en el costat europeu del 

Bòsfor, a la franja més estreta, amb la intenció de tallar les comunicacions amb el Mar Negre, d’on 

venien bona part dels proveïments de la ciutat. Potser Mehmet II era un jove superb i presumptuós, però 

havia demostrat de sobres la seva vàlua com a estrateg.” 

Genadi em continuava explicant durant el viatge de tornada a Constantinoble que el soldà turc, una 

vegada conquistada la ciutat, havia actuat amb seny. No havia pogut impedir els saquejos de les 

esglésies i els monestirs; ni tampoc que es perdessin o es cremassin innumerables obres mestres producte 

de l’esperit humà, però en pocs dies havia aconseguit posar ordre en tot aquell immens desvari. El mes 

de setembre ja començava a reconstruir la ciutat que feia tres mesos havia arrasat. Constantinoble 



estava quasi deserta, per tant, féu deportar grups de musulmans i cristians de l’Àsia menor i dels Balcans 

per tal que s’establissin als barris abandonats. Proposà als grecs i als genovesos 

que ocupassin de nou els barris comercials del Gàlata i de Pera, oferint-los tota classe de garanties de 

seguretat. Al ma aniran a lluitar contra els turcs: tenen tractats comercials mutus”, 

li dèiem al nostre emperador. “ I sense ells una guerra marítima és impensable. A Espanya hi ha varis 

reis de poders desiguals, voluntats distintes i idees oposades. El rei de França continua pendent d’un 

possible desembarcament dels anglesos i no enviarà els seus cavallers fora del regne. Els anglesos només 

pensen en venjar la seva derrota de França. Els alemanys estan totalment dividits i no sembla haver-hi 

res que pugui unir-los. Com esperar ajuda d’occident amb aquestes condicions?”, exposàvem 

quasi desesperats a Constantí. 

“Només va començar a entendre la irrevocable equivocació comesa, quan Mehmet II decidí atacar 

Morea per tal de deixar aïllada Constantinoble. Però aleshores ja era massa tard: la següent 

passa del soldà turc fou construir a una velocitat inusitada una fortificació en el costat europeu del 

Bòsfor, a la franja més estreta, amb la intenció de tallar les comunicacions amb el Mar Negre, d’on 

venien bona part dels proveïments de la ciutat. Potser Mehmet II era un jove superb i presumptuós, però 

havia demostrat de sobres la seva vàlua com a estrateg.” 

Genadi em continuava explicant durant el viatge de tornada a Constantinoble que el soldà turc, una 

vegada conquistada la ciutat, havia actuat amb seny. No havia pogut impedir els saquejos de les 

esglésies i els monestirs; ni tampoc que es perdessin o es cremassin innumerables obres mestres producte 

de l’esperit humà, però en pocs dies havia aconseguit posar ordre en tot aquell immens desvari. El mes 

de setembre ja començava a reconstruir la ciutat que feia tres mesos havia arrasat. Constantinoble 

estava quasi deserta, per tant, féu deportar grups de musulmans i cristians de l’Àsia menor i dels Balcans 

per tal que s’establissin als barris abandonats. Proposà als grecs i als genovesos que ocupassin de nou els 

barris comercials del Gàlata i de Pera, oferint-los tota classe de garanties de seguretat.  

 


