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1. Introducció.
Frederic  Barba-roja,  de  la  dinastia  dels  Hohenstaufen  o  Staufer,  va  esdevenir  rei  de

Romans, després de la seva elecció per part dels prínceps alemanys el 4 de març de 1152 a

Frankfurt, i va ser coronat emperador pel Papa Adrià IV el 18 de juny de 1155 a la basílica de

Sant Pere del Vaticà. Tenia entorn de 28 anys quan va succeir al seu oncle Conrad III en el

govern del Sacre Imperi Romanogermànic i hi estaria quasi quaranta anys, fins que va morir

participant en la Tercera croada, on hi anava acompanyat del monarca francès Felip II i de

l'anglès Ricard I 'Cor de Lleó' amb la pretensió de reconquerir Jerusalem. 

El  present  treball  tractarà,  doncs,  de  la  política  que  dugué  a  terme  per  fer  front  a  la

problemàtica del territori italià, fonamentalment un conflicte amb el papat al qual se li sumà el

caràcter rebel d'alguns municipis d'Itàlia davant el comportament de l'emperador. Per què vaig

decidir engrescar-me en aquesta línia temàtica? De fet, el primer que vaig pensar va ser amb la

falta  de  coneixements  del  món  medieval  a  l'àmbit  europeu  que  tenia  i  després  em  vaig

preguntar per què gran part  de la gent confon a l'emperador  Frederic I amb Khair ed-Din

Barba-roja (1475-1546), almirall otomà a les ordres de Solimà I el Magnífic i que va liderar el

corsarisme turc pel Mediterrani. La vida d'aquest emperador, doncs, cau en certa manera en

l'oblit, quan realment la vida de l'alemany havia sigut prou intensa i significativa al llarg de la

història per ser recordat.

Un dels aspectes més interessants i, al mateix temps, més complexos, va ser la seva política

italiana que centraria la major part de la seva vida, arribant a deixar de banda els assumptes

germànics per posar pau a Itàlia. Aquest treball bibliogràfic estarà centrat en la figura imperial

i  en les  actuacions  que va dur a  terme en el  territori  italià,  amb una breu explicació dels

antecedents per entendre les relacions que la resta d'emperadors del Sacre Imperi havien tingut

amb la llarga llista de pontífexs.

Per dur-lo a terme, he realitzat una recerca de les publicacions entorn d'aquesta figura del

segle  XII,  tan  escrites  en  castellà  com en  alemany  o  italià,  ja  que  es  tracta  d'una  figura

internacional.  Tot  i  que es  tracta  d'un personatge  històric  destacat,  resten  moltes  fonts  en

castellà, i més en català, centrades amb la seva figura, la més destacada és la traducció de

l'italià  Franco  Cardini,  Barbarroja.  Vida,  triunfos  e  ilusiones  de  un  emperador  medieval

(1987). Una part important per aquest treball seran, així, les fonts en alemany,  per l'origen

germànic  de  l'emperador  com  Friedrich  Barbarossa:  eine  Biographie de  Görich  (2011),

centrat com el de Cardini, en la vida i regnat de Frederic i en italià, com Legnano 1176: una

battaglia per la libertà. Laterza de Grillo (2010), més concret que parla, com assenyala el títol
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de la Batalla de Legnano. Tot i així, per conèixer els antecedents i el context de les relacions

amb l'Església he consultat obres com El pontificado romano en la historia (1996) d'Orlandis i

Los papas que marcaron la historia d'Alcaide (2013).

D'aquest treball no espero només donar a conèixer més la vida de Frederic, sinó que una

part  fonamental  és,  també,  entendre la situació atomitzada en la qual es troba Itàlia  i  que

afavorirà la creació de ciutats-estat,  que s'independitzaran de l'Imperi entre els segles XII i

XIV.

2. Les relacions dels antecessors de Frederic Barba-roja amb el
Papat. 

La situació a la qual es va enfrontar Frederic no era ni molt menys un conflicte nou. Entre

els segles X i XIII van ser contínues les disputes entre els emperadors, que pretenien tenir un

paper hegemònic com a caps de la societas christiana i un espai polític centralitzat, i el Papa,

que veia la seva posició amenaçada.

L'origen  del  Sacre  Imperi  Romanogermànic  es  remunta  a  la  decadència  de  l'Imperi

Carolingi  després  del  tractat  de  Vernun  (843),  on  els  néts  de  Carlemany  es  repartiren  el

territori. Aquesta debilitat va propiciar l'enfortiment d'altres llinatges que prengueren el poder.

A França, el fill del comte de París, Hug Capet, es va autoproclamar monarca el 987; això

també succeí, anys abans, en el territori germànic, en aquell moment França Oriental, on el

duc de Saxònia, Enric l'Ocellaire, va aconseguir la corona (918-936), després de la mort de

Conrad I. Aquest ducat era, en aquell moment, el més fort de la regió i semblava l'únic capaç

de fer front a l'amenaça hongaresa1. Quan va morir, seria el seu fill Otó I el Gran (936-973)

l'encarregat de demostrar la seva preeminència derrotant  les tropes magiars a la batalla de

Lechfeld (955). Anys més tard, el 962, seria coronat emperador pel Papa Joan XII, traslladant

així l'Imperi a Alemanya.

Després d'ell, es succeirien nou emperadors abans d'arribar a Frederic Barba-roja2 i tots van

cercar  legitimar-se  en  el  poder  relacionant-se  amb  els  emperadors  de  l'Imperi  Romà.  Es

publicà, a principis del segle XII, l'anomenada  Kaiserkronick ("La Crònica del César")3 que

establia un fil conductor entre els emperadors de l'Imperi Romà d'Occident, des d'August fins

a Conrad III, passant per Carlemany, els quals haurien estat designats per disposició divina.

1 Marsilla, J. V. G. (2011). Història de l'art medieval. Universitat de València, p. 105.
2 Emperadors desde Otó el Gran a Frederic Barba-roja: Otó II el Sanguinari (973-983), Otó III (983-1002),

Enric II (1002-1024), Conrad II (1024-1039), Enric III (1039-1056), Enric IV (1056-1106), Enric V (1106-
1125), Lotari II (1125-1137) i Conrad III (1137-1152).

3 García Pérez, G. (2005). “Carlomagno en Roncesvalles, un error militar viario”, p. 22.
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Aquest llaç amb la religió es manifesta de forma clara en el regnat d'Otó III que, orientat pel

seu  preceptor  Gerbert  d'Aurillac  que  seria  papa  amb  el  nom de  Silvestre  II  (999-1003),

pretenia unir el poder polític amb el religiós, instaurant Roma com a 'capital del món' i amb la

idea de tornar a unir els territoris imperials d'Orient i Occident, cosa que no aconseguí.

Les relacions amb els Estats Pontificis no sempre van ser negatives, sempre i quan el papat

complís els designis imperials. Carlemany, després de la seva coronació com emperador l'any

800 per  part  de Lleó III  qui pràcticament  fou obligat  a fer-ho,  ja plantejava una Església

cristiana forta al servei de l'Imperi4,  ideal que es repetirà  en els seus successors del Sacre

Imperi. Una vegada que Otó I va assolir el tron germànic, establí un concordat amb Joan XII

conegut com a  Privilegium Ottonianum (Privilegi d'Otó) on, fent referència a la Constitució

del 824 entre l'emperador carolingi Lotari I i el papa Eugeni II, s'acordava que cap pontífex

podria  ser  consagrat  com a  tal  fins  que  la  seva  elecció  hagués  estat  aprovada  pel  sobirà

imperial, havent de jurar-li fidelitat en públic5. Quedaria sotmès el poder papal als propòsits de

l'Imperi, emperò, irònicament, era aquesta figura qui tenia el dret exclusiu de coronar els nous

emperadors, sent, en certa forma, lliure d'atorgar o no la màxima diadema imperial.

Aquest clima de concòrdia va afavorir l'enteniment d'ambdues figures, actuant el monarca

imperial com a protector de la religió cristiana i de les seves institucions. Tant emperador com

papa van conviure a Roma, anomenada capital,  però la ciutat  es convertia en un focus de

conflictes cada cop que el primer marxava. Així, la família dels Crescencis es van aconseguir

el control del municipi romà, una vegada rera l'altre, assassinant papes i imposant els seus

candidats6, de la mateixa manera que aconseguiren el poder els comtes de Tusculum, llinatge

del  qual  sorgiren  un  conjunt  de  pontífexs  d'aquell  moment.  Quan Juan XV (985-996)  va

expirar ja havia estat acusat pels Crescencis de practicar una política molt favorable a l'Imperi

i havien anomenat un substitut. No obstant això, aquesta elecció fou invalidada per Otó III que

era el responsable d'aportar el reemplaçant, adjudicant el càrrec al seu cosí que passaria a ser

conegut com a Gregori V (996-999), que el coronaria emperador. Després d'un breu pontificat,

el  999  arribaria  Silvestre  II  que,  segons  es  diu,  pretenia  repetir,  al  costat  del  monarca

germànic, l'època de Constantí I el Gran i de Silvestre I, per qui possiblement es posà el nom

papal7.

Havent mort Otó i, després, el papa Sergi IV (1009-1012), Roma va quedar sota el control

dels Crescencis que investirien a Gregori enfront de Benet VII (1012-1024), postulant per part

4 Labarrière, P. J. (1997). De la Europa carolingia a la era de Dante, p. 28.
5 Orlandis, J. (1996). El pontificado romano en la historia, p. 114.
6 Assassinat de Benet VI (974) i Juan XIV (984) i van alçar els antipapes Bonifaci VII i Juan XVI.
7 Jimenez Alcaide, L. (2013). Los papas que marcaron la historia, capítol 16.
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dels Tusculum. Davant la disputa, Enric II (1002-1024), hereu del tron imperial, va intervenir

en favor del segon, qui li havia promès garanties per complir la seva política i li col·locà la

corona. El successor germànic, Conrad II (1024-1039), no tenia ni de lluny les aspiracions

religioses dels seus antecessors, va viatjar a Roma per ser coronat per Juan XIX (1024-1032)

que no va suposar cap obstacle en la seva política imperial a causa del poc poder i suport amb

el què contava8. L'objectiu de l'emperador era reafirmar la seva posició com a rei germànic,

intentant conquerir els territoris hongaresos i incorporant Borgonya (1032), hagué d'encarar,

també, la revolta urbana de Milà i d'altres ciutats llombardes, problemàtica present durant el

regnat de Frederic I.

Baix les ordres d'Enric III (1039-1056), fill de Conrad II, piadós i amb un vertader esperit

reformista de l'àmbit eclesiàstic, tres pontífexs van arribar a ocupar el càrrec paral·lelament.

Benet IX havia estat escollit pels Tusculum l'any 1032, no obstant això, el 1045, va vendre el

càrrec al futur Gregori VI per casar-se, anhelant retornar poc després. Al mateix moment, els

Crescencis van anomenar a Silvestre III màxim representant eclesiàstic. Aquest desordre dins

l'Església  feia  obligada  la  intervenció  de  l'emperador  per  esclarir  qui  havia  d'ocupar  tal

dignitat.  Es va celebrar el sínode de Sutri (1046) on els tres candidats van ser rebutjats en

favor de Clement II, qui moriria l'any següent i, de nou, seria Benet IX el successor. El 1048,

seria el mateix monarca que designaria a Lleó IX, amb qui es començaria una certa reforma

eclesiàstica9.

La vertadera esquerda que separaria l'Imperi del Pontificat va manifestar-se amb el papa

Gregori VII (1073-1085). Aprofitant una llarga minoria que va afavorir el distanciament de

l'Església, ja que Enric IV (1056-1106) només tenia prop de sis anys quan el seu pare morí,

Gregori VII (1073-1083) va ser escollit papa i serà l'encarregat d'aplicar nombroses reformes

eclesiàstiques; entre elles es troben la prohibició dels matrimonis clericals i de la simonia1011,

no es permetria que el clergat rebés beneficis eclesiàstics de cap seglar encara que fos príncep

o rei i, a més, els bisbes havien de jurar al papa i podien ser deposats si s'hi oposaven. Així, el

1075 va fer públics els seus  Dictatus papae12, on es recollia el  seu ideari,  mateix any que

l'emperador va voler anomenar l'arquebisbe de Milà, atribuint-se una competència que segons

el pontífex li corresponia a ell. Era inevitable l'inici d'una guerra oberta entre ambdues figures.

8 Jimenez Alcaide, L. (2013). Los papas que marcaron la historia, capítol 17.
9 Orlandis, J. (1996). El pontificado romano en la historia, p. 120.
10 Segons el DCVB: “Compra o venda de coses espirituals a canvi de diners o d'altres béns temporals”.
11 Labarrière, P. J. (1997). De la Europa carolingia a la era de Dante, p. 29.
12 Jimenez Alcaide, L. (2013). Los papas que marcaron la historia, capítol 18.
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L'any següent es celebraren dos concilis que donaren lloc a l'enfrontament conegut com a

Querella  de  les  Investidures.  Per  una  banda,  els  partidaris  imperials  contraris  a  les

modificacions gregorianes van excomunicar a Gregori VII a Pavia i, per altre, el pontífex amb

els seus seguidors van fer el mateix amb Enric IV i els adeptes a Roma. Part de l'aristocràcia

germànica va servir-se de les circumstàncies per rebel·lar-se contra el seu rei i actuant sense el

consentiment d'aquest. Davant d'una situació incontrolable i pressionat, en certa manera, pel

seu entorn – la seva mare Agnès d'Aquitània, la seva cosina Matilde de Canossa, coneguda

també com la Gran Comtessa de Toscana, i part dels senyors feudals donaren suport al papa –

pren la decisió de trobar-se amb Gregori VII per tal de posar fi a les seves diferències. Es va

presentar al castell de Canossa, la residència de la seva cosina, com a penitent per sol·licitar el

perdó papal, malgrat tot, fou obligat a estar-se a la intempèrie descalç i sense més abric que

una simple capa durant tres dies. Finalment, Gregori li concedí l'absolució, però no va ser el

punt final de la lluita.

Poc temps  després,  es  repeteixen les  acusacions  mútues  i  el  papa és  de nou deposat  i

l'emperador,  excomunicat.  Gregori  VII  decideix  escollir  com a  rei  germànic  a  Rodolf  de

Suàbia, cunyat d'Enric IV, que encapçalarà la revolta contra l'emperador, morint en la lluita.

Enmig de la pugna, el 1079, el monarca imperial va prometre la seva filla Agnès amb Frederic

de Beuren qui obté el  ducat de Suàbia i  mana la construcció d'un castell  a l'alt  (Hohë en

alemany  significa  'altura')  d'un  pic  rocós  anomenat  "Staufer",  prop  de  Göppingen,  d'aquí

sorgiria la dinastia Hohenstaufen13. 

Una vegada sufocada la revolta en els territoris germànics, el 1080, Enric IV es dirigeix cap

a Roma amb un poderós exèrcit obligant al pontífex a fugir. Allà s'encarrega d'anomenar a

Clement III com a antipapa qui li atorgaria la diadema imperial a ell i a la seva esposa al març

de 1084. El conflicte  continuà malgrat  la mort  de Gregori,  que fou succeït  fugaçment  per

Víctor III (1086-1087) i per Urbà (1088-1099) que tenia la intenció de treure de la ciutat santa

a l'antipapa cercant el suport de les ciutats llombardes14. Quan Enric V (1106-1125) va ocupar

el lloc del seu pare al capdavant del Sacre Imperi  pretenia  seguir la política d'aquest i va

anomenar a Gregori VIII nou antipapa, fent front a la seva excomunió per Pasqual II (1099-

1118). 

La pugna es resolgué amb el papa Calixt II al setembre de 1122 quan es va celebrar el

Concordat  de  Worms.  En  ell,  Enric  V  l'acceptava  com a  màxima  autoritat  eclesiàstica  i

renunciava a actuar  de forma directa  en la tria de bisbes i abats,  no obstant  això,  aquests

13 Labarrière, P. J. (1997). De la Europa carolingia a la era de Dante, p. 230.
14 Orlandis, J. (1996). El pontificado romano en la historia, p. 129.
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haurien de jurar-li  fidelitat  i  podria arbitrar en cas de plet entre els electors15.  Tot això va

suposar un debilitament del Sacre Imperi Romanogermànic front l'enfortiment del representant

de  Crist.  Durant  el  litigi,  el  monarca  germànic  va  cercar  suport  en  les  ciutats  italianes,

reforçant  les  seves  llibertats,  per  oposar-se al  pontífex,  fomentant,  així,  una  atomització  i

l'aparició de petits Estats autònoms que, en el seu moment, es tornarien contra l'Imperi  en

l'època de Frederic I. 

Amb la mort d'Enric V sense fills, Frederic II de Suàbia, pare de Barba-roja, com a nebot

seu va reclamar el tron trobant-se amb l'oposició del anomenats güelfs, partidaris de Lotari II

(1125-1137),  duc  de Saxònia,  filla  del  qual  s'havia  casat  amb Enric  X de  Baviera,  güelf.

L'Imperi es presentava dividit en dos bàndols. Per un costat hi havia els güelfs, descendents de

Güelf  IV  de  Baviera16,  i  per  l'altre,  els  gibel·lins,  terme  que  prové  del  nom de  la  ciutat

Waiblinge, on els Hohenstaufen tenien un castell.  Aquests dos partits iniciaren una cruenta

guerra civil que no només es devia a la qüestió de l'elecció imperial, sinó també per l'herència

de la comtessa de Toscana, Matilde que havia contret matrimoni amb Güelf V de Baviera17 el

1089, però s'havia dissolt sis anys després18. En tot això, el papa Honori II estava decidit a

donar suport a Lotari, fidel a l'Església, i els bisbes alemanys van excomunicar a Conrad –

germà de Frederic i que havia estat elegit com a rei de Romans rival. L'Staufen no es rendia i

va marxar cap a Itàlia on, el 1128, va ser coronat monarca d'Itàlia a Milà fet que va augmentar

les hostilitats entre aquesta ciutat i altres com Pavia, Cremona i Piacenza. Finalment, el 1235,

abandonat  pel  seu  germà,  Conrad decideix  declarar  la  seva submissió  a  Lotari  II19.  Quan

l'emperador expirà, el conflicte entre cases, que amb prou feines s'havia extingit,  tornarà a

ressorgir  i  més  amb  l'elecció  imperial  de  Conrad III  (1137-1152),  lluita  on  succeiran  els

episodis més durs a Itàlia i que reflectirà Dante a la Divina comèdia20.

La dinastia dels Hohestaufen, doncs, arribaren al poder en un clima de desavinença amb el

papat, que es convertiria en una falsa concòrdia amb la participació de Conrad III en la Segona

Croada  (1147-1149),  convocada  per  Eugeni  III  (1145-1153),  juntament  amb  el  seu  nebot

Frederic Barba-roja i Lluís VII de França. Malgrat tot,  la pugna que ja havia esclatat  amb

l'emperador Enric IV tornaria a la llum, sumant-li el desacord amb la major part de les ciutats

italianes  que  desitjaven  mantenir  la  seva  autonomia,  conjunt  de  circumstàncies  que  van

dificultar el tron de Frederic i que resultarien ser els eixos fonamentals del seu regnat.

15 García de Cortazar, J. A. y Sesma Muñoz, J. A. (2008). Manual de historia medieval, p. 266.
16 En realitat es Güelf I com a duc Baviera però apareix a la seva dinastia com a Güelf IV.
17 Güelf II de Baviera, V de la seva dinastia.
18 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 51.
19 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 55.
20 Labarrière, P. J. (1997). De la Europa carolingia a la era de Dante, p. 230.
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3. Frederic Barba-roja i les seves disputes italianes. 
3.1. Ascens personal i l'elecció com a rei de Romans (c. 1122-1154).

La data de naixement de Frederic de Hohenstaufen no es coneix amb exactitud, es sap que,

aproximadament, degué ser entre 1122 i 1126, el més probable és que encara no tingués els

trenta anys quan fou elegit emperador. Era fill de Frederic II de Suàbia i de Judith de Baviera,

germana d'Enric X de Baviera dit l'Orgullós i, per tant, membre de la casa dels güelfs. Com a

hereu d'un duc la seva educació degué estar a l'altura del càrrec, orientada en la major part cap

a les armes i poca dedicació als llibres, quasi no sabia llatí21. Físicament es tractava d'un jove

prim, d'estatura mitjana i fort amb la seva característica barba pèl-roja, que li va valer el seu

sobrenom22.

El seu naixement va coincidir, més o menys, amb la mort de l'emperador Enric V i amb les

successives guerres civils entre gibel·lins i güelfs23 que van protagonitzar, per una banda, el

seu pare i el seu oncle patern i, per l'altre, el seu oncle matern i Lotari II. La seva infància,

doncs,  va discórrer  entre  lluites,  fins  que Frederic  de Suàbia  i  Conrad es  van sotmetre  a

l'emperador. No obstant això, una vegada aquest va morir, el 1137, la disputa va ressorgir amb

l'elecció de Conrad III,  ja que Enric X l'Orgullós es presentava com un bon candidat a la

corona i, per això, va mostrar la seva oposició que li va valer ser privat de tots els seus ducats.

La pugna s'atenuà després de la pau de Frankfurt (1142) on l'emperador va concedir l'amnistia

als qui s'havien oposat a ell i va retornar el ducat de Saxònia als güelfs, a Enric el Lleó – fill

d'Enric X qui ja havia mort – però no així el ducat de Baviera que va quedar en mans d'Enric

Jasomirgott24.

El jove Frederic es mantingué sempre prop del seu oncle i, una vegada que aquest va ser

escollit emperador, va passar regularment per la cort reial.  Sembla,  a més, que prest es va

posar al capdavant del ducat de Suàbia, ja que el seu pare, que moriria el 1147, s'hauria retirat

de la vida política un cop va rendir obediència a Lotari II25, i va servir i participar, al costat de

Conrad III, de la Segona Croada. Aquesta expedició va sorgir com reacció de la conquesta del

territori d'Edesa (1144), actual Sanliurfa (Turquia), fins aquell moment en mans dels croats,

per part dels otomans. El papa Eugeni III ràpidament va convocar, mitjançant una butlla, a tots

21 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 69.
22 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

265. 
23 Browning, O. (1893). Guelphs & Ghibellines: A Short History of Mediaeval Italy from 1250-1409. Methuen, 

p. 6-7.
24 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

265. 
25 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 88.
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els  regnes  cristians  i,  juntament  amb  l'autoritat  imperial  i  el  seu  nebot,  hi  anaren  altres

monarques com Lluís VII de França, Alfons VII de Lleó i Alfons I de Portugal. Abans de

marxar cap a una empresa tan llarga, s'havia de deixar enllestida la qüestió successòria i, així,

al maig de 1147 es va celebrar la dieta de Frankfurt on s'anomenà a Enric, primogènit  de

Conrad, rei26.

L'emperador no va morir, finalment, a la croada, que tot i així va resultar més aviat un

fracàs pel bàndol cristià. Quan retornaren, Conrad pretengué fer-se càrrec de l'amenaça que

suposava Roger II de Sicília pels territoris de la península Itàlica i pel pontífex, emperò, de

camí,  el  15  de  febrer  de  1152 va  morir.  El  tema  de  la  successió,  que  s'havia  solucionat

momentàniament, es va veure truncat amb la defunció del primogènit uns anys abans que el

seu pare, així mateix el secundogènit, Frederic, era massa jove per assumir tal posició i el

deixà tutelat pel seu nebot, que sempre havia estat al seu costat i era un successor idoni. Així,

Conrad, moribund, es diu que va escollir a Barba-roja com a hereu, però això no és més que

un rumor27.

Dues setmanes més tard, el 4 de març, l'arquebisbe Enric de Magúncia va inaugurar la dieta

de Frankfurt on es triaria, d'entre els grans prínceps alemanys, el candidat per suplir el tron.

Les negociacions prèvies, que dugué a terme Frederic, havien estat intenses, sobretot amb el

seu cosí, Enric el  Lleó,  duc de Saxònia,  que aspirava a recuperar Baviera,  expropiada per

Conrad III a la seva família, i era un dels únics que podia fer-li ombra. Per tal d'assolir el seu

fi,  Barba-roja  va  prometre  atorgar  recompenses  territorials  entre  els  electors  que  li  fessin

costat.  En aquestes circumstàncies,  la seva aclamació es va donar i,  cinc dies després, era

coronat a Aquisgrà com a rei de Romans; per ser emperador, doncs, només faltava tenir el

favor del papa que li entregaria la diadema imperial28.

Immediatament després de la coronació, escrigué al pontífex Eugeni III deixant clara la

seva intenció de dignificar l'Església Catòlica, citant al papa Gelasi I (492-496) que afirmava

que  l'autoritat  sagrada  del  pontífex  i  el  poder  reial  eren  els  encarregats  de  governar  als

homes29; malgrat això, també pretenia restaurar i consolidar el poder dels seus territoris, sense

renunciar als drets per a la designació de bisbes, fet que competia tant a clergues com a la

noblesa30.  El  papat  ja  havia  estat  informat  del  nou  monarca  alemany,  sobre  la  seva

intel·ligència  i  decisió,  qui  no  pensava  cedir  en  el  poder.  Eugeni  no  estava  en  una  bona

26 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 83.
27 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 100.
28 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

265.
29 Arquillière, H. X. (2005). El agustinismo político: ensayo sobre la formación de las teorías políticas en la 

Edad Media, p. 26
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posició, es trobava amenaçat per les contínues revoltes de la ciutat de Roma i requeria ajuda;

ella sabia, però, que demanar-li favor a Frederic suposaria la seva anul·lació, seria un socors

que hauria de pagar la resta de la seva vida.

Tot i que l'arquebisbe de Colònia pretengué impulsar l'actuació imperial a la ciutat santa,

Barba-roja, abans de marxar sobre Itàlia, volia solucionar els problemes que es presentaven en

els territoris germànics. Entre el 1152 i 1154 es celebraren diverses dietes a les quals, entre

altres assumptes, tenia la intenció de pagar  aquells que l'havien escollit a Frankfurt. Va cedir

el ducat de Suàbia al seu cosí i fill de Conrad III, Frederic de Rothenburg, a més, a Ratisbona

va  retornar  Baviera  al  Lleó  i  va  entregar  en  feu  a  Guillem de  Memminger  la  marca  de

Toscana, el ducat de Spoleto i els béns de Matilde de Canossa. Va intervenir, també, en la

successió al tron de Dinamarca, dels dos pretendents, Sven III i Canut V que governaven al

mateix temps el territori danès, Frederic es va decantar pel primer en la dieta de Mersenburg.

Paral·lelament,  les  negociacions  amb  la  Santa  Seu  continuaren  cap  endavant  i  van

concloure  el  23  de  març  de  1153  a  Constança  (Alemanya)31.  Allà  ambdós  bàndols  es

comprometeren a ajudar-se mútuament i a fer front de forma conjunta a Roger de Sicília i a

l'Imperi Bizantí, amb els que no podien negociar cap dels dos individualment. El matrimoni de

Frederic  amb Adela de Vohburg,  qui no li  donà descendents,  va ser anul·lat  acollint-se a

l'existència  d'un  vincle  de  consanguinitat  de  sisè  grau;  Barba-roja,  lliure,  va  aprofitar  per

casar-se amb l'hereva del comtat de Borgonya, Beatriu32.

A  Constança  també  s'escoltaren  queixes  dels  representants  de  les  ciutats  llombardes,

reclams que ja es donaren en moments anteriors. Aquell cop s'alçaren veus contra la política

centralista  de  Milà,  que  havia  destruït  la  ciutat  de  Lodi.  Frederic  no  solucionà  aquests

problemes italians en aquell moment i es centrà en la preparació del seu viatge a Roma per a la

seva coronació imperial, cap a on marxà a l'octubre de 1154 acompanyat per la seva guàrdia

personal.

3.2. Viatge a Roma i coronació imperial. Primers problemes a Itàlia (1154-

1155).

A finals del 1154, Frederic Barba-roja va començar el camí cap a Itàlia per trobar-se amb el

pontífex que havia succeït a Eugeni III al juliol de 1153, Anastasi IV, malauradament aquest

30 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
267.

31 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
268.

32 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 115.
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va morir al desembre, després d'un breu pontificat. El rei germànic travessà el pas del Brenner

i al novembre va establir el seu campament a Roncaglia, prop de Piacenza, on es durà a terme

una dieta per tal d'entrevistar-se amb els grans senyors italians. Per tal de guanyar-se el favor

d'aquesta alta aristocràcia reforçarà els seus drets i limitarà les llibertats dels seus súbdits. Els

representants  de  les  ciutats  de  Como,  Lodi  i  Pavia  repetiran  les  queixes  que  es  feren  a

Constança  contra  Milà  que  pretenia  sotmetre  a  veïns  més  dèbils;  al  mateix  temps,  també

obstaculitzava el comerç de Cremona amb el suport de Crema i ajudava a Brescia que Bèrgam.

Els cònsols milanesos van oferir a Frederic quatre mil marcs de plata, regal que, si s'acceptava,

suposaria  la  confirmació  de  què  Como  i  Lodi  estarien  sota  control  milanès33.  A  aquesta

situació se li sumaven les rivalitats per interessos comercials entre Pisa i Gènova així com

entre Pàdua i Verona.

Després de rebutjar l'obsequi milanès, el que va fer primer va ser destruir i incendiar les

proximitats  de la ciutat,  una manera de demostrar  el  seu poder, una amenaça vetllada per

intentar parar els incordis. A principis de 1155 va sotmetre Asti i Chieri i atacà Tortona per la

seva amistat amb Milà i obligar-los a la ruptura d'aquesta, però, davant la negativa tortonesa,

va devastar la ciutat. En aquestes circumstàncies es donaren dues postures diferents entre les

comunes italianes, per una banda hi havia les que estaven a favor de l'emperador, com Pavia i

Lodi,  i,  per  altre,  les  que  desconfiaven,  guiades  pel  municipi  milanès34.  La  situació  es

presentava  molt  complexa  en  aquella  zona,  on  les  mateixes  ciutats  creaven  aliances  o

enemistats entre elles. A l'abril, finalment, va rebre la corona com a rei d'Itàlia a l'Església de

Sant Miquel de Pavia, només restava obtenir la imperial.

Mentrestant, Roma continuava alçada contra el pontífex Adrià IV, successor d'Anastasi al

desembre  de  1154,  moviment  encapçalat  per  Arnold  de  Brescia,  clergue  reformador,  i  el

monarca sicilià Guillem I, en substitució del seu pare Roger, increpava les costes italianes per

la  qual  cosa l'excomunicà.  En resposta  a  les  continues  pressions  dels  romans,  el  papa va

decidir vetar el municipi, fet que suposava la no celebració de cap cerimònia religiosa i els

temples havien d'estar tancats, un autèntic inconvenient pels habitants per l'arribada de Pasqua.

El Senat romà va prendre la decisió d'expulsar a Arnold i Adrià IV va marxar cap a Sant Joan

del  Laterà  amb totes  les  cerimònies  per  celebrar  els  oficis.  Sota la  protecció  dels  comtes

Aldobrandeschi,  Arnold  va  ser  reclamat  per  Frederic  qui  l'empresonà,  per  ser,  després,

executat35.

33 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie, p. 232.
34 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

269.
35 Hearder, H., y Morris, J. (2003). Breve historia de Italia, p. 80.
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Rei i papa es trobaren el 8 o 9 de juny de 1155 a Sutri, però des d'un inici ja van sorgir les

discrepàncies. El primer es va negar a subjectar els estreps del cavall d'Adrià perquè aquest

baixés, una tradició antiga, emperò per a Barba-roja realitzar aquell acte era com reconèixer el

seu vassallatge cap a l'Església, una humiliació, cosa que no podia permetre. En tot això, va

rebre la visita d'uns ambaixadors de Roma que li oferiren la corona de l'Imperi en nom dels

súbdits de la ciutat,  al marge del poder de la Santa Seu, a pesar d'aquesta proposta, ell va

rebutjar-ho, ell realment volia col·laborar amb el papat36.

Arreglades,  lleugerament,  les  diferències  entre  ambdós,  el  18  de  juny es  va  produir  la

coronació  imperial  a  la  Basílica  de  Sant  Pere  del  Vaticà,  Adrià  col·locà  la  diadema  a

Frederic37.  Enmig de la celebració,  ciutadans romans,  des del Tíber i travessant el pont de

Sant'Angelo,  entraren  a  la  Ciutat  lleonina  produint  forts  altercats,  assassinant  algun soldat

imperial  i  assaltant  prelats.  Certament  era  un atac  fàcilment  aturable,  emperò  es  causaren

nombroses baixes entre els romans però la rebel·lió ja estava en marxa i no es podia fer front a

ella  amb només  la  guàrdia  imperial  que  Frederic  havia  portat  i  no  quedà  més  remei  per

emperador i papa que fugir cap a Trívoli, ciutat dependent del papat. 

Tot i que la relació entre Adrià i Frederic semblava ser bona, no era així, les reticències

estaven presents i existia una desconfiança mútua, el fil estava molt tibant i podia trencar-se a

qualsevol moment, cosa que va succeir.

3.3. Incompliment del Tractat de Constança i conflicte amb el papa (1156-

1158).

Després d'una curta estada a Trívoli, al juliol, l'emperador i la seva guàrdia van posar rumb

cap a Alemanya però van passar abans per ducat d'Spoleto. Aquest havia estat cedit en feu a

Güelf  de Memmingen tres anys  abans.  Un cop allà,  Frederic  els va demanar  l'entrega del

fodrum, un tribut d'hospitalitat pel subministrament del viatge, una quantitat de 800 lliures de

plata, i la ciutat va acceptar l'acord. Emperò les coses es complicaren i els spoletans van acabar

pagant amb moneda falda, fet que va despertar la ira de Barba-roja que respongué massacrant i

incendiant Spoleto, d'on s'emportaren un gran botí38.

Amb les butxaques plenes, seguiren cap a terres germàniques sense més incidents amb les

ciutats italianes. A Ancona (Itàlia) feren una altra aturada per reunir-se amb ambaixadors de

l'emperador de Bizanci, el  basileu Manuel I Comneno, per tractar la qüestió dels normands

36 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 134.
37 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

269.
38 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 16.
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sicilians i amb la intenció de fomentar una possible aliança contra Guillem I de Sicília. A més,

es  tractà  el  matrimoni  de  Frederic  amb  una  princesa  bizantina,  idea  que,  finalment,  no

prosperà  pel  casament  amb Beatriu  de  Borgonya  i  no  s'arribà  a  cap  acord  amb el  sobirà

oriental39.

Al  mes  de  setembre  va  arribar  a  Alemanya  deixant  enrere  a  Itàlia  ciutats  destruïdes  i

saquejades, havent despertat ja molts d'odis en aquelles terres i, també, molts temors per la

seva  política  manu militari,  intentant  posar  ordre  mitjançant  la  força  de  les  armes,  sense

aprofundir en els vertaders orígens dels conflictes.

Mentrestant, Adrià IV continuava sent coaccionant per les amenaces i atacs dels sicilians i

observava amb impotència la falta  d'acció de Frederic que estava immers en les qüestions

alemanyes  i  castigant  més  a  la  ciutat  de Milà.  Aquesta  s'havia  rebel·lat  de  nou contra  la

política imperial i l'emperador havia decidit retirar-li el dret a regalies. Al Pontífex no li quedà

més remei que cercar una solució per si mateix i va negociar amb Guillem per posar fi al

conflicte.  El  rei  sicilià  també  es  veia  pressionat  pels  nobles,  que  el  mateix  Adrià  havia

aconseguit posar en contra seva, i pels bizantins, per ell era el més convenient era tractar amb

el pontífex. Així, ambdós van acordar la signatura del tractat de Benevent, al juny de 1156, on

s'estipulava que Guillem quedava lliure de l'excomunió i era reconegut com a monarca en els

seus territoris40.

El tractat de Constança de 1153 s'havia romput definitivament, el papa havia negociat amb

Sicília de forma individual i, a més, havien signat la pau. En certa manera, Frederic ja havia

fet trontollar els acords presos en aquell moment reunint-se amb els bizantins, però ambdós

sabien que el millor no era rompre les relacions.

Tot  i  que  Barba-roja  era  coneixedor  del  pacte,  Adrià  va pensar  que el  més  oportú era

comunicar-li-ho oficialment  a  través  d'una delegació  formada per  dos  cardenals,  Rollando

Bandinelli, clarament antiStaufen, i Bernard de Sant Climent. Aquests s'havien de trobar amb

el sobirà imperial, a l'octubre de 1157, a Besançon, on s'havia convocat la nova dieta imperial.

A part de tractar la qüestió benaventina, el papat reclamava l'alliberació d'Eskil, arquebisbe

metropolità de Lund, qui havia estat segrestat quan travessava Borgonya, pel que sembla, era

una  molèstia  per  la  política  sueca  de  Frederic.  Durant  la  trobada,  a  més,  es  produí  una

eventualitat diplomàtica amb la traducció d'una carta papal per Reinaldo de Dassel afirmant

39 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 146.
40 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

270.
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que  la  paraula  llatina  beneficium significava  "feu",  o  sigui,  que  l'Imperi  era  un  "feu  de

l'Església" i Frederic era un vassall del mateix papa41.

Malgrat la humiliació que suposà per Barba-roja, va frenar la baralla que s'originà arran

d'això però va revisar l'equipatge dels dos cardenals trobant-hi cartes en blanc amb el segell

papal. Això només podia significar que els dos representats tenien llibertat per escriure el que

volguessin en nom del pontífex segons com evolucionessin els esdeveniments. Quan els va

haver enviat  de volta a Itàlia,  va tramitar  una missiva a Adrià en la qual mostrava el  seu

descontentament pels incidents ocasionats i li deixava clar que, si ell era emperador, no era

gràcies a la Santa Seu, sinó que ho era gràcies a Déu que l'havia escollit a través dels prínceps

electors.

Adrià IV va respondre enviant una carta als prelats alemanys esperant que condemnessin el

comportament del rei germànic i al·legant que les actuacions d'aquest no només eren contra els

Estats Pontificis, també anava contra tots els clergues que formaven part de l'Església. Els

bisbes, però, van posar-se en la seva majoria a favor de Frederic perquè, segons ells, havia fet

tot allò en defensa de l'Imperi. Així, al papa no li quedà més remei que cedir i, al juny de 1158,

envià una nova ambaixada per explicar-li a Barba-roja que beneficium no era una referència a

cap feu, sinó que significava "favor" i disculpant-se, el pontífex no havia tingut mai la intenció

d'atorgar la corona imperial a cap altre sobirà.

Resolt aparentment aquesta pugna, Frederic ja preparava el segon viatge a terres italianes

amb  l'objectiu  principal  d'aconseguir  l'obediència  i  docilitat  de  Milà  que  es  trobava  en

rebel·lia. Els cancellers Reinaldo de Dassel i Otó de Wittelsbach van avançar com a delegats

encarregats d'aconseguir totes les forces italianes possibles contra els milanesos. La major part

de les ciutats es van posar del bàndol de l'emperador, així, van rebre el jurament de fidelitat de

Verona, Màntua,  Cremona,  Como,  Lodi i  Pavia,  totes aquelles que des d'un inici  s'havien

mostrat contraries a la política de Milà, habitants de les quals es comprometeren a unir-se a

l'exèrcit imperial. Altres com Piacenza van signar un tractar pel qual entregaven 100 cavallers,

100 arquers i 600 marcs de plata com ajuda militar42.

Un cop reunides totes les tropes, al juliol de 1158, avançaren juntes cap a Milà assetjant, en

primer  lloc,  Brescia,  aliada  dels  milanesos,  i  va  ser  destruïda  després  de  resistir  dues

setmanes43. El 5 d'agost els imperials van acampar davant les muralles de la ciutat rebel amb

un  desplegament  imponent.  Com  a  conseqüència  de  l'escassetat  de  subministrament,  als

41 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 152.
42 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 156-157.
43 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 19.
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milanesos no els hi quedà fer altra cosa que rendir-se a Frederic, un mes després, amb unes

condicions a la capitulació deshonroses44. A més d'emportar-se 300 ciutadans com a ostatges,

va  fer  desfilar  davant  d'ell  i  que  li  juressin  fidelitat  els  clergues,  cònsols  i  ciutadans  en

condicions  humiliants;  els  religiosos  havien  d'anar  amb l'hàbit  de penitent  i  amb els  peus

descalços, la resta, també descalços, anaven vestits amb sacs i portaven l'espasa desembeinada

i  penjada  pel  coll  amb  una  corda.  A  part,  Frederic  va  reclamar  una  forta  suma  com  a

indemnització,  els va fer renunciar al dret de regalia i els  va obligar a col·laborar  amb la

reedificació de les ciutats de Como i Lodi, arrasades pels milanesos. Com a intent de mantenir

la ciutat més controlada, va imposar la construcció d'un castell al centre d'ella. Malgrat tot,

Milà podia seguir elegint els seus cònsols, sempre i quan fossin investits per l'emperador i

fessin el jurament de fidelitat. Certament, les actuacions milaneses no eren contra l'autoritat

imperial, sinó que eren una forma de defensar els seus interessos comercials i econòmics.

Després  de  la  derrota  i  l'estricta  capitulació  de  Milà,  Barba-roja  necessitava  recursos

polítics i financers de les ciutats italianes. Al novembre d'aquell any es celebrà una nova dieta

a Roncaglia on es pretenia tractar les relacions entre el poder imperial i les diferents realitats

polítiques d'Itàlia, així, representants de les ciutats llombardes van acudir-hi per tal de definir

els  drets  i  l'autoritat  de  Frederic45.  Quatre  juristes  borgonyons  van  ser  els  encarregats

d'elaborar una llista de regalies que contenia l'autoritat damunt els camins públics, ports, rius

navegables,  l'administració  de  béns  sense  propietari,  l'emissió  de  monedes,  entre  altres

prerrogatives.  Era  un  llarg  catàleg  de  privilegis  que  s'adjudicava  el  mateix  sobirà  per

aconseguir capital i finançar les seves futures campanyes.

La pau amb Milà ser molt breu, al gener de 1159 la ciutat es va insubordinar un altre cop,

Brescia,  la seva fidel  aliada,  li  donà suport  i  Crema es va fortificar.  Frederic,  amb forces

insuficients,  només  va poder  assetjar  aquesta  darrera46.  Els  problemes ressorgien a  Itàlia  i

augmentava la desconfiança de les ciutats llombardes cap a ell, i, per si allò no fos suficient,

Adrià  IV moriria  al  setembre  de  1159 i  el  nou escollit  complicaria  molt  les  coses  per  a

l'emperador.

44 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
272.

45 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie. p. 306
46 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

272.

- 16 -



3.4. El cisma papal i la nova campanya italiana (1158-1164).

La dieta de Roncanglia va suposar un canvi en l'autoritat  de Frederic damunt les terres

italianes,  augmentant  les  seves  atribucions.  Els  seus  cancellers  de  confiança,  Reinaldo  de

Dassel i Otó de Wittelsbach, van ser els encarregats de viatjar a Itàlia per substituir els cònsols

de les ciutats llombardes per altres d'elecció imperial, fet que va despertar certa oposició. La

ciutat de Crema es va fortificar i els dos legisladors van decidir  derrocar els murs. Com a

eterns enemics,  els  cremonesos  van oferir  15.000 marcs  de plata  a l'emperador  per aquell

acte47, que ell acceptà de gust possiblement per la necessitat de capital, el cert és que semblava

un suborn. 

Milà  tampoc  volia  cap  magistrat  designat  per  l'emperador,  volien  seguir  conservant  la

capacitat  d'escollir  els  seus  propis  magistrats,  però  no  s'oposaren  a  què  aquests  juressin

fidelitat al sobirà. Davant la negativa dels legats imperials, el poble milanès s'aixecà contra

l'autoritat, conflicte que els dirigents de la ciutat, que prometien que ells no tenien res a veure

en el tumult, intentaven asserenar sense èxit. S'aproximava una nova empresa contra les ciutats

rebels.

Els habitants de Crema no havien permès que les seves muralles fossin derrocades i es

preparaven per a un llarg setge de l'exèrcit de Barba-roja que començà al juliol de 1159. La

duració d'aquest, sis mesos, demostrava que per una ciutat preparada era més fàcil resistir a la

pressió imperial,  no com les vegades anteriors que no havien durat ni un mes. Frederic es

mostrava  desesperat  per  la  resistència  dels  revoltats  i,  segons  es  diu,  va  arribar  a  lligar

presoners de Crema en la maquinària de setge per tirar enrere els atacs dels ciutadans; no

obstant això, aquests, molt al seu pesar, van continuar i, com a resposta, assassinaven soldats

imperials a la part alta de la muralla per desestabilitzar als assetjadors. Els queviures de Crema

no podien durar eternament i hagué de rendir-se al gener de 1160, com a conseqüència de la

seva desobediència, la ciutat fou arrasada48. Entre els territoris de Llombardia l'odi i el disgust

cap a la figura imperial augmentaven per moments.

Pel que fa a les relacions amb el pontífex tampoc es trobaven en el seu millor moment. De

fet, Adrià IV es trobava contrariat per l'establert a Roncaglia, disgustat davant la llarga llista

d'atribucions que s'havia concedit Barba-roja en detriment, també, de la Santa Seu. La cúria

romana continuava negociant amb Guillem de Sicília qui havia enviat diners a Roma adequar

els murs de la ciutat per un possible atac de Frederic, una clara política antiimperial. El papat

47 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 171.
48 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie. p. 330.
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intervingué, a més, en l'acostament de postures entre el sicilià i Manuel I de Bizanci, els quals

firmaren la pau el 1158. Es presentava així una possible aliança ferma contra l'alemany.

Al maig de 1159 van ser enviats Guillem de Pavia i Octavià de Monticelli, cardenals, per

establir  negociacions  amb Frederic  per tal  d'aconseguir  la  seva renúncia  a  l'elecció  de les

magistratures romanes i que fossin competència del pontífex, així com corresponia, i que els

arquebisbes només haguessin de jurar-li fidelitat, no submissió. Naturalment, el sobirà s'hi va

oposar. Adrià IV s'hagué de traslladar a Agnani des d'una Roma cada cop més rebel i a la que

no podia fer front ell sol, mentre el seu cardenal Rollando Bandinelli entregava, en nom del

papa, l'estendard de Sant Pere, convertint-lo automàticament  en el  defensor de l'Església49,

paper  que  teòricament  pertanyia  a  l'emperador.  A  més,  el  pontífex  negociava  amb  Milà,

Brescia, Bèrgam i Crema que tenien la intenció de formar una lliga contra l'emperador, amb

rumors d'ajuda bizantina i siciliana.

Adrià planejava l'excomunió de Frederic si continuava amb el seu comportament, quan va

morir al setembre de 1159. La nova elecció papal era l'oportunitat ideal per intervenir en la tria

d'un  candidat  fidel  a  la  política  imperial  o  que,  almenys,  no  s'hi  oposés.  Totes  les

circumstàncies,  però,  anaren  contra  els  desitjos  del  monarca  alemany  que,  a  més  de  no

aconseguir  el  seu  objectiu,  veuria  com un  dels  cardenals  més  antialemanys  es  posava  al

capdavant de l'Església. Rollando Bandinelli aconseguirà la majoria de vots sent designat com

a Alexandre III (1159-1181), el pontífex que més dificultà els interessos imperials.

Malgrat la selecció, un grup de cardenals a favor d'Octavià Monticelli, l'altre gran candidat,

es negaren a  acceptar  la  nova posició de Rollando i  aconseguiren l'aclamació popular  per

anomenar al seu preferit com a Víctor IV (1159-1164)50. S'obrirà, així un cisma papal que no

veurà el final fins al 1177. Cap dels dos pontífexs prendrà la ciutat de Roma com a seu, pels

problemes interns d'aquesta, Alexandre III continuarà a Agnani com el seu antecessor, mentre

Víctor IV s'establirà a Segni.

Frederic, que havia contribuït en l'elecció d'Octavià, intentarà atreure el monarca francès i

l'anglès a la seva causa. En part responsable, pretendrà trobar una solució al conflicte intentant

acostar als dos papes, sempre, però, mirant pel seu interès i amb la intenció d'intervenir en la

resolució de la disputa. Al febrer de 1160 convocarà un concili a Pavia on estaran convidats

els  dos  afectats,  tots  els  bisbes  d'Alemanya  i  d'Itàlia  i  els  màxims  dirigents  d'Occident.

Alexandre III es va negar rotundament a assistir, ja que ell es considerava l'únic pontífex de

49 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 175.
50 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie. p. 397.
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l'Església Catòlica i, per tant, veia innecessari la discussió sobre aquest assumpte51. Lluís VII

de França i Enric II d'Anglaterra únicament enviaren observadors, no els interessava decantar-

se per cap dels dos per prudència. Amb la no assistència d'Alexandre, la seva elecció quedà

anul·lada al concili i aquests i els seus partidaris foren excomunicats, confirmant a Víctor IV

com l'únic dirigent de la Santa Seu. Al març, el bàndol alexandrí respongué fent el mateix,

excomunicant a l'altre candidat i a Frederic, alliberant als seus súbdits del jurament de fidelitat,

mentre buscaven una aliança entre Milà i Sicília52.

El partit victorià comptava amb pocs adeptes, a part dels territoris controlats per Barba-roja,

només s'hi  uniren Dinamarca i Bohèmia.  Alexandre era qui comptava amb més suport,  la

major  part  dels  estats  occidentals  – entre  els  quals hi  havia França,  Anglaterra,  Castella  i

Aragó – li feien costat. A Itàlia es mostraven a favor d'un o altre segons la seva relació amb

l'emperador.

Els conflictes  amb les ciutats  llombardes continuaven i a la dieta de Erfurt,  al  juny,  es

preparà una nova campanya contra aquestes. Al maig de l'any següent començaria un nou i

llarg bloqueig de Milà que durarà quasi un any, fins que al març de 1162 els cònsols milanesos

visitaren Lodi suplicant la rendició després de quedar-se sense aprovisionament i que la fam

s'estengués  entre  els  seus  habitants.  Frederic,  aconsellat  per  Reinaldo  de  Dassel  i  la  seva

política més radical, va decidir destruir la ciutat i repartir els ciutadans en diverses localitats53.

Els aliats dels milanesos, com Brescia i Piacenza, s'avingueren a pagar una indemnització a

l'emperador i els seus murs van ser derrocats. Un cop que havia caigut la gran rival imperial,

Frederic podria destinar els seus esforços a vèncer al rei sicilià i, per això, necessitava l'ajuda

de les potències marítimes de Pisa i Gènova, amb una forta enemistat entre elles; negocià amb

una i altre en secret i va fer promeses similars a cada una.

L'empresa  contra  Guillem I  de  Sicília  s'hagué de  paralitzar  quan es  conegué l'arribada

d'Alexandre III a Languedoc (França) cercant  el  favor del rei  anglès i  el  francès.  Enric II

d'Anglaterra  va  sol·licitar  una dispensa perquè el  seu primogènit,  Enric,  pogués  contreure

núpcies amb la filla de Lluís VII, Margarida, amb el comtat de Vexin com a dot. Barba-roja

s'havia acostat  a Borgonya per  tal  d'aconseguir  parlar  amb el  francès i  arribar  a un acord

respecte al cisma. La reunió es fa fixar a l'agost, amb la presència dels pontífexs, sobre el pont

del riu Saona de Saint-Jean-de-Losne, entre les ciutats de Dole i Dijon. Alexandre no tenia cap

51 Laudage, J. (1997). Alexander III. und Friedrich Barbarossa, p. 120
52 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

274.
53 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 27.
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intenció d'assistir-hi i va demanar a Lluís que fes el mateix54. La primera reunió va ser, per

tant,  un autèntic  fracàs,  i  va ajornar  pel  19 de  setembre.  Finalment,  Frederic  va enviar  a

Reinaldo, en lloc de personar-se ell mateix, i el rei de França, ofès, va reconèixer a Alexandre

III com a únic pontífex.

La divisió en els territoris occidentals entre partidaris d'un i altre s'anava fent més profunda,

a  l'Alemanya  de Frederic  anaven sorgint  veus  a  favor  d'Alexandre III,  la  causa de Víctor

s'anava perdent. A l'agost de 1163 es celebrà una gran dieta imperial a Nuremberg on es parlà

del cisma, després d'haver rebut una oferta de pau i perdó d'Alexandre. L'emperador havia

fixat l'objectiu en Roma, tenia la intenció de prendre la ciutat perquè Víctor s'assegués en el

tron  de Sant  Pere,  i  sabia  que  per  aconseguir-ho  era  necessari  substituir  tots  els  bisbes  i

dirigents de les ciutats italianes partidaris alexandrins, per fidels a la causa victoriana. Per dur

a terme aquesta  missió va confiar una vegada més  amb Reinaldo,  qui  va deposar tots  els

governants i bisbes contraris a l'emperador, obrint una via directa cap a Roma. Al març de

1164 es convocà una dieta a Parma per tal d'enllestir el projecte d'ocupació de la ciutat romana

i, d'allà, enfocar-se en Sicília55.

Els propòsits de l'emperador a Itàlia semblaven anar cap endavant però ciutats que sempre

li havien fet costat començaven a cansar-se del seu comportament hostil. Lodi es passarà al

bàndol d'Alexandre, mentre que Venècia, Pàdua, Verona i Vicenza s'havien unit davant els

abusos dels governants imposats per l'emperador i crearen la Lliga Veronesa56. Frederic va

decidir atorgar importants privilegis a totes aquelles ciutats que es mantinguessin fidels a ell

com a contrapès davant la força creixent dels seus enemics.

El 20 d'abril, abans d'arribar a Roma, Víctor IV va morir. Això hauria pogut suposar el final

del cisma, de fet, cansats de tota la lluita entre papes, hi havia un gran nombre de clergues i de

nobles partidaris de reconèixer a Alexandre III. Emperò, Reinaldo de Dassel, sempre contrari a

aquest pontífex, va convocar un grup de cardenals imperials, pocs dies després de la defunció,

per anomenar nou papa a Guido da Crema com a Pasqual III. Frederic, una mica contrariat, va

avalar la decisió del seu canceller. Aquesta tria només va consolidar, encara més, el cisma

papal. Amb els problemes italians en augment i sense haver solucionat res del que s'havia

proposat, va haver de marxar a Alemanya, on se'l requeria57.

54 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
275.

55 Hooper, N., Bennett, M., & Hinojo, P. F. (2001). La guerra en la Edad Media 768-1492, p. 58.
56 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie. p. 356.
57 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 37.
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3.5. Oposició de les ciutats italianes: la Lliga Llombarda (1164-1168).

En el seu retorn a Alemanya no va deixar de pensar en les circumstàncies en les quals havia

deixat els territoris italians i en la seva intenció de retornar-hi al més aviat possible. A l'abril

de 1165, Reinaldo s'havia de reunir-se amb el monarca anglès, Enric II, a Rouen (França) per

aconseguir el seu suport i el reconeixement de Pasqual III58. Aquest acostament es va produir,

en  part,  per  les  contínues  disputes  amb  l'arquebisbe  de  Canterbury,  Thomas  Becket,  qui

s'oposava les pretensions del rei de limitar els privilegis eclesiàstics, i que comptava amb el

suport  alexandrí.  Enric  es  comprometé  a  admetre  al  pontífex  imperial  com  l'únic  de  la

cristiandat i, per validar aquest pacte, va oferir a la seva filla Matilde en matrimoni a Enric el

Lleó – núpcies que es celebraran en 1168. L'acord es signà a la dieta de Würzburg amb una

ambaixada anglesa. Amb Enric del seu costat, Frederic va prometre que mai reconeixeria a

Alexandre ni a cap dels seus successors, a més, obligà als nobles i clergues assistents a la dieta

que juressin obediència a Pasqual, si no ho feien, serien castigats.

Per la seva part, Alexandre III comptava amb l'ajuda i protecció de Guillem I de Sicília i,

per via marítima, es dirigí cap a Roma on entrava el 23 de novembre. Aconseguia, així, la

ciutat  Santa,  objectiu  que  també  pretenia  Frederic.  Aquest  respongué  amb  una  important

propaganda imperial, vinculant el seu Imperi amb Carlemany. A la dieta d'Aquisgrà, el 25 de

desembre, va fer que el seu pontífex canonitzés a l'emperador carolingi i, després d'exaltar les

seves relíquies, les oferí a la gent perquè les veneressin59. Amb la destrucció de Milà, a més,

s'havia  fet  amb les  suposades  restes  dels  Reis  Mags  d'Orient  i  les  cedí  a  l'arquebisbe  de

Colònia, Reinaldo, i es col·locaren a la catedral, quan es construí, on avui encara hi descansen.

L'emperador accelerà tots els seus assumptes a Alemanya per poder marxar cap a Itàlia, on

Alexandre, ja des de Roma, buscava adeptes i negociava amb les ciutats revoltades. A l'abril

de 1166 anomenarà arquebisbe de Milà,  que després de la destrucció estava en procés de

reconstrucció, a Galdino, un cardenal antialemany. Poc després moriria el monarca sicilià sent

succeït  pel  seu  fill,  Guillem  II,  que  ràpidament  establirà  contactes,  actuant  el  pontífex

intercessor, amb Manuel I de Bizanci que li oferí una de les seves filles en matrimoni60.

Barba-roja estava temorós si finalment es produïa una lliga entre els tres contra ell i que

proporcionessin ajuda als municipis insubordinats. Encara que, sobretot, li inquietava la idea

58 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
276.

59 Orlandis, J. (1998). La Iglesia antigua y medieval, p. 304.
60 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 219
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que el  basileu fos reconegut com a únic emperador cristià i tingués tota la llibertat d'actuar

sobre l'Imperi occidental61.

A l'octubre  prendrà  camí  cap  a  Itàlia  per  aconseguir,  per  fi,  Roma i  entronitzar  allà  a

Pasqual. Aquest cop no tindrà l'ajuda del seu cosí, el Lleó, ja que aquest ha de fer front a un

conflicte civil a Saxònia. Un mes després arribà a Lodi on organitzarà una dieta per escoltar

totes les queixes i protestes de les ciutats que, majoritàriament, eren sobre la reprovació dels

funcionaris  imperials  que  les  governaven.  Frederic  les  escoltà,  sí,  però  no  va  fer  res  per

solucionar tot allò, ja que estava obstinat amb arribar a Roma i prendre Sicília des d'allà62.

Amb la idea de plantar cara a tots els fronts oberts a la península Itàlica, ell va marxar amb

un contingent a Ancona, on l'emperador bizantí tenia una guarnició – des del pacte amb el

monarca sicilià –, i la resta del seu exèrcit es va dirigir cap a la ciutat Santa per preparar-li el

camí amb Reinaldo de Dassel i Chistian, arquebisbe de Magúncia, al capdavant. Frederic va

estar assetjant Ancona durant tres setmanes amb un final alguna cosa ambigu, alguns diuen

que la ciutat es va rendir, uns altres, que es va arribar a un acord. Fos com fos, l'emperador ja

tenia la llibertat per anar cap a Roma, mentre les ciutats llombardes es preparaven contra ell

veient que les seves reclamacions eren ignorades, fins i tot, ciutats que fins aleshores sempre

havien estat al seu costat, com Cremona, havien vist sobrepassada la seva paciència.

Al juliol va arribar, finalment, a la Ciutat lleonina i l'assaltà, incendiant l'Església de Santa

Maria in Turri i a Alexandre no li quedà altre remei que abandonar la ciutat i es va refugiar a

la casa dels Frangipane, una noble família romana, prop del Colisseu, des d'on rebria ajuda de

Sicília63. El monarca alemany proposarà, llavors, la creació d'un tribunal eclesiàstic amb la

funció d'escollir  un nou papa,  després  de la  renúncia  formal  dels  altres  dos.  Naturalment,

Alexandre es va negar rotundament  i Frederic va aprofitar  l'ocasió per fer recaure damunt

aquest tota la culpa del cisma, afirmant que no estava dispost a cedir pel bé comú de l'Església

i  sense cap disposició  d'arribar  a  un acord.  Davant  això,  els  romans  s'aixecaren  contra  el

pontífex que hagué de fugir disfressat de pelegrí cap a Benevent, on trobaria la protecció del

sicilià.

El 30 de juliol Barba-roja va aconseguir el que duia planejant llarg temps, que Pasqual III

s'assegués al tron de Sant Pere i l'1 d'agost aquest el coronaria, de nou, emperador, revalidant

el seu poder i autoritat, al costat de la seva esposa, Beatriu de Borgonya. L'endemà el desastre

va caure sobre ells i una gran tempesta va inundar la ciutat que, al costat de la insuportable

61 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 219.
62 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

278.
63 Hearder, H., y Morris, J. (2003). Breve historia de Italia, p. 80.
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calor, van portar la pesta als homes imperials. Per a ells tot allò resultava com un càstig diví64.

Així,  no  tingueren  cap  més  opció  que  abandonar  la  ciutat  que  tant  de  temps  anhelat

encaminant-se cap a Pavia. Allà va conèixer la situació de la majoria de ciutats llombardes, les

quals havien expulsat els cònsols anomenats per ell i havien fet retornar als funcionaris del

bàndol alexandrí. Totes les circumstàncies semblaven anar contra ell.

A  l'abril  les  ciutats  de  Cremona,  Màntua,  Bèrgam  i  Brescia  havien  tractat  amb  els

representants milanesos, que retornaren a la seva ciutat reconstruïda, i els seus aliats, donant

lloc a la Lliga de Cremona, la segona confederació contra Frederic a Itàlia, després de la de

Verona. L'emperador cridà al seu costat a aquells nobles i municipis que encara li feien costat

per  fer  front  a  la  nova  amenaça,  però  no  seria  suficient.  Al  novembre  els  milanesos

l'envoltaren a Pavia i l'assetjaren65.

L'1 de desembre de 1167 la Lliga Veronesa i la Cremonesa s'uniren, veient que els seus

objectius  eren  més  importants  que  les  seves  diferències  i  per  ser  un  bloc  comú  contra

l'autoritat  imperial,  i  formaren  la  Lliga  Llombarda  comprometent-se  a  no  negociar

individualment  amb  Frederic66.  Setze  ciutats  formaren  aquesta  confederació,  que  s'anirà

ampliant: Bèrgam, Bolonya, Brescia, Cremona, Ferrara, Lodi, Màntua, Milà, Mòdena, Pàdua,

Parma, Piacenza, Treviso, Venècia, Verona i Vicenza. 

Amb dificultats, Barba-roja va retornar a Alemanya,  des de Pavia, on romandrà des del

març de 1168 fins al 1174, quan tornarà a terres italianes. Mentre s'anirà preparant per fer front

a  la  gran  coalició  contra  la  seva  persona,  buscant  aliats  que  li  proporcionessin  ajuda

econòmica i/o militar. En aquell temps, havia mort Reinaldo de Dassel, la màxima influència

de l'emperador contra Alexandre III, malgrat això, les circumstàncies ja eren massa tirants per

poder-se solucionar amb el diàleg, per tant, semblava que només la lluita armada podria acabar

amb el cisma. 

3.6. Estada a Alemanya (1168-1174).

Frederic arribà a Alemanya al març de 1168 on hi estarà durant sis anys per solucionar els

problemes  que han sorgit  amb la  seva absència  .  Entre  el  maig  i  el  juny d'aquell  any va

celebrar una sèrie de dietes amb la finalitat de reorganitzar els seus territoris, era necessari

consolidar el seu poder en els territoris germànics. Durant la seva estada vigilaria les eleccions

eclesiàstiques atenent que no convenia col·locar-ne cap que fos seguidor del papa Alexandre

64 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 224.
65 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

265. 
66 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 47.
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en el cisma. A més, plantejaria un conjunt de mesures per tal de millorar el funcionament de la

zona, crearia noves fires anuals i reorganitzaria els mercats, a més estimularia l'arrabassament

de zones boscoses per a la seva repoblació67. 

El 24 de juny de 1169, a la dieta de Bamberg, anomenaria al seu segon fill, Enric VI, rei de

Romans,  amb  només  quatre  anys,  i  a  començaments  d'agost  va  ser  coronat  com a  tal  a

Aquisgrà68. Els motius pels quals no va escollir al seu primogènit, Frederic, no es coneixen

molt bé, però el més probable és que fos per qüestions de salut, ja que aquest va morir al

novembre de 1170. Lligar al seu fill al tron imperial va ser un moviment de Barba-roja per

enfortir la seva autoritat i que la corona es mantingués dins la seva família, a més, així, Enric

no es trobaria en dificultats per succeir al seu pare quan aquest faltés.

Mentrestant,  la  defunció  de  Pasqual  III,  amb  Reinaldo  ja  fora  d'escena,  hagués  pogut

suposar el final d'un cisma que ja estava durant massa, emperò, Frederic no estava disposat a

cedir i va imposar la tria d'un nou pontífex, Juan, abat d'Strumi, fou l'escollit i s'entronitzà amb

el nom de Calixt II, amb residència a Roma. Aquesta elecció, però, no comptava amb massa

adeptes i cada cop més prelats, cansats de la situació i desitjant la normalització, es posaren de

part d'Alexandre III.

La confederació llombarda, per la seva part, s'anava fent més forta ràpidament, amb noves

adhesions, gràcies, sobretot, a l'absència de l'emperador en terres italianes, ja que, així, no hi

havia cap força que pressionés i dificultés la seva unió. En el període que ell va estar fora Milà

va ressorgir recuperant el seu paper hegemònic i s'havia dut a terme la fundació d'Alessandria

en el territori  piemontès,  acordada ja a Lodi al desembre de 1167, una ciutat  amb cònsols

elegits lliurement, sota la sobirania de l'Església i que serviria com a plaça de la Lliga 69. Les

relacions  amb  l'emperador  d'Orient  i  amb  el  rei  de  Sicília  també  es  reforçaren  i  es

comprometeren a enviar ajuda per lluitar contra Frederic. Les ciutats llombardes i el papa es

convertirien en un bloc comú per assolir les llibertats que aquell els hi havia retirat.

El monarca alemany, sent conscient de la situació, va determinar que era un bon moment

per negociar amb Alexandre abans que el conflicte es fes més profund. Per aquesta missió va

elegir a Eberhard de Bamberg, bisbe alexandrí que s'havia de reunir amb el pontífex a Veroli.

Alexandre, naturalment, pretenia que els representants de totes les ciutats de la confederació hi

assistissin però l'enviat va insistir en què la reunió fos entre ells. El bisbe, en nom de Frederic,

va afirmar que l'emperador donava la seva paraula que no faria cap moviment contra la Santa

67 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 232.
68 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

280.
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Seu sempre i quan aquesta fes el mateix i, a més, abandonés la lliga. La finalitat d'aquesta

reunió era, doncs, intentar separar el papa de les ciutats rebels, per tal de facilitar l'actuació

imperial sobre aquestes darreres. 

Alexandre no estava disposat a abandonar la Lliga Llombarda i es negà a aquella petició.

Davant el fracàs, va redactar, al març de 1170, la butlla Non est dubium per reafirmar la seva

posició  al  costat  de  l'aliança  i  amenaçant  amb  l'excomunió  a  aquelles  ciutats  que

l'abandonessin. Ell es trobava, en certa manera, al capdavant de la situació70.

L'emperador  Barba-roja,  d'adonar-se  que  no  hi  havia  cap  manera  de  negociar  amb  el

pontífex deixant fora a les ciutats, era conscient que necessitaria noves amistats per enfrontar-

se  a  la  situació  italiana,  ja  que  no  hi  havia  més  sortida  que  la  lluita  davant  el  malestar

generalitzat. Per aquest fi oferí a la seva filla Sofia al monarca francès i Christian de Magúncia

intentà aconseguir una treva entre Pisa i Gènova i entre Florència i Lucca, perquè deixessin de

costat les seves diferències i s'unissin al bàndol imperial; emperò, la intromissió d'Alexandre i

dels revoltats feia impossible establir acords amb aquests.

Paral·lelament havia intentat, també, atreure a Enric el Lleó a la seva causa per lluitar a

Itàlia amb qui tingué certes desavinences perquè aquest, després d'haver finalitzat el conflicte

civil  a  Saxònia  amb  Albert  I  de  Brandenburg,  es  comportava  com  si  fos  un  senyor

independent, quan encara estava sota autoritat imperial i, a més, era el gendre del monarca

anglès,  cosa que li  atorgava un cert  prestigi.  El duc de Saxònia i  Baviera no es mostrava

interessat  a  participar  en la  lluita  contra  Itàlia  i,  tot  i  que no reconeixia  a  Alexandre,  les

relacions d'ambdós no eren dolentes71.

Frederic estava més sol que mai, però sabia que no es podia fer enrere i l'únic que podia fer

era preparar-se per lluitar.

3.7. Derrota a Legnano i la Treva de Venècia (1174-1177).

Al setembre de 1174 Frederic  es va posar en marxa en direcció a Itàlia  amb l'objectiu

d'acabar amb la indisciplina i castigar a qui fos necessari, amb companyia del seu canceller,

Christian de Magúncia. El primer que va fer quan va creuar els Alps va ser venjar-se de Susa

incendiant-la, ciutat que l'havia vist tornar humiliat als 1168 a Alemanya negant-li refugi, i

Asti, veient pròxim l'atac imperial, es va rendir72. 

70 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
281.

71 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 231.
72 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 237.
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Immediatament després es va agrupar amb els seus aliats, entre els quals hi havia el comte

de Monferrato i la ciutat de Pavia, i va posar setge a Alessandria amb la intenció de destruir-la,

perquè  suposava  la  representació  de  la  resistència  de  la  lliga73.  Les  dures  condicions

climàtiques d'aquell hivern van provocar la pèrdua de l'instrumental d'assetjament del bàndol

imperial i que part d'aquestes tropes decidissin abandonar. Frederic sabia que allò resultà un

fracàs i a l'abril de 1175 va prendre la decisió de marxar cap a Pavia, en part, també, perquè

s'apropaven  contingents  de  la  coalició.  Aquests,  malgrat  la  superioritat  numèrica,  no  van

atacar-lo, possiblement perquè en cap moment havien qüestionat l'autoritat imperial, sinó el

que desitjaven era la devolució de les seves antigues llibertats. 

La  Lliga  Llombarda,  però,  no  era  un  grup  homogeni  de  ciutats  que  sempre  s'havien

respectat, entre aquestes hi havia hagut conflictes i aliances, en aquell moment l'únic que els

unia era l'enemistat cap a l'emperador, per tant no resultava estrany que es pogués esquerdar

aquest acord. La ciutat  de Tortona es va rendir i Cremona, que sempre havia estat  fidel a

l'Imperi fins a la seva adhesió a la lliga, desitjant el perdó de Barba-roja va establir-se com a

àrbitre de les negociacions de Montebello. Allà es reuniren una comissió de cada part dels

interessats formades per tres ambaixadors, Frederic volgué mostrar bona voluntat enviant, dels

tres, a dos italians, un de Turín i l'altre de Pavia74. 

Entre les demandes de la Lliga Llombarda hi havia el final del cisma amb el reconeixement

d'Alexandre III per part de l'emperador i que Alessandria fos reconeguda com a ciutat lliure

amb tots els seus drets. A més, reclamaven els seus drets d'anomenar cònsols, el manteniment

dels seus costums i que els retornés les regalies, a part del dret a formar una lliga sempre que

fos necessari per lluitar contra ell si no complia amb el que es comprometia. Frederic estava

dispost  a  cedir  en  certs  punts  però es  negava en rotund a  acceptar  al  papa  i  permetre  la

continuïtat de la seva ciutat. 

Amb la seva intervenció, Cremona va intentar apartar la qüestió religiosa de la negociació

realitzant  una  nova  proposta,  en  la  qual  no  s'estipulava  el  perdó  al  pontífex  però  sí  la

destrucció d'Alessandria. No obstant això, aquests eren dos punts sobre els quals els aliats no

estaven disposts a afluixar pel que representaven moralment per ells. D'aquesta manera no es

podia arribar a cap acord.

De  tornada  a  Pavia,  Frederic  envià  cartes  als  nobles  alemanys  reclamant  reforços,

coneixedor  de  la  superioritat  numèrica  dels  llombards,  sabia  que  si  els  volia  vèncer,

73 Görich, K. (2011). Friedrich Barbarossa: eine Biographie. p. 488.
74 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 

282.
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necessitava més tropes. Intentava, també, atreure tots els aliats possibles a la seva causa, fins i

tot va oferir la seva filla Sofia en matrimoni a Guillem II de Sicília,  però de nou el papa

intervingué per no perdre el favor del sicilià. 

En la seva recerca d'ajuda, a principis de 1176 es va reunir amb el seu cosí, el Lleó, duc de

Saxònia i de Baviera, a Chiavenna, prop de la frontera amb els territoris germànics75. Es diu

que Barba-roja arribà a suplicar-li ajut, emperò, aquest només estava dispost a intervenir si li

era entregat el comtat de Goslar76. L'emperador, encara que sabia que necessitava reforços en

les seves tropes, no estava dispost a donar-li més territoris quan ja tenia poder suficient, massa

i tot, a l'Imperi. Només quedava confiar en les forces que l'emperadriu i els alemanys fidels

poguessin proporcionar-li i es traslladà a Bellinzona, actual Suïssa, a l'espera de l'arribada dels

soldats  promesos77.  Al  maig  arribà  aquest  reforç  alemany dirigit  per  Felip,  arquebisbe  de

Colònia i canceller, però no bastaven per superar a l'altre bàndol. 

Un cop reunits, feren camí cap a la fidel Pavia per ajuntar-se amb les forces italianes amb

les  quals  comptava.  La nit  del  28 al  29 de maig,  els  imperials  la  van passar  al  monestir

benedictí de Cairate, tan sols els quedava travessar el riu Olona, afluent del Po, per arribar a la

ciutat  de  Pavia78.  Pel  que  sembla,  els  aliats  no  tenien  coneixement  de  la  localització  de

l'emperador, sinó que es trobarien entre Como i Milà organitzant-se per tal de controlar la ruta

nord, encapçalats Anselm da Dovara de Cremona,  Ezzelino da Romano de Vicenza juntament

amb el milanès Guido da Landriano, excònsol de la ciutat de Milà79.

Cap de les dues faccions devia estar interessada en una batalla campal. L'exèrcit llombard,

tot  i  que  més  nombrós,  estava  format  principalment  per  ciutadans  privats  mentre  que  els

imperials, uns 3.000 o 4.000 homes, eren professionals. 

El 29 de maig de 1776 es trobaren les avantguardes d'ambdós exèrcits prop de Legnano i

els imperials feren fugir a l'enemic cap a Milà on es reorganitzaren juntament amb la tropa

principal i van tornar a la trobada de Frederic. En el fragor de la batalla, l'emperador va caure

del  seu cavall  i  va desaparèixer,  sent  donat  per  mort,  i  a  més,  el  portador  de la  bandera

imperial va ser assassinat. L'exèrcit imperial confós i desordenats es dirigiren cap a Pavia, però

molts van ser morts o capturats80. Barba-roja havia aconseguit amagar-se amb alguns dels seus

soldats i, perseguit, arribà també a Pavia vençut i sense exèrcit, tan sols li quedava arribar a un

acord.

75 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 109.
76 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 241.
77 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 117.
78 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 119.
79 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 96.
80 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 243.
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Entre el juny i el juliol es va obrir el període de negociacions de pau, davant la negativa de

les ciutats de pactar res sense el consentiment del pontífex, Frederic va resoldre iniciar primer

conversacions amb la Santa Seu, sense la lliga. Alexandre, tot i que es trobava amb avantatge,

volia  arribar  a  un  enteniment,  ja  que  era  conscient  que  els  aliats  estaven  cansats  de

l'hegemonia milanesa i, a més, el seu aliat bizantí havia estat derrotat per Kilij Arslan II, sultà

seljúcida de Rüm81.

Es va convenir començar amb uns preliminars a Agnani, on residia el papa, on l'alemany es

comprometia a reconèixer, per fi, la seva autoritat eclesiàstica, a més de restituir-li totes les

regalies  i  les  possessions  del  Patrimoni  de  Sant  Pere,  incloent-hi  Roma.  Per  la  seva part,

Alexandre l'acceptava com emperador i li llevava el càstig d'excomunió, però s'assegurà que

Frederic pactaria amb les comunes i amb el monarca sicilià. Es decidí, a més, que els prelats

alexandrins recuperarien els seus càrrecs mentre els clergues imperials  mantindrien la seva

posició i a l'antipapa Calixt se li assignaria una abadia, després de renunciar al pontificat. 

L'emperador coneixedor de la situació de la Lliga Llombarda, va creure que resultava més

convenient per ell negociar amb les comunes de forma separada, així aconseguiria, també, una

ràpida  fragmentació  de  l'aliança.  Va  començar  per  Tortona,  que  ja  s'havia  rendit  amb

anterioritat,  Rímini,  Ravenna  i  Cremona,  a  la  que  va  permetre  fer-se  amb  les  ciutats  de

Guastalla i Luzzara.

Al juliol de 1777 es va organitzar una conferència a Venècia on hi hauria representants de

la lliga, ambaixadors sicilians i el mateix pontífex per arribar a un acord definitiu entre totes

les parts82. El 21 es signaren dues treves, una de quinze anys amb Guillem de Sicília i una de

sis  amb les comunes,  i  es ratificà l'acordat amb Alexandre a Agnani.  Es tancava,  així,  un

conflicte que havia durat vint anys llargs.

El 24 es celebrà, a l'Església de Sant Nicolau de Lindo, l'alliberament de l'excomunió de

Frederic qui es va agenollar  davant un papa que,  emocionat,  no va dubtar en aixecar-se i

abraçar-lo.  L'endemà,  després  de  l'ofici  d'una  missa  en  honor  de  l'apòstol  Santiago,

l'emperador va dur a terme la cerimònia de subjectar l'estrep del cavall papal, un fet que anys

abans s'havia negat a fer83. Semblava que, finalment, tot estava en pau i que Frederic havia

recuperat la tranquil·litat a les terres italianes, però no de la forma que ell desitjava.

81 de Araújo, V. C. D. y Falbel, N.  (2010). "A última Cruzada de Frederico Barbarossa no Liber ad Honorem 
Augusti", p. 173.

82 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 248.
83 Cardini, F. (1987). Barbarroja: vida, triunfos e ilusiones de un emperador medieval, p. 249.
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3.8.  Pau de Constança, darreres dificultats  a Itàlia,  croada i  mort (1177-

1190).

Havent signat la pau amb Alexandre III i una treva amb Sicília i les comunes, Frederic

podia marxar més tranquil a tractar els assumptes alemanys, que durant el seu regnat havia

deixat de banda per ocupar-se dels problemes italians. Primer, però, era necessari realitzar un

recorregut per les ciutats llombardes per reafirmar la seva autoritat i prevenir un nou alçament

contra  la  seva  persona84.  Al  mateix  temps,  ordenava,  al  març  de  1178,  al  seu  canceller

Christian de Magúncia que ajudés al pontífex a recuperar el control de la ciutat santa, Roma.

Un cop creuats els Alps, al juliol de 1178, sabia que el conflicte més important que havia de

tractar a Alemanya era l'excessiu poder que tenia el Lleó, que seguia creient-se un monarca

independent.  Es  van celebrar  diverses  dietes  per  arribar  a  una solució,  emperò  el  duc  de

Saxònia i Baviera no es presentà a cap per temor, abandonat, també, pel seu sogre, el monarca

anglès. A l'abril de 1180, a la Dieta de Gelnhausen es determinà que seria desposseït dels seus

territoris, els que serien cedits a altres nobles85. El ducat de Baviera aniria a parar en mans

d'Otó de Wittelsbach i Saxònia passaria a Bernard d'Anhalt.

Les relacions amb el papat es van debilitar de nou quan va morir Alexandre III a l'agost de

1181, sent substituït per Luci III (1181-1185) que hagué d'abandonar Roma juntament amb el

canceller imperial. Després de la mort de Christian, a l'agost de 1183, el pontífex es va veure

obligat  a  demanar  ajudar  a  l'emperador.  Frederic,  per  la  seva part,  es  trobava immers  en

negociar la pau amb les comunes, ja que la treva havia vençut. Es va signar a Constança un

nou tractat, del qual ciutats com Alessandria i Como no en formarien part, on s'estipulaven una

sèrie  de  concessions  a  Barba-roja,  que  seria  qui  investiria  els  cònsols  cada  cinc  anys,  a

excepció  d'algun bisbe  a  qui  li  hauria  concedit  aquesta  autoritat.  Les  ciutats,  però,  també

guanyaren privilegis, sent acceptats els seus usos i costums86.

Al mateix temps, l'emperador va planejar les núpcies del seu fill Enric, futur sobirà, amb

Constança, tia de Guillem II de Sicília, pacte que hagué d'acceptar Luci III per la seva delicada

situació87. Aquest enllaç no implicava la successió d'Enric com a rei de Sicília, es sabia, però,

que a la llarga possiblement ho seria tenint en compte que Guillem no tenia fills.

A l'octubre de 1184, Frederic i el papa es reuniren a Verona però les ànsies de control sobre

les decisions eclesiàstiques del primer i la seva petició que el seu fill fos ja coronat emperador,

84 Atiyeh, G. N., Delacre, G. y McNeill, W. H. (2000). La civilización de occidente: manual de historia, p. 292.
85 Heinemeyer, K. (1993). “Emperador y príncipe del imperio. La deposición de Enrique el León por Federico 

Barbarroja (1180)”, p. 57-60.
86 Grillo, P. (2010). Legnano 1176: una battaglia per la libertà, p. 165.
87 de Araújo, V. C. D. y Falbel, N.  (2010). "A última Cruzada de Frederico Barbarossa no Liber ad Honorem 

Augusti", p. 165.
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van fer impossibles l'enteniment, no podia haver-hi dues figures imperials en el Sacre Imperi

alhora.  Pel  que  fa  a  la  relació  amb  les  comunes  havia  millorat  considerablement,  de  fet,

s'aproparà  a  Milà  a  la  que  cedia  les  regalies  a  canvi  d'un  pagament  de  300  lliures  i  es

comprometia a ser neutral en un conflicte amb Pavia. 

Després de la mort de Luci III, el nou pontífex, Urbà III (1185-1187) tenia la intenció de

rompre la concòrdia entre els milanesos i l'emperador, a qui guardava rancor pels continus

atacs a Milà durant el seu regnat, on ell residia, però no ho aconseguí. El 27 de gener de 1186,

Enric VI es va casar amb Constança de Sicília a Milà i el patriarca d'Aquileia va coronar al fill

de Frederic com a rei d'Itàlia, sense prèvia consulta al nou papa. Aquest, indignat, va escriure

als bisbes alemanys acusant a Frederic de posar traves i no voler col·laborar amb l'Església,

però els prelats es van posar de banda del seu sobirà. A Urbà tan sols li quedà excomunicar de

nou a l'emperador, morint poc després88. El seu successor Gregori VIII tan sols va estar dos

mesos en el tron de Sant Pere, quan arribà al càrrec Clement III (1187-1191), l'artífex de la

Tercera Croada, i va desfer l'excomunió a Barba-roja.

El  nou  papa  pretenia  tenir  bones  relacions  amb  l'Imperi  i  amb  els  regnes  cristians

d'Occident, ja que creia que el millor era enfocar-se amb el vertader enemic: l'amenaça de

l'islam a Orient. El 2 d'octubre de 1187 Jerusalem va caure en mans de Saladí, fet que va

precipitar  la  preparació  de  la  nova  croada.  Un  vint  mil  croats  encapçalats  per  diversos

dirigents occidentals, entre els que estaven, a part de Frederic, Felip II de França i Ricard Cor

de Lleó89. Malauradament, Frederic I del Sacre Imperi no va sobreviure aquesta empresa, que

realment va resultar un fracàs. El 10 de juny de 1190 va morir ofegat en el riu Saleph90, actual

Turquia, alguns diuen que va caure i va ser arrossegat pel corrent, uns altres que, amb la seva

pesada armadura es va ficar per refrescar-se per les altes temperatures de la zona però les

fredes  aigües  del  riu  li  van  provocar  un  infart.  Fora  com  fora,  el  Sacre  Imperi

Romanogermànic havia perdut a un dels emperadors més destacats de la seva història.

4. Conclusió.
Frederic I del Sacre Imperi Romanogermànic va ser, al llarg de la seva vida, un monarca

intel·ligent i ambiciós, però també tossut i obstinat que es deixà dur, molts cops, per les seves

passions cedint molt poques vegades.

88 Rodríguez, J. M. G. O. (2013). “El Emperador Federico I "Barbarroja" y el Papado en el alto medioevo”, p. 
288.

89 de Araújo, V. C. D. y Falbel, N.  (2010). "A última Cruzada de Frederico Barbarossa no Liber ad Honorem 
Augusti", p. 166-167.

90 de Araújo, V. C. D. y Falbel, N.  (2010). "A última Cruzada de Frederico Barbarossa no Liber ad Honorem 
Augusti", p. 173.
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Durant quasi quaranta anys va estar al capdavant d'un gran imperi, herència de Carlemany,

ha estat un dels emperadors que més temps ha estat dirigint el Sacre Imperi. No obstant això,

la major part d'aquest període el passà intentant resoldre els conflictes que tingué amb la Santa

Seu, sobretot amb el papa Alexandre III amb el qual li costà disset anys estar en pau. Pel que

fa a Sicília no va tenir mai un conflicte directe amb el rei de l'illa, no obstant això, si tenia

interessos contraposats i el sicilià ajudava, sempre que podia, als enemics de l'Imperi, donà

capital al pontífex i a la Lliga Llombarda. Amb el matrimoni del seu fill Enric VI i Constança

de Sicília va tancar la bretxa amb Guillem II, en part perquè sabia que probablement Enric

ocuparia, algun dia el tron. Això es retardà, ja que amb la mort del nebot de Constança en

1189, el papa Clement III va témer l'amenaça del Hohenstaufen i va alçar a Tancredo, fill

bastard  de  Roger  II;  segurament,  si  Frederic  no  s'hagués  trobat  participant  en  la  Tercera

Croada, hauria intervengut en favor del seu fill, no podent acceptar tal humiliació del pontífex.

Seria  en 1194,  que el  matrimoni  aconseguiria  el  control  de Sicília  després  de la  mort  de

Trancredo. La problemàtica de les comunes amb l'emperador tampoc no s'hauria acabat, sent

protagonistes d'aquestes lluites els güelfs i els gibel·lins, durà fins entrat el segle XIV, i tot

allò només va servir per fomentar l'expansió econòmica de ciutats com Gènova, Pisa i Milà.

La línia política que va seguir Frederic respecte a Itàlia, en alguns casos va ser errònia,

sovint,  la  seva tenacitat  guanyava  al  sentit  comú,  sent  massa  orgullós.  No afluixà  en cap

moment en la lluita contra la Lliga ni amb el pontífex. Després de la mort de l'antipapa Víctor

IV hauria pogut negociar, però va preferir no fer-ho perquè allò hauria significat cedir davant

l'autoritat  d'Alexandre III. El seu anhel d'autoritarisme damunt les terres italianes i la seva

enemistat,  sembla  odi  en  alguns  moments,  contra  Milà  va  provocar  que  moltes  ciutats  li

giressin l'esquena. Hagués pogut fer les coses millor i, segurament, hauria tingut més efecte,

emperò, hagué d'esperar a perdre a la batalla de Legnano per obrir negociacions i, tot i estar en

desavantatge, va saber jugar les seves cartes. Un dels moments on més es reflecteix la seva

tossudesa va ser quan, requerint tropes, es reuní amb el Lleó, en 1176, qui per prestar-li socors

reclamava el comtat de Goslar. Frederic no va deixar-se dur per la necessitat de forces, va

preferir negar-se conscient que el seu cosí ja tenia suficient poder.

Frederic va ser un emperador entregat al seu càrrec, obstinat i valent, que cal recordar, de

vegades s'equivocà deixant-se dur per la seva obstinació i centrant-se massa en Itàlia quan

assumptes germànics el reclamaren. Malauradament, ha estat un sobirà ignorat tot i l'activa

política  que  dugué  a  terme.  Tot  i  així,  part  de  la  historiografia  l'ha  definit  com un  dels

emperadors del Sacre Imperi més importants, d'altres l'han criticat per les actuacions a terres
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italianes i la gran despesa de diners innecessària. Jo penso que és cert que va errar en alguns

punts de la història i, potser, gastar massa diners en una empresa que a la llarga resultarà

inútil; emperò, no se li pot llevar que va ser un dels emperadors més importants dins el Sacre

Imperi Romanogermànic de l'època medieval i que la seva vida i obra dins el context imperial

i de la història d'Itàlia hauria de ser més conegut del que realment és.
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6. Annex.
6.1. Llistat de papes de Frederic I del Sacre Imperi.

Cronologia Papa Antipapa

Febrer de 1145 – 
Juliol de 1153

Eugeni III

Juliol de 1153 – 
Desembre 1154

Anastasi IV

Desembre de 1154 –
Setembre de 1159

Adrià IV

Setembre de 1159 – 
Agost 1181

Alexandre III

Víctor IV (1159-1164)

Pascual III (1164-1168)

Calixto III (1168-1178)

Agost de 1181 – 
Novembre de 1185

Luci III

Novembre de 1185 – 
Octubre de 1187

Urbà III

Octubre de 1187 – 
Desembre de 1187

Gregori VIII

Desembre de 1187 – 
Març de 1191

Clement III
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6.2. Arbre Genealògic de Frederic Barba-roja i de l'Imperi (1024-1254).

Font:  de la  Fuente,  C. M. R.  El Imperio Germánico (siglos XI-XIII).  Liceus,  Servicios de

Gestió, p. 17.
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