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Entrevista

Joana d'Arc 
compleix sis-cents anys

El  dia  6  de  gener  es  van  complir  600  anys  del 
naixement de Joana d’Arc, heroïna i santa francesa. 
Com la seva vida va ser molt intensa hem decidit 
fer-li una entrevista fictícia.

Hola Joana, primer de tot ens agradaria saber 
on  vas  néixer?  Vaig  néixer  en  una  comuna 
francesa: Domrémy-la-Pucelle.

I dels teus pares que ens pots explicar? És una 
història  bastant  llarga,  el  meus  pares  es  deien 
Isabeau  de  Bavière i Louis  d'Orléans (germà  de 
Carles VI) però es van veure obligats a donar-me en 
adopció  a  uns  veïns  de  la  vil·la  Jacques  Darc  i 
Isabelle. 

Vaja ens deixes bastant sorpreses! 

Quines  eren  les  teves  afeccions  quan  eres 
petita? La majoria de tardes acostumava a anar a 
la parròquia amb els meus pares, aquella parròquia 
estava  dividida  en  dues  parts,  cada  una  amb  un 
propietari  diferent, jo només coneixia al  comte de 
Champagne un home gran i garrepa però que era 
molt simpàtic amb la canalla.

Exactament,  a  quina  edat  vas  sentir  les 
primeres veus dins del teu cap? Als tretze anys, 
ho recordo perfectament.  Primer vaig sentir  la  de 
sant  Miquel,  després  la  de  santa  Caterina 
d’ Alexandria i la de santa Margarida d’Antioquia. 

I  què  et  deien  aquestes  veus?  Primerament, 
m’ordenaven que fes pregàries, però quan arribaren 
a  Domremy les  notícies  de  l’atac  anglès,  em van 
començar a ordenar salvar França dels invasors. 

Per entendre’ns millor, podries fer una petita 
explicació  de  la  situació  política  francesa 
d’aquella època?  Cap problema!  A les  hostilitats 
entre  els  autòctons  i  els  anglesos  invasors  es 
dividien  en  armanyaguesos  (al  voltant  del  delfí 
Carles) i borgonyons (al voltant de Felip) i un vespre 
de  lluites  i  treves  va  començar  el  que  els 
historiadors anomenen com la guerra dels 100 anys. 
Com a anècdota us explicaré que en el moment en 
què vaig  sentir  les  primeres  veus,  Orleans estava 

assetjada pels anglesos.

Joana,  ens  agradaria  saber  un  fet  teu  que 
t'hagi   marcat   la  teva  vida? 
Al  1425  un  grup  de  angloborgonyons  saquejà 
Donremy, vam haver de fugir perdent bona part del 
nostre  bestiar,  si  bé  no  vam  patir  desgràcies 
personals.  Cinc  anys  més  tard,  al  1430  vaig  ser 
capturada  pels  borgonyons,  venuda  després  als 
anglesos i vaig ser sotmesa a un tribunal eclesiàstic 
on  vaig ser acusada de bruixeria. 

També vaig tenir un paper militar molt important al 
final  de  la  Guerra  dels  Cent  Anys,  vaig  ser 
comandant de l'exèrcit reial  francès i vaig prendre 
Orleans i vaig fer possible la coronació de Carles VII 
de França a Reims, aquests fets no els oblidaré mai.

Com vas  aconseguir  defensar-te tot  i  essent 
una dona? Per poder-me protegir em van permetre 
que em vestís d'home, i així ho vaig fer.

Ens hem quedat de pedra! 

Quins  amics  i  enemics  tenies  a  la  cort 
francesa? Com a enemics tenia  Agnès Sorel  que 
em tenia  molta  enveja  pel  meu èxit.  En  Jordi  de 
Tremouille que era el conseller del rei em criticava. 

Com  a  amics  tenia  al  duc  d'Alençon  que  em 
defensava i en bàndol de Gilles de Rais, que es va 
convertir en el meu amic personal. Hi havia de tot!

                

 I la fi de Joana d'Arc va ser cremada a la foguera.

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Isabeau_de_Bavi%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_d'Orl%C3%A9ans&action=edit&redlink=1

