MATERIALS HISTORIOGRÀFICS VALENCIANS (SS. XV AL XVIII)
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1. INTRODUCCIó GENERAL.
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1.1. Els estudis anteriors.

El primer aspecte que caldria destacar, en aquest apartat introductori, és la
mancança gairebé absoluta d'estudis globalitzadors i sistemàtics que hagen donat
compte i hagen analitzat la historiografia produïda a l'antic regne de València entre les
acaballes de l'Edat Mitjana i la Il.lustració. Val a dir que, igualment, els segles anteriors
(XIII i XIV) i els posteriors (des del segle XVIII) es troben en una situació ben
semblant1. La inexistència d'aquest tipus
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d'estudis ha provocat, lògicament, un

Pel que fa als segles XIII i XIV, òbviament, la "historiografia valenciana" és la
historiografia catalana en general, i cal remetre, doncs, als diversos estudis sobre les
cròniques medievals a la Corona d'Aragó. Com que aquest període no entra dins
l'espectre cronològic que ens hem imposat en aquest treball, no oferim la bibliografia
pertinent, tot i que és ben coneguda. Per altra banda, en un camp més específic caldria
destacar l'edició i estudi d'alguns textos referits a un moment concret, la Germania, a
DURAN, E.: Cròniques de les Germanies, València, 1984; i l'estudi d'un gènere
historiogràfic com els dietaris a ESCARTí, V.J.: "Unes consideracions sobre la
dietarística valenciana del segle XVII", Caplletra, 9 (1990), pp. 119-127, i idem: "Els
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desconeixement accentuat de l'evolució d'aquesta disciplina a les nostres terres, tot i que
alguns treballs puntuals -com ara l'edició d'algun text o aplec de textos2- i algun meritori
intent globalitzador han facilitat les tasques d'estudi i comprensió, i encara les de recerca,
dels investigadors i erudits que s'han interessat en aquestes qüestions.
Així, l'única monografia amb pretencions, de la qual som deutors tots nosaltres tant els historiadors com els filòlegs o els historiadors de la cultura, en general-, és la
publicada per Francesc Almarche i Vàzquez, el 19193. Fóra del tot improcedent, doncs,
no reconéixer, ací i ara, la vàlua d'aquell seu estudi intitulat significativament Historiografía
valenciana, el qual, però, encara que gaudeix de l'honor de ser el precursor en aquesta
disciplina, potser per això mateix presenta algunes deficiències que també volem
destacar.
El text d'Almarche, elaborat -més o menys- en els moments de la Renaixença
del nostre País i vinculat encara a la concepció romàntica de la història, fou el primer -i
dietaris valencians del Barroc" dins La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco, Venezia,
1993, pp. 179-194.
2

Esmentarem en els llocs oportuns les diverses edicions de textos historiogràfics a
què fem referència.
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Vegeu ALMARCHE VåZQUEZ, F.: Historiografía valenciana. Catálogo bibliográfico de
Dietarios, Libros de Memoria, Diarios, Relaciones, Autobiografías, etc., inéditas, y referentes a la
historia del antiguo Reino de Valencia, València, 1919.
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únic, fins avui- dels estudis que contemplà la Historiografia valenciana com un seguit de
papers redactats al llarg del temps i, d'alguna manera, molts d'ells interrelacionats, ja que
els uns bevien en les fonts que oferien els altres4. Els pressupòsits teòrics d'Almarche,
però, oferien la possibilitat d'una passa endavant, ja que el seu concepte de la història,
tot i amb els tints dels colors patriòtics del moment5, proposaven una visió global del
passat, i no només una relació de fets destacats, protagonitzats pels personatges regidors
de les nacions, dels pobles o de les ciutats. Això, doncs, el portava a contemplar com a
fonts de primeríssima mà els textos que molts historiadors que l'havien precedit havien
rebutjat o, simplement, havien extractat per utilitzar-los a les seues obres en el sentit que
suara hem apuntat. I d'ací, el seu interés en els dietaris, llibres de memòria, relacions,
etc. que integren els seu "catàleg bibliogràfic", com ell l'anomena6.Per tant, la seua
recerca anava més orientada a "catalogar" -i de vegades a donar la primera notícia- d'uns
textos que, tot i pertànyer a la Historiografia, no eren les "cròniques" dels coneguts
4

Així ho entén, en fer referència als cronistes Viciana, Beuter, Escolano i Diago,
quan afirma que "entre las fuentes históricas de que se sirvieron estos cronistas, suelen a
maenudo hacer mención de las Memorias históricas de la ciudad y Reino de Valencia,
sin que puedan señalasrse con precisión a qué libros se refieran en estas ocasiones"
(ALMARCHE VåZQUEZ, F.: op. cit., p. 9).
5

Així, concep la història "de la ciudad y reino de Valencia, amplia y extensa, heróica
y grande, no como quisieran acostumbrarnos a concebirla y verla, raquítica y pequeña a
través del prisma divisional en provincias artificiales, sin tradición ni prosapia con
intento único de ser desligadas de su pasado" (Ibidem, p. 13).
6

Ibidem, pp. 8-12.
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historiados valencians dels segles XVI i XVII. Es tractava, doncs, d'oferir materials per a
futures investigacions, tot seguint els treballs d'erudits de la talla de Teixidor o Borrull7,
i, en aqueixa línia, declarava que
"este trabajo no puede menos de ser imperfecto y como ensayo lo damos a la
publicidad; nuevos estudios, buscas más intensas ofrecerán mayores aportamientos a a
esta bibliografía (...) Confiamos en que nuestro modesto trabajo pueda servir por lo
menos para facilitar el manejo de nuevas fuentes de información, pues con otros
horizontes más grandes y extensos se ha de concebir, sentir y ver la inédita historia de la
Ciudad y Reino de Valencia"8.
Les voluntats explicitades per Almarche, es complien en bona mesura al seu
treball. No obstant que de vegades hi podem observar algunes mancances, sobretot de
tipus metodològic: a banda del dispar tractament del textos ressenyats, que prové, sense
cap dubte, de la major o menor disponibilitat de materials al seu abast, s'hi detecten no
poques informacions incompletes sobre el lloc on ha vist algun manuscrit, el lloc on es
conserva, etc. Segurament, de vegades es tracta de simples oblits i, en altres ocasions, la
mancança ve motivada pel fet de no oferir sempre les informacions seguint un esquema
preestablert i fixe.
7

Ibidem, pp. 12-17.
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Ibidem, p. 18.
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Amb tot, cap d'aquestes deficiències no resta vàlua a una obra que, a hores d'ara,
encara és de consulta obligatòria.
Amb una òptica semblant, el 1920, Vicent Castañeda i Alcover s'acostava a
l'estudi dels "cronistes valencians" clàssics9, en el seu discurs d'entrada a l'Academia de
la Historia, de Madrid. En aquell text, l'erudit valencià feia un repàs a l'activitat cronística
valenciana, tot incloent Beuter, Viciana, Escolano i Diago, entre els antics, i Boix i
Llorente entre els més moderns, sobre els quals, a més, publicava en apèndix un llistat
de les seues obres. L'intent no passava d'això i encara amb opinions del tot fora de lloc,
com ara el "cierto y determinado amor que por España advertá en todos sus escritores
[referint-se als cronistes esmentats]"10.
Des d'una altra perspectiva, i molts anys després, un altre erudit valencià,
Francesc Almela i Vives, bon coneixedor dels arxius del País, oferia el 1952 la seua
Bibliografía de historias locales relativas al reino de Valencia11. Aquesta obra tempta de resenyar
la producció manuscrita i editada de textos referits a "història local", tot deixant de
banda les històries "generals" del País -com ara les cròniques regnícoles clàssiques-, i
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Vegeu CASTAÑEDA ALCOVER, V.: Los cronistas valencianos, Madrid, 1920.
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Ibidem, p. 11.
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Vegeu ALMELA I VIVES, F.: Bibliografía de historias locales relativas al reino de
Valencia, Annex núm. 5 dels Anales del Centro de Cultura Valenciana, València, 1952.
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centrant-se en els papers més o menys exòtiocs i erudits, publicats molt sovint en els
diversos pobles i ciutats de l'antic regne de València. El mateix Almela ja adverteix que
"por "historias locales" se entiende aquellas obras que lo sean sin duda alguna,
aquellas otras que, teniendo dicho carácter, formen parte de un trabajo sobre tema
distinto y, finalmente, las que puedan considerarse como tales en virtud de las razones
alegadas en cada caso"12.
El resultat, tot i ser meritori, no deixa de ser prou heterogeni, ja que podem
trobar notícies de manuscrits del segle XVI al costat de les "topografies mèdiques" del
XIX. Tanmateix, assoleix en bona mesura l'objectiu fixat de bell inici, ja que, segons
declara al pròleg, la seua intenció és de
"facilitar la futura labor de los investigadores o simplemente de los curiosos,
tanto valencianos como no valencianos, evitándoles la consulta de repertorios
generales"13.
L'amor al País i a la tradició, tampoc no és alié al seu treball i, així, vol
"rendir un tributo de agradecimiento a todas las personas que, llevadas de su
amor a la población donde nacieron o donde vivieron, dedicáronse a investigar y
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ALMELA I VIVES, F.: op. cit., p. 7.
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Ibidem, p. 8.
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exponer su historia"14.
Al costat d'aquestes dues obres de caràcter general, hauríem de considerar,
encara, una altra aportació molt més específica, relacionada només en part amb la
historiografia, però ben útil. Ens referim a l'Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas
celebradas en Valencia y su antiguo reino, de Salvador Carreres Zacarés15. Si bé els llibres de
festes poden ajudar a elaborar la Historiografia, ja que aporten elements de gran valor
històric, sociològic, cultural, lingüístic, etc., en tant que es circumscriuen a historiar uns
fets molt concrets i de tipus festiu, caurien dins un altre subgènere que, com explicarem
més avall, no s'inclouria dins els límits d'aquest treball, ja que demanaria un estudi a
banda. En realitat, fóra també, en bona mesura, una repetició d'esforços el tornar a
resenyar en el nostre estudi les mateixes obres -amb el lleuger afegit d'alguna que no va
conéixer Carreres Zacarés-, que ja es troben allà. En aquest punt, és on volíem explicar
que l'obra del gran estudiós valencià assolí un nivell força destacat: a més de donar una
visió gairebé completa d'aquesta mena d'escrits, enriquida amb totes les dades que va
poder extraure dels bibliògrafs anteriors i dels documents, generalment provinents dels
Manuals de Consell de la ciutat de València, Carreres aconseguí un treball homogeni,
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Ibidem, p. 7.
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Vegeu CARRERES ZACARÉS, S.: Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas
celebradas en Valencia y su antiguo reino, València, MCMXXV.
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ponderat i encara utilíssim. La diferència cronològica entre aquest treball i el
d'Almarche, creiem que no és suficient per justificar el contrast en la rigorositat de la
investigació i, potser, en el fons, caldria trobar la desigualtat en el tarannà divers de tots
dos erudits. D'altra banda, el treball d'Almela suara esmentat, tot i ser posterior, no
gaudeix del rigor i l'exhaustivitat d'aquest altre.
En resum, podem afirmar que, totes tres aportacions presenten un caràcter de
"repertori" que les converteix en eines de treball, d'acord amb la voluntat de llurs autors,
i que, en principi, no són desdenyables, tot i les mancances advertides. Per altra banda,
encara que assagen d'interpretar la matèria que és objecte del seu estudi -la
Historiografia-, no reïxen a donar una visió analítica del gènere. Almarche, tot i
reconéixer la vàlua dels manuscrits que té entre mans, en tant que aprofitaren de base als
historiadors valencians més reconeguts i solvents d'èpoques pretèrites, no és capaç
d'estructurar els materials segons els corrents historiogràfics dominants en cada període,
cosa que hauria arrodonit el treball. Almela, malgrat que esmenta les obres de
característiques semblants a la seua que l'han precedida16 i que, per tant, disposava de
models a seguir o superar, es limita a inventariar materials de diferent factura i a donar
algunes característiques dels textos aplegats. Finalment, Carreres, tot i ser el més
exhaustiu, com que es limita a un subgènere concret, i més aviat cau dins la literatura,
16

ALMELA I VIVES, F.: op. cit., pp. 8-19.
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presenta poc interés per al nostre treball, encara que la seua obra és modèlica, ja que
degué suposar un esforç ben considerable.

1.2. El concepte d'Historiografia.

Segurament, més que no parlar d'un concepte -d'un unicum- de la historiografia,
caldria pluralitzar i tractar d'esbrinar els diferents conceptes que hom ha tingut de la
història. No cal, però, tanta pressa. S'escau, abans d'entrar en l'ingent bosc de les
matisacions pertinents, desbostar, aclarir, uns quants mínims loci comuni de caire
epistemològic.
De primer, caldrà precisar el perímetre dels respectius camps semàntics de dues
expressions que, bé que sovint sinònimes en la praxi escrita de l'historiador, no deixen
de produir confusions i malentesos. Ens referim a l'ambivalent ús i significat dels termes
història i historiografia. Dit d'una altra manera, fins a quin punt és possible una sens
l'altra? Moltes i ben diverses han estat les definicions que hom ha donat d'un terme i
d'altre; l'aporia, però, continua residint a la naturalesa dual del mot història: serveix tant
per designar, per nomenar, els fets, l'acció esdevinguda -el passat, més genèricament
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parlant-, com també la narració, el relat d'aquells fets17. Això, almenys, és el que
s'esdevé en nombrosos idiomes d'ençà Herodot. Un cop precisat açò, haurem de
convenir que la paraula historiografia ha de tenir lloc i data de naixença, ha de ser -i
valga l'aparent contradicció o ziga-zaga lingüística- un terme, un concepte, històric. I el
moment de naixement del concepte implicarà, alhora, el just instant en què hom
prendrà consciència de l'existència, per contra d'una única història, de les moltes i
diverses maneres d'escriure-la, de la multiplicitat i la diversitat de la història, del seu
caràcter polièdric. És obvi pensar en la incerta data de la Il.lustració -la data en què la
raó esdevé vehicle i finalitat de la història-, amb els sempre inevitables antecedents que
hom li vulga suposar, com la data primera, a quo, per atorgar-li mínimanent carta de
naturalesa històrica al terme historiografia18. Hom, amb la nova empemta als estudis del
món clàssic, dotava d'un nou significat el vocable.
Això, de rebot, ens duu directament a l'altra de les qüestions fonamentals que
cal delimitar prèviament. Una qüestió, d'altra banda, nuclear. Si el concepte
17

Altrament, hom tendeix a substantivitzar-lo, dotant-lo d'un tarannà genèric i
universalista. La història, en general, serà la història tota de l'home sobre la terra. Vegeu,
per exemple, VåZQUEZ, J. Z.: Historia de la historiografía, Mèxic, 1965, p. 15.
18

Així, per exemple, a casa nostra, l'erudit prebere valencià Agustí Sales, en acabar
de copiar uns "annals" del segle XV que pertanyien a la biblioteca de don Gregori
Maians, pot signar, el 1745, "Doctor Augustinus Sales, presbiter, historiographus
valentinus". El mot historiògraf ha substituït el de cronista (vegeu CABANES CATALà, L.:
Anales valencianos, Saragossa, 1983, p. 44).
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d'historiografia és un terme històric, un motiu d'un epistema concret, que diria
Foucault19, ¿amb quina legitimitat es permet l'historiador d'avançar-lo, de conferir-li un
caràcter retroactiu? És a dir, ¿com podrem parlar nosaltres -i com nosaltres, molts més
que n'han parlat fins ara- d'una historiografia medieval, o d'una altra greco-romana, o
d'una qualsevol anterior a l'adveniment de les llums? ¿No resulta això, fins a cert punt,
un anacronisme palmari? Evidentment que sí.
Però no és aquesta una contradicció menor, subsidiària, que afecta només la
concepció, la idea, que hom pot tenir d'un treball com el que portem entre mans. Ben al
contrari, la solució d'aquests interrogants esdevindrà peremptòria si reformulem les
demandes en un altre sentit, un cop conscients de la relativitat del terme. Per exemple, si
ens demanem què és allò que, en la producció de caràcter històric d'una època, haurem
de considerar amb tota justícia historiografia. És a dir, la qüestió filosòfica se'ns torna,
esdevé, argument epistemològic, criteriològic, primari. ¿Quins hauran de ser els patrons
racionals que emprarem a l'hora de delimitar, de precisar, el camp d'allò que nosaltres
haurem de considerar història i separar-lo de la resta, d'allò que no ho és? L'operació
esdevé ara molt més complicada i tèrbola si atenem la impunitat, l'aparent normalitat,
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Podeu conferir la FOUCAULT, M.: Historia de loa sexualidad, 1/La voluntad de saber,
Madrid, 1985. D'altra banda, sobre les consideracions que aquest historiador fa sobre la
temporalitat històrica, especialment pel que fa a la llarga durada de processos culturals
i/o cultuals, podeu veure, encara, idem: La arqueología del saber, Madrid, 1987, esp. pp. 3-8.
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amb què han estat executats aquells textos per part dels professionals de la història en
cada moment. Caldrà, però, que concretem una mica ara.
En consultar qualssevol catàlegs, repertoris o inventaris a la recerca de les obres
de caràcter històric que ens han de servir per al nostre estudi, ens adonem ràpidament,
només amb un cop d'ull, de l'allau, de la desordenada proliferació d'obres i títols d'obres
susceptibles de ser considerades històriques: annals, cròniques, cronicons, dietaris,
notícies, notes, efemèrides, memòries, antiguitats, històries, relats, informes, relacions o
vides de sants20. Almenys, i això és ací el que importa, són obres que eren considerades
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Pel que fa a l'espinosa qüestió del caràcter historiogràfic de les vides de sants,
Charles-Olivier Carbonell (La Historiografía, Mèxic, 1986, p. 52) ha assenyalat
encertadament que, tot i no tenir la indiscutible càrrega historiogràfica que hom li
confereix sense dubitacions a les cròniques, les vides de sants i "las colecciones de
milagros" tingueren una considerablement major influència, difusió i un predicament
més golafre que no aquelles. Tanmateix, "el hecho de que tal literatura sea designada por
el término, vuelto despectivo entre los historiadores, de hagiografía, puede hacer creer
que aquí ya no se trata de historia". De totes maneres, aquesta no és només una qüestió
que hom puga deixar en un segon plànol d'importància relativa, ja que "las Vitae
sanctorum no son únicamente obras históricas. Por su índole compleja, plantean, de
manera irritante, la cuestión del estatuto de la historia en la civilización cristiana."
D'altra banda, no deixa de resultar curiós que, un historiador positivista, i
racionalment optimista com només ho poden ser els ingenus, l'italià Angelo de
Gubernatis, plantejàs, ja a les acaballes del segle passat, l'aprofitament historiogràfic
d'aquestes vides de sants, ja que, segons ell, allò que tenen d'important aquestes obres
per a l'historiador "no già veramente il sapere dove il santo di cui si narra la vita era nato
e dove operò i suoi miracoli, ma bensi soltanto in qual paese nacque, in qual tempo
visse il biografo di quel santo" (vegeu DE GUBERNATIS, A.: Storia della storia, Milà,
1884, pp. 182-3). Un al.legat contextualista que ben bé podria passar en qualsevol
programa actual, o estudi, sobre les fonts amb què treballa l'historiador. Un alegat,
també, que ha passat bastant despercebut -o, sezillament, ha estat negligit- per la praxi
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històriques pels coetanis i, encara, pels homes d'unes quantes generacions posteriors. I
en el mateix cas, encara, caldria situar la literatura coneguda amb el nom genèric de
"llibres de festes", que donà els seus fruits més abundosos a la València dels segles XVI,
XVII i XVIII21. La qüestió rau, doncs, en en destriar aquelles obres que mereixerien
l'apel.latiu -historiografia- i les que no. Una correcta aplicació del concepte implicaria,
indefectiblement, considerar tot el conjunt, el corpus, d'aquestes obres com la veritable
historiografia de l'època. Qualsevol incisió, qualsevol ingerència criteriològica, només
podrà ser vàlida als nostres ulls i atenent els nostres patrons. Fer això, però, hauria
dificultat enormement la nostra tasca i no hauria contribuït pas al caràcter clarificador
que hom li suposa a un estudi com el present. Es fa inevitable, per tant, la intervenció, la
professional posterior.
Tot plegat, la qüestió hagiogràfica esdevé una cruïlla espistemològica que trau a la
llum problemes latents, especialment aquells referits a la dificultosa precisió taxonòmica
o la impunitat racionalista amb què hom ha diseccionat el cadàver de la historiografia,
sense atendre irritants aspectes com ara el del context sòcio-cultural. Això, per no parlar
dels estris, dels bisturís, amb què hom ha realitzat tradicionalment les ectomies
hermenèutiques.
Per una altra banda, el cas valencià, a més de la bibliografia oportuna dedicada a
cada sant que ha gaudit de devoció en les nostres terres, compta amb el fenomen
singular de sant Vicent Ferrer, el sant "nacional" per excel.lència, que ha provocat un
allau de "vides" i relacions sobre la seua existència, algunes de les quals ben pròximes a
la data de la mort del taumaturg (vegeu l'estudi i l'edició dels textos més reputats a
GARGANTA, J.M.-FORCADA, V.: Biografía y escritos de san Vicente Ferrer, Madrid,
MCMLVI).
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Vegeu l'apartat anterior d'aquest estudi, on hem assenyalat l'omnímode treball de
Carreres Zacarés, en el qual es recull i es comenta la pràctica totalitat d'aquells papers.
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cirurgia racionalitzadora.
Destriem, doncs, bé que conscients de la relativitat de la nostra tria. Una tria, si
hom vol, sistèmica, representativa. Tanmateix, ací no s'acaben els problemes. Perquè
aleshores, ens les haurem amb la confusió terminològica legada pel mateix passat
generador de les obres: la proteïforme i anàrquica nomenclatura que pobla els catàlegs
tots de les obres a les quals hem decidit de concedir-los el tarannà historiogràfic. No tots
els annals, per exemple, responen a la definició que hom els ha volgut -o pogut- donar. I
això val també per a les cròniques i les relacions, posem per cas, o aqueixa altra categoria
que hom coneix per dietarística22. Sota la crostra del nom hi ha, hi rabeja, el magma, la
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Stefano M. Cingolani, per exemple, parla de "la impropietat i la variabilitat de la
divisió medieval dels gèneres històrics en historia, cronica i annals" cosa que no autoritza a
utilitzar "com a categoria crítica una terminologia moderna" com, per al cas de Ramon
Muntaner que ell estudia, la de memòries (vegeu CINGOLANI, S.M.: "Jo Ramon Muntaner.
Consideracions sobre el paper de l'autobiografia en els historiadors en llengua vulgar",
dins Miscel.lània Badia i Margarit, 3, Abadia de Montserrat, 1985, p. 96). Tanmateix,
resultaria, més que ja útil, del tot imprescindible, ampliar les suspeccions manifestades
per Cingolani pel que fa al camp concret d'això que podríem anomenar autobiografies.
Botons de mostra o proves que ho autoritzen hi ha a bastament. Per exemple, el cas del
dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, atribuït a Melcior Miralles. Com hem
assenyalat en altre lloc, aquest text "ens ofereix, tot plegat, dues vessants que
normalment sempre van separades, ço és, per una banda la crònica àulica i, per altra,
notícies i fets de caire popular que, molt sovint, donen una sensació d'autenticitat a
textos que, de no ésser així, ens resultarien lacònics i dessaborits" (vegeu ESCARTí,
V.J.: "Introducció" a MIRALLES, M.: Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, València,
1988, p. 21; i l'apartat dedicat a aquest text en el present estudi). Existeixen, encara,
molts altres exemples, que anirem veient al treball, però tot apunta en el mateix sentit:
cal dubtar de tota taxonomia que es considere fixada i definitiva, en tant que els autors
molt sovint, i de manera involuntària, transpassen les fronteres dels subgèneres. Unes
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naturalesa líquida de la cosa. És per tant, obvi, i inevitable, convenir que qualssevol
categoritzacions, qualssevol definicions, hauran de pecar també del vici de la inexactitud.
Fixar terminològicament el material que emprem resulta, també, una tasca imprecisa,
difícil i val a dir que quasi impossible. I qui parla de fixació terminològica parla també,
per extensió, de precisió cronològica: una cronologia on les superposicions, els
encavalcaments, abunden molt més que no les fractures, les solucions de continuïtat
clarament marcades, precises i nítides. "Los cambios se operan, en efecto, lentamente",
diu Charles-Olivier Carbonell23.
Ens trobem, en conseqüència, davant un seguit de problemes epistemològics
que apareixen a la base, al mateix començament d'un estudi com el que ara ens ocupa.
Una problemàtica que, en essència, ha estat bandejada per l'ofici sota la fàcil -i
equivocada, és clar- etiqueta de "consideracions filosòfiques", o l'altra, molt més
dràstica, de "conjectures alienes al quefer historiogràfic". La història de les històries de la
història n'ha estat víctima, reiterativament i constant, d'això. Aquelles que apareixen
escrites des d'un punt de vista literari, estan reblertes d'esteticisme; aquelles altres que ho
observen tot des del caient filosòfic, teoritzen sobre teories; darrerament, i més

fronteres que, com ja hem apuntat, no estaven fixades llavors i es deuen en bona mesura
la voluntat racionalitzadora -i etiquetadora- del nostres temps.
23

CARBONELL, Ch-O.: op. cit., p. 57.
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usitadament també, les que advoquen per un punt de vista exclusivament o eminent
històric pequen d'un optimisme flagrant, tancats com tenen els ulls a l'evolució i
l'objecte de les altres ciències socials. És obvi, també, que els repertoris, els gruixuts i
treballats compendis d'obres o documents antics, de traça erudita, n'exclouen aquestes
consideracions. Però això tampoc són històries de la historiografia. I el pitjor és que el
cas valencià només ha gaudit del privilegi incert d'aquesta erudita museologia escrita24.
Dificultats, doncs, no ja d'ordenació, sinó de composició de lloc. Tanmateix,
aquests entrebancs, lluny de ser enervants, hauran d'incentivar l'anàlisi per camins encara
no oberts i, per això mateix, molt més beneficiosos que no singladures passades sobre
els mateixos solcs. Oblidem-nos, doncs, de l'exactitud, quan ens enfrontem a aquest
cabal de representacions de la realitat que és la historiografia. Una historiografia sempre
contemporània, com afirmava Benedetto Croce25, en el sentit que coadjuva a conformar la
imatge de la realitat més mostrenca que el cronista, dietarista o hagiògraf té al davant.
Com tota història; com quasevol història, al capdavall.

24

Des que el pare Josep Rodríguez, al segle XVII, elaborà la seua Biblioteca Valentina
-publicada però el 1747-, ell mateix i els seus seguidors (Ximeno, J.P. Fuster i Ribelles, ja
a principis d'aquest segle) s'han limitat a oferir llistats més o menys exhaustius d'autors i
obres, sense oferir, tanmateix, cap periodització ni, encara, fer una mínima anàlisi -o, si
més no, algunes quantes desbrossades reflexions- de la producció autòctona.
25

Conferiu la seua Teoría e Historia de la Historiografía, Madrid, 1955.
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De totes formes, els liniamenti són possibles i, més que possibles ja, beneficiosos.
A grans trets, hom pot assistir, al darrer segle de l'Edat mitjana -data a quo del present
estudi- a la periclitació del monopoli historiogràfic eclesiàstic, monopoli que anirà
esmicolant-se, però, en petites recialles que allararan al cau de les noves formes
d'escriptura de la història que van prenent cos arreu d'Europa. A partir del segle XII, la
historiografia occidental canvia de fesomia: "es al guerrero a quien corresponde
humanizar la historia", sentencia lúcidament Carbonell26. La glòria mundana dels
cavallers -que no oblida sinó que implica l'altra- acabarà amb el predomini de la Gloria
Dei, encara que no de manera definitiva. El llatí i els erudits perdran bona part del
monopoli: la història es desacralitza, s'impregna de les qualitats i els vicis més humans.
Un historiador com Angelo de Gubernatis, enamorat i venut càndidament a aqueixa
nova dama despietada, la raó, i convençut plenament de les beutats que aquesta pot fer a
la història, no podrà evitar escriure, el 1884, unes sentències -referides a la historiografia
medieval- tan evidentment subjectives com representatives de la crueltat de la nova
religió que la història professava:
"Gli osservatorii erano meschini; le passioni che s'agitavano piccole e personali;
e mancandogli la memoria del passato e le preoccupazioni dell'avvenire, il cronista
trovavasi come in un campo chiuso, senza orizzonte e senza luce, inetto a comprendere
26

Op. cit., p. 56.
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gli avvenimenti esterni che erano frequante cagione di mutamenti interni"27.
Un magnífic i ben eloqüent exemple, també, dels perills que pot comportar el
fet de retrotaure determinats models de pensament -és a dir, socials i culturals- a d'altres
societats i cultures: a d'altres models de pensament.
I heus ací la paradoxa: en el moment que la història esdevé crònica del temps
viscut i renuncia, en major o menor mesura, a la perspectiva que li atorga l'alfa diví, és
quan la història adquireix el seu estatut definitiu. La crònica, per exemple, que mantindrà
el nom, se'n separarà progressivament de les intencions i els presupòsits de la seua
antecessora homònima: serà, adés una relació de fets en què ha intervingut, directament
o indirecta, l'autor, adés una compilació més o menys ortodoxa dels documents relatius
als estats, personificats en la figura d'un rei o d'un personatge poderós i, encara, en la
representació d'un país. Cal no oblidar, però, les matisacions que féiem al principi:
encara en textos com el Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim apareixeran esbossos,
restes, d'un intent de crònica universal, i els lligams amb el passat annalístic del món
monàstic28. Recialles, això sí, absolutament subsidiàries del motiu central, que no serà
altre que l'anotació del actes o fets més notables i actuals -que diríem ara-, quasi sempre
adreçats a glossar i lloar un o altre senyor -en aquest cas, el rei cnqueridor de Nàpols.
27

Op. cit., p. 179.

28

Vegeu, més avall, l'apartat dedicat a aquest text.
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Els heterònoms de Déu passen, doncs, a ser heterònoms dels senyors humans, massa
humans. La condició d'heterònom, però, no es perdrà. És, per tant, en consagrar-se la
difuminació dels precisos contorns d'una única historiografia eclesiàstica, en esmicolarse en moltes altres tantes maneres d'escriure la història i en moltes altres tantes
direccions, que
"la Europa cristiana sella la muerte de la cristiandad. A la era de la fe sucede, en
historia, la era de la razón, la del docto y la del Estado"29.
Serà a partir d'aquests motles, encara tot just dibuixats, que aniran conformantse les distintes cares de la història. Amb l'aparició de la imprempta, però sobretot amb
les eines que començaran a fer servir els humanistes, la història anirà obrint-se pas a la
historiografia, a aqueixa concepció polièdrica de què parlàvem. No resultarà debades
l'activitat d'un humanista molest com Lorenzo Valla. No resultarà tampoc debades que,
tant el Renaixement com la Reforma, cadascuna a la seua manera i per les seues raons,
provoquen i estimulen un retorn a les fonts. Però un retorn a les fonts en tant que
mortes, en tant que periclitades ja, per bé que, això sí, ben útils. El retorn a allò antic
serà, paradoxalment, la via de la modernitat.
És aleshores que es van forjant els útils de l'erudició i s'organitzen els

29

CARNONELL, Ch.-O., op. cit., p. 59.
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laboratoris, les cuines, de la història. I és aleshores també que la historiografia comença a
aparéixer, tímidament, desllevassadament, inconnexa encara, per darrere dels grans
cortinatges que el teatre d'aquesta nova història disposa per a les seues representacions.
El 1599, Lancelot de La Popeliniere afirmarà en la seua Història de les Històries -i n'és
ben significatiu el títol només- que els coneixements històrics són relatius i reflecteixen
la cultura en què han estat elaborats30. No ens emocionem però: només és una guspira.
Tot, en conseqüència, estarà disposat perquè a la segona meitat del segle XVII
però sobretot al XVIII faça acte de presència la història dels erudits

-

absolutament pulcra, si més no en intenció, i preocupada per la crítica de tot allò
sospitós- , la dels filòsofs i la dels literats; tot es trobarà a punt perquè s'enllestesquen
obres/eines cabdals com les de
Mabillon; perquè, en definitiva, faça la seua aparició la història tal i com, en certa
manera, la coneguem ara. Això, però, són altres històries.

30

Citat a CARBONELL, Ch.-O., op. cit., p. 77.
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1.3. Aproximació a l’estudi de la historiografia del s. XV.

Davant la tasca ingent de revisar la producció historiogràfica valenciana en un
període de tan llarga durada com el proposat -uns tres-cents anys-, s'imposava la divisó
en parcel.les més o menys acotades per tal de poder moure'ns amb un cer marge de
seguretat. De bell principi, l'única part del treball que semblava presentar uns límits
"naturals" -i encara no del tot estrictes- era la de la historiografia valenciana produïda al
segle XV i de caràcter marcadament localista -"la ciutat i regne de València"-, ja que
l'influxe de la historiografia de tall humanista, originada a Itàlia, extranyament no deixa
sentir les seues influències a casa nostra fins la centúria següent, tot i el tracte directe que
els valencians tingueren en una cort con la napolitana d'Alfons V. De més a més, la
robusta historiografia nacional, que havia donat productes tan excelsos com les
cròniques de Jaume I, Ramon Muntaner, Bernat Desclot i Pere el Cerimoniós, semblava
entrar en una llarga fase de letàrgia de la qual no aconseguirà recuperar-se, si més no, en
la llengua del país. I això, a desgrat del constatat predicament que tingueren al regne de
València obres com el Llibre dels feits del rei fundador del país, o la Crònica de
l'empordanés aveïnat a València, Muntaner31.
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No entrem a analitzar la producció anterior al segle XV. Tanmateix, el lector
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De manera que, després d'aquest primer grup de textos clarament "medievals" -i
de les recialles que encara es poden detectar claríssimanet en la continuació d'obres com
el Llibre de memòries de la ciutat de València i el Llibre d'antiquitats32-, ens havíem d'enfrontar
amb la historiografia generada per les Germanies. En primer lloc, hom podria haver
inclòs aquelles cròniques en aquesta primera part, en tant que la Germania representa
encara una revolta medieval i els relats que originà continuen sent-ho en bona mesura.
Tanmateix, per l'especificiatat del conflicte i per les particularitats de les cròniques
produïdes -veritables "cròniques de la contemporaneïtat" més estricta-, ens hem inclinat
per dedicar-hi un apartat a banda.
Després d'això, la historiografia ja més o menys "erudita" fa la seua aparició al
nostre estudi, amb els autors "clàssics": Beuter, Viciana i Escolano. Si eren més o menys
"fabulistes" i acceptaven tot allò que trobaven, sense el rigor necessari per destriar el
vertader del fals, això és una altra qüestió. Però, la bona veritat és que cal constatar
l'intent, no genys inútil d'altra banda, de modernitzar el concepte de l'elaboració de la
interessat pot trobar nombrosos estudis -prou satisfactoris, en general- sobre els textos
de la historiografia àulica a la Corona d'Aragó. De fet, les quatre grans cròniques -com
comunament són conegudes d'ençà Soldevila- han merescut l'atemnció de nombrosos
estudiosos, ja que són els textos més importants per tal de conéixer la visió del món
coetani que intentaven de plasmar les cronistes dels segles XIII i XIV, des que Jaume I,
probablement per influx de les "autobiografies" confegides pels reis musulmans -un
aspecte que ha destacat prou el pare R. I. Burns-, estabís una nova pauta.
32

Vegeu més avall l'apartat que dediquem a aquests textos memorialístics.
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història que fins als seus dies hom havia aplicat. Hi ha la recerca de les fonts

-

independentment que siguen "falsos"-, i l'escorcoll d'arxius i biblioteques. Hi havia una
clara voluntat de veracitat fonamentada en la "documentació" coetània als fets narrats,
quan aquests s'apartaven de la cronologia estricta de la vida de l'autor o quan hi havia la
possibilitat d'accedir als pergamins o als registres servats a les institucions de govern, als
arxius nobiliaris o conventuals. Era el moment de la producció de les grans cròniques
dels segles XVI i XVII. Però, al seu costat, hi hem trobat els papers redactats per frares i
capellans, nobles i burgesos que, des de les seues limitacions, han aportat importants
testimonis històrics de la seua època. Els primers,

"humanistes" -o encara

"humanistes"-, i els segons, simples reladors imbuïts de vegades de la lectura de les
cròniques dels altres -o de Zurita, posem per cas-, representen tota una manera de
confeccionar la història durant prop de dos-cents anys. Amb aquests confegirem el
segon bloc d'aquest estudi.
Però, si establir-ne l'inici i la seua posterior evolució, no era del tot complicat, on
sí que hem dubtat ha estat en el moment de posar fi a l'estudi: per un costat, els reladors
i dietaristes dels inicis del XVIII encara segueixen les inèrcies dels homes del seu passat
més immediat; per un altre, el criticisme més rigorós aplicat a la historiografia del XVIII
no farà la seua aparició a casa nostra prenent carta de naturalesa fins que no es publique
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el Norte crítico del pare Jacint Segura, el 173333, i s'inicie l'activitat de Maians i els seus
coetanis, deixebles i seguidors. No obstant això, hem optat per deixar l'estudi en el
mateix inici del segle de la Il.lustració, i no de manera arbitrària sinó perquè amb la
Guerra de Successió, el País Valencià generà una sèrie d'obres específiques, analitzant i
relatant la contesa, que demanaven una atenció especial i ben diferenciada. Si això no en
fos suficient, l'existència d'un paper tan important com el de Minyana, De bello rustico
valentino34, fóra suficient per indicar-nos que al camp de la historiografia s'havia arribat a
una primerenca fructificació de les idees que havien posat en marxa els novatores de
l'Acadèmia valentina i que, de retruc, s'ajustarien a les idees del criticisme que provenia
de França i que, amb l'arribada dels Borbons, anava a tenir una major presència. Per
tant, amb la historiografia produïda al País Valencià durant els segles XVI i XVII
conformarem un segon bloc, com ja hem esmentat.
Amb tot això, creiem que la nostra ullada a la historiografia valenciana dels

33

Vegeu SEGURA, J.: Norte crítico con las reglas más ciertas para la discreción en la Historia,
y un tratado preliminar para instrucción de históricos principiantes, València, Josep Garcia, 1733.
L'obra, que causà un cert impacte entre l'erudició del moment i arribà a suscitar
polèmiques, conegué una segona edició, del 1736, ja que la primera es va exhaurir
ràpidament (en dóna testimoni XIMENO, V.: Escritores del reyno de Valencia, tom II,
1749, p. 322).
34

Vegeu MIÑANA, J.M.: La guerra de Sucesión en Valencia, a cura de F.J. Pérez i Durà
i J.M. Estellés, València, 1985.
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segles XV, XVI i XVII, si bé sempre serà millorable i es podrà ampliar -sense cap
dubte-, amb noves aportacions puntuals o amb noves descobertes de textos, pot
significar una passa endavant per al coneixement d'aquesta producció i pot constituir
una obra de síntesi dels diversos moments pels quals ha passat el gènere. Ha estat,
aquesta, la nostra intenció.
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2. L'HISTORIADOR MEDIEVAL.
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2.1. La imatge de l'historiador medieval: la intencionalitat i la finalitat dels
autors.

Ad narrandum, non ad probandum. Aquestes paraules de Quintilià (Institutiones
oratoriae, X, 1) expressen immillorablement l'esperit de la pràctica històrica posterior a la
dilució de l'Imperi Romà. L'historiador, doncs, anava a convertir-se en un simple
expositor: el seu paper se circumscriurà a transformar els fets que li arriben -a la vista,
però sobretot a l'oïda (cal recordar que els monjos, principals prosecutors de la
historiografia, romanen tancats "a les seus càrcels, on no s'hi viu si no és esperant la
mort" com dirà Adolfo Bartoli35)-, transformar-los, diem, en narracions per llegir o
recitar. Tanmateix, cal prendre tot això amb molta cura: si la definició que fa Quintilià
resulta vàlida per descriure el quefer historiogràfic de la primera, o Alta Edat Mitjana, no

35

Citat per CROCE, B.: Teoría e historia..., p. 164.
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és precisament pel valor intrínsec que nosaltres, ara, l'hi puguem atorgar. Si la història ha
de narrar només, és perquè no li cal provar res: la causa -la Causa, caldria escriurel'explicació, la justificació de tot no cal anar a buscar-la més enllà de la Teologia. In
principium erat verbum, diu el Gènesi. Déu serà al principi de tot, doncs. I al final. La
primera de les fonts històriques -la font històrica per excel.lència- "à tous égards
première et irrefutable, est la Bible latinisée", afirma Benoît Lacroix36.
La tradició que proveneia dels llatins -els quals, al saeu torn, ja havien begut de
les fonts dels jistoriadors grecs- i la imposició d'una història lligada als afers particulars però generals, en tant que afectaven l'univers sencer- de Déu, es conjugaran
magnficament a l'Edat Mitjana. Aquesta mixtura, aquest ensamblament quasi perfecte
entre una font romana i el providencialisme de tall cristianitzant no ens ha d'estranyar
massa. Esdevindrà la pràctica habitual tot al llarg del Medium Aevi. Al cap i a la fi,
"Au moment où nous arrivons au moyen âge occidental latin, deux traditions
d'historiens se sont déjà rencontrées mais sans s'être bien
comprises: d'une part la tradition judéo-chrétienne, Moïse en tête, et plus tard
les évangélistes, Jules Africain, Eusèbe de Césarée et Jérôme, un Flavius Josèphe latinisé
par les chrétiens, tous ancêtres et créateurs d'une historiographie nouvelle qu'on appelle
`chrétienne'; d'autre part une lignée d'historiens célèbres représentée en Occidentlatin
36

Vegeu LACROIX, B.: L'historien au Moyen âge, Montreal, 1971, p. 58.
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par les manuscrits de Salluste, de Tite- Live, de Tacite, d'Ammien Marcellin et des
récapitulateurs, Cornelius Nepos, Justin, Florus, Eutrope, d'autres encore."37
"Mais sans être bien comprises". Cal no oblidar-ho, perquè la historiografia
medieval ho palesa de totes totes allà on mirem, des de Gregori de Tours fins al mateix
Muntaner. I és que encara podem trobar una altra divisa, una altra doxa: la de "tot és
vàlid". "Tout arrive, tout se dit, tout peut être récit" continua afirmant Benoît Lacroix en
el seu estudi. El problema, la qüestió, rau precisament en això: destriar. Allò essencial
serà saber escollir, saber eliminar, limitar-se als fets més importants que, en opinió de
l'autor, hauran de meréixer l'honor de passar al futur, formar part de la memòria escrita.
I resulta ben obvi pensar que hom destria en funció dels seus interessos, o, més ben dit,
en funció dels interessos del seu senyor, adés celestial, adés terrenal, ben terrenal.
Tampoc una cosa n'exclou l'altra, per suposat. Servir un senyor també és servir -per
delegació, quasi diríem avui- el Senyor. I això val tant per a l'Alta Edat Mitjana més
baixa com per a la Baixa Edat Mitjana més alta. Albert Hauf38, per exemple, afirma:
"... els textos historiogràfics són enllestits pels reis, o per encàrrec directe de reis,
i van dedicats a reis presents i futurs (...). Hom pretén, se'ns diu, "mostrar veritat", però
37

LACROIX, B.: op. cit., p. 12.
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Vegeu l'interessant treball de HAUF, A.: "Més sobre la intencionalitat dels textos
historiogràfics catalans medievals", dins Medieval and Renaissance studies in honour of Robert
Brian Tate, Oxford, 1986, pp. 60-61.
31

el control directe i sovint personal del monarca regnant fa que aquesta veritat degeneri
fàcilment en vivència carismàtica, apologia, legitimació o descarada propaganda.
Aleshores la general acceptació del principi augustinià de la història com a manifestació
de l'orde, del judici i de la providència divinals, forniran al poder establert un arma tan
subtil com eficaç de justificació política."
Benoît Lacroix resulta més lacònic, però expeditiu: "le grand homme par
excellence, au mogen âge, c'est le roi protecteur du peuple et des siens"39. Una altra
frase, aquesta en boca d'una autor medieval, Ramon Muntaner, confirma definitivament
l'heteronimia generalitzada que caracteritza l'Edat Mitjana: "negun no deu parlar de si
mateix, si doncs no són fets qui toquen a senyors"40.
Mixtificació, doncs. Però en aquesta barreja desordenada -o que ens sembla
desordenada a nosaltres- entre les coses divines i humanes ens cal no menysprear o,
senzillament, no oblidar pas en quin moment, en quines circumstàncies va treballar el
cronista: el context on es redactà l'obra i per a qui es redactà, es va confegir l'escrit. Humà,
doncs, també. Massa humà. Al cap i a la fi, els afers concrets, els feyts, objecte i finalitat
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LACROIX, B.,: op. cit., p. 22.
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Vegeu MUNTANER, R.: Crònica, edició a cura de Ferran Soldevila, Barcelona,
1971, capítol 255. Deixem de banda, ara, les suspicàcies historiogràfiques que conviden
a no prendre l'afirmació en sentit literal. El que ens importa ara i ací és la declaració
d'intencions que realitza un historiador del "tardà" segle XIV.
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d'aquelles de vegades vastíssimes síntesis històriques, sempre remeten a un alfa diví,
comparteixen un mateix punt de fuga històric:
"chaque royaume, chaque roi, qu'il soit mède, perse, grec ou romain, est situé
par rapport à l'histoire du peuple hébreu qui sert de point de repère à tout ce qui
arrive"41.
És fàcil d'imaginar els recels i els retrets que aquestes barreges desperten en les
mentalitats posteriors, avesades ja al domini de la raó. Les diatribes d'Angelo de
Gubernatis, ja ho hem vist adés, són contundents, i valdria a dir que immisericordes
Però Adolfo Bartoli, en la seua Storia della letteratura italiana, tampoc es queda enrere. Tot
parlant de Gregori de Tours, afirmarà:
"Estamos en un mundo donde el pensamiento ha descendido tan bajo que
mueve a piedad"42.
I Croce ho confirma:
"La divinidad vuelve a descender y a mezclarse, antropomórficamente, en los
asuntos humanos, como personaje preponderante o poderosísimo entre los menos
poderosos; y los dioses son ahora los santos (...) y la razón de la victoria o derrota en
una batalla vuelve a atribuirse al cumplimiento o incumplimiento de un acto del culto
41

Vegeu LACROIX, B.: op. cit., p. 43.

42

Citat per CROCE, B.: op. cit., p. 164.
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(...). Concepciones análogas a las antiguas, y que además prosiguen históricamente a las
antiguas"43.
Però, si la presència d'un Déu "fautor" de totes les coses que narra la història és
constatable en qualque lloc, aquest és, sense cap dubte, la Crònica del rei Jaume I. Al
Libre dels feyts, el monarca català justificarà cadascuna de les seues accions a partir de la
voluntat divina: és el que després s'anomenaria "providencialisme". I tot això, centrat en
un sol personatge: el mateix rei Jaume, que esdevé punt de mira permanent, en tant que
tot allò narrat no s'aparta mei de la seua persona física.
De fet, la intenció o motivació dels cronistes anteriors ja havia estat, més o
menys, la mateixa. Als Gesta comitum, com ha destacat A. Hauf, hom condensa la
narració "en uns protagonistes: els governants i llurs gestes"44. La motivació del
compilador, un personatge relacionat amb el centre monàstic de Ripoll, era ben evident,
ja que temptava de congraciar-se amb el poder, ço és, amb els comtes de Barcelona, i
per això destacava tant com sabia i podia els seus actes, les seues virtuts.
Jaume I, com ja hem dit, va més enllà. El Libre és una mena de testament que els
seus descendents hauran de tenir en compte. I Déu, com una ombra que plana sempre
sobre els fets, els pensaments i la voluntat del rei, esdevé l'element indispensable que
43

CROCE, B.: op. cit., p. 165.
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HAUF, A.: op. cit., p. 48.
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donarà validesa a tot. El mateix "nós" majestàtic que el rei fa servir gairebé sempre és,
potser, la millor prova del que hem dit: Déu i el rei ho fant tot plegats45.
El cronista Bernat Desclot, en redactar la seua obra, també s'ajustarà a aquest
pla: ell tracta de definir el seu senyor per mig dels seus actes. I fins i tot, com afirma
Hauf
"l'autor, que mai no sol ficar cullerada, produeix un efecte d'objectivitat que,
comptat i debatut, resulta una de les armes propagandístiques més eficients i subtils,
puix que fins a cert punt aconsegueix de dissimular la intenció de celebrar la glòria del
sobirà regnant"46.
El cas de Ramon Muntaner es presenta una mica més complex. El cronista,
l'exalçador per excel.lència de la casa d'Aragó i de la nació catalana medieval, presenta el
seu treball com una mena d'acció de gràcies a Déu que li ha deixat presenciar tants
esdeveniments. Uns fets que, en tant que han estat guiats per Déu i aplicats precisament
a la casa dels seus monarques -els Aragó en les seues diverses branques-, han de resultar
exemplificadoirs per a les futures generacions de reis i de vassalls de la Corona d'Aragó i
dels estats "associats". Muntaner, no s'està, per això, de fer admonicions i de donar
consells, ja que només vol l'engrandiment dels seus senyors i, per això, de vegades
45

Vegeu les reflexions sobre aquest tema a HAUF, A.: op. cit., pp. 49-50.
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HAUF, A: op. cit., p. 51.
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adquireix la seua narració un to moralitzant. Poc escrupulós a l'hora de pendre el partit
dels seus senyors d'Aragó, no s'està, tampoc, d'eliminar -i recordem els mots que ja hem
escrit més amunt- tots "els fets capaços d'enterbolir la visió idealitzada que hom
proposa constantment al lector"47. Muntaner, al qual de vegades, pel seu
"personalisme" se l'havia fet autor d'una mena de "memòries", en realitat no fa més que
introduir aquell element personal si el meteix és absolutament necessari per a la història
que tracta de contar48, no perdent de vista la seua idea bàsica: recontar els fets dels seus
reis, dels seus senyor i, per tant, del Senyor.
Els treballs cronístics de Pere el Cerimoniós, també s'encabiran en aquestes
intencions que hem esmentat: d'un costat, mostrar els fets del mateix monarca i, d'altre,
vincular aquestes accions a la voluntat de Déu, del qual el rei és el seu legítim representat
als seus estats. Però, si això fóra la declaracoió de principis del rei, la veritat és que la
crònica enllestida per aquest, no fa altra cosa que, com era d'esperar, intentar augmentar
el prestigi personal de Pere el Cerimoniós i, de passada, el de la institució a qui
representa: la monarquia49.
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HAUF, A.: op. cit., p. 52.
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Sobre aquest aspecte, vegeu CINGOLANI, S.M.: "Jo Ramon Muntaner.
Consideracions sobre el paper de l'autobiografia en els historiadors en llengua vulgar",
dins Miscel.lània Badia i Margarit, 3, Abadia de Montserrat, 1985, pp. 95-125.
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Sobre aquests aspectes, HAUF, A.: op. cit., pp. 53-55.
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Aquesta darrera possibilitat apuntada, fer-ne propaganda del rei i de la
monarquia, serà un dels trets més caractarístics en les obres historiogràfiques del segle
XV. Textos com les Històries e conquestes dels reys d'Aragó e dels comtes de Barcelona de Pere
Tomich, o el Recort de Gabriel Turell, i La fi del comte d'Urgell, no obeïran, en última
instància, la sola voluntat de recontar els fets que els autors han presenciat o sentit, sinó
que en faran apologia d'uns i desacreditaran els altres50. Un aspecte que també podrem
detectar en les "croniquetes" de Joan I, Martí l'Humà i Ferran I", de les quals parlem
més avall i donem el text a l'apèndix. Però, un aspecte que, a la vegada, restarà ben lluny
d'altres textos

com les històries universals -preocupades per cronologies i coses

semblants- o les anotacions dels notaris -simples constatacions de fets.
En definitiva, tant els autors més lúcids de la nostra Edat Mitjana, com els que
demostraren una capacitat menys espectacular, espreocuparen, fonamentalment, d'un
aspecte: deixar constància del seu temps -o del passat- per escrit, tot conferint-li el
record, la memòria del seu món, a l'escriptura. Tempytaven de transgredir la imposició
que ve donada per la mortalitat implícita a l'home i, molts d'ells, ho aconseguiren, més o
menys.

50

Vegeu les interessants reflexions sobre aquests textos a HAUF, A.: op. cit., pp. 56-

60.
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3. ELS CANVIS DEL SEGLE XV.
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3.1. Els epígons d'una historiografia "nacional" elaborada a la cort.

Després de la gloriosa historiografia nacional catalana elaborada a la Cort -a la
Cancelleria-, bé sota l'influx directe dels reis (Jaume I, Pere el Cerimoniós), bé per
personatges vinculats a les empreses reials (Bernat Desclot, Ramon Muntaner), la
historiografia del país i en la llengua vulgar que havia estat la dels seus monarques -la
llengua del poder, doncs- des dels inicis, el català, la producció d'obres d'aquest gènere
passarà a un segon pla. Hom pot dir que, amb els dos darrers reis del casal de Barcelona,
la il.lustre tradició iniciada en ple segle XIII -amb el Llibre dels feits del rei en Jaume-, però
que es remuntava a les preocupacions historiogràfiques de Ramon Berenguer IV -el
primer "rei", de facto, de la Corona d'Aragó-, coneixerà un ràpid decandiment. I això que
res no ho feia suposar. Més encara, quan tenim testimonis fefaents de l'afecció a la
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lectua de textos històrics per part dels reis Joan I i Martí l'Humà. Però, la bona veritat és
que, després del tombant del segle, la historiografia produïda a l'empar de la Cort no
serà tan important com ho havia estat fins aleshores. En part, segurament, per la
realment curta hègira del primer Trastàmara (1412-1416) i perquè el Magnànim va
passar la major part del seu regnat a Nàpols, apartat, doncs, dels centres de poder
peninsulars: allà empararà humanistes de gran vàlua, però, com calia esperar, aquelles
obres -escrites majoritàriament en llatí o en italià- es dedicaran a assumptes d'interés per
al regne del sud d'Itàlia recentment incorporat a la Corona d'Aragó.
Tanmateix, la producció de textos historiogràfics

-sobretot a Barcelona i,

d'alguna manera, vinculats a la Cort i als seus problemes dinàstics- encara donarà alguns
fruits: Pere Tomich, amb les seus Històries e conquestes dels reys d'Aragó e dels comptes de
Barcelona51, entestat a defensar les posicions de la noblesa catalana i preocupat per
donar-nos notícies particulars dels representants d'aquest estament; Gabriel Turell, amb
el seu Recort52, on critica la deserció nobiliària respecte dels problemes del país català, tot
vinculant Catalunya al seu origen remot com a part integrant de la França de Carlemany,
i en clara oposició a la moda "castellanitzant" importada per la nova dinastia, a la vegada
51

Vegeu TOMICH, P.: Històries e conquestes dels reys d'Aragó e comtes de Catalunya,
Barcelona, Carles Amorós Proveçal, 1534; hi ha ed. facs. a cura de J. Sàez Rico,
València, 1970.
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TURELL, G.: Recort, a cura d'E. Bagué, Barcelona, 1950.
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que s'encarrega de fer un panegíric de la burgesia de Barcelona; o La fi del comte
d'Urgell53, que com ha assenyalat A. Hauf54, contesta les dues obres anteriors en nom de
l'estament popular, més partidari del pretenent Jaume, comte d'Urgell, que no dels
Trastàmares regnants. Sense oblidar les "compilacions" -manuscrits miscel.lanis que
recullen informació de les cròniques anteriors i la completen, amb una dosi major o
menor d'originalitat55-, com és ara el cas del Libre de les nobleses dels reys56. Un camí que
acabaria donant la darrera gran compilació del segle XV, ja amb voluntat "humanista",
en l'obra de Pere Miquel Carbonell, el darrer historiador dels Trastàmares aragonesos
que ja no veuria publicada la seua obra, ja que aquesta eixiria de les premses en la data
tan tardana del 1547.
Però la nostra intenció, en aquest punt, no era tant recaptar l'atenció del lector
sobre aquests textos -per altra banda, ben coneguts-, sinó incidir en una possibilitat
d'elaboració de cròniques que només ens ha deixat uns curts testimoniatges: les
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Vegeu La fi del comte d'Urgell, a cura de X. De Salas Bosch, Barcelona, 1931.

54

Vegeu HAUF, A.: op. cit.

55

Sobre aquest aspecte, vegeu COLL I ALENTORN, M: Historiografia, Barcelona,
1991, pp. 347-356.
56

Ibidem, pp. 314-346.
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croniquetes de Joan I, Martí l'Humà i Ferran I57, escrites sense cap dubte a la
Cancelleria reial i amb clares finalitats polítiques, tal i com explicarem tot seguit. I això,
perquè segurament cal entendre aquells breus textos com l'inici d'un camí que no va
continuar la historiografia nacional, en part pels motius que ja hem assenyalat més
amunt.
Aquestes croniquetes ens han pervingut, manuscrites, en dos volums diferents,
però la seua forma més prístina es conserva al ms. 212 de la Biblioteca Universitária de
València, sent el ms. guardat a la Biblioteca del Seminari de Barcelona una còpia. És per
aquest motiu que la nostra anàlisi la farem a partir del ms. valencià. Són, tots tres textos,
la part més original del conjunt -integrat per cròniques com la pseudo-pinatesa i la de
Pere el Cerimoniós, o alguns capítols de la de Muntaner-, i ja foren preses a consideració
quan Pere M. Carbonell elaborà les seues Chròniques de Espanya, on les va reproduir, tot i
que afegint nombroses parts i clarament "actualitzades". Des d'aquell moment, però, ja
no van despertar l'atenció dels estudiosos i erudits, tot i que l'existència del manuscrit
era coneguda des del segle XVIII, fins que les dues primeres -la dedicada a Joan i i la
destinada a Martí l'Humà- foren publicades per Verrié en sengles fullets de difusió
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Sobre aquests textos vegeu ESCARTí, V.J.: "El ms. 212 de la BUV i les cròniques
de Joan I, Martí l'Humà i Ferran I", Caplletra, 14, 1993, pp. 9-28. Per la seua importància,
i pel fet que les edicions anteriors són difícilment trobables, reproduïm als apèndixs
d'aquest treball les cròniques suara esmentades.
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privada -nadales-, amb un tiratge molt reduït.
L'esquematisme i la brevedat dels textos, reduïts gairebé a unes meres
"semblances biogràfiques amb l'exposició sumària d'alguns fets històrics", com ja va
assenyalar Riquer, no obsta perquè a través de la seua lectura es revele clarament la
personalitat política de l'autor -al qual Verrié li suposava un origen valencià, cosa que de
moment no estem en condicions de confirmar-, en tant que se'ns mostra com un
personatge vinculat a la Cancelleria Reial -en l'època de Ferran I i els primers anys del
regnat del Magnànim-, i com un clar partidari dels nous monarques de procedència
castellana. I això es fa palés en el diferent tractament que atorga als tres monarques:
mentre que dels dos primers hom destaca tots aquells aspectes negatius que es donaren
als seus regnats, dels tercer es té bona cura a assenyalar-lo com un home preocupat per
l'administració de la justícia o pels afers de política internacional (Nàpols i la qüestió del
Cisma d'Occident).
L'elaboració d'un qualsevol paper historiogràfic -fins i tot aquest-, a banda de la
clara voluntat recordatòria, memorialística, sempre ha destil.lat la ideologia de l'autor i ha
fet palesa una certa voluntat política: en donar el punt de vista dels vencedors o dels
vençuts, l'historiador hi prenia un partit definit. Entre els cronistes cortesans, de més a
més, la voluntat de deixar memòria escrita es veia afectada per la intenció d'honorar el
rei.
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I, en el cas de les cròniques que ens ocupen, ben a les clares. el compilador del
manuscrit -l"actor", com ellmateix es defineix-, després de copiar les genealogis dels reis
de Sicília, França i Aragó -amb els comtes de Barcelona-, per tal de reafirmar la legítima
successió dels Trastàmares als trons d'Aragó i de Sicília -i tot preparant la legitimació de
les ambicions del Magnànima sobre Nàpols-, copia la crònica de Pere el Cerimoniós, el
rei "gloriós" del qual descendeixen "directament" els monarques d'aquella nissaga
castellana. I per tal d'accentuar la "relació" entre l'un i els altres, el cronista opta per
presntar els regnats de Joan I i Martí com uns anys poc positius i amb la imatge d'uns
reis més aviat lliurats a diversions o devocions -"lo Descurat" i "lo Ecclesiàstich",
anomena els dos reis- que no pas a encarregar-se dels afers de la corona. El contrast,
encara, vindrà marcat més quan s'elogie Ferran I.
La datcaió d'aquest manuscrit -fins ara errada o imprecisa-, ens aprofita per
veure més diàfanament el moment polític concret en què es va elaborar: poc després de
l'inici del regnat d'Alfons V (1416) i en els primers moments de les campanyes italianes.
En aquest sentit apuntaria la inclusió dels capítols de Muntaner dedicats a narrar la
coronació d'Alfons IV -un precedent familiar del Magnànim- i el fet que s'anomene el
germà del rei "don Pedro", sense el seu càrrec de capità de l'armada aragonesa -càrrec
que va ocupar a partir del 1242.
Tot plegat, el model historiogràfic que representen aquestes cròniques, ben
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escrites i en el estil d'un dels grans escriptors del moment -Bernat Metge-, ha de fer
pensar en la possibilitat d'una historiografia cortesana, amb clares finalitats polítiques res excepcional, si no fos perquè en aquest cas es tracta de legitimar una nova dinastia
regnant i les prertensions sobre el país napolità-, que hauria pogut mostrar-nos la
concepció d'aquesta disciplina per part dels Trastàmares. Tanmateix, l'atzar històric
disposà altres camins: Itàlia i l'Humanisme, un corrent cultural que, tot i donar
testimonis ben excepcionals en les terres del Magnànim, tardaria encara molts anys a
transplantar-se a la península catalano-aragonesa.

3.2. El desplaçament de la cort a Nàpols. Un valencià a la historiografia
napolitana: Llop d'Espill.

Les conquestes italianes -Sicília i Nàpols-, als segles XIV i XV, per part de Pere
III i Alfons el Magnànim anaven a permetre el trasvassament d'homes i d'ides des dels
regnes peninsulars catalans a les noves terres conquerides i incorporades més o menys a
la Corona d'Aragó. Cabia esperar, en aquest sentit, que en el camp de la historiografia,
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els nous avanços que s'estaven produint a Itàlia, de la mà de l'Humanisme, haguessen
tingut alguna influència sobre els cronistes del nostre país. I, en efecte, la tindrien, però
més tard. De fet, el que destaca, en fer aquesta revisió de la qüestió, és que alguns
valencians amb afeccions de cronista -i també d'altres catalans i aragonesos- es
desplaçaren a les corts de Messina i la ciutat de Nàpols, tal i com estaven fent els seus
col.legues literats -i els buròcrates i els eclesiàstics i els nobles-, s'adaptassen i
s'integrassen a la nova cultura que, sense cap dubte, va exercir sobre ells la fascinació
que sempre s'ha donat quan el conquistador per les armes s'enfronta a una societat
culturalment més avançada.
No cal dir que, ací, no anem a fer una recerca exhaustiva sobre els valencians
que, translladats a les terres italianes, elaboraren papers de caire historiogràfic. En
primer lloc, perquè aquells textos cauen de ple al camp de la historiografia napolitana o
siciliana, segons els casos, i, doncs, fóra una extralimitació del nostre propòsit fer-ne
l'anàlisi. En segon lloc, aquells cronistes -i en concret el que ara ens ocupa- no van
repercutir posteriorment en la producció del nostre país -si més no, en la seua part
valenciana. Fetes aquestes puntualitzacions, ens centrarerem en un cas que, en tant que
destacat, pot resultar il.lustratiu i, també, perquè la seua concepció de la manufactura de
la història ens posa de relleu les vies possibles que llavors hi coexistien. D'un costat,
hom tenia present la tradició historiográfica "medieval" -les cròniques més solvents de la
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cultura catalana-, mentre que per una altra banda, començava a notar-se el contacte, ni
que fos superficial, amb el corrent cultural anomenat Humanisme, que presuposava tota
una visió i un enfocament diferents de l'elaboració d'un text historiogràfic.
Així, podem trobar, enllaçant, com hem dit, amb la producció de cròniques
"medievals" -encara que el plantejament de l'obra és "humanista" en alguns aspectes-, el
valencià Llop d'Espill, més conegut amb el seu nom italianitzat, Lupo de Spechio58.
Aquest autor, poc conegut a casa nostra, va nàixer a Oriola, segurament a principis del
segle XV, i allà va fer els seus primers estudis, tot i que els completà a València. Visità
Barcelona, el 1432, i ja des de la seua infantesa havia servit el casal d'Aragó, com ell
mateix declara al proemi de la seua obra. El 1438 arribà a Itàlia en qualitat
d'acompanyant de l'infant Ferrante i en companyia dels tudors i preceptors del mateix,
Eiximén Pérez de Corella i Alfons de Borja, després papa amb el nom de Calixt III. Als
anys quaranta d'aquell segle, exercí a Nàpols el càrrec de jutge i participà en alguna
campanya bèl.lica, però fonamentalment s'ocupà de l'administració finacera i judiciària
del país, arribant a ser un dels dotze presidents de la Reale Camera della Sommaria, al
costat d'importants personatges, com ara l'humanista -i també historiògraf- Antonio
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Vegeu SPECHIO, L. de: Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d'Aragona. Edizione
critica a cura di Anna Maria Compangna Perrone Capano, Napoli, 1990.
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Beccadelli59. És possible que vistàs Romà, segurament implicat en afers polítics del seu
rei, el 1453. Cap al 1459 retornà als dominis peninsulars dels Aragó, tot passant per
Menorca, Barcelona i València, des d'on se'n tornà de bell nou a Nàpols, on continuà
desenvolupant el seu càrrec a la Camera della Sommaria i on, al voltant del 1468, redactà
l'obra que ara comentem. Degué morir, segons sembla, poc temps després60.
La Summa de Llop d'Espill obeeix un propòsit ben clar i que no ens és
desconegut: l'autor com diu la professora Compagna, dedica la seua obra al duc de
Calàbria, Alfons, llavors príncep expectant al tron napolità:
"Il carattere di pamphlet politico della Summa è subito evidente: cerca di dare
un fondamento storico-legale alla dinastia aragonese, regnante già da almeno un quarto
di secolo, ma che ancora vede mettere in dubbio il suo diritto"61.
Aquesta voluntat política, i la seua integració a la cultura napolitana, l'inclinaren
a redactar aquell paper en el "volgare de la zona napoletana", encara que no pot evitar
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Sobre aquest autor i la seua obra historiogràfica dedicada a Alfons el Magnànim,
vegeu BECCADELLI EL PANORMITA, A.: Dels fets e dits del gran rey Alfonso. Versió
catalana del segle XV de Jordi de Centelles. A cura d'Eulàlia Duran, Barcelona, 1990.
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Vegeu-ne les dades biogràfiques del nostre autor a COMPAGNA PERRONE
CAPANO, A.M.: "Introduzione" a
SPECHIO, L. de: op. cit., pp. 15-23.
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COMPAGNA PERRONE CAPANO, A.M.: op. cit., p. 23.
48

sovint els catalanismes de la seua llengua materna62. Calia arribar als nobles i ciutadans
napolitans i sicilians, destinataris últims del text, i calia fer-ho en la seua mateixa llengua.
Escriure en català -o en el castellà dels Trastàmeres aragonesos-, hauria suposat,
clarament, un distanciament.
Per una altra part, Llop d'Espill, per fer valer els drets de l'hereu Alfons,
recurrirà a les fonts que li semblen més autoritzades, aspecte que el vincula clarament a
l'afany de recerca erudita que caracteritza la historiografia humanista. Encara, però, ens
trobem lluny de les citacions erudites -tal i com les entenem avui- i l'autor se sol referir
als textos que empra amb circumloquis com "secondo dice la storia", sense especificarne més63. Tanmateix, és interessant de destacar la simbiosi que s'opera al text de Espill,
ja que hom conjuga textos historiogràfics de la tradició catalana amb d'altres de la
tradició napolitana. En aquest sentit, al costat d'una gran quantitat de notícies provinents
de la Cronaca di Partenope, "compilazione storiografica in volgare napoletano di mani e
62

Sobre les qüestions lingüístiques del manuscroit de Llop d'Espill, vegeu-ne l'estudi
de COMPAGNA PERRONE CAPANO, A.M.: "Comento linguistico" a SPECHIO,
L. de: op. cit., pp. 177-319.
63

Tal i com comenta la professora Compagna, en parlar de la possible filaició d'un
episodi relatat per Espill, és que "Lupo non senta la necessità di menzionarla [la font]
con il suo autore o con il sou titolo, se anonima, o con una quasiasi specificazione che la
possa in qualche modo identificare: l'autenticità della fonte è garantita dall'essere
qualificata come storia" (SPECHIO, L. de: op. cit., p. 29). Això, segurament, val per
veure clarament la concepció encara "medieval" del nostre autor, respecte a la utilització
de fonts.
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epoche diverse che si era venuta componendo fra Tre e Quattrocento"64, podem trobar
paràgrafs provinents de la historiografia peninsulara catalana, com ara la Crònica de Sant
Joan de la Penya, o els textos de Bernat Desclot i Ramon Muntaner65, uns textos que,
sense cap dubte, tenien llavors una difusió a Nàpols, tot i que és més que probable que
Espill els conegués a través de les Històries del català Pere Tomich66. Encara, en darrer
lloc, caldria parlar de les fons literàries -concretament Boccacio-, les fons jurídiques naturalemnet ben conegudes per Espill, en tant que alt mandatari d'una oficina com la
Camera della Sommaria-, i eclesiàstiques i, òbviament, les fonts orals67. No cal remarcar
la total absència dels historiadors i filòsofs de l'antigutat clàssica, tan cars als humanistes.
A tot cas, haurien pogut servir Espill per justificar -per la via de la citació d'autoritats
gregues o romanes-, qualsevol aspecte. Però, el nostre autor encara es trobava lluny
d'això. El contacte amb l'Humanisme encara havia estat només superficial.
En altres casos, però, sembla que aquella connexió amb les dèries i fílies dels

64

Ibidem, p. 27.

65

Sobre les fonts de Espill, vegeu ibidem, pp. 26-41. I encara, idem: "La Summa di
Lupo de Spechio e le sue fonti", dins Studia in honorem prof. M. de Riquer, vol. I, Barcelona,
1986, pp. 451-468.
66

COMPAGNA PERRONE CAPANO, A.M.: "Introduzione" a SPECHIO. L. de:
op. cit., pp. 41-49.
67

Sobre aquests aspectes, vegeu ibidem, pp. 49-55.
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humanistes napolitans, arribà a produir fruits més acords amb el moment cultural de la
ciutat del sud d'Itàlia: els seus textos, escrits en llatí, formen part plenament d'aquell país.
Els altres valencians, aquells que tingueren un contacte directe amb l'Humanisme
renaixentista i tornaren a la seua terra, sembla que ben poc assimilaren el missatge
intel.lectual del nou moviment cultural. A tot estirar, el canonge Jordi de Centellés sabé
introduir un parell de "novel.les" a la seua traducció de l'obra del Panormita68. El
capellà Melcior Miralles, ben poc de testimoni pot donar de l'Humanisme que, sese
dubte, va conéixer a Nàpols69. Els fruits, si n'hi ha, d'aquell primer contacte amb la
renovació intel.lectual promoguda pels literats i homes de lletres de la península italiana,
pertanyen a aquella cultura, clarament.

68

Vegeu DURAN, E.: "Dues novel.les desconegudes del canonge valencià Jordi
Centelles (vers el 1500)", L'Espill, núm. 36 (1987); i idem, a BECCADELLI EL
PANORMITA, A.: op. cit., pp. 39-65.
69

Vegeu més avall l'apartat dedicat a aquest autor.
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4. AL MARGE DE LA CORT: EL CAS VALENCIà (S. XV).
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4.1. La producció monacal: les inèrcies del passat.

La tradició dels annals i cronicons redactats als cenobis té, a casa nostra, els seus
orígens més remots a les terres gironines70. Més concretament, el monestir de Santa
Maria de Ripoll és el primer centre monàstic on es desenvolupa una activitat
historiogràfica que genera textos de característiques ben definides i d'acord amb els
productes d'altres centres monàstics de l'Europa feudal. Els annals i cronicons són les
seues primeres manifestacions i, en el cas dels primers, hom podria remuntar-se fins i
tot a precedents ben gloriosos de la historiografia clàssica71. Però, per al nostre
propòsit, ens és més útil de veure la definició que Benoit Lacroix fa dels annals
70

Sobre aquest període primitiu de la historiografia catalana, vegeu el capítol I. "Els
inicis de la historiografia catalana", a COLL I ALENTORN, M.: Historiografia,
Barcelona, 1991, pp. 7-95.
71

Vegeu LACROIX, B.: op. cit., pp. 35-36.
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medievals, ja que els models romans patiren progresivament les transformacions
provinents de la cultura cristiana. Així, aquest investugador afirma que
"l'annaliste semble n'avoir prévu ni plan, ni

division en livres et chapitres; il

écrit à mesure, ou dicte, année après année. Il continue
commencée; dans la plupart

souvent une ouvre déjà

des cas cette ouvre est anonyme et sort des

de prestige, comme les évêchés, les

milieux

monastères, les cours"72.

Per altra banda, els cronicons vindran definits pel mateix Lacroix com "une
codification de faits et de dates" i afegeix que "dans sa forme mediévale on la distingue
mal de l'annale"73, tot confirmant, potser, que tant l'annal com el cronicó tenen una
mateixa funció i un estil ben semblant de redacció, amb resultats clarament
intercanviables. És per això que ací els prenem a consideració sense fer-ne una distinció
precisa, ja que al nostre parer aquesta és pràcticament impossible.
Centrant-nos, però, en els exemples catalans, cal dir que en aquells textos les
notícies de caire històric vénen anotades de forma succinta i bàsicament es tracta de
cronologies que els diversos escrivans malden per "il.lustrar" amb fets que ells
consideren importants. Les anotacions solen ser analítiques i eixutes, en llatí, i sovint
enllacen amb la història francesa -dels francs-, encara que hi poden aparéixer elements
72

Ibidem, p. 36.

73

Ibidem, pp. 37-38.
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provinents de les cronologies dels papes de Roma i dels emperadors. Més específiques
de cada centre productor, hi podem trobar anotacions referides als esdeveniments
propis de cada casa (fundació, comtes protectors, abats, llistat de morts...). Encara,
s'inclourien les "anotacions annalístiques pròpiament dites, fetes contemporàniament als
esdeveniments que hom ha tingut interès a consignar" com afirma Miquel Coll i
Alentorn74. Caldria assenyalar, darrerament, que la historiografia catalana medieval
compta amb dues mostres de cronicons i annals ben definides i generadrius de dues
famílies: el Rivipullensis, del segle XI, i el Barchinonensis, del XII.
Però aquesta possibilitat de manufacturar la història, amb un interés solament -i
simplement- recordatori, memorialístic i quasi burocràtic, havia de patir una evolució
lògica75 que, tanmateix, no està massa clara76. Dels llistats annalístics passarem a un text
com el de les Gesta comitum Barcinonensium -la primera redacció del qual es produeix al
segle XII, encara que serà continuada durant bona part del XIII-, en què es pot
constatar aquest canvi. Les Gesta tintran valor, segons Rubió i Balaguer,

74

Vegeu la tipificació dels elements que integren els cronicons a COLL I
ALENTORN, M.: op. cit., p. 24.
75

Les Gesta comitum Barchinonensium representarien el "punt culminant" de l'escola
historiogràfica de Ripoll, segons COLL I ALENTORN, M.: op. cit., p. 54.
76

Vegeu-ne els dubtes que planteja aquest pas a RUBIó I BALAGUER, J.: Història
de la literatura catalana, vol. I, Abadia de Montserrat, 1984, pp. 111-112.
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"com a indicis per a estudiar la possible formació d'un sentit històric original en
el terreny ideològic. Aquest sentit és netament nacional i patriòtic"77.
De més a més, "els cronicons encara no són història, però les Gesta, sí"78. Amb què ens
trobem davant un producte historiogràfic amb una prístina voluntat d'elaborar la imatge
de la història tot aprofitant dades i elements que remarquen la idea d'un caràcter
nacional, la qual cosa s'adiu perfectament amb les circumstàncies político-socials de la
Catalunya emergent.
Tanmateix, l'existència -i de vegades la continuació- dels esmentats annals i
cronicons en els diversos monestirs79, anava a marcar, encara durant segles, la
concepció d'elaborar la història i això, depenent clarament dels models ja vists. De
manera que si per la cronologia i per les actituds ideològiques dominants en el camp de
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Ibidem, p. 111.

78

Ibidem.

79

La trajectòria dels cronicons i annals ve definida succintament per COLL I
ALENTORN, M.: op. cit., p. 25: " Alguns d'aquests cronicons, a causa de llur interès
purament local o a l'isolament i estancament cultural en què van viure els centres on van
ésser produïts, van limitar-se a ésser continuats durant un temps més o menys llarg fins
a quedar estroncats definitivament. D'altres, en canvi, per les raons contràries, van ésser
objecte de múltiples c`òpies, i per tant amb abasts cronològics diversos, i molts cops
van ésser enviats a d'altres centres culturals on hom va continuar-los amb notícies que
atreien l'atenció de llurs nous posseïdors, de manera que els més divulgats dels nostres
cronicons constitueixen veritables famílies amb un tronc principal ramificat en múltiples
branques col.laterals".
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la historiografia, el País Valencià -un territori constituït com a tal al segle XIII- no deuria
presentar exemples de cronicons i annals monàstics, la bona veritat és que per la inèrcia
que comporta tota tradició, encara ens és possible de trobar alguns manuscrits
d'aquestes caractarístiques. Ens referim, concretament, al Cronicó de Benifassà, elaborat ja
als segles XIV-XV i a l'Abaciologi de la Valldigna, redactat al segle XVI, però el qual
possiblement en recull un altre d'anterior, com tot seguit veurem.
Pel que fa al Chronicon Benifaçani, val a dir que ha estat editat en dues ocasions.
La primera, al Viage literario, del pare Villanueva80, i, més modernament, per Arcadi
Garcia i Sanz81. El cronicó, un text breu i redactat en llatí, prové en última instància dels
textos historiogràfics de Ripoll, ja que deriva del Dertusense II, que, al seu torn, és un
descendent del Rivipullensis. És, per tant, i en paraules del seu editor modern, "un
membre més de la família Dertusense II, i com un refillol de la tradició ripollesa"82, encara
que ja es va eliminar la part antiga provinent de Ripoll i Sant Joan, que segurament no
interessava massa als monjos de Benifassà. Però, a més d'aquella clara filiació, el cronicó
benifassanenc revela també la influència de la historiografia "valenciana" -de la ciutat de
80

Vegeu VILLANUEVA, J.L.: Viage literario a las iglesias de España, vol. V, Madrid,
180?, pp. 236-240.
81

Vegeu GARCIA SANZ, A.: El cronicó de Benifassà, Castelló de la Plana,
MCMLXXIII.
82

Ibidem, p. 17.
57

València-, en tant que incorpora elements que només podien tenir aquella procedència,
com ara el de la datació de la rendició de la ciutat de l'Horta, que hi apareix com el 9
d'octubre de 1238, quan havia estat el 28 de setembre del mateix any, dada que sembla
provenir de la Costum de València83.
A banda d'aquesta qüestió, el cronicó de Benifassà

dóna notícies de la

conquesta de Tortosa (1148) i de la d'Almeria (el 1147), aporta

notícies

tan

"exòtiques" -però ben transcendents a l'Europa cristiana del moment- com la presa de
Jerusalem per Salà ad Din, el 1187, i passa a constatar aspectes ja més particulars, referits
a la fundació i al funcionament de la comunitat cisterenca de Benifassà, sense oblidar
l'anotació de la mort de Jaume I, fundador del monestir. Després d'aquesta primera part,
els interessos dels autors es desvien cap a notícies que majoritàriament fan referència a
empreses militars del segle XIII. Posteriorment s'endinsa en altres aspectes que semblen
de característiques més populars i que són freqüents en altres textos dels segles XIV i
XV: esdeveniments catastròfics de repercusió més o menys generalitzada (pestes, fams,
terratrèmols, plagues...), que evidentment colpien la sensiblilitat de la societat del
moment. A. Garcia i Sanz ho explica en tant que
"en les darreres dècades del segle XIV i les primeres del XV el nostre país i el
nostre poble estaven dominats per un estat anímic col.lectiu de calamitats generals i que
83

Ibidem, pp. 18-19.
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aquestes eren el centre d'atenció de les gents"84.
Tot amb tot, el Cronicó de Benifassà és un text més de la historiografia catalana
general, que tot i els seus lligams amb la ciutat de València, encara no mostra cap
dependència ideològica absoluta del centre del regne, sinó que més aviat presenta un
interés semblant per tot allò que s'esdevé a la Corona d'Aragó o fora de les nostres
fronteres.
En un altre extrem del País, al monestir també cisterenc de Santa Maria de la
Valldigna, i ja pròxims a a la meitat del segle XVI, uns monjos d'aquella comunitat
donaven testimoni -en un paper de difícil classificació85- de la pervivència en la
memòria col.lectiva dels cenobis de la confecció de textos de les característiques dels
cronicons i annals que hem vist suara.
El text que ens ocupa havia passat desapercebut als historiadors contemporanis,
fins que va ser detectat per V. Garcia Edo86 i ha estat editat i anotat per F. Garcia i J.
84

Sobre el contingut del cronicó, vegeu ibidem, pp. 10-20. La citació, p. 20.

85

Hem tingut dubtes a l'hora d'incloure aquest paper en el present apartat, ja que
cronològicament l'excedeix -fou redactat a mitjan segle XVI. Tanmateix, els trets interns
del text ens hi permeten de veure una derivació de l'activitat annalística dels monestirs
en segles anteriors. D'innovacions lògiques o presumibles -tot atenent la difusió d'altres
obres i corrents historiogràfics de major entitat, que sens dubte eren conegudes pels
monjos de la Valldigna-, no se'n troba cap, si hom exceptua l'ús del castellà i el marcat
caire econònico-administratiu de les notícies reportades, com tot seguit comentarem.
86

Vegeu GARCIA EDO, V.: El archivo de la Orden de Montesa, Onda, 1977.
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Trenchs87. Tanmateix, segurament havia estat utilitzat en la confecció de diverses obres
relatives a la Valldigna88.
L'estructura de l'abaciologi, caòtica i desordenada, tant cronològicament com
fisn i tot lingüísticament, ja que el castellà s'introdueix de manera absurdament arbitrària,
presenta però una certa coherència que revela la intencionalitat del seus autors. En
primer lloc, hi ha un primer fragment que sembla que "es va escriure abans i amb
independència de la resta", com afirmen els seus editors89 -potser al segle XV. Després
continua una segona part on s'han anat compilant les notícies a mesura que han estat
trobades, generalment als protocols notarials o altres documents que servava la mateixa
comunitat religiosa90. El contingut d'aquest paper es troba clarament condicionat per la
intencionalitat dels autors: es tracta d'una mena de catàleg on hom intenta recollir tots
aquells fets remarcables -sobretot des del punt de vista de donacions de privilegis o
d'altres prerrogatives econòmiques concedides per diversos personatges- que s'han

87

GARCIA, F.-TRENCHS, J.: Un abaciologi del monestir de Valldigna (1295-1536). Una
crònica monàstica medieval, València, 1983 [És tirada a part del mateix text, publicat als
Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre].
88

Vegeu ibidem, p. 7, on es llança la hipòtesi del seu ús per part d'autors del segle
XVII i XVIII.
89

Ibidem, p. 6.

90

Sobre les parts de l'abaciologi i la composició, vegeu ibidem, pp. 6-7.
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esdevingut durant el període dels abats perpetus (1298-1460) i comandataris (14601536)91. El fet que el text no aporte dades posteriors al 1536, data en què comença el
període dels abats trienals, ens sembla prou significatiu: es tancava una etapa del
monestir i calia disposar d'aquelles informacions que podien ser útils per tal de defensar
els drets adquirits pels monjos

al llarg de dos-cents anys. Això explicaria el

particularisme de les notícies -la Valldigna- i la temàtica econòmica gairebé omnipresent
i exclusiva, tret d'algun cas excepcional. En resum, es tractava d'una derivació dels antics
cronicons, empeltat de la dinàmica burocràtitzant que començava a imperar i que
obligava constantment a presentar proves documentals en qualsevol procés
administratiu: per això era necessari disposar d'un "catàleg" a què recurrir, si venia el cas.
En el fons, es tornava en certa manera a la funció "recordatòria", a què ja ens hem
referit, dels primers annals i cronicons.

91

Les dates provénen d'ibidem, p. 11.
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4.2. De la història universal a l'anècdota local.

A la ciutat de València -l'únic centre urbà del regne capaç de generar
historiografia, si deixem de banda els monestirs, durant el segle XV- la producció
manuscrita d'"històries", "annals" i "cròniques" anava a prendre una dimensió fins
aleshores desconeguda. Ja veurem com els mateixos centres de poder urbà en seran els
promotors d'algunes d'aquestes empreses92. Però, ara, centrarem la nostra atenció en la
historiografia que ens ha pervingut. No és abundosa ni tampoc brillant. No té present la
tradició tantes vegades esmentada de les grans cròniques àuliques i, encara, no fa
presuposar la florida deles grans textos del segle XVI. En certa manera, viu al redós d'un
passat molt més remot -el dels annals i les compilacions universals- i acaba refugiant-se
en allò que podem considerar les primeres mostres de "dietaris", bé que incloses en
textos més amplis, els quals participen de vegades de les característiques de molts dels
subgèneres que podem inferir: la crònica universal, l'annal esquelètic i esclereotipat, la
crònica dels fets viscuts -que s'enlaira, de tant en tant, quan les empreses militars ho
permeten-, i el dietari. Possiblement, la situació a la historiografia del moment obeeix
92

Parlem d'iniciatives com la del Libre del bé y del mal, el Libre de Memòries de la ciutat de
València, i, segurament, el Libre de Antiquitats, els quals però no veurem en aquest apartat,
ja que el seu màxim desenvolupament es donarà als segles XVI i XVII.
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l'estat d'un estadi de canvis culturals no assolit completaament. I això, malgrat que en
altres camps de la cultura, València esdevé la capdavantera, dins la Corona d'Aragó.
Com s'explica, per exemple, la profusió de versificadors autòctons, de la talla d'Ausiàs
March o Jordi de Sant Jordi, al costat de novel.listes com Martorell i segurament
l'anònim autor del Curial, i l'absència d'un sol cronista destacat que siga parangonable a
Muntaner, posem per cas, l'obra del qual era ben coneguda a la ciutat del Túria? La
resposta no té una fàcil contestació. Si, en un moment donat, l'existència de les quatre
grans cròniques pogué omplir el buit que, coetàniament, es donava en la novel.lística del
país, potser caldria veure en la presència d'aquest desenvolpuament de la "novel.la de
cavallers" -el cas del Tirant, però, potser, d'altres obres originals o traduïdes- un substitut
més acord amb els gustos del temps. Còpies de les cròniques àuliques, en circulaven per
València, i, en el cas de la de Jaume I, el text era reverenciat i salvaguardat amb zel. Per
què aquella presència no estimulà la seua continuació, en nous textos, és una qüestió que
mai no sabrem. El que compta, però, és allò que ens ha arribat.
Encara, caldria tenir en compte que altres textos han desaparegut però, tots
plegats, no passen d'una dotzena les obres que, entre els segles XIV i XV es van produir
al regne de València i de les quals en tinguem, si més no, constància93. Nosaltres, en

93

Encara que és ben conegut, cal tenir en compte que sobre aquesta producció cal
veure el tantes vegades citat ALMARCHE, F.: op. cit.
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aquest apartat, tempatarem de veure quatre textos produïts a les terres valencianes, un
d'ells d'inèdit i pràcticament desconegut per la crítica especialitzada i que, sense cap
dubte, reclama una major atenció.

4.2.1. La Crònica universal de 1427.
Amb aquest títol es coneix un manuscrit conservat a la Biblioteca Nacional de
Madrid i que fins al moment no ha estat editat (sig. 17.711). El primer a donar notícies
sobre el mateix fou P. Bohigas i, en segon lloc, tot dedicant-li una més detallada atenció,
el trobem recollit a l'important treball de Coll i Alentorn94. El paràgraf que li dedica, val
la pena de reproduir-lo, ja que ens pot servir de base de cara a un futur estudi d'aquesta
obra valenciana:
"Dos anys més tard de la data de la crònica anterior era acabada, segurament a
València, la que podríem anomenar Crònica universal de 1427. Es tracta d'un text de
menors proporcions que els estudiats abans i que té per fonament principal el Speculum
de Vicenç de Beauvais i les cròniques dels papes i dels emperadors de Martí de
Troppau, abundantment interpolats ambdós textos amb narracions de caràcter
llegendari. Quant als capítols dedicats a la història catalana, es fa difícil d'assenyalar-ne la
font, a causa de la forma extraordinàriament resumida amb què la tracta. També aquí
94

Vegeu COLL I ALENTORN, M: op. cit., p. 355, on dóna la referència de Bohigas.
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intercala narracions llegendàries d'origen incert. Acaba la narració amb nombroses notes
de fets diversos dels temps d'Alfons el Magnànim i dedica especial atenció als
esdevinguts a València i al seu regne"95.
La localització i lectura de la Crònica a què ens referim, ens permet d'aportar més
dades. El text, que va pertànyer a la biblioteca de Pasqual de Gayangos, com testimonia
el segell de la primera pàgina, ens ha pervingut mutilat -ja que hi manca el primer o
primers fulls- i comença amb un interessant pròleg on es pondera la vàlua de la Història,
tot fent referència a la Bíblia com a principal font, i als autors clàssics grecs i llatins.
Tot seguit, la nostra crònica passa a resumir els primers llibres "històrics" de la
Bíblia: el Gènesi (f. 8r.), l'Exode (f. 48r.), el Levític (f. 56r.), els Números (f. 62r), el
Deuteronomi (f. 71v.), el llibre de Josué (f. 77r.), el dels Jutges (f. 83r.), tot continuant,
després, amb els quatre llibres dels Reis (f. 91v.).
En arribar a l'època del naixement de Jesucrist, la crònica fa una extensa relació
de la naixença del Crist i de la seua vida i Passió, per a la qual remet sovint als Evangelis
(f. 108v.). Quan arribem a aquest punt, l'autor adverteix que "ací són acabades totes les
ystòries del testament vell e novell, e proseguex l'orde ystorial dels emperadors, papes e
reys" (f. 128r.).
Iniciada la història de l'Imperi Romà, la qual repassa emperador a emperador,
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Ibidem.
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continua amb la dels papes de la cristiandat -fent especial esment de la persecució dels
primers cristians i el seu martiri a mans del pagans- i comença a cobrar i interés per al
nostre país en arribar al f. 148r., on trobem "en l'any de nostre Senyor DCCCCLXII fon
conquistada Catalunya". Seguint, doncs, la cronologia dels emperadors germànics i dels
papes, l'autor comença a inserir notícies històriques sobre Catalunya i Aragó i, a partir
del f. 156r (on trobem "Com catalunya se mesclà en Aragó"), de la Corona
conjuntament.
No deixa de sobtar que el compilador -o el copista- que sense cap dubte fou
valencià -com ho testimonien els trets lingüístics i l'interés per la ciutat i el regne de
València a la darrera part del text-, descriga tan fredament la conquesta del regne per
Jaume I. Tenint en compte la importància d'aquest fet per al país, i l'especial reverència
que el mateix feia al rei en Jaume, "de bona memòria", els fets de la conquesta no
sobresurten en res. Heus-los ací, com a mostra de la nostra crònica, inserits dins el
regnat del rei fundador96:
"Començà a regnar lo bon rey en Jacme d'Aragó e regnà LXIII anys. Aquest fou
molt fort e gran bataller, molt savi e molt prosperat. Aquest pres per muller la filla del
rey de Castella, la qual hac nom Elionor, de la qual hagué hun fill que hac nom Alfons,
lo qual morí en vida del pare. E aprés morta la reyna, pres per muller la filla del rey
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El regnat de Jaume I s'inicia al f. 159v.
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d'Ongria, de la qual hagué dos fills, ço és, Pere e Alfonso, lo qual Alfonso no
visqué molt, que morí en vida del pare. Axí metex hac tres filles, ço és, Yolant, muller
del rey de Castella, Elisabet, muller del rey Felip de França, e Costança, muller del duch
d'Ostalrich. Aquest Jacme, estant en hedat de XVII anys, ço és, en l'any MCCXXX,
passà ab gran navili e molta gent d'armes en Malorcha e pres aquella de poder de
serraïns. E fornida e posada aquella en bona

defenció, tornà-sse'n en Barchinona.

Enaprés, en l'any MCCXXXVIII vengué a València e, hagudes grans batalles ab los
serraïns, baronívolment pres València. E aprés X anys pres Xàtiva e Muntesa e tot lo
regne de València, feta gran matança de moros. E açò fet, com lo rey en Jacme fos
tudor del fill del rey de Castella, qui era xich, encara anà a Múrcia e pres aquella, aprés
moltes batalles, de poder dels serraïns. E pres Alacant, Elig e Oriola e moltes altres
viles. Enaprés lo rey de Castella fet hom per a regir son regne, féu qüestió al dit rey en
Jacme del regne de Múrcia, dient que era de la sua conquesta. E entreuments los legats
del papa, fou judicat que per les messions que.l rey en Jacme havia fetes en la conquesta,
que li fos donat tot ço que és dintre lo regne de València, ço és, Alacant, Elch, Oriola,
Guardamar, la Vall de Elda, Ayora, ab tots lurs tèrmens. E esdevench-se en aquell
temps que Uzmén, capità del rey de Granada, vench ab gran

cavalleria de serraïns a

Biar. E lo rey en Jacme e lo gran cavaller l'infant en Pere, son fill, vingueren ab gran gent
contra aquell e en lo camp de Biar agueren batalla e foren vençuts los serraïns e feta
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gran matança de aquells. E los qui romangueren de aquells fugiren en lur terra. E lavors
lo rey en Jacme, tornant-se per Xàtiva, vench Alzezira e aquí fonch malalt e portaren-lo
en València en una litera e morí aquí".
Les notícies sobre els diversos regants dels monarques de la Corona d'Aragó,
són més o menys extenses, però l'autor sempre destaca la seua personalitat -tot seguint
les pautes de fer-ne una bona propaganda de la monarquia, com ja hem vist més amunt, les seues gestes més remarcables i, en arribar als temps d'Alfons el Magnànim,
comença a augmentar la quantitat de notícies referides a València i el seu regne. Cal
pensar que aquella fou l'època en què va viure el nostre desconegut autor o compilador
i, per tant, és ben natural que afegesca més notícies. No arriba, però, a ssolir la
freqüència del que ens permetria de parlar d'una "dietari", sinó que només fóra una
forma incipient de dietari. De fet, la darrera de les notícies (f. 175r.) ja forma part
d'aquesta mena de bloc:
"En l'any MCCCCXXVII lo riu de València Guadaluvar vench molt gran e molt
fort, que derroquà lo pont del Temple e de la Mar e somogué dues arcades del pont de
la Trinitate entrà en la Trinitat e en lo Real, en statura de V palms. E derrocà moltes
cases e hedeficis en lo camí dels Serrans, e féu molt dan en los camps. Axí mateix féu
gran mal en Aragó e per tota la ribera del riu avall, tro en València".
Per tant, el recorregut per aquest paper del segle XV, ens permet de veure com
68

aquesta mena de compilacions o històries universals, s'iniciaven amb la creació del món
(o en qualque altre moment que l'autor o el copista considerassen destacat), repassaven
la història bíblica -recordem el Déu fonamentador de tot-, cristianitzaven els
historiadors clàssics romans i continuaven amb els textos de les cròniques generals més
coneguts, fins arribar a la història nacional, en la qual es permetien tota mena
d'interpol.lacions, afegits -com ara llegendes, etc.-, i acabant amb esdeveniments
particulars i localistes. En certa menera, aquestes obres estaven marcant el camí que
seguiria gran part de la historiografia posterior.

4.2.2. El Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 97.
Un dels primers aspectes que crida l'atenció en aproximar-nos al text que ens
ocupa ara, és la qüestió del títol amb què és conegut. Fins ara, l'única edició completa
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Pel que fa a aquest apartat, seguim ben de prop el text que ja elaboràrem a la
nostra "Introducció" a MIRALLES, M.: Dietari del Capellà d'Alfons el Magnànim, València,
1988, pp. 7-24. Després d'aparéixer aquesta selecció nostra, hom ha publicat de bell nou
el text sencer, sense aportar, però, cap nova dada i, de més a més, sense fer constar la
nostra edició ni les idees que hi n'extrau de la mateixa. Vegeu-ho, per curiositat, a
CABANES PECOURT, M.D.: Dietari del Capellà d'Alfons V el Magnànim, Saragossa, 199
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que se n'havia fet l'anomenava Dietari del capellà d'Anfós el Magnànim98, i així és com el
podem trobar citat als diversos estudis que han parat esment en ell. Tanmateix, el
manuscrit més antic que ens l'ha conservat ens el presenta com Libre de les Cnòniques
d'Espanya e dels actes e fets del temps present en intitular-lo a l'inici de la "Taula", i de forma
semblant fou enregistrat per bibliògrafs com Ximeno99, tot seguint el que es pot llegir a
la primera pàgina del manuscrit. No obstant això, quan al segle XVIII es feren diferents
còpies del text, hom preferí anomenar-lo Dietari, i és així com ha estat conegut arreu.
Aquestes diferències de criteri a l'hora d'escollir el títol per a un mateix text, no
fan altra cosa que revelar un dels trets més remarcables de l'obra, ja que aquesta conjuga
aspectes propis de la "crònica universal" amb aquells altres peculiars d'un "dietari", més
clarament que no la crònica que acabem de veure suara.
Pel que fa als trets cronístics de l'obra del capellà del rei Alfons, val a dir que
aquests vindran configurats per dos grans grups de notícies. En primer lloc caldria situar
els reculls i refoses d'altres textos relators d'una història remotíssima, ço és, des de la
creació d'Adam a la conquesta de València per Jaume I, passant per Roma, Carlemany,
l'origen de Catalunya, etc. Aquesta intenció de compilar una història universal, d'altra
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Vegeu SANCHIS I SIVERA, J.: Dietari del capellà d'Anfós el Magnànim, València,
MCMXXXII.
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Vegeu XIMENO, V.: op. cit., tom II, p. 350.
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banda, estava ben d'acord amb els corrents propis del segle XV, tot i que pel tractament
donat als textos, es troba més a prop dels vells cronicons i annals, que va conéixer sense
cap dubte i els va utilitzar. De fet, alguna de les parts no és altra cosa que la còpia de
textos més antics, com ha assenyalat J. Perarnau100. El segon punt ve determinat per les
parts de l'obra en què intenta continuar les tendències d'allò que havia estat la
historiografia tradicional catalana de la Corona d'Aragó, ben delimitada pels diferents
regnats que tractava i amb clares característiques àuliques, si no directament "escrita"
per reis.
Pel que fa a la categoria de "dietari", el text del capellà del Magnànim aporta molt sovint entremesclades amb les altres temàtiques a què hem fet referència- notícies i
anècdotes pròximes al món quotidià de l'autor: és així com hom pot trobar-hi
interessants detalls de la vida diària de la València del XV, sobretot a la darrera part de
l'obra, configurant-se, doncs, en veritable aplec d'esdeveniments gairebé sempre
considerats extraordinaris als ulls dels contemporanis101.
Tanmateix, l'autor no reeixí massa en cap de les dues -o tres- vessants de la seua
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Vegeu la ressenya 6769 publicada per PERARNAU I ESPELT, J. a Arxiu de
Textos Catalans Antics, núm. 10, Barcelona, 1991, pp. 608-609.
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Editem, en apèndix, a aquest mateix treball, una selecció d'aquesta part que,
òbviament, és la més interessant per tal d'entreveure el tarannà de l'autor, la vàlua d'allò
escrit i el que podem considerar com el naixement del gènere dietarístic en aquestes
terres del sud del país.
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obra: com a compilador d'una història universal, acceptà sense crítica ni meditació tota
mena de notícies; com a redactor d'una crònica règia li mancà la capacitat globalitzadora
i no assolí el traçat d'un pla general per als seus escrits i, darrerament, com a dietarista,
les notícies que aportà, en ocasions són tan esquemàtiques que no passen d'un simple
enunciat. Malgrat tot, l'obra del capellà ofereix altres atractius -com ara la constatació de
certs fets, les descripcions brillants d'alguns esdeveniments als qual assistí i, àdhuc, la
ingenuïtat en valorar-ne d'altres-, que la converteixen en una de les més importants de la
historiografia valenciana del segle XV.
Per un altre costat, un aspecte que encara no ha estat resolt, és l'atribució del
text a Melcior Miralles. Sempre s'havia tingut aquest text per anònim, i solament canvià
aquesta creença amb l'edició de Sanchis i Sivera, el qual, no sense una tasca ben
encomiable, aconseguí dilucidar de forma si més no prou convincent, la paternitat de
l'obra. És així que, des de la seua edició, hom ha atribuït a Melcior Miralles (1419?-1502)
la redacció del text.
Cal reconéixer que mai no resulta fàcil fixar els autors d'obres catalogades
anònimes i atribuir-les a d'altres autors coneguts ha estat una de les formes més habitals
de resoldre el problema. Fins i tot no és estrany que a obres d'una reconeguda autoria
acceptada pel pas dels segles els haja estat posada en dubte -si no negada- per la
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moderna crítica textual102. És per tot açò que, no havent portat a terme una acurada
investigacaió sobre aquest punt -ara i ací- ens limitarem bàsicament a repetir el que
aportà periciosament el canonge Sanchis103, el qual, d'altra banda només posà en
pràctica allò que Almarche, sense passar de la teoria, havia suggerit104.
Així doncs, tot partint d'una notícia que, per pura casualitat ens conserva el
mateix text del Dietari, Sanchis aconseguí tramar una xarxa prou convincent, a la qual
nogensmenys hi ha encara algun dubte des del nostre punt de vista. La notícia a què ens
referim diu així:
"Dissabte, a VII de noembre (1477), hora de l'alba, mossén Nofre Ivanyes,
volent dir missa en l'altar del Pilar, d'en Jaume Eiximeno, notari, aparellat esperant que
tocàs l'alba, com se volc vestir, lo càzer li fonc furtat, lo qual era de la secrestia, de què
hi aplegaren. E fonc fet un altre càlzer ab los senyals de Luna e de Roig e de Garba, e
fonc donat a la sacrestia; e yo fiu albarà al dit mossén Nofre com havia rebut lo dit
càlzer e mès en la sacrestia".
Pel que hom pot deduir d'aquesta informació, l'autor era empleat a la Seu de
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Un interessant cas d'atribució d'autoria a un valencià a RIERA I SANS, J.: "La
invenció literària de Sant Pere Pasqual", Caplletra, núm. 1, València, 1987, pp. 45-60.
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Seguirem SANCHIS I SIVERA, J.: op. cit., pp. XII-XVIII.
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Vegeu ALMARCHE, F.: op. cit., pp. 61-63.
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València i l'encarregat de rebre-hi els objectes de la sagristia era el sots-sacristà, dignitat
eclesiàstica que en aquell moment sustentava un clergue anomenat Melcior Miralles.
Aquesta informació, i alguna altra més aportada per Sanchis -tot i que no la de la notícia
d'haver estat nomenat capellà del rei Magnànim-, ens permeten, doncs, entreveure com
a francament possible l'atribució del text a l'esmentat personatge catedralici.
Fos com fos, dilucidar el nom de l'autor del nostre text no és cap qüestió
fonamental. Ens és suficient saber que fou un clergue -amb tot el que això representa
per a conéixer el bagatge cultural d'un autor- que acompanyà el rei en les seues
campanyes italianes i que, després de viure un cert temps a la Nàpols nouconquerida -la
frontera de la Corona d'Aragó al segle XV-, tornà a València i començà a contemplar els
esdeveniments molt més allunyat del seu centre que no ho havia estat fins aleshores. Si
fou Melcior Miralles o no el redactor del Dietari, tant se val: segurament hi havia una
desena de clergues servidors de la casa reial a la cort napolitana que, dalt o baix, podrien
haver-lo escrit sense que en variàs massa el resultat final.
Respecte al contingut de l'obra, aquest pot dividir-se en una sèrie de parts, més o
menys fàctiques, per tal de resumir-lo i donar ací el seu esquema. A la primera, aquella
que s'ajusta al ja esmentat títol de Libre de les canòniques d'Espanya..., hom constata la
refosa de textos de la historiografia tradicional medieval, com ja hem esmentat105. I s'hi
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Vegeu més informació sobre les fons del capellà, vegeu SANCHIS I SIVERA, J.:
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pot advertir la intenció d'"universalitat" a què ens hem referit. És el mateix autor qui ens
indica que
"... aquesta obra fon treta de les Canòniques e llibres dels passats e antics en les
quals és breument atrobat l'estament d'Espanya, del començament del món tro al dia
present, quales gents e quals prínceps e senyors la han posseïda, senyorejada e
governada"106.
En aquesta part apareixen personatges com Jafet, els romans, els gots,
Carlemany, els reis d'Astúries, els d'Aragó i els comtes de Barcelona, des d'on s'enllaça,
ben intencionadament, al nostre parer, amb els Trastàmares: la intencionalitat
propagandística torna a ser-hi present. En aquesta primera part, també, s'hi troben unes
lloances a les tres ciutats més importants de la Corona d'Aragó (Saragossa, Barcelona i
València), les quals són equiparades, en inclore's unes altres descripcions, a Roma i
Troia.
La segona part és, encara, més miscel.lània que la primera, i juntament amb un
llistat dels papes que són estats fins Calixte III, el nostre Alfons de Borja, ens trobem
notícies referides sobretot a la catedral de Valaència que, sense cap dubte, Miralles va
transcriure d'altres textos més antics. Aquesta part és, potser, la menys reeixida.
op. cit., pp. XX-XXII.
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Ibidem, p. 1.
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A la tercera, després d'un breu repàs a la història universal on es repeteixen
moltes dades ja esmentades a la primera, trobem altra vegada una breu revisió dels reis
de Catalunya-Aragó que, de bell nou, tornen a enllaçar amb Ferran, el d'Antequera, i el
seu fill Alfons, amb qui realment s'inicia un nou aspecte dins el conjunt del Dietari. A
partir d'ací, l'interés que presenta el nostre text augmenta clarament, car les descripcions
dels esdeveniments van fent-se més minucioses i sentides. En ocasions, fins i tot, plenes
de detalls dignes dels millors historiògrafs de la tradició catalana. Són ben destacables els
episodis de la conquesta d'Iscla, la presó del rei a Milà i, sobretot, la seua entrada
triomfal a Nàpols, així com la coronació de l'emperador i l'emperadriu a Roma i la seua
estada junta al Magnànmim, amb esplèndides descripcions de festes i esplais que
reflecteixen perfectament el modus vivendi dels ociosos senyors de les corts del XV.
La quarta part és, per contra, allò que més s'apropa a un "dietari" i, juntament
amb la darrera, configuren un elnc de notícies molt útils per a conéixer els
comportaments dels homes del XV valencià, en aspectes ben diversos.
A la cinquena part hom hi troba una interessant relació dels esdeveniments de la
guerra que mantingueren Joan II i el seu fill i hereu Carles de Viana. És, potser, amb la
part que s'ocupa d'Alfons el Magnànim, una de les més aconseguides de l'obra.
La sisena se centra fonamentalment en la descripció de la guerra del remences al
principat de Catalunya. Aquesta part, al contrari de l'anterior, no sembla que despertàs
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tant l'atenció del nostre capellà: ben aviat comencen a introduir-s'hi notícies alienes a
l'esmentat assumpte i, a més, és ben palesa la poca simpatia que li inspira la causa dels
catalans, els quals s'han donat a altres senyors que no al seu natural, el legítim successor
d'Alfons el Magnànim.
La setena de les parts i darrera, hom troba un ben atractiu conjunt de notícies
d'interés merament local que, contràriament a d'altres anotacions de caire dietarístic,
assoleixen una certa maduresa en la redacció. Sembla fins i tot ser d'una altra mà.
Presenten, també, una major cohesió narrativa.
Hi apareixen informacions sobre un període de pluges prolongades que causà grans
danys al regne de València i d'altres llocs, se'ns assabenta de l'activitat del predicador i
visionari Agostí Ferrandis o, entre d'altres coses, se'ns fa parar esment sobre les últimes
manifestacions del problema dinàstic amb Jaume d'Aragó.

4.2.3. L'anomenada Crònica de Pere Maça.
El tercer dels textos importants que prenem a consideració en aquest apartat, és
l'anomenad Crònica de Pere Maça, un títol que li donà el seu editor modern, J. Hinojosa
Montalvo107. El manuscrit de la mateixa, servat a l'Arxiu de la Catedral de València (sig.
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Vegeu HINOJOSA MONTALVO, J.: Crónica de Pere Maça, València, 1979, a qui
seguim majoritàriament en aquest apartat.
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676), no havia estat editat fins als nostres dies i, com en els casos anteriors, no
presentava títol original.
El contingut de la crònica pot inscriure's de manera global en allò que hem
anomenat històries universals o compilacions, tret del fet que presta una marcada
atenció a les gestes portades a terme pel cavaller valencià don Pere Maça de Liçana108.
encara, el pla de l'obra fa l'efecte de ser una mica anàrquic. Però, vejam-ne més
detingudament el contingut.
Aquesta crònica, de dimensions molt més reduïdes que les dues anteriors,
coincideix però en el "tipus" de notícies que aporta. Així, comença preocupant-se de
temes que podríem anomenar universals o generals -els emperadors, els papes, els reis
d'Aragó- i acaba narrant esdeveniments purament locals, de la ciutat de València.
Cronològicament abasta des del 1171 -data de la mort de l'arquebisbe sant Tomàs de
Canterbury- i acaba el 1430, que és fins on arriba el fragment conservat que, ben
clarament, continuava109.
Si agrupem les diverses notícies per temes, hi podem confegir tres apartats, tot i
que al text apareixen més o menys mesclats. El primer d'ells estarà integrat per
108

Sobre aquest cavaller, vegeu RIQUER, M. de: Vida i aventures de don Pero Maça,
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No deixa de ser una mica sorprenent la interpretació de HINOJOSA
MOLTALVO, J.: op. cit., p. 10, fa del reclam amb el mot "vench" que hi apareix.
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successos de caire universal. A més de l'esmentat assassinat de sant Tomàs, l'autor
destaca alguns papes -amb la seua nacionalitat i els esdeveniments més destacats de la
seua hègira-, i els emperadors que tinguren un major enfrontament amb el papat. Altres
notícies de caire general que s'hi narren són les Croades, algunes invasions de pobles
orientals, la dissolució del Temple, la Guerra dels Cent Anys, etc.
Un segon bloc que es pot destacar és conformat per les notícies que es
refereixen als monaques de la Corona d'Aragó, especialemnt des de la unió de Catalunya
i Aragó. De fet, en aquests epígrafs, l'autor fa esment especial de les gestes que
realitzaren a l'exterior, restant els problemes interiors gairebé al marge. Una excepció cal
fer respecte del problema del Compromís de Casp, en el qual l'autor explica
l'enfrontament d'un i altre bàndols. Finalment, durant el regnat d'Alfons el Magnànim, el
cronista comenta les empreses militars del rei i, especialment, aquelles en què participà
més destacadament el noble Pere Maça, aspecte que li fa creure a Hinojosa que aquest
era el destinatari del text que ara ens ocupa.
El tercer bloc vibndrà definit per notícies de caire necrològic, epidèmies,
sequeres, terratrèmols i d'altres catàstrofes esdevingudes en terres del regne de València.
Les fonts que Hinojosa Montalvo110 ha detectat són diverses i, com és obvi,
diferents si es tracta de notícies de tipus universal o si es tracta d'esdeveniments
110

Vegeu HINOJOSA MONTALVO, J.: op. cit, pp. 15-18.
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nacionals. Pel que fa als primers, hom ha detectat els Annales de Tolomeu de Luca i el
Chronicon pontificium et imperatorum de Martí Oppaviensis. Pel que fa a les notícies de caire
nacional, el cronista degué conéixer la historiografia catalana anterior: l'anomenada
Crònica de Sant Joan de la Penya, i les cròniques de Desclot, Muntaner, Pere el Cerimoniós
i, potser, la de Jaume I.
Per últim, cal advertir que el text és anònim i que el seu estudiós modern,
l'esmentat Hinojosa, només s'atreveix a fer-lo valencià -com d'altra banda revelen ben a
les clres les característiques formals del llenguatge emprat i els coneixements sobre el
regne que demostra tenir-, i afegeix que segurament pensà a destinar el seu treball a don
Pere Maça de Liçana, com ja hem comentat111.
La visió sintètica d'aquesta obra que hem volgut oferir, ens permet d'afirmar,
novament, el que ja hem dit abans: aquesta mena de textos eren iniciats amb grans
supòsits -a l'ús, d'altra banda- i acabaven caent en l'anècdota local, tan legítima com
l'anterior i, de més a més, molt més útil per als nostres interessos actuals. Clar que els
autors no ho podien saber.

4.2.4. Els Annals valencians.
Un altre text que fins fa ben poc havia passat pràcticament desapercebut als
111

Vegeu HINOJOSA MNTALVO, J.: op. cit., pp. 18-19.
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estudiosos és el que ara ens ocupa. Els anomenats Annals valencians, ens han pervingut
en una còpia del segle XVIII (ms. 83 de la Biblioteca de l'Arxiu del Reial Convent de
Predicadors de València), i l'original, segurament del XV, es conservava a la Biblioteca
Maiansiana. No fa molts anys foren editats112. Aquesta obra participa de les
característiques de les anteriors en tant que, després d'esmentar els reis cristians del
món, s'inicia amb la creació de Catalunya, i passa a fer una cronologia des d'Adam fins a
la mort del rei Alfons el Magnànim. Continua amb la relació de les pestes que ha patit
València (la darrera és la del 1459), i passa als veritable annals, que donen notícies des
del 1352 fins al 1481.
Les notícies d'aquesta part, la més important del manuscrit, presenten un interés
desigual per a l'autor, i solen afectar tant personatges poderosos (papes, reis, nobles,
etc.), com les habituals notícies de catàstrofes, ajusticiaments a la ciutat de València o
notícies de les empreses militars dels reis d'Aragó a l'exterior. El cronista, d'altra banda,
només sembla mostrar un interés major en arribar a la gesta de la conquesta de Nàpols.
L'aspecte que podríem definir com més "dietarístic", també es pot constatar, i

112

Vegeu CABANES CATALà, M.L.: Anales valencianos, Saragossa, 1983. L'edició
del text, que a primera vista sembla pulcra, tot i que no segueix les normes bàsiques que
utilitza la catalanística actual, presenta un "Estudio preliminar" (de full i mig) que ha
estat criticat a bastament -a causa de les errades i contradiccions que presenta- per
PERARNAU I ESPELT, J., a la ressenya núm. 6746 que en féu al núm. 10 d'Arxiu de
Textos Catalans Antics, pp. 601-602.
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no són estranyes les notícies d'aquesta mena, sobretot a la fi, com és habitual en aquesta
mena de textos, les quals presenten un interés molt relatiu.
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4.3. Una historiografia menor: les anotacions dietarístiques dels notaris.

A més de les grans obres historiogràfiques valencianes d'aquest segle que
acabem de veure, encara hi ha d'altres textos, generalment molt breus i esparsos, que
poden aprofitar, d'un costat, per conéixer determinades notícies de caire generalment
local, i, per un altre, per ser-nos indici d'una activitat un tant peculiar desenvolpada pels
professionals de l'escriptura d'aquell moment, ço és, els notaris. Ens referim al que
tradicionalment s'han anomenat "efemèrides notarials", tot i que nosaltres ens estimem
més de denominar-les "anotacions dietarístiques". El "subgènere" s'inclou dins el que
hom denomina
"genres secondaires de l'historiographie (...) qui correspondent aux traditionnels
diarii, ephemerides, calendarii et commentaria, practiquement oubliés"113.
D'altra banda, aquestes efemèrides o notes no són altra cosa que l'embrió del
113

LACROIX, B.: op. cit., p. 41.
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que després s'anomenarà "dietaris", tal i com el mateix sant Isidor de Sevilla va apuntar
a les seues Etimologies:
"Genus historiae triplex est. Ephemeris namque appellatur unius diei gestio.
Hoc apud nos diarium vocatur. Nam quod Latini diurnum, Graeci ephemerida
dicunt"114.
De fet, la lectura de qualsevol dels reculls d'aquestes notes fa la impressió de ser
una part d'un "dietari" a l'estil del de Melcior Miralles o qualsevol altre115. En el cas
valencià, aquestes anotacions han passat també pràcticament desapercebudes i encara
està pendent una edició completa i fiable d'aquelles que, si més no, hom ja coneix. Una
altra cosa fóra iniciar una recerca sistemàtica per tal d'elaborar i publicar un corpus el més
exhaustiu possible116. De tota manera, partint d'allò que ja ha estat publicat, podem
inferir que entre els notaris i escrivans era relativament freqüent aquella activitat. El
notari, dins la societat medieval, i en general dins qualssevol societats, ha jugat un paper
important, en tant que ha estat el dipositari de la fides publica. Això, com és ben sabut, li
114

Citat a ibidem, p. 34, nota 50.

115

Vegeu mmés amunt, quan parlem de les parts més "dietarístiques" de l'obra de
Miralles.
116

Donem a l'apèndix d'aquest treball l'edició de les notícies de Jaume Vinader i de
Gaspar Eiximeno, per tal que hom es puga fer una idea de la riquesa i l'interés d'aquests
materials.
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ha atorgat un elevat grau poder, en tant que ell era qui controlava una eina intel.lectual
com l'escriptura i, per tant, "atresorava" als seus llibre les disposicions privades i
públiques de la societat: des dels testaments, les compra-vendes, els pagaments, les
cartes nupcials, etc., fins a als documents emesos pel poder polític o religiós, de
repercusió més general117. Però, a banda d'aquesta funció purament burocràtica i
administrativa, els notaris, de tant en tant, possiblement com a conseqüència de la seua
activitat professional i pel seu afany de "deixar memòria", ultrapassaven aquells límits i
esdevenien "cronistes". A una escala molt petita, si es vol, però alguns d'ells amb
pretensions més serioses. Normalment, si el seu interés no passava de la simple anotació
d'unes anècdotes que mereixien, al seu parer, ser recordades, aquells professionals feien
servir els fulls anteriors o posteriors de llurs protocols i altres llibres notarials. En certa
manera, aquestes "anotacions dietarístiques" i els mateixos dietaris no foren altra cosa
que l'ampliació lògica de la freqüència d'activitat dels antics annals. Hom passava de l'any
al dia.
Les anotacions que ara ens ocupen han merescut l'atenció de dos erudits
valencians de principis del present segle, sens que des d'aleshores no s'haja tornat a
117

Sobre les funcions del notarial medieval, vegeu AADD: Notariado público y
documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de
Diplomática, Valencia, 2 vols., 1986, València, 1989; i MANDINGORA LLAVATA, M.
L.: La escritura humanística en Valencia. Su introducción y difusión en el siglo XV, València,
1986, pp. 41-46.
85

treballar el tema. Ens referim a Josep Rodrigo Pertegàs i a F. Almarche118, els quals
donaren a conéixer per primera vegada aquest material, tot i que sovint molt mutilat per raons fins i tot "morals"119-, amb errades de transcripció evidents i sense especificar
massa clarament el lloc de procedència120. Tanmateix, aquests treballs ens poden servir
per tal d'establir una primera nòmina dels notaris "dietaristes" de la València del segle
XV121.

118

Vegeu l'aportació del primer, publicada després de la seua mort, i redactada, a
tot cas, per una mà anònima, a RODRIGO PERTEGàS, J.: "Efemérides notariales",
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Any III, núm. 7 (1930), pp. 191-201 i Any IV,
núm. 8 (1931), pp. 1-20. Pel que fa al treball del segon, vegeu ALMARCHE
VàZQUEZ, F.: op. cit., pp. 91-98.
119

Així, a l'article redactat en nom de RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III,
núm. 7 (1930), p. 200, podem llegir: "A continuación se inerta una efeméride muy
curiosa, que por estar redactada en forma muy cruda, empleándose frases valencianas
que en esta época resultan pornográficas, no nos atrevemos a transcribir en dicho
idioma". La notícia a què es refereix, del notari Gaspar Eiximeno, i que tampoc es
transcriu a ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit., no és "pornogràfica". L'aspecte
"immoral" que creu detectar l'anònim redactor de l'article de Rodrigo Pertegàs, es deu suposem- a una mala lectura de la paraula xixa, tot confonent-la amb una altra de
fonèticament semblant. Aquesta notícia es troba publicada a ESCARTí, V.J.: "Les
Notícies del notari Gaspar Eiximeno (1489-1492)", Saitabi, (en premsa).
120

Valga com a exemple la referència inclosa a l'article de RODRIGO PERTEGàS,
J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), p. 196: "Al final de un libro de cuentas antiguo del
Barón de Terrateig, se encuentran las siguientes efemérides". El "libro de cuentas
antiguo" a què es refereix, deu ser, ara com ara, il.localitzable.
121

Prescindirem dels notaris que només són ressenyats en tant que anotadors de
receptes mèdiques o per a fer tinta, oracions i d'altres textos de caire més literari que no
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A banda de les notícies que ofereixen sobre notaris del segle XIV -ben escasses,
per altra part-, els autors que podem destacar, en tant que les notícies que reporten
tenen un evident interés, són els següents. Advertim, però, que tret d'un parell de casos
que hem estudiat personalment122, en la resta ens guiem per les dades d'Almarche i
Rodrigo Pertegàs, per la qual cosa suposem que deuen ser fàcilment ampliables. I
encara, fem notar que segurament les aportacions d'Almarche depenen d'aquelles que
un dia li oferí Rodrigo Pertegàs123.
Cronològicament, trobem en primer lloc el notari valencià Jaume Vinader124, el
historiogràfic. Podeu veure'ls, però, als llocs citats de RODRIGO PERQTEGàS i
ALMARCHE VàZQUEZ.
122

Vegeu ESCARTí, V.J.: "Les Notícies...", i idem: Les imatges de la realitat. Textos
memorialístics valencians dels segles XV, XVI i XVII, (en premsa), on s'estudia l'obra del
notari Jaume Vendrell.
123

Altrament, no s'entendria la insinuació que en fa, l'anòmim redactor de l'article de
RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III (1930), p. 192, on podem llegir: "Muchas de
las efemérides que vamos ha (sic) insertar, han sido ya publicadas por otros, sin indicar la
procedencia, pues el Sr. Rodrigo Pertegás daba todas las notas que poseía al que se las
pedía, sin merecer la atención de que se le nombrara; su sino fué siempre vestir con
plumas propias los trajes ajenos." Ens fa la impressió, però, que Almarche, a l'hora de
publicar les anotacions dietarístiques esmentades, va revisar els originals o, si més no, va
entendre millor la lletra de Rodrigo Pertegàs, cosa que no féu l'anònim redactor de
l'article d'aquest darrer.
124

Vegeu el nostre estudi i edició a ESCARTí, V.J.: Les imatges.... També es troben
publicades les notíces d'aquest autor a ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit., pp. 91-96 i
a RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), pp. 192-196. Donem a
l'apèndix aquestes notícies.
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qual presenta una producció que abraça des del 1431 al 1467 i que es troba disseminada
als seus protocols, conservats a l'Arxiu del Reial Col.legi Seminari de Corpus Christi de
València, amb notícies de caire local, però tot posant especial èmfasi a destacar les
celebracions que es feren a València, amb motiu de la mort d'Alfons el Magnànim i de la
reina Maria. També afegeix la notícia de la mort del príncep Carles de Viana, així com la
de les paus que concertaren la Corona d'aragó i Castella el 1464.
Del notari Berenguer Cardona hi posseïm la notícia de l'incendi del Mercat de
València, el 1447125.
Antoni d'Altarriba, per altra banda, repeteix notícies sobre la mort del rei Alfons
V i la reina Maria, tot i afegir la de l'elecció del papa Calixt III126.
Més suggerents poden resultar les anotacions dietarístiques del notari Pere
Alfonso, entre el 1462 i el 1472, moltes d'elles d'interés personal -i de caire familiar o

125

Els protocols d'aquest notari es conserven a l'Arxiu del Regne de València (vegeu
RODRíGUEZ TRONCOSO, R.: Inventario de fondos notariales, València, 1986, pp. 81-82)
i segurament una recerca acurada ens donarà noves anotacions dietarístques d'aquest
autor. La notícia a què ens referim es troba publicada a ALMARCHE VàZQUEZ, F.:
op. cit., p. 96, i RODRIGO PERETEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), p. 196.
126

Els protocols d'aquest notari es conserven a l'Arxiu del Regne de València
(RODRíGUEZ TRONCOSO, R.: op. cit., p. 43). L'edició de les notícies a ALMARCHE
VàZQUEZ, F.: op. cit., p. 96 i RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7
(1930), p. 196.
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privat-, encara que també se n'inclouen altres sobre assumptes locals127.
Per la seua banda, el notari Joan Gamisa aporta set notíces, entre el 1480 i el
1486, d'àmbit local i especialment referides a diversos ajusticiaments fets a València
durant aquells anys128.
Darrerament, cal mencionar l'anotació personal que fa Jaume Esteve i la notícia
de la celebració d'una procesó a València de la mà de Pere Font129.
Un punt a banda mereix el cas de Gaspar Eiximeno, en tant que a partir de les
nostres investigacions podem aportar una sèrie de dades fins ara desconegudes. Gaspar
Eiximeno, el qual ens ha deixat una vintena d'anotacions fetes entre el 1489 i el 1492,
fou fill del també notari Jaume Eiximeno, iniciador d'una nissaga de notaris, alguns dels
quals ocuparen l'escrivania de la sala del Consell de la ciutat de València130. La família

127

Els protocols d'aquest notari es conserven a l'Arxiu de la Catedral de València.
Vegeu-ne una mostra a ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit., pp. 9-10 i a RODRIGO
PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), pp. 200-201.
128

Els seus protocols es conserven a l'Arxiu del Reial Col.legi Seminari de Corpus
Christi de València. L'edició de les notícies a ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit., pp.
197-198 i RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm 7 (1930), pp. 197-198.
129

Els protocols del primer es conserven a l'Arxiu de la Catedral de València; els del
segon, a l'Arxiu del Reial Col.legi Seminari de Corpus Christi de València. L'edició de la
notícia del primer a ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit. p. 96 i RODRIGO
PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), p. 199; i la del segon, en aquest darrer
autor, p. 201.
130

Els 17 protocols i 22 notals de Gaspar Eiximeno es conserven a l'Arxiu
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d'aquests Eiximeno probablement començà el seu ascens social a partir del comerç131, i
ja a partir del 1468 Jaume Eiximeno fou nomenat per a exercir diversos càrrecs polìticoadministratius, fins a ocupar el d'escriva de la sala que va posseir fins a la data de la seua
mort, el 1490132.
Gaspar Eiximeno, notari ja en aquells moments, i segurament l'home de
confiança del seu pare a l'escrivania, passà a ocupar el dit càrrec a la mort d'aquell. Sense
cap dubte, però, la seua activitat al servei del Consell, ja venia d'abans, i el seu poder
degué anar refermant-se, ja que el 1510 el trobem assistint a les Corts Generals, a
Monsó. El 1516 particià en l'organització d'algunes cerimònies fúnebres celebrades a
València per la mort del rei Ferran II, i durant el conflicte de les Germanies, encara que
no va conservar el seu càrrec, aconseguí situar a l'escrivania un seu fill, el qual, en
restablir-se la normalitat, cedí el lloc al pare133.

Municipal de València (signatures 9/1-9/17 i u/1-u/22). Per altra banda, cal destacar
que aquest notari ja acostumava d'apuntar diversos textos, de caire literari, als seus
llibres notarials (vegeu RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any IV, núm. 8 (1931), pp.
10-19.
131

Vegeu les informacions referides a un Jaume Eiximeno, mercader i relacionat amb
el Consell de la ciutat de València a GUIRAL-HADZIIOSSIF, J.: Valencia, puerto
mediterráneo en el siglo XV (1410-1425), València, 1989.
132

Vegeu ESCARTí, V.J.: "Les Notícies..."

133

Vegeu ESCARTí, V.J.: "Les Notícies...".
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Les notes dietarístiques de Gaspar Eiximeno, temàticament van des de l'elecció
dels càrrecs regidors de la vida ciutadana a València -justícies, jurats, mustassaf, etc.- fins
a la mort de personatges de la família reial o d'altres notícies relacionades amb els
enfrontaments de les faccions locals, ajusticiaments, notícies de la guerra de Granada,
etc134.
Aquest coneixement més directe de la personalitat i la funció del notari Gaspar
Eiximeno, completat amb el que aporten les seues anotacions dietarístiques, ens fan
plànyer l'escassedat de les mateixes, ja que un home com ell, criat en un ambient on hi
havia unes "certes" afeccions literàries, com ho demostren les anotacions del seu pare, i
vinculat a al poder municpal, cosa que suposava una informació directa dels afers
polítics de la ciutat i la monarquia, ens hauria pogut reportar una informació de primera
mà sobre el seu temps135. De tota manera, el cas aprofita per il.lustrar el que en realitat
ens sembla que són les anotacions realitzades pels notaris d'aquella centúria: no
ultrapassen el simple fet d'apuntar aspectes o notícies que els resultaven curioses,
interessants en tant que anecdòtiques o destacades, sense cap pretensió d'"historiar", i

134

Aquestes aotacions foren editades, només en part, als treballs d'ALMARCHE
VàZQUEZ, F.: op. cit., pp. 97-98 i de RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm.
7 (1931), pp. 199-200. Ara es poden trobar íntegres a ESCARTí, V.J.: "Les Notícies...".
Vegeu-les a l'apèndix d'aquest treball.
135

Ibidem.
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amb la única finalitat de "deixar memòria" d'aquells fets que cridaren la seua atenció.
Tanmateix, cal no rebutjar la informació que ens aporten, precissament per això: el filtre
del cronista no hi apareix, i es troben lliures de qualsevol pressió, ja que aquelles notes,
en principi, no anaven adreçades sinó a una molt hipotètica lectura posterior i, encara,
dins l'àmbit privat del cercle dels notaris. Ja ho va entendre així el redactor de l'article de
Rodrigo Pertegàs, quan va escriure que
"no es preciso ponderar la utilidad de dichas noticias, escritas por escribanos y
notarios sin pretensión alguna y tan sólo como curiosidad"136.
Una opinió a la qual caldria afegir que Almerche va considerar aquelles
anotacions "la noticia que llega a la escrivanía, que se comenta y se quiere perpetuar su
recuerdo"137. Es tractava de "deixar memòria escrita", ja ho hem dit, i ho feien els
mateixos professionals de l'escriptura, aquells que, tot just, confiaven més certament en
l'únic útil intel.lectual que ha emprat la humanitat fins fa ben poc.
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RODRIGO PERTEGàS, J.: op. cit., Any III, núm. 7 (1930), p. 191.

137

ALMARCHE VàZQUEZ, F.: op. cit., p. 91.
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5. A TALL DE CONCLUSIó.
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5.1. La recerca d'un protagonisme valencià?

Segurament com a conseqüència del poder real de la ciutat de València durant
aquell segle XV -allunyada de les guerres que assolaven Catalunya i amb una "terra de
promissió" que era el nouconquerit regne de Nàpols a l'abast dels seus homes més
emprenedors o menys afavorits per la fortuna- dins la Confederació catalano-aragonesa,
les instàncies de poder municipal, veritables rectores de la vida política de la ciutat i el
regne, consideraren que la seua posició privilegiada mereixia ser salvaguardada de l'oblit.
No fou, però, un cas aïllat, ja que gairebé simultàniament, Barcelona, a l'altre extrem del
país, mamprenia una tasca semblant. De més a més, la tendència a destacar els
esdeveniments locals que hem vist ben clarament a la historiografia produïda per
eclesiàstics -i fins i tot, les anotacions dietarístiques dels notaris ho corroboraria-, també
hi degué jugar el seu paper. Possiblement, la influència fos recíproca i, en el fons, només
es dega a una conjunció de factors favorables a aquest interés. D'un costat, com ja hem
dit, el poder urbà dins les empreses del país. D'un altre, el particularisme dels habitants
de la ciutat de València, orgullosos del seu passat romà -la Valentia vindicada després
pels cronistes del XVI-, els feia assajar noves fórmules de representativitat: el model de
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les llavors pròximes i conegudes repúbliques italianes en degué ser un esperó -que
encara pesarà a la revolta agermanada, per exemple. Un particularisme que, àdhuc, es
detecta clarament a l'onomàstica: si el "romanç" o "català" era el nom que s'atorgava a la
llengua dels valencians del segles XIII i XIV, els seus descendents, a la quinzena
centúria, reclamaran l'ús del mot "valencià", sense negar la unitat lingüística i nacional,
però ja desmarcant-se. Una actitud que, com és ben sabut, perdurarà al llarg dels segles i
encara nosaltres patim les conseqüències d'aquella actitud històrica -ni millor ni pitjor,
probablement , però certa.
Tot això, i el creixement natural que experimentaven els afers urbans, degueren
incidir contundentment en l'interés per l'elaboració -més o menys frustrada- de
l'anomenat Llibre del bé i del mal, i de l'extensíssim Llibre de memòries, dos textos que
assoliran llur major potencial als segles XVI i XVII.
Al caliu d'aquesta activitat historiogràfica, segurament ben coneguda pels càrrecs
regents de la catedral valenciana, la seu de València inicià, per aquelles dates, un text de
característiques semblants. Estem convençuts que aquella obra, el Llibre d'antiquitats,
degué tenir el seu origen en alguna disposició més o menys oficial que la va generar i
mantenir al llarg del temps, amb oficials catedralicis -els sotsacristes, normalment- que
s'encarregaven de la seua elaboració.
Per tant, ens trobem davant uns textos que, alimentats per la cada vegada més
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rellevant presència de la "Ciutat" -el consell ciutadà- i del capítol de la seu en la direcció i
regiment de la societat valenciana, naixen determinats a conservar les coses dignes de
memòria, a criteri dels seus inductors i escrivans. Amb diferències ben òbvies, si es vol,
però amb una mateixa finalitat. Caldrà, però, veure'ls detingudament.
Per una altra part, des dels annals i cronicons, dels quals n'hem vist les recialles
al País Valencià, fins a les anotacions del notaris, passant per les cròniques de caire
general o universal -també anomenades compilacions- i els incipients exemples de
dietarística, el país va produir pràcticament tots els subgèneres historiogràfics. Mancava
la "crònica" vertadera -a l'estil de les dels segle XIII i XIV-, a la qual només podria
aproximar-se llunyanament alguna part de Melcior Miralles. Potser, la historiografia
valenciana, òrfena de magnats que la protegissen com en altre temps havia estat la
historiografia nacional emparada pels reis de la casa de Barcelona, esperava la florida del
segle XVI: Beuter, de fet, serà el prmer "cronista" modern de tota la Península. I a
aquest el seguran Viciana, Escolano, Diago. En tots, si alguna cosa es pot destacar, és
que València -la ciutat i el regne, però sobretot la primera- haurà guanyat protagonisme.
La "nació" a què pertanyia haurà quedat un tant diluïda. I en definitiva, això no serà altra
cosa que la magnificació del fenomen que ja hem pogut detectar als quatre exemples de
cròniques universals valencianes que hem donat. L'anècdota local acabarà triomfant, i es
mitificarà i s'exalçarà. Caldrà esperar noss temps per superar aquesta tendència.
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Cròniques de Joan I, Martí l'Humà i Ferran I

Del rey en Johan, primer fill del dit rey en Pere Terç

Mort lo rey en Pere Terç, succehí a ell en sos regnes e comtats son fill
primogènit, lo rey en Johan lo Descurat, e per ço li fon imposat tal sobrenom, car no
havia ànsia alguna de res. E esdevench-se que quant son pare fon malalt de la malaltia
de què morí, semblantment aquest rey se trobà malalt en lo loch de Hostalrich, e per
rahó de alguna ingratitut en què.l dit pare seu, per causa de sa madastre, l'avia pres, no
hac opportunitat de demanar-li vènia al dit son pare, de qui se era desgradejat. E axí
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malalt com era, ésser se fét portar aprés la sepultura del dit rey pare seu, en la ciutat de
Barchinona.
Per estrenes de principi de son regiment féu apresonar la dita madrastre e
nobles e cavallers e molta gent de poble de baxa mà, dels quals foren qui escapçats,
estorterats, cremats e penjats. E la dita sa madrastra marturiada, la qual cosa fon tant
terrible que tot hom se'n donà terror e fastig. E per ço com son germà l'infant don
Martí, a manament seu, se menà bé a les dites execucions fer, donà-li la vila de
Muntblanch, promovent-lo en títol de duch. Aquest rey en Johan, possehïa la reyna
dona Yolant per muller, de què és estada feta menció en la Chrònica del dit rey en Pere,
com la pres. E pot ésser dit que féu bona obra, com se emparà de la dita infanta dona
Ysabel, germana sua, filla de sa madastra, acompanyant aquella a ses filles dona Johana e
dona Yolant.
Aquest rey era malvolgut del comte d'Armanyach, per la qual rahó lo dit comte
tramès son frare, appellat en Bernat d'Armanyach, ab XIX mília hòmens d'armes açí en
Cathalunya, per intenció de voler desbostar lo dit rey de sa senyoria e applicar-la açí, les
quals companyes vingueren en Empurdà e migençant lo voler de Déu prengueren la vila
de Bàsquera e molts logarets no murats, la qual cosa fon per lo més bé, car fon causa de
aturar aquí e no avant passar, car si haguessen passat lo riu de Teer, tant de dan
hagueren fet que fóra estat massa per al rey e a la terra. Tot lo dan fo tant solament là
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hon se attendaren, lo qual attendament los fon forçat per la obviació que.l General de
Cathalunya hi féu de la gent d'armes, que soldejà en loch del rey, la qual socórrech a fer
alotjament a la ciutat de Gerona, qui u havia ben mester e s'abandonava ja, tenent-se per
perduda per les grans corregudes e oppressures que aquelles companyes li fahïen, les
quals hic aturaren per VI mesos. Mal hic faeren e dan, però a la final, pijor hagueren
elles, qui entre morts e presos per via d'armes e per habundància de desayres, envides
se'n tornaren la meytat. E açò fon en la hivernada de l'any MCCCLXXXIX. En açò féu
un poch de adjutori València e fon a la desaxida. Aragó no y féu adjutori.
En temps d'aquest rey Johan se mogué en la ciutat de València avalot per lo
poble menut contra los juheus, en tal manera que ells foren robats, presos e maltractats,
en aquesta forma: que.ls era dit si.s volien fer christians e, si fer-ho volien, salvaven-los;
e si deyen no, aucihien-los. E axí haver-los robats e maltractats, los malfaytors se
penediren de la error per pahor de la punició de la senyoria, en tant que tots aquells qui
pres ne havien, restituhïren les robaries per les esglésies perroquials d'aquella ciutat, e los
curats d'aquelles esglésies restituhïren-ho a aquells conversos de qui les coses eren
estades. E semblantment, tal avalot fo en les ciutats de Barchinona e de Leyda, e en
molts altres lochs de Cathalunya. D'aquest acte fo preservat Aragó, per ço com aquest
rey era en la ciutat de Saragoça, e pus la cosa no.s començà en la ciutat principal d'aquell
regne, per consegüent les altres universitats en tal acte no gosaren estendre les mans. Per
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la qual rahó, lo dit rey vench en les dites ciutats de Leyda e de Barchinona, per ço com
de l'acte no s'eren volguts penedir, e féu en aquestes dues ciutats càstichs de terribles
execucions personals en diverses maneres. E esguardada la manera que s'i tenia,
engenrà's molt gran espavantament en los coratges dels menuts pobles. E per ço com
aquells de València havien restituhïda la robaria, lo dit rey no féu punicions personals,
mas per via peccuniària ells mateys universalment se condempnaren, lo qual acte fo en
l'any MCCCXC.
Aprés açò, l'infant don Martí, duch de Muntblanch, germà d'aquest rey, per
virtut de la donació per son pare, lo rey en Pere, a ell feta, del regne de Cicília, amprès de
passar en lo dit regne. E amprats molts nobles cavallers e altres gentils hòmens de la
senyoria d'aquest regne, féu gran estol de navilis de diverses maneres, aplegats per
recullir en Portfangós. Lo dit duch, amenant ab si son fill, appellat semblantment Martí,
de edat de XII anys, e la reyna de Sicília, neboda sua, ans de recullir fét ligament
d'aquella matrimonialment, per paraules de present, en lo dit Portfangós, en lo mes de
janer de l'any MCCCXCII. E fet lo dit matrimonial ligament, tramès p[ri]merament, ans
que.s recullís, dos nobles hòmens, ço [é]s, mossèn Berenguer de Cruylles e mossén
Guerau de Queralt, ab sengles galeas del dit estol al dit regne de Sicília, ço és a saber, lo
dit mossén Berenguer a la Vall de Not e lo dit mossén Guerau a la Vall de Matzara, per
veure e escusir si reebrien los dits senyors qui devien passar o si.ls contradirien. Aquests
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cavallers partits, encontinent lo dit estol féu vela. E los dits cavallers ésser junts, tot lo
dit regne e los barons d'aquell los faeren bon aculliment, los quals assabentaren lo dit
duch de Muntblanch, qui ja era en Càller, la plasent acullença a aquells feta. Per què los
dits senyors del tot passaren e, navagants, quant foren a vista del dit regne, una vila qui
està alt, appellada lo Munt de Sent Julià, sobre Tràpena, començà a fer alimares; e l'estol,
prenent terra en Ia forest entre Tràpena e Marçala, primerament la vila de Tràpena
aportà les claus al duch, e aprés les altres viles.
E partint de la dita forest, tengueren lur via vers la ciutat de Palerm, e alguns
macips de gentils hòmens, cuytants-se per pendre posades e essents dins en la dita
ciutat, tancants los portals, foren morts e pessejats per permissió de àndria de
Xaramunt, qui u manà fer, lo qual regia la dita ciutat. Lo duch, sabent açò, arbitrant
que.l dit àndria mostrava ésser rebel.la, majorment com no li obrí los portals, quant li
fon davant posa-y setge, hon estech per XL dies. E un dia lo dit àndria, vinent al dit
duch per voler-lo en altra manera decebre, fon pres per lo dit duch e fon mès presoner
en la galea del dit duch. E encontinent la dita ciutat, cridant altes veus, "Viva! Viva lo
rey, la reyna e lo duch!", la qual se donà a ells. E ells ésser entrats dins la ciutat, tolch lo
cap al dit àndria, axí com a rebel.le. Les quals coses fetes, lo dit duch notificà aquelles, e
com havia a sa obediència tota la illa fins lo castell de Jaig, a aquest dit rey en Johan,
germà seu, qui.s trobà en la ciutat de Barchinona, per la qual nova aquesta prop dita
102

ciutat féu tres dies festa, ab gran alagria de alimares, per les quals alagria e festes lo
coratge d'aquest rey en Johan s'estomoch de ampendre a passar en Sardenya e féu sos
preparatoris a fer estol. Haüda la dita ciutat de Palerm per lo dit duch, vench a ell nova
que Artal d'Alagó, qui tenia lo castell de Jaig rebel.le, era entrat en ciutat de Cathània,
qui havia feta aquella rebel.lar, lo qual duch, ab lo rey e reyna, partí per mar, e la gent
d'armes per terra, e anà a la dita ciutat de Cathània; e ésser exit lo dit Artal d'aquella, al
dit duch foren ubertes les portes. Aprés se rebel.laren totes les ciutats e viles d'aquell
regne, sinó Messina, Saragoça e Not. Lo duch, vaent que la feyna anava a mal, hisqué de
Cathània e anà primerament contra la vila de Lenti e entrà-la, donant-la a sacomano. E
aprés anà a Castro Johan, qui era lo pus fort de terra de Cicília, e entrà'l per combat. E
anant per execució de sacomano e per eximpli del càstich de aquestes viles, algunes
altres se reteren, mas no totes. E lo dith duch, hujat e cançat, volgué tornar en Cathània.
Fon-li dit que.l dit Artal hi era entrat, qui tenia aquella rebel.lada, la qual cosa li fon molt
greu, tenint-se per mig perdut. Al dit duch convench de posar-hi setge, e estant en
aquell, tots los barons del regne se ajustaren ab companyes, en nombre de XV mília
combatents, volents venir per ociure los del setge, perquè lo dit Artal d'Alagó,
companyó lur, fos preservat de perill.
E com l'estol d'aquest en Johan fos fet per causa del regne de Sardenya, e lo dit
rey no volgués ne volgués muntar en aquell, féu-hi muntar per capità lo noble don Pero
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Massa, qui, com fos en les mars de Sardenya, sabé per una barcha qui venia de Sicília
que.l dit duch ab sa host estava en àvol partit, per la qual rahó hac de acord de venir en
Cicília per socórrer al dit duch. E de venguda, pres terra a la vila de Marçala, e donant-li
combat, entrà-la matent-la a sacomano. Los barons qui venien per esvehir lo dit setge,
sabents que estol havia vengut en Cicília e que havia entrada Marçala, e havents pahor
de lurs províncies que senyorejaven, de perdre-les, dispergiren-se. E axí lo dit duch e sa
host foren fora, lavors, de aquell perill. E lo dit don Pero Massa ab XXII galeas e una
galiota foren ab lo dit duch en lo dit setge, en tal manera que, ab la ajuda de Déu, la dita
ciutat de Cathània se hagué a IX dies d'agost de l'any MCCCXCIIII. Però, lo dit don
Pero Massa, en lo dit segte morí de mort natural. E entrada la dita ciutat, encontinent lo
dit estol se'n tornà. E aprés lo dit duch hac bé master a manar mans per les altres ciutats
e viles qui romangueren rebel.les. Lexem los fets de Cicília e tornem al material d'aquest
rey en Johan.
Dementre que.ls actes de Cicília se faeren, aquest rey en Johan maridà sa filla, la
infanta dona Johana, ab en Matheu, comte de Foix, de la qual no fon procreat fill ne
filla. E la millor cosa que aquest rey en Johan féu, sí fo que com la festa de la Concepció
de la Verge Maria, qui és a VIII dies de deembre, no se acostumàs de colre, introduhí
que fos honradament colta per tota sa terra.
E trobà's ésser d'aquesta condició, que no hagué gayre consciència de pagar les
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quitacions a sos domèstichs qui.l servien, com fos tot son bé ben galdir axí en menjars,
en vestirs e en mirar jocs de taules e d'escachs, e de fer-se legir libres istorials. La major
ància que en ell era, sí era en fer cercar per lo món los pus abtes ministres que trobar se
poguessen, axí de esturments de corda com de bocha, e xantres, perquè li sonassen e
cantassen davant tres vegades al dia, ço és, una de matí e altra a migdia e altra al vespre.
E aquesta regla volia que fos servada cascun dia de la setmana. E ans que.s gitàs, los
donzells e donzelles havia fer davant si dançar e solaçar, exceptats los divendres. Més
avant se adelitava de tenir molts ocells de casa de diverses natures, ab lurs arreus fets de
plata d'or. E per semblant, infinits cans de diverses natures molt altament encoblats,
divisats ab los cobles de brodadures, garnits de plata d'argent sobredaurat. E era mester
als falconers e munters que tenia en gran nombre, que cascun dicmenge se ajustassen en
lo pati de son palau faent-li mostra dels dits ocells e cans, de la glòria dels quals ell molt
se presava. E un dia part altra anava a cassa, o de munt o de ribera que enloch ne fos. E
açò tots temps de sa vida fon son delit; e per los dits ministrers e cassadors se defahïa,
car tots quants diners haver podia, a aquells dava, car aquell poch patrimoni que son
pare li jaquí, vené e donà e bernejà.
E aviat passà en Mallorques, en tal punt que aquella illa mès en destrucció més
que en augmentació, com li hagués més valgut, per benavenir d'aquella, no y fos passat.
E ésser de Mallorques retornat, hac a venir a supplici de manlevar a mogubells, als quals
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no poch satisfer, per les quals manleutes que féu molta gent ne romàs desfeta.
Perhò quesque àls fos, d'ell se troba ésser vertader caçador. E tant volgué husar
de la casa, que aquest cars li n'esdevench, ço és, que un dia, vinent de Rosselló, e ésser
en la terra d'Ampurdà, fon mogut un lop; e faent-hi soltar los cans, e ell corrent a cavall
derrera aquells, los cans hagueren pres aquell. E lo dit rey, cridant, interrogà aquells si
era lop o loba. E no attès a la clusa del dit lop: soptadament morí, no lexant fill mascle
algú, jatsia ne hagués fets haver, però eren-li estats morts. Lo cors del qual fon portat
per via de comanda a sebollir en la Seu de Barchinona molt sol.lempnament, a XVIII
dies de maig de l'any MCCCXCVI. Axí que havia regnat IX anys e IIII mesos e mig.
Fon aprés transladat en la església del monestir de Poblet. Anima eius requiescat in pace.
Amen.

Del rey en Martí, segon fill del dit rey en Pere Terç e germà del dit rey en Johan

E mort lo dit rey en Johan, succehí a ell en los regnes e comtats son jermà, lo
rey en Martí, lo Ecclesiàstich. E per ço li fon sobreposat tal sobrenom, com cascun dia
volia hoir tres misses e dehia les hores axí com un prevere ordinàriament; e mirave's
molt en los ornaments de les esglésies e en especial de la sua capella. Aquest rey era en
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Cicília quant son germà, lo rey en Johan, morí. Lo qual mort, la terra, sentint-se
agreujada dels consellers qui eren estats seus, a consell dels quals en sa vida havia fets
actes injusts contra la terra, en tant que si aquell rey hagués més viscut, haguera mesa la
dita terra a total destrucció, e per dar càstich a aquests e aximpli als consellers dels reys
esdevenidors, levà's, ço és, los regnes e comtats qui foren de un acort, a metre aquells en
presons, axí com fon complit per obra. E açò fet, los tres braços del General de
Cathalunya armà tres galeas e la ciutat de València una, en les quals galeas del dit
General muntaren per missatgers mossèn Huc de Lupià, bisbe de Tortosa, don Johan
Ramon Folch, comte de Cardona, mossèn Manuel de Rejadell e en Ramon Cavall,
ciutadà de Barchinona. E en la galere de València muntaren misser Guillem Çaera e
misser Johan Mercader, juristes d'aquella ciutat. Per regne d'Aragó no y muntà algú,
jatsia ne fossen estats requests o convidats, però ells se n'escusaren, dient que no u
havien en custum. Los quals missatgers junts en Sicília, e notiffica[da] al rey en Martí la
mort del dit jermà seu, requeriren-lo que degués venir a regir sos regnes e terres, lo qual
rey los ho atorgà, qui encontinent féu celebrar benedicció en faç d'esgleya sobre son fill,
lo rey de Sicília, e la reyna, sa nora. E noces sol.lempnes fetes per la festivitat d'aquelles,
e donat orde a l'endressament del dit fill seu e de son regne, jatsia fos més de la meytat
rebel.la, pres comiat del dit son fill en la ciutat de Messina a XIII dies de deembre de
l'any MCCCXCVI.
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E aquest rey vinent, se'n passà per la ciutat de Avinyó, hon era papa Benet XIII.
Allí estech o aturà març e abril de l'any MCCCXCVII, obtinent del dit papa concessió
del dit regne de Sicília per al dit fill seu. Aprés ésser vengut en la terra, la gent d'aquella
pensant que ell donàs mort als dits presoners qui eren estats consellers del dit rey en
Johan, e ell soltà aquells. E aprés convocà Corts, les quals trigà celebrar per covinent
temps, e aquelles tengudes, anà a Saragoça, hon ab molt sol.lempnial festa, de la qual
jamés fon vista semblant, fon coronat e untat en rey e senyor, qui fon en l'any
MCCCXCIX. E en lo temps de la celebració de les dites Corts, lo rey de Sicília procreà
de sa muller un fill al qual mès nom Pere. Lo qual prop dit rey ab gran affany recobrà les
terres de barons que aquest rey pare seu li havia lexats rebel.les. Aprés, l'infant fill del dit
rey de Sicília dessús dit, morí, a IX de noembre de l'any prop dit MCCCXCIX. E en lo
mes de maig sigüent, ço és, a XXV del dit mes, morí la dita reyna de Sicíla, nora d'aquest
rey en Martí d'Aragó, en l'any MCCCC, la qual reyna en la malaltia de què morí, en son
plen seny e ferma memòria, ordonà son testament, en lo qual hereu seu universal lo dit
rey de Sicília, marit seu, a totes ses volentats faedores instituhí. Per què és ara açí conclòs
lo fet de Sicília, com e en qual manera: vulles per lo testament del rey Frederich lo Veyll,
vulles per virtut de la Gregoriana, lo regne de Sicília és de bon dret dels succehïdors
d'aquell dit rey en Martí.
En aquest any mateix, lo dit rey d'Aragó tramès sa neboda, filla del rey en Johan,
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appellada Yolant, al rey Luís de Nàpols, de qui per paraules de present era muller ja
vivint lo dit rey en Johan, son pare, la qual fon acompanyada molt honradament per
don Jayme de Prades e d'altres molts nobles e cavallers.
Lo dit rey de Sicília, estant viduu d'aquesta muller dessús dita, procreà de dues
fembres fadrines soltes, ço és, de la una un fill al qual mès nom Frederich, e de la altra
una filla appellada Yolant. E aquest rey en Martí d'Aragó, vaent que.l dit rey de Sicília fill
seu no estava bé sens muller, percassà-li per muller la filla del rey de Navarra,
anomenada Blancha, la qual per contemplació del dit matrimoni lo dit rey de Navarra,
pare seu, la féu jurar per primogènita sua, no contrestant fos segona filla en generació, la
qual infanta lo dit rey d'Aragó li tramès ab V galeres; e foren novis en la ciutat de
Palerm, dicmenge, a XXVIII dies de noembre de l'any MCCCCII, de la qual procreà un
fill per distància de temps appellat Martí, qui solament visqué IX mesos e morí a VII de
juliol de l'any MCCCCVII.
En aquest mateix any morí en Vila-Reyal la reyna dona Maria, muller de aquest
rey en Martí d'Aragó e mare del dit rey de Sicília, la qual fon sebollida en lo monestir de
Poblet, jatsia aprés sa mort fos mesa en comanda a Sent Vicent de la ciutat de València,
per la mort de la qual, per tal com fon virtuosa senyora, fon molt planta per la terra.
Aquest rey en Martí d'Aragó, despuys que fon vengut de Cicília, no féu nenguns
affers de cap, sinó que maridà sa germana dona Ysabell ab lo comte d'Urgell, appellat
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don Jayme, en l'any MCCCCVI. En aquest mateix any, a XXIIII dies de noembre, morí
la reyna dona Sibília, muller que fon quarta e derrera del dit rey en Pere Terç, la qual fon
soterrada ab gran sol.lempnitat als Frares Menors de Barchinona.
E per tal com aquest rey no havia la persona ben disposta a trebayll, com hagués
aquella en opilació de carns e axí volgués viure reposat, lo rey de Sicília, fill seu, vahent la
indisposició de son pare e desijant com a cavaller treballar en lo fet de les armes, com se
trobàs en la plena flor de la joventut, de edat de XXX anys, tramès a supplicar a aquest
rey pare seu que li degués dar liscència de aquistar lo regne de Sardenya e fer aquell
raduhir a hobediència de la casa d'Aragó, la qual cosa aquest rey son pare li atorgà. E per
major complacència, féu-li fer gran estol de diverses navilis, fornit de barons nobles e
cavallers e inmumerables gentills hòmens, axí de Cathalunya com de Gascunya, los
quals de Gascunya foren lo comte de Foix e mossèn Archimbau, frare seu, lo vescomte
d'Orta, mossèn Giraut de Mal Leó, mossèn Guillem de Rebollet ab sos fills, mossèn
Arnau de Coha-rasa, mossèn Bernat, son frare; e de Cathalunya, lo comte de Cardona,
mossèn Bernat de Cabrera, Berenguer Arnau de Cervelló, mossèn Pere de Cervelló, son
Frare, mossèn Ramon de Bages, mossèn Galçarà de Sentmanat, mossèn Gispert de
Guimerà e molts d'altres cavallers en nombre, entre tots, de mil bacinets, dels quals dits
de Cathalunya fon conductor e cap un cavaller appellat mossèn Pere Torrelles, tro foren
en presència del dit rey de Sicília, qui era ja en Sardenya, qui féu venir de Cicília XIIII
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naus de gent d'armes, de què foren caps lo comte Johan de Vintimilla e lo comte
Anthoni de Muncada, mossèn Johan de Cruylles, mossèn Abdó Barres, mossèn
Colomat de Sancta Coloma, Augerot de l'Arcar, mossèn Johan Ferràndez d'Arèdia,
mossèn Sancho Roïç de Liorí e altres cavallers e gentils hòmens, en nombre de D
bacinets. E CC bascinets que lo papa Benet dessús dit hi tramès, de què fon cap don
Johan de Luna, nebot seu.
Vench a batalla lo dit rey de Cicília contra lo poder dels sarts, qui foren més de
XVI mília combatents, dels quals fon cap lo vescomte de Narbona. E los quals sarts
perderen la batalla en tal manera que romangueren d'ells, en camp, de morts, més de
VII mília. De la part del rey ne moriren pochs, mas d'aquells pochs, entre.ls altres, ne
fon lo dit vescomte d'Orta e mossèn Johan de Vilarasa e altres, la qual batalla fon lo
derrer dia de juny de l'any MCCCCIXo, davant la vila de Sent Luri. És ver, emperò, que
abans que.l dit estol fos en Sardenya, ço és, lo primer dia del mes, VII galeas del dit rey
de Cicília, circuhint la illa per guardejar aquella, a la linayre prengueren quatre galeas de
genovesos, les quals venien en ajuda dels dits sarts, dels quals genovesos molts ne foren
morts, e les fustes foren amenades en Castell de Càller. E en lo dit derrer dia de juny,
obtenguda per gràcia de Déu la dita batalla, per força d'armes se n'entrà la dita vila de
Selluri, la qual fo mesa a sacomano, e d'aquí retornàs-se'n lo dit rey de Sicília en Castell
de Càller, hon aprés, detengut per malaltia, en son plen seny ordonà son testament, en
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què lexà lo comtat de Luna al dit fill seu natural, appellat Frederich, lo qual era ab sa
germana Yolant en poder d'aquest rey en Martí d'[A]ragó, avi d'aquells, qui romàs hereu
universal testamentari del dit rey de Sicília, fill seu, qui finí sos dies a XXV de juliol, que
és la festa de sent Jacme e sent Cugat, l'any dessús dit MCCCCIX, lexant dols, plors e
amargures de cor en les terres d'aquest rey son pare, e el doble més en lo seu regne de
Sicília.
Aquest rey en Martí d'Aragó, en vida de son fill havia acordat no pendre muller,
perhò mort son fill, mudà de son propòsit, ço és, que en lo mes de setembre aprés
següent, pres per muller la néta del comte de Prades, appellada Margarita, a XVII dies
del mes prop dit, en la qual sol.lempnitat de les noces hi fo present lo dit papa Benet e
frare Vicent Ferrer, qui los donà la benedicció; e fo en la torra appellada Bell-Esguart. E
aprés poch temps lo dit rey d'Aragó, detengut de malaltia qui solament li durà quatre
dies, reebuts los órdens que christià deu reebre, tramès a Déu l'esperit lo derrer dia de
maig de l'any MCCCCX, no lexant progènia de la muller. Fon sebullit lo seu cors per via
de comanda en la seu de Barchinona, a fi de ésser transladat en la església del monestir
de Poblet. L'ànima del qual Déus vulla en lo seu regne entre.ls sants col.locar. Amén.
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Del rey en Ferrando, primer nét del dit rey en Pere Terç e nebot dels prop dits
reys en Johan e en Martí de Aragó, qui per elecció fon tret de Castella per ésser
rey d'Aragó

Mort lo rey en Martí dessús dit sens fills mascles legítims, suscitaren-se V
competitors, dels quals la un fo l'infant don Ferrando, fill del rey don Johan de Castella,
procreat de la infanta dona Elionor, filla del prop dit rey en Pere Terç. L'altra
competitor fon lo fill del rey Luhís de Nàpols, procreat de la dita infanta Yolant, filla del
rey en Johan atràs mencionat. L'altra competitor fon lo duch de Gandia, besnét del rey
en Jacme d'Aragó. L'altra fo don Jayme d'Aragó, comte d'Urgell, besnét del rey n'Amfòs
d'Aragó atràs a prop mensionat. E l'altra fo don Frederich d'Aragó, fill natural del prop
dit rey de Sicília. Cascun, per haver la successió de la senyoria, com ja en vida del dit rey
en Martí, aprés mort del dit rey de Sicília la demanàs e anelàs aconseguir-la, per aquesta
rahó los Generals dels regnes e terres de la dita senyoria se levaren, per veure e saber a
qual d'aquells dretament per justícia se pertanyia. E tenguts sobre açò lurs diversos
col.loquis, fon entre.ls parlaments conclòs en aquesta manera, ço és, que fos comès a IX
persones qui ruminassen, coneguessen e determenassen lo dit dret a qui pertànyer. E
per açò fon comès per regne d'Aragó a misser Domingo Ram, bisbe d'Oscha, mossén
Francisco d'Aranda, cavaller, e don Berenguer de Bardaxí, savi en dret, de Saragoça. Per
113

lo principat de Cathalunya, misser Pere Çagarriga, archabisbe de Terragona, misser
Guillem de Vallsecha e misser Bernat de Galbes, doctors en cascun dret, ciutadans de
Barchinona. E per regne de València, lo majoral o don del regna, de Cartoxa, qui era
savi en cascun dret; frare Vicent Ferrer, de l'orde dels Pr[e]ycadors, molt fundat maestre
en theologia, tengut en reputació de sant, segons sa vida; e misser Pere Bertran, jurista,
de la ciutat de València. Los quals elegits e ésser enclosos en lo castell de la vila de Casp,
e vistes per ells en distànccia de temps les rahons e al.legacions de cascuns dels dits
competitors, fon pronunciat e declarat per aquells dits comissaris o elets lo dit dret
pertànyer al dit infant don Ferrando de Castella, la qual declaració o pronunciació, qui
fon a tot lo regne acceptable, fon promulgada la vigília de sent Pere del mes de juny de
l'any MCCCCXII. E axí fon fet rey d'aquest regne, e per fer acceptació d'aquell, vinent
de Castella, entrà en Saragoça a tres dies d'agost del prop dit any. E ésser entrat, celebrà
Cort particular a aquell regne, hon foren o entrevingueren los dits qui eren competitors,
ço és, lo duch de Gandia e don Frederich, qui eren davant sa presència venguts per fer-li
la obediència que.s pertanyia. E aprés tenguda la Cort, ordonà sa casa segons la
Ordinació del dit rey Pere Terç, avi seu. Fet açò, anàs-se'n a la ciutat de Barchinona, hon
ab gran alagria de sol.lempna festa fon reebut a XXVIII de noembre del prop dit any,
hon ell se pensà que.l dit don Jayme d'Aragó, comte d'Urgell, degués venir a fer-li la
obediència que.s pertanyia, la qual cosa lo dit comte recusà fer. E volent estar e
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perseverar en partinàcia de desobediència vers lo dit rey, per ço covench a aquest dit rey
venir-li ab totes les hosts desobre, posant-li setge davant Balaguer, hon aquell trobà, e
allí lo enclogué a tres dies d'agost de l'any MCCCCXIII, lo qual tench axí assetjat fins a
V de noembre del dit prop any, que.l dit comte per força se hac a metre soltament en
son poder, lo qual comte fon condempnat per lo dit rey estar presoner en lo reyalme de
Castella.
E açò fet, lo rey hanà's coronar ab molt sol.lempnial festa en la ciutat de
Saragoça, a XI dies de febrer de l'any MCCCCXIIII, la qual coronació celebrada, lo dit
rey, en lo mes de juny sigüent, se'n muntà en la vila de Morella, hon papa Benet dessús
dit vench per haver parlament ab lo dit rey sobre lo fet de la unitat de la Església. E
estant en la dita vila, lo dit rey vench-li embaxada de part de dama Johana, reyna de
Nàpols, demanant la dita reyna un de sos fills per marit, per la qual rahó lo dit rey
acordà per ço com lo primogènit seu era ja esposat ab la infanta dona Maria, germana
del rey de Castella, de dar-li lo segongènit, appellat Johan, per què armà XII naus de
gents d'armes en què muntaren, per acompanyar aquell, molts nobles e cavallers en
nombre de D bacinets, a ab aquells ell tramès lo dit segongènit, qui dreta via se n'anà
abans en la illa de Sicília e no volgué més avant passar vers Nàpols, per causa qui fóra
longa de recitar. Lo fet aquest no hac efecte algú; lo qual passatge féu en lo mes d'abril
de l'any MCCCCXV.
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En aquest temps mateix, per l'emperador d'Alamanya e per gran col.legi de
cardenals romans fon lo dit rey request de ésser presencialment en lo general col.legi o
concili, qui per unitat de la Esgleya se devia tenir en aquest any en la ciutat de Niça, per
la qual rahó li covench armar en la ciutat de València, hon ell e al dit papa eren venguts,
XIIII galeas ab què y entenia anar. E per rahó de aquesta anada que fer devia, acordà de
fer celebrar abans sol.lempna festa nupcial en faç d'esgleya, del dit primogènit seu ab la
dita infanta de Castella, per dar compliment al matrimoni d'aquells, la celebració del qual
fo lo XI dia de juny de l'any dessús prop dit. E a cap de XXII dies aprés d'aquesta festa,
lo dit rey en Ferrando enfermà de malaltia corporal incurable. E en aquest mateix temps
del principi de sa malaltia, lo dit emperador li tramès revocació del viatge de Niça ab
cominació d'esmena que vingués a la vila de Perpinyà, hon lo dit emperador seria per
haver aquí col.loqui ab aquest dit rey. E lo qual rey, axí malalt com era, ab les dites galeas
arribà en Copliure e per terra fon en la dita vila de Perpinyà. Perhò lo dit papa hi fon
vengut abans partint de la dita ciutat de València ab V galeres. En la qual vila, aprés lo
dit emperador arribà, axí com havia dit e ordonat, a XIX dies de setembre. E aquí lo dit
emperador estech a tota messió de aquest rey, fins a VII dies de deembre d'aquell
mateix hany que se'n partí per retornar-se'n en Alamanya. Lo qual partit, lo dit rey, per a
benavenir de la dita unitat de la Església, per si e com a procurador del rey de Castella,
del rey de Portogal e del rey de Navarra, levà la obediència al dit papa en la dita vila de
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Perpinyà. E fet açò, per rahó de la dita sua malaltia, declinant e desijant guarir, acordà de
anar en lo regne de Castella, e caminant arribà en la vila d'Egualada, hon reebuts los
sants sagraments de la Esgleya com a cathòlich christià, reté lo seu sperit a Déu a dos
dies del mes d'abril de l'any MCCCCXVI, lexant sa muller, appellada Elionor, que havia
de la progènia de la casa de Castella, ab VI fills, ço és, lo primogènit appellat Alfonço,
qui succehí en lo regne, l'altra appellat Johan ja damunt nomenat, l'altra appellat Enrich,
maestre de Sanct Yago, e l'altra, Pedro; e dues filles, ço és, la una appellada Maria,
esposada del rey de Castella, e l'altra appellada Elionor. Aquest rey amable de justícia e
d'aquella molt especulatiu, no permès que per algun jurista fos fet tort a algun littigant,
volent mal als mals, car no haguera soffert lurs cauteloses maneres. E per ço se havia
mès al cor, si Déu li hagués allongada la vida, de metre o reduhir en altra molt breu
manera los actes dels littigis, per ço que la justícia hi fos pus prestament e fàcil, sens
maxinoses dilacions de jutges e de parts, ministrada. Fon sebollit lo seu cors en la
església del monestir de Poblet ab degudes funeràries, les quals li foren solempnialment
fetes, e del qual la ànima en Paradís haja repòs. Amén.
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De les festes que són fetes e del mal passat. En lo present libre he dit de la
molta e gran prosperitat de València, de la multitut de poble e de gens, de la gran
abundància dels viures e de les triünfoses festes, triünfant en honor. E he dit com en l'any
LXXIIII, de la gran fam general e carestia dels viures; e he dit com en l'any LXXV, de la
mortalitat. Ara diré de les grandíssimes aygües e del mal he dan que han fet. E aprés diré de
mestre Agostí Ferrandis, frare de Sent Domingo de la observància, natural de la ciutat de
Segorb e vicari del monestir de la casa o monestir del Corpus Cristi de Lutxent.
De les moltes aigüe[s] e del dan e mal que han fet. En lo dit any de
MCCCCLXXV, divenres, a XVII del mes de noembre, començà a ploure; e lo disapte, fins
a migjorn; e lo diumenge e diluns féu bel. E lo diluns, a XX de noembre, en la nit,
començaren les grans e spantables aygües, que tres dies e tres nits no cesà la gran pluga
ultra mesura, que paria que los cels foren huberts e que lo món degués perir. De què
vengueren los rius, barranchs, torrents grosos, que nuncua fonch vist ni hoït dir: ponts,
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asuts trenquats e derrocats; terres arramblades, arbres derrocats; e altres mals e danys que
les aigües havien fet. E continuant no cessar les aygües e grans plutges, les gents no podien
eixir de lurs cases, les viures començaren a mancar, lo poble e gent de València e de tot lo
regne, e encara dels altres regnes, pasen gran detriment. E les aigües no mancar de dia e de
nit, que nuncua fonch vist tantes aygües ni tan grans e axí generals en regne de Aragó, de
València, de Catalunya e de Castella, e en altres regnes. E lo divenres, qui fonch primer dia
de deembre, lo riu de València derroquà tres arcades del pont del Real; moltes cases
començaren a caure en València; manaven e brollaven fons en les cases, que havien a
sgotar; los pous venir a sobreixir e escórrer en los carrés. E lo digous en la nit, a VI de
deembre, dia de la Concepció de la Verge Maria, fonch tanta e tan gran pluja que era cosa
de molt gran espant e de gran terror. E a la mijanit, en la gran pluja, tronà, llampà, caigué
pedra e terratrèmol, tot en una hora, de què tota València tremolà, que paria que València
degués perir. E en aquella hora lo llamp ferí en lo monestir dels frares de Predicadors e levà
lo capel del caragol de la capella del senyor rey, e lansà les pedres per tota la plaça; e a la
casa de mossén Jordi entrà pedra, que tota la casa atronà. E lo penell, que estava alt en lo
capell, lansà a la plasa dels Amps.
De la nit espantable e del dany que féu. En aquella nit e hora caigué la torre
nova de mossén Pere Exarch, que havia hobrat sobre lo portal; e moltes cases, parets foren
caigudes en València en aquella nit. E tantes cases foren somogudes que no y bastaven
hobrés de vila per poder picar, que en veritat a penes se podia anar per València per los
alberchs picats. E si mal en València, molt més en los lochs de fora, així de les muntanyes
com dels lochs dels plans.
De les profesons e cases picades. E lo disapte, a VIIII de deembre, fonch
ordenat que fesen profesó a la Verge Maria de Gràcia e que tot hom dejunàs, e los que
dejunarien a pa e aygua guanyasen XXXX dies de perdó. Fonch hor[de]nat que en la Seu e
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en cascuna sglésia de València, ans de la missa, sia feta professó a l'altar de la Verge Maria,
ab llums en les mans, e aquí fos dita la letania dels set Psalms solemnament, ab oracions de
serenitat. E més, que foren dites set misses dels VII goigs de la Verge Maria solemnament.
E les plutges tot temps durar e no mancar; les gents e animals perien; torres, cases caure; en
València, lo Palau del senyor bisbe, picat; la casa del biscompte de Xalva, la d'en Pellicer, la
d'en Monpalau, la d'en Çahera, la d'en Perelós, d'en Jaume de Fachs, de mossén Jaume
Pelegrí, de mossén Francí Amalrich, la de l'artiaqua de Xàtiva, l'abadia de Sant Berthomeu,
e moltes altres cases picades e caigudes en València e defora València, que casi les gents e
béns e animals perien, que del diluvi de Nohé ençà no.s lig aver fet tan de mal ni dany
aigües com ara.
Les aigües no mancar. Les aigües no mancar, los rius contínuament venir grosos
ultra mesura; tots los llocs de circunstants de rius perien, ab barques venien a València a
comprar pa pastat, la qual cosa era molt gran dolor, que València no tenia per a si e avia
donar recapte als circunstants. Lo dia de sent Thomàs, començà a cesar la pluja, e l'endemà
féu núvol e no plogué. En totes les festes de Nadal fia molt núvol, lo cel torbat e no
plogué. Los rius, barranchs, pous e fons començaren a baixar, e les gents se aconsolaven
algun tant.
Com les aigües no mancaven. Diumenge, primer dia de jener de any LXXI,
tornaren les aygües e plogué quatre dies, que no sesà la pluja. E lo dimecres féu fort mal dia
de llevants e proenses. Los rius, barranchs, fons e pous tornen a créixer en la manera
acostumada. Los sermonadós, per les tron[e]s, no sermonaven sinó de les aygües que eren
e duraven ultra mesura, e que nostre Senyor, per nostres pecats, nos donava tantes
fortunes de fam, mortalitat e tantes e tan grans aygües, de què los pobles e gents estaven
desaconsolats.
Disapte, a XIIII de jener, feren profesó a la Verge Maria de Gràcia, e lo dia de
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Aparici fonch ordenat que tornassen les VII misses dels goig[s] de la Verge Maria
solempnament, e les profesons per les parròquies a l'altar de la Verge Maria, ab la letania, e
tot solempnament, ab lums en les mans. E lo diluns, a XVI de gener, en la nit féu fort
temps de pluja e de vents, que periren e vengueren a través totes les fustes del Guerau. E lo
dia de sant Anthoni féu bel dia; l'endemà plogué. Lo dia de sant Sebastià féu gran gelada;
aprés un dia bel, altre dia nüul. Lo dia de sant Vicent plogué fins a mig dia. E axí pasà la
gran fortuna de les grans aygües, durant tot lo mes de jener; e al primer dia de febrer
plogué, e de aquí avant les aygües foren pasades, migançant la misericòrdia de nostre
senyor Jesús e de la gloriosa Verge Maria, mare sua, avent pietat del poble.
De mestre Agostí Ferrandis, frare de Sant Domingo. Mestre Agostí Ferrandis,
frare de la observança de Sant Domingo e vicari del monestir del Corpus Christi de
Lutxent, natural de la ciutat de Sogorb, molt simpre e devot, e de penitència, e molt stimat
de les gents que.l coneixien per lur cimplicitat e vida, e en lo dit any LXXVI, en les festes
de Nadal, sermonà en Lutxent com avia parlat e vist a la Verge Maria, e que la gent se
convertís, que son Fill, Jesús, era irat contra lo poble cristià. E lo dia de Capdany, lo dit
maestre Agostí sermonà en la Seu de Xàtiva e digué en la trona com avia vist e parlat ab la
Verge Maria, e sabia que un senyal serà universal per tot lo mónt, tan espantable que molta
gent morrà de glay. E si serà de aygua o de foch o de terratrèmol, o si seria centència
difinitiva o finitiva, Déu ho sap. E que ell los pregava e.lls amonestava per part de la Verge
Maria que tot hom se volgués esmenar, e que.s confesasen e combreguasen, remetre torts,
injúries, e perdonasen, e que tot hom estagués aparelat quant Déu donàs la fortuna, fosen
bé en gràcia e en amor de Déu, perquè.ns agués pietat e misericòrdia. E altres paraules de
molt gran espant. E los que serien en gràcia serien desliurats, e los pecadors peririen, e que
agués en memòria e recort los articles de la santa fe cathòlica, e protestant viure e morir en
la santa fe cristiana, e que estaguesen en gràcia e amor de Déu, que com no y pensarien la
fortuna e lo cas seria sobre los peccadós. E donà'n per senyal que ell no seria en lo món,
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qui Déu sab hon seria. E així anava sermonant, hon lo seguien nobles e cavalés, gentils
hòmens, doctós e notaris, e de totes maneres de gens. E los pobles, recordant-se de les
fortunes e mals pasats, e vent la fortuna de les aygües, heren moguts a tanta devoció de
confessar, combregar, remetre e perdonar torts e injúries, que hera cosa de admiració.
Com li trameteren que vengués a València. E lo dit mestre Agostí anava
sermonant per los lochs, dient-se misatger de la Verge Maria. E los regidós de València li
trameteren don Johan de Pròxita, que vengués a sermonar ací en València, lo qual mestre
Agostí fonch en València divenres, a XXV de jener, any LXXVI. Posà en casa de micer
Miquel Albert.

Com sermonà en la Seu. Diumenge, a XXVII del dit mes de jener, sermonà en la
Seu de València, hon hy avia moltitut de poble, de hòmens e de dones de València e dels
lochs de circunstàncies de València. E dix les paraules acostumades, com ell avia vist en los
seus ulls la Verge Maria, e ab la boca parlat, e que no podíem escapar del cas afortuït, e que
duraria tres dies, e que benaventurats serien los que.s trobarien en gràcia, e que tot hom se
convertís, e.s tornasen a Déu, que lo temps era breu.
Com sermonà lo diluns. E lo diluns aprés sermonà en la dita Seu. E la multitud
de la gent que a matines font, plenà la Seu. E pres tema: Secretum meum michi. E diu: "Bona
gent! En esta nit he parlat dos vegades ab la Verge Maria, e m'ha donat la tema". La gent
fonch moguda a tanta devoció que.s perdonaven morts, remetien enjúries, perdonar los
uns als altres, confesar, combregar. Tot hom se aparellaba.
Com se partí de València. Lo dimarts aprés se partí de València e fonch a Sent
Bernat e aquí sermonà. E de aquí fonch a Sant Honofre e sermonà. Molta gent de València
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lo seguia. Lo dimecres sermonà en Morvedre e fonch la volta de Sogorb; e fent paus e
sermonar e fer coses santes, e continuar en sos sermons, que ab la boca havia parlat e en
los uls vist e en les horeles hoït a la Verge Maria. Com la gent hohya dir-li de la Verge
Maria, heren promptes a tanta devoció que dir no.s poria.
Sermonà a Vinalesa. Dimecres, a VII de febrer, fonch en Vinalesa e aquí
sermonà. E lo divenres, a VIIII del dit mes de febrer, fonch en València ab molta gent
que.l seguia. E micer Guillem de Vich, vicari general del senyor cardenal, e lo compte
Corella, governador, no.l leixaren ni permeteren que sermonàs en València, de què lo dit
mestre Agostí se partí la via de son monestir del Corpus Cristi de Luxent. E partí de
València dimarts, a XIII del dit mes de febrer.
Anà a Santa Ana. Lo dit mestre Agostí avia dit en sos sermons com ans del mes
de març lo seu cos devia de ésser absent, e seria allà hon Déu plauria. E lo micer Albert,
qui.l seguia, lo qual està en tota sa casa en Lutxent, per la mortalitat, fa letra als jurats de
València com lo dimecres a vespre lo dit mestre Agostí s'era mès en la sua cambra e lo
digous de matí, a XXII de febrer no fonc atrobat en la cambra e trobaren la clau de la
cambra sobre l'altar: altra cosa no y fonc atrobat. E aprés pochs dies fonch atrobat en la
ermita de Santa Ana de Albaida, lo qual s'era apartat per fer penitència e no voler pus
sermonar. Lo qual mestre Agostí se'n tornà al monastir del Corpus Christi e no sermonà.
Dels eclesiàsti[c]s què determenaren. Divenres a IIII del mes de juliol, los
canonges e capítol de la Seu ajustaren tots los hòmens eclesiàstichs de sència per lo dit
mestre Agostí Ferrandis. E tots en general votaren que hera temptació e no cosa divina,
sinó mestre Bernat Peres que dixs que lo mestre Agostí era de santa vida e que per nostres
pecats, que ell crehyia tot lo que dia hera veritat. E parlà molt ab gran favor del dit mestre
Agostí, de sa vida e de sa preïcació.
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Com morí don Johan de Pròxita. Don Johan de Pròxita avia molta gran devoció
al mestre Agostí e seguí la preycació del mestre Agostí. E disapte, a X de agost, morí lo
dit don Johan de Pròxita. E la senyora, sa muller, féu venir así en València lo dit mestre
Agostí. E diu-se que li donà cent timbres que ell e los frares de Luxent pregasen per ànima
del dit don Johan, son marit.
La segona venguda de València. E lo mestre Agostí, estant en València, lo
cabiscol micer Guillem de Vich, vicari general del senyor cardenal e bisbe, se féu venir a la
sua casa al dit mestre Agostí, e.l tench aquí tot lo dia e li féu moltes e grans interrogacions.
E lo dit mestre Agostí continuar que moltes vegades havia vist e parlat ab la Verge Maria,
de què lo dit cabiscol lo féu anar al monastir de Preycadós, e que de aquí no.s partís sens
sa lexència.
Com se partí de València e anà en Castella. E lo dit mestre Agostí, obtesa
lexència del cabiscol, se partí de València e anà a Xàtiva. E de aquí trameté al monastir de
Lutxent la caritat de la senyora na Pròxita e donà la mula que cavalcava per amor de Déu.
E ab lo frare, son companyó, se partí en Castella, e continuant los sermons e que parlava
ab la Verge Maria, e fent paus e perdonar e altres coses de molta caritat.
Com morí en Castella. E pasats dos mesos que fonch en Castella, ell morí. E ans
que morís se féu portar a la sglésia e dixs moltes paraules e segrets que li avia dit la Verge
Maria. E mort, estech tres dies mort en la església. E diu-se que féu miracles, e la gent
molta devoció, que l'hàbit se'n portaren a troços.
Dels locs de mortalitat. Diluns, a XXVIII de març, any LXXVI, feren crida real
que nengú no gosàs entrar en València que venguesen dels lochs de mortalitat, sots pena
125

de cent florins. E si cas mort venia, que no fos acolit en València. E feren tanquar tots los
portals, sinó los quatre principals, e aquí foren meses guàrdies per la Ciutat, que
enterrogasen en sagrament, los que venien a València, si venien dels lochs de mortalitat.
De don Jaume. Diumenge, a II de juny, any LXXVI, de matí, amagadament, lo
fill de don Jaume entrà en la vila e pres lo castel de Vilaformosa, e a la muler e fills e filles
del dit micer Dalmau. E lo don Jaume diu a la senyora muler de micer Dalmau: "Senyora,
de continent vinga prevere, que jo vul que vostra filla sia ma muler, e vul hoyam missa". E
ve lo prevere e diu: "Senyor, no podeu hoyr missa, que no y ha núpcies". E lo don Jaume
diu: "No cur de núpcies! Tantost esposau-nos e donau la missa". Lo prevere els esposa e.ls
diu missa, e com foren núpcies los dixs altra missa. E lo don Jaume està senyor e molt
content ab sa muler e té la sogra e sos fills ab molta honor e té Vilaformosaa ben guardada
ab los alacayos que havia portat ab ell.
De la centència del senyor rey contra don Jaume. València féu correu avisant
al senyor rey de l'acte e fet del fill de don Jaume de Aragó, de què lo dit senyor rey ne hac
molt ennug e donà centència de mort al dit fill de don Jaume e a tots aquells que li donaven
sucós ni ajuda.
Embaxada a don Jaume. Digous, a XVIIII de setembre, dit any LXXVI, mossén
Loís Cabaleyes, loctinent de governador, e mossén Garcia de Monsoril e en Perot Pelegrí,
jurats, se partiren de València ab gens d'armes per anar contra lo dit don Jaume. E foren
tornats a XXV del dit mes de setembre, que feren treves per a dos messes.
De la muler e fills de micer Dalmau. La muler e fills e filles, vent que avien
perdut la senyoria e no heren senyors de res, ans eren subjugats al don Jaume e a sa muler,
desfresadament volgueren ensagar de fogir, de què lo don Jaume fonch avisat per sa muler,
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de què ells foren tornats, ço és, la senyora e fills. E de aquí avant, lo dit don Jaume los té en
una cambra, que no permet que vagen per lo castell. E la senyora, per los qui pot,
contínuament tramet a micer Dalmau que la tragua de alí e que li coste tot lo que ella té ni
ha hagut de herències, que ella creu que si no hiis d'equí, que la sua vida serà poqua,
trametén letres de molta congoxa a son marit, micer Dalmau.
Pasats los dos meses de les treves, lo dia de la Verge Maria d'Esperança, en la Seu,
a missa e a vespres, tots dies repicaven contra lo dit don Jaume. E durà lo repiquar fins a
XXV de jener de l'any LXXVII.
De la gent d'armes. Disapte, a XXVII de jener, any LXXVII, lo compte Corela,
governador e capità de la gent d'armes, partí de València per anar contra lo don Jaume de
Aragó.
Riquea de micer Dalmau. Micer Miquel Dalmau, ab la molta riquea e gran
abundància de dinés, s'és mès en trebal e gran congoxa, ell e sa muler e fills. E ha perdut lo
delit e repòs del studi e à anar per camps e contra son genre e fila e encara contra muler e
fills, car lo don Jaume li ha tramés a dir per mols que, en l'ora que vendran a donar combat,
li metrà muler e fills e filles en les menes. Lo micer Dalmau espera lo senyor rey e tramet a
València per una atzembla carrecada de moltes maneres de confits. E lo senyor rey per sa
indisposició no pot venir.
De mestre Pineda, com morí. Divenres, a XXVII de setembre, de matí, a VIIII
ores, dia de sant Cosme e Damià, any LXXVI, frare Bernat Carbonell, de Preycadós,
desfreçat, vestit ab un caputxó e una cota en lo cap, en lo Mercat, als Pòrxens, en lo loch
hon venen los ventres, donà una coltelada per la cara a mestre Franceschs Pineda, frare del
dit monestir de Preycadós, lo qual avia molta ciènsia e gran sermonador. E de continent,
lo frare Carbonell fonch pres e mès en la presó comuna, axí desfreçat. E aprés fonch donat
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a son monestir e mès en cruel carce e cadenes. E lo mestre Pineda, rebut lo colp, fonch
aportat a casa de mestre Morera, çalurgià, e com estech convinent se n'anà a son monastir.
De alí no ysqué ni sermo[nà], ans lo divenres en la nit, a VIII de noembre, morí e donà la
ànima a nostre senyor Déu. E tot fonch pasat: lo sermonar, ciència e tots los altres fets, e la
sua gran loqüela. Anima eius requiescat in pace. Amen. E lo dit frare Bernat Carbonel, dimecres
en la nit, a IIII de febrer, any LXXVII, trenquà la carçre e cadenes e fogí del dit carçre e del
monestir.
De derocar les torres [de les] mesquites. Diumenge, a XIII de abril, any
LXXVII, per les trones de la Seu e de les parròquies de València, foren publicats cartells
que per totes les ciutats, viles, terres e lochs del senyor rey d'Aragó, que sots pena de vet,
d'ecí a lo dia de la Asenció, sien derrocades totes les torres de les mesquites dels moros en
les quals se crida lo nom de Mahomet. E açò per manament del senyor rey. Car diu-se que
diumenge, a VI de abril, dia de Pasqua, lo senyor rey, ab molts comptes e barons, foren per
la ciutat de Çaragoça e feren derrocar la torra de la mesquita dels moros de la dita ciutat de
Çaragosa: la rahó és perquè moros de Granada, lo dia de Divenres Sant, han fet gran presa
en Castella de gens e béns de castellans.
Com an agut porogació de l[e]s mesquites. Passat la festa de la Asensió, los
senyors de morerihes an agut lexència del cabisquol e porogació, fins que.l senyor rey sia
vengut e faça començar a derrocar les torres dels vasals del senyor rey.
Dels notaris que són fets en València. Disapte, a X de maig, en la sala de la
Ciutat de València, foren fets LXXII notaris. Diu-se que los presents que donaren valien
molt, que notari feren que no havia practicat gens, e altres que no havien siènsia; e que ab
prechs e sobornacions heren pasats quasi los més.
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Com fonch fet racional en Guillem de Çahera, e de lur mort. En lo any de
nostre Senyor MCCCCLVI, en lo mes de juny, per los jurats e conselés de la ciutat de
València, fonch fet racional de la dita ciutat en Guillem Çahera, per a tres anys. Lo qual en
Guillem Çahera ha agut tanta gràcia e saber que és estat racional fins en l'any LXXVII, que
són XXI any, lo qual se ha donat molta amor ab lo senyor rey, ab lo senyor cardenal e
bisbe de València e ab tots los regidós e grans senyors de València e de tot lo regne. Lo
senyor rey li ha donat les armes reals e li ha donat tots anys, sobre la batlia, VIII mília sous
de renda. Ha-li acomanat lo regiment e senyoria de Gandia, e lo dit senyor rey fa més
mensió del dit en Çahera, racional, que de tots los restants senyors e regidós de València.
Lo senyor rey de Castella e la senyora reyna, sa muler, no parlen de València sinó d'en
Çahera, racional, e de sa muler. E la dita senyora reyna de Castella li ha tramés una gonella
sua a la muller d'en Çahera, que és bé present de reyna. Lo senyor cardenal e bisbe, estan
en València leguat, en tots lus afés, festes e convits, vingua en Çahera. E li consignà de ses
rendes del bisbat, tots anys, dos mília sous de renda.
En València, comptes, governador, justícies, jurats, conselés e tots de la dita ciutat
de València no fien sinó lo que en Çahera volia, car no s'i donava hofici ni benefici ni res
de la ciutat, sinó lo que en Çahera volia e ordenava, e la senyora, sa muler. Car dich que los
presents heren tants que no.s poria dir ni scriure, ni la tanta e tan gran abundància de la sua
casa. Car per benaventurat se tenia qui.s podia acostar a ell e a la sua casa, que en lo temps
que és stat racional ha aumentat la sua casa pasats LX mília sous de renda, per què pot dir
lo dit en Çahera que està en lo triünfe de la glòria mundana, e que ferme fort la roda, que
no volte.
Car en mos temps he vis tres senyors favorits ultra mesura, ço és, ålvero de Luna,
del rey de Castella, lo qual caigué molt prest e mort cruel. Lo segon, mossén Francisquo de
Arinyó, del senyor rey don Alfonso, lo qual havia favor, amor, prosperitat e aumentació
[de] gràcies del dit senyor rey, que hera admiració, lo qual caygué molt prest e mort molt
cuytada: d'on li vench tanta prosperitat, li vench tan gran adversitat axí presta. Lo tercer,
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ara de present, lo dit en Guillem Çahera, racional de València, que ha segut alt en la roda
mundana de prosperitat a son bel plaer, que dengú no li contradia en tots los actes e fets
que fer volia, ab tanta prosperitat, quant volia ni ordenar sabia. Emperò estant en tan
triünpfe, la roda ha voltat e és caygut e mort prest, que res del mundanal no li à ajudat.
Car lo divenres, a XXX de maig, a VIII hores de matí, en l'any MCCCCLXXVII,
estant a les bares, li vench esmortiment, quasi plopexia. E de continent fonch a la sua casa.
E vénen metges dién que lo seu mal no és res, que lo seu polchs és bo e que no té febra,
enaxí que el està molt bé. E lo dimecres, a IIII de juny, vespra del Corpus Cristi, on ell
havia tots anys tanta de honor que ans que no hanasen en la professó, a la sua casa venien
e fien festa tots los que avien anar en los entramesos. E lo dit divenres aprés dinar, diu:
"Per sguart de tanta festa de demà, feu-vos les barbes, que yo estich molt bé". E a les IIII
ores aprés migjorn, estant asegut en lo lit ab una roba de domàs negre vestit, vench lo
sopar e portaren un plat ab letugues. E pren un hull e diu: "Donau-lo al petit". E aprés
portaren peus de cabrit e diu: "Dau-me a beure". E haprés, una escudella de carabaces e
una bela pruna. E vegué altra vegada. Mestre Alcanyís diu: "Mossén, vós sou garit!". Lo
metge e la senyora muler del racional e tots los altres hyxen de la cambra: romàs en Loís
Martines, notari, tot sol, ab lo dit racional. Estant així, en un movent la boca li vench a la
horela, reganyà los hulls e paguà lo deute de natura, que no confessà ni combreguà ni
pernolià. Anima eius requiescat in pace. Amen. Què és estat lo pasat, la gran honor, prosperitat,
aumentació e ordenar tot lo que volia e sa voluntat era? Tot és pasat e complit lo seu
temps.
Tengueren-lo mort fins al divenres, per esguart de la profesó. Fonch-li feta bela
honor per los regidós de la ciutat. Fonch soterrat en Sant Franceschs, en lo vas de son
pare, e fonch complit e acabat tota sa prosperitat.
En la casa de n'Albert tiraren pedres. Diumenge, a VI de juliol, en la casa de
n'Albert, en lo carrere d'En Bou, tiraren en lo pati pedres, ragoles e altres coses, no sabent
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ni vent d'on venien. Lo diluns fonch-hy aportat del fust de la Vera Creu: no n'i tiraren pus.
Com robaren la sglésia de Sant Salvador. Dimecres, a VIIII de juliol, en la nit,
ladres són entrats en la sglésia de San Salvador. E an furtat la creu, calzes e lo cofret de
argent del Corpus Domini. E an lexat lo Corpus Domini e lo crucifixi de la creu sobre
l'altar.
De la mort de l'ovater. Dimecres, a VIIII de juliol, en lo Mercat, dos hòmens
hovatés vengueren a paraules. E la hu arrancà lo punyal, donà-li un colp en los pits: de
continent fonch mort. E res no s'i castiga, ni se veden armes. Tot hom fa lo galant ab
spases en les mans.
De don Jordi Centelles e del fill d'en Johan Garcia. En Johan Garcia, guarda
de la sisa de la carn, té un fill bell de presona e molt preat e gran trovador de la gaya
sciència, beneficiat en Santa Catherina. E en lo monestir del Carme donaren una yoya a qui
milor diria en cobles del Cos de Déu, e lo jove hy dixs molt altament. E lo don Jordi
Centelles, fill bastart del compte de Oliva, canonge de la Seu, vicari de Sant Pere e molt
beneficiat de reptories e benificies, de la trova del jove no féu nenguna menció, perquè.s
dia que al dit jove no.l tenia en bona hopenió, per sguart de una fola de monga de la
Çaydia, de què lo jove parlà algunes paraules de don Jordi, de què lo don Jordi ho pres
criminalment. E diu-se que li féu donar una coltelada al cap, lo qual portava cervelera e no
li feren mal. E paraules crexent e lo mal e eniquitat aumenta. E lo digous en la nit, a X de
juliol, lo don Jordi, ab altres, sperà lo jove en lo careró de micer Maroma, hon stà lo pare
del jove, de què lo jove fonch avisat com don Jordi l'esperava ab gent armada. De què lo
jove, de continent, amprà gent, no dient contra qui, e ben en punt, prenen una lanterna en
lum com a guaita. E entrant en lo careró de mossén Maroma, diu: "Qui va aquí?". Lo don
Jordi, pensant que fos la guaita, diu: "Don Jordi". De què diu lo jove: "Muyra don Jordi", e
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tira gran coltelada al cap. Lo don Jordi tenia cervelera, emperò pres que li à huberta la galta
fins a la barba, e altra coltelada en lo bras e en la cuxa, e un scuder molt mal nafrat. Enaxí,
lo don Jordi mal nafrat, envergonit tot lo temps de la sua vida per un fill de en Johan
Garcia. E lo jove e tots los que y són estats, exelats de lur pròpria terra e viure ab recel e
dolor tot lo temps de la sua vida. E la folla de la monga estava en son monestir: no pensava
en lo dan e mal que s'és seguit en tal[s] presones per causa de ella. Seria santa cosa tals com
aquella e ella fosen ben castiguades e meses en carçre e deceplina, que fos castich a elles e a
les altres exemple, per guardar-les de mal e de pecat e defamació de lur monestir.
De la ciutat de Sogorp. En la ciutat de Sogorb són dos partides: los Speges
contra los Tintorés, e lo Johan Frare e sa partida. E de una part e d'altra ha agut moltes
morts. E fonch mort un Spego, jermà del batle de Sogorb, de què mataren Johan Frare e lo
jermà nafrat de mort. La partida dels Tintorés e Frares foren bandegats de Sogorp. E.n lo
mes de agost, en l'any LXXVII, la partida dels Tintorés e Frares se ajustaren XXV hòmens,
e segretament foren en Sogorp e meteren-se en un ort en lo Raval, davant la font, e aquí
estagueren tres dies esperant lo batle Spego. E vent que no venia, fan hexir VI hòmens de
lur companya e al cap del carer mouen brega, que hera digous, a VII de agost, al toch de
vespres. E lo batle, sentint la remor de la bregua, molt prestament fonch a la bregua. E
com fonch en lo carer, hysxen los de l'ort, de què lo batle fonch enmig de sos enemichs,
que no poch fogir, de què fonch nafrat de mort e mès-se en una casa de l'argenter e aquí.l
pres lo Johan Frare e.l degolà. E aprés se meten en lo carer e dien: "Lo Spego batle és
degolat! Vingua sa partida, que ací som nosaltres!". E aquí stagueren fins al sol post. E post
lo sol, se meteren en casa del Tintorer, dient que no hexirien de aquí fins la partida de lus
contraris fosen fora e bandegats de Sogorp. De què enaprés s'i són seguides morts e molt
mal entre ells.
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Del furt del càlzer de mossén Nofre. Disapte, a VIII de noembre, ora de alba,
mossén Nofre Yvanyes, volent dir misa en l'altar del Pilar, d'en Jaume Eximeno, notari,
aparelat sperant que tocàs l'alba, com se volch vestir, lo càlzer li fonch furtat, lo qual era de
la secrestia, de què hy aplegaren. E fonch fet un altre càlzer ab los senyals de Luna e de
Rog e de Garba, e fonch donat a la cecrestia, e yo fiu albarà al dit mossén Nofre com havia
rebut lo dit càlzer e mès en la cecrestia.
De la bregua del paporde Sans. Lo papordre Sans, lo digous, a VI de noembre,
estant en lo monestir de Sant Julià, lo seu esclau tent la mula, vench a brega ab Berthomeu
Bernat, ortolà de les monges del dit monestir, de què lo papordre fonch a la brega. L'esclau
pres una llança e donà-li una lançada en les spatles, que fonch mort disapte, a XV de
noembre. E a la muler de l'ortolà, en la lança li donà ba[s]colades: estava a dies de parir. La
llança era del dit ortolà, que venia de laurar, e dix: "Monsènyer, yo no vul aber brega ab
vós". E lo papordr[e] lo pres per los cabells e lo negre li donà la lançada. Tan poca menció
se n'és feta com si fos mort un pol: papordre e negre van per València com si no aguesen
fet res.
Com lo don Jaume s'era donat. Disapte, a VI de setembre, any LXXVII, vench
lo correu com don Jaume de Aragó s'era donat a mossén Burgaro, capità per lo senyor rey,
lo qual era estat alacuayo e en Navara ha fet actes per lo senyor rey, que.l dit senyor rey ho
ha stimat molt e l'ha fet cavaller. E de continent pres lo don Jaume. Ell lo aportà a
Barcelona al senyor rey, de què lo senyor rey lo volch de continent centenciar. Alí hera
mossén Loís de Castelví, misatger per los cavalés, e altres cavalés valencians, dién al senyor
rey: "Senyor, en regne de València lo haveu pres, alà lo aveu a centenciar. E sia de vostra
mercé que no trenqueu los privileges del regne de València". De què lo senyor rey lo féu
hofeguar al dit don Jaume, e lo filet del dit don Jaume, que hera en València, que avia tres
mesos que hera nat, que fos portat e mès en lo castell de Exàtiva.
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Lo filet de don Jaume fonc al castell de [Xàtiva]. Divenres, a XVII de octubre,
fonch aportat lo dit infant, fill de don Jaume, al castell de Exàtiva, e la dida que.l cria ab lo
dit infant, enaxí que lo don Jaume, fill del duch de Gandia, son fill don Jaume, són morts,
perdent cosos e béns e baronia, e tot lo que tenien, e muler e fills fora del regne. Lo micer
Miquel Dalmau e muler e fills, tots són en València. Sa filla, muler del dit don Jaume, és en
casa del dit son pare, micer Dalmau: contínuament plora e fa gran dol de la mort de son
marit, don Jaume, e de son filet de mamela mès en presó. Qui poria dir les grans congoxes,
despeses e mals que micer Dalmau e lur muler an sostengut per casua de don Jaume e per
sa muler, filla, lur filla? E.ncara la molta e gran congoxa que lo dit micer Dalmau e lur
muler an e tenen de lur fill, segons que se mostre a CLXXXXIIII cartes.
De la bregua de mestre Biulaygua. Mestre Franceschs Martí Biulaygua, hobrer
de vila, en dies pasats matà un home en València, de què fogí en Castela. E alà trebalà en
son hofici, que fon molt sabut e soptil mestre de vila. E hach remessió, tornà en València e
sa muler crià una filla d'en Guillem Çahera, racional, franquament, que no.n volch res, e la
tench, aprés criada alguns temps en casa, de què lo dit racional donà tanta favor al dit
mestre Biulaygua, que.l féu hobrer de la Ciutat, de la Seu, de la Trinitat, de Santa Clara, de
Val-de-Christi, de Portaceli, de Sant Jerònim, de la Verge Maria de la Murta e casi de totes
les hobres de València. Tenia, continuant, de díhuit a XX moços; tenia esclaus, esclava;
tenia alberchs. Avançava tan com volia, vevia molt honradament, tenia rocí diumenge e
festes, gipons de seda; ben vestit. Fia molta honor a son hofici. Estant en esta prosperitat,
hobrant lo monestir de les monges de Santa Clara gran temps un capítol, e venia moltes
veguades, gran matí, de què lo dit mestre Biulaygua diu a l'abadesa: "Senyora, teniu esment
al vostre monestir, car yo he vist hòmens." En special diu de un cavaler, lo qual no
enhomenaré. E la habadesa, a consel del dit mestre Biulaygua, clou e tanqua tots los lochs
per hon podien entrar en lo dit monestir.
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Lo cavaler, sabent les paraules de mestre Biulaygua, e tanquat[s] tots los entradós
del monestir, hac molta congoxa e diu a un jove sabater, mosço d'en Forés, çabater:
"Mestre Biulaygua, spera-lo com hexirà de la hobra, e de continent carega'l de bastonades".
E de fet, lo jove se'n va, espera lo mestre Biulaygua e dóna-li bastonades.
E lo digous, a XX de noembre, lo nebot de mestre Franceschs Biulaygua, trovà en
Forés, çabater, e donà-li una gran coltelada per la cara, axí que lo nebot de mestre
Biulaygua és fogit e li fan procés. Lo mestre Biulaygua està en casa, que no gosa exir de sa
casa: les hobres e mosços, tot sesà, enaxí que per poca cosa lo mal creys. Lo dit mestre
Biulaygua ha amistat ab tots los hòmens de bé de València e an fet treves lo dit en Forés e
lo mestre Biulaygua.
D'en Corral, loctinent, de la brega. En València fonch loctinent de justícia l'any
LXXVI Corral. Estant loctinent trovà un Beluga, cristià novel, en un arch, que anava tirant
per València, de què lo dit loctinent li levà l'arch. E perquè lo Beluga bravegà, féu trenquar
l'arch lo loctinent. Pasat l'any del lochtinent, estant en la Longa dit en Corrals, lo dit Beluga,
senyor de l'arch trenquat, donà basthonades al dit en Corrals, de què lo dit en Corrals,
tenín-se molt per enjuriat, no pot aver lo principal Beluga: a un son germà del dit Beluga
donen una coltelada per la cara que li trahen lo un ull, e crec que anduys, de què lo Corral
va per València armat ab si, terch, guardan-se dels Beluges, que heren quatre germans. De
què lo diluns, a XXIII de novembre, vespra de sancta Catherina, la mare del Corrals hera
madrina bela e bona, fonch demanada a una prenyada, muler d'en [en blanc], cristiana
novella, e hora del seny, la dita na Corrala, venint-se'n a sa casa ab un fadrí, ab una lanterna,
de casa de la prenyada que la acompanya, entrant en lo careró de la sua casa, donaren-li una
punyalada en les espatles, que de continent morí, que no dixs sinó: "Verge Maria, que
morta m'an!". De que lo fadrí cridà grans crits, de què vench lo marit e fill, e troven la dita
sa muler, na Corrala, morta. De què lo fill ha fet e fa gran dol de la mort cruel de sa mare.
E en veritat, totes les gens que la conexien se dolen de la sua mort.
135

Lo fill de na Corrals fa procés als Beluges e ha fet pendre lo pare dels Belugues e
que aurien trobat lo coltel ple de sanch. E dix lo dit en Beluga que avia degolat un gall. E la
sua sclava portà un gall a la sala que hera mort, de què los jurats la feren metre en presó la
dita esclava. E lo fill de na Corala fa procés a.n Belugua, lo bel, e a sos fills: va per València
ab sis hòmens armats, amostra gran dolor e dol de la mort de lur mare, porta barba largua,
tot vestit de negre, de què ell se destroixs de béns e de presona. Maleyt fonch l'arch que
tan de dan e mal n'à exit e se n'espera exir!
Com pengaren a dos fills de València. Disapte, a X de jener, any LXXVIII,
pengaren a dos jóvens, fills de València, per ladres, jóvens de XX anys: un Macianet e un
Citet.
Com pengaren a Bernat de Alzerira. Dimecres, a XIII del dit mes, pengaren a
Bernat de Alzerira, peraire, per ladre. E confesà que heren molts de companys e foren
fogits molt[s] de València.
De les eniquitats e mals de Sogorb. Durant les eniquitats e malvolences de les
gents de la ciutat de Sogorb, no recordant-se de la amor de nostre senyor Déu ni de l'estret
johí de Déu, que no podem escusà, ans durant cruelment les eniquitats e malvolenses, no
volent mitiguar los lus coratges, de què durant aquells tan grans dans e mals, mossén
Miquel Sarçola, bandegat e lançat de Xèri[c]a e de Sogorb, vench en València e en lo mes
de jener, en l'any LXXVIII, anà al seu loch del Toro. E de continent que fonch en lo dit
loch, mossén Johan d'Anyó, de Sogorb, ab molta gent, fonch al dit loch e asetgà aquí al dit
mossén Çarçola en la sglésia. E lo dimarts, a XXVII de jener, fonch scalada la sglésia e pres
mossén Miquel Çarçola e tots los que heren en la sglésia en lo dit mossém Çarçola. E de
continent penjaren quatre hòmens alaquayos, los que més volia lo dit mossén Çarçola. E lo
dit mossén Çarçola, ab d'altres qui heren en la sglésia, los portaren presos a Sogorb, e foren
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lo dimecres, a XXVIII de jener. E lo dit mossén Johan d'Anyó, ab sa partida de contraris
del dit mossén Çarçola, donaren centència de mort al dit mossén Çarçola, dient que Sogorb
té privilegi que tota presona que trebalarà en levar la ciutat de Sogorb al senyor rey, que
muyra. E lo divenres, a XXX de jener, a nou ores de la nit, lo guardià del Sant Sperit, de
Morvedre, portà la nova al dit mossén Miquel Çarçola, que s'aparelàs, que avia a morir. E
de continent se confessà del dit guardià e durà la confesió cuatre hores, fins a una ora aprés
miga nit. E confessat, pres unes deceplines e baté's una ora, que la sanch corria per terra. E
aquí fonch pres e hofegat e de continent fonch soterrat. O dolor gran de un cavaller tan
valent e axí animós, ab tan poqua deliberació e mal consell, donant-li axí cruel mort e
presta, a no consultar sinó la partida de mossén d'Anyó e los contraris del dit mossén
Miquel Çarçola! Lo qual és estat dolgut de totes les presones que.l conexien, atenent tantes
virtuts que en ell avien. Anima eius requiescat in pace. E dels que prengueren ab lo dit mossén
Çarçola ne penjaren quatre. De bé que.m tinch per dir que lo mossén Johan d'Anyó e sa
partida dehuen tremolar, temén-se que la sanch dels que han mort demanaran justícia a
Déu.
Com entrà lo senyor infant per regir de visrey. Digous, a XXVI de febrer, any
LXXVIII, entrà l'infant don Anrich per regir de visrey en València, e entitolà's duch de
Sogorb. Emperò los de Sogorb se són enfortits e mès a punt, e volen morir ans que no.s
donen a nengú, ni exir de mà e senyoria del senyor rey.
De les mulers del Bonastres offegades en lo riu. Digous, a XVI de abril, dos
dones mulés de dos Guillems Bonastres, cosins germans, de Çuequa, foren a Riola. E
volent tornar les dites dones a Çuequa, troven un fill d'en Johan F[ri]gola, alí en Riola,
dient: "Frigola, pasa'ns lo riu en la barqueta". Respòs lo Frigola: "No u sabria fer, que no sé
vogar, e fa gran vent de terra". Eles dien: "Vine, que bé ens pasaràs". De què lo jove
Frigola entrà en la barqua e les dones entren en la barqua. E tantost lo vent los lança a
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l'açut, la via de l'açut. E lo Frigola salta de la barqua en l'açut e la una d'eles saltà en l'açut.
L'altra fonch tan smayada que no tench cor ni esforçh de saltar en l'açut. Diu la de l'açut:
"Salta, que yo t'ajudaré!". Axí que, per ajudar a la de la barqua, anduys ne van en lo riu. La
una de continent fonch asolada, que no.s mostrà gens; l'altra anà un tret de balesta entre
dos aygües, menegant los braços. A la final veren que pleguà les mans e s'afonà. E anduyx
foren offegades. Lo Frigola fonch estalviat en l'açut. Es cosa de gran dol de la mort
afortuïda de les dites dones. La una fonch trobada pro[p] l'açut, al VI dia, e l'altra fonch
trobada prop Culera, a VII dia.
D'en Monserat Just, de lur mort. En Monserat Just, hostaler en lo publich, avia
molta e gran voluntad a micer Miquel Dalmau e a son fill Pere Ramon Dalmau, e a tots de
la casa. E lo micer Dalmau, e lo dit son fill, compares e en estranya manera amichs. E
contínuament lo dit en Monserat los donava presents, e tots temps prest al que micer
Dalmau e son fill volien e ordenaven, en tanta manera que per alguns li fonch dit: "En
Monserat, per què feu tanta de honor e presents a micer Dalmau?". E responia en
Monserat: "Yo tinch hostal en lo loch comú. Es cosa molt perilosa. Pense que micer
Dalmau és favorit del senyor rey, avocat fiscal, advocat de la Ciuta[t] de València, molt
volgut del[s] major[s] senyors de València. Si algun revés o adversitat me venia a mi o a
casa mia, que micer Dalmau e son fill me ajudarien e.m traurien de trebal e congoxa. E per
la molta amor que micer Dalmau e son fill e tots los de la sua casa me han e.m mostren".
Mort d'en Monserat Just. Diumenge, a XVIIII de abril, any LXXVIII, a X ores
de la nit, un hom a caval, ab una mula, vench a casa d'en Monserrat e diu a en Monserrat:
"Diu lo senyor micer Dalmau, que de continent que vingau en mi, que ell vos ha gran
mester". E lo dit en Monserrat, pren la espasa e broquer e lo guant e cavalca en les anques
de la mula e va en l'om. La anada fonch tal que no tornà a la sua casa, car lo diluns de matí,
a XX del dit mes fonch atrobat a la porta de la Verge Maria dels Ignocens, sobre lo banch,
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mort cruelment, car lo cap e cara tenia tan chafat que lo cervell hera en la paret, que fonch
conegut en lo dit de la mà: tant era la sua cara desfigura[d]a. O cruel mort, davant la imatja
de Jesús e de la Verge Maria, que res no los està amagat! Tan cruel mort yo crech que los
que tal cas han fet deuen tremolar sens grans fret, car si.ls tarda, ells seran ponits e ben
paguats, car Déu res no hoblida!
Com fonch trobat que el fill de micer Dalmau féu la mort cruel. Lo dit diluns
de matí, un laurador ab un jove, van per fer fahena per lo portal de Torrent. E com foren
endret de Santa Lúcia, davant l'arbre, en lo forat de la céquia que entra en la ciutat, la aygua
fonch minvada, veren una spasa. Entra lo jove e trau la spasa e troba-y una atxa, e trau la
atxa, e dien al portaler del dit portal de Torrent: "Esta spasa e atxa avem trobada en la
céquia". Lo portaler anà prest als Ignocens hon era lo mort, e diu al regent de justícia de la
spasa e atxa. Lo regent pren lo laurador e lo jove e portà'ls a la presó. E pres l'atxa, que.s
mostrava que avia sanch, e portà-la a micer Dalmau, advocat fiscal. E micer Dalmau era en
la Seu, que hoyha missa. E sperant que lo micer Dalmau agués hoyt missa, lo saig tenia
l'atxa en la mà, a la porta de la Seu. E en Jaume Martí, àlias Pitonat, que ou dir que ab huna
atxa avien mort a.n Monserrat, cuytà a la presó per véurer l'atxa. E a la porta de la Seu
troba lo saig ab altra gent que miraven l'atxa. E lo dit en Pitonat, mira l'atxa e coneys que ell
l'avia comprada dels ferovelés, lo digous pasat, per al fill de micer Dalmau. E lo dit en
Jaume Pitonat va prest a la casa de micer Dalmau e diu al fill de micer Dalmau: "L'atxa que
yo us comprí, se diu que an mort vostre compare en Monserrat. Què és asò?". Respòs lo
fill de micer Dalmau: "Al Guerau la doní per fer màneg. Yo hyré al Guerau e faré pendre a
qui doní l'atxa". Diu lo Pitonat: "Yo hyré ab vós". Respòs: "No qual, per no fer a sentir la
cosa". Lo qual fill de micer Dalmau, tot alterat, cavalqua e va al Guerau, e diu a Nicolau,
nebot d'en Belvís e a un biysquayí, que heren estats ab ell al dit cas: "Veniu, car descuberts
som!". E de continent tiren e foren a Honda, al loch de don Johan de Cardona. E
amostrada l'atxa a micer Dalmau, lo regent va per los ferovelés e diu: "Yo la he venuda a.n
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Jaume Pitonat". Lo regent pren al dit en Pitonat e met-lo en la presó, dient que ell avia
comprat l'atxa que avien mort en Monserrat. Diu lo Pitonat: "Per al fill de micer Dalmau la
comprí". De continent, lo senyor infant fa cercar lo fill de micer Dalmau e tramet al
Guerau, de què no fonch trobat, estant en la presó lo laurador e moço e lo Pitonat.
O Pere Ramon Dalmau! E quina rahó ni causa has agut de fer tan cruell mort de
ton compare e amich en Monserrat? Mira lo johí de Deú, que no pasa tres hores de dia que
ets estat descubert e dexelat, e ton pecat manifestat a totes les gents del món! No has
pensat quanta e tan gran és la bondat e stima de ton pare, e la gran congoxa que ha pasat, e
dans e despeses per don Jaume de Aragó e per ta germana? E ara que ton pare e mare
volien e desitgen reposar, esperant aver goig e alegria de tu, los has donat tal trebal e tanta
congoxa? Perquè.t dich que plores e faces penitència, car les gents no poden pensar per
quina causa o rahó has fet tal cas. Demana misericòrdia a Déu, que.t perdone ton pecat!
Lo senyor infant, sabent que lo dit fill de micer Dalmau era en terra de don Johan
de Cardona, diu al dit don Johan: "Guardau lo fill de micer Dalmau, que dig-vos que us
serà ben demanat". E de continent fonch aportat al delantado de Múrcia, jermà de la muler
de don Johan de Cardona. Lo que enaprés se seguirà e saber porem, metrem en libre de
memòria.
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De magnifico principe et domino, domino Alfonso, rege Aragonum.
Digmenge que era compta[t] XVI de juliol, de dinar avall se començà a dir que lo senyor
n'Alfonso, per la gràcia de Déu, era mort en Nàpols, de febra. E uns XV dies ans la
senyora reyna, qui era e stava en lo Real del rey, e la Ciutat reberen molts coreus de la
malaltia del dit senyor; hoc hi feren profesó lo dimarts proppasat per un correu qui portà
nova com era milorat: al final, que de aquest digmenge fins al divendres, ora de migjorn, la
ciutat estava en gran tribulació, que no podien saber si era mort o no. Aquest

divendres

era comptat XXI de juliol, e, rebut un coreu tramés per lo rey de Navarra e per lo mestre
de Muntesa, los jurats e altres oficials ho hagueren per cert, que lo dit senyor era mort.
Convocaren consell e deliberaren de la sepultura del dit senyor. Fon deliberat que lo
governador e mestre racional e lo batle e los diputats del General e los jurats ho
denunciassen a la dita senyora reyna.
E així, anaren al Real. La senyora reyna està ab gran sospita; lo provencial de
Preÿcadors e lo confesor e los metges e les viudes ho digueren a la dita senyora en certa
manera: basten que la dita senyor[a] se esmortí dos vegades. E retornada, vestiren-li un
mantell de sanyal e levaren-li tots los paraments de seda e donaren-li los coxinals de sanyal.
En aquest temps entraren tots los oficials e denunciaren-ho, axí com se pertanyia: ací foren
grans plors! A la conclusió, la dita senyora se comanà a la dita ciutat e als amichs de son
marit. Foren-li fetes grans profertes. D'ací avant tota la Ciutat, ço és, oficials e cavallers,
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anaren vestits de maregues.
Lo disapte, a XXII de juliol, tots los officials se vestiren de maregues.
Lo digmenge aprés, que era comptat XXIII de dit mes de juliol del dit any, los
jurats de la Ciutat, have[n]ts per nova certa que lo dit senyor era mort, se vestiren de
maregues e feren crida de la dita mort. Los qui feren la crida foren un scrivent qui legia la
crida, Miquel Artús, e dos altres trompetes, sens penós, vestits de maregues. La crida se
fahïa de part del justícia e jurats de València, sens que no dia honorables. Lo so de les
trompetes eren tres bufades: la primera, ab sa pausa, la segona, ab altra pausa, e la tercera,
ab sa pausa, sonant cascuna bufada a VIII sons. Manaven que no fos que algú fes o paràs
obrador de son art, ne obrissen portes fins fos feta la sepultura. Fah[ï]en sonar, la Seu e
totes les parròquies, tres tochs de matí e tres aprés dinar.
Lo divendres aprés següent, que era comptat XXVIII de juliol, se féu la sepultura
en la Seu molt altament. Los dits jurats amp[r]aren dotze, entre nobles e cavallers e
ciutadans; convidaren tots los hòmens e dones e viudes de bé que fossen en la sepultura;
anaren les monges de la Çaydia, les menoretes, les magdalenes de Sent Julià e de Sent
Christòfol; anp[r]aren totes les confraries, ço és, Sent Narcís, Sent Jordi, Betlem, Ignocents,
Sent Christòfol; Sent Jacme ne Sancta Maria no y foren, per contesa. La sepultura fon un
alt cadafal ab una alta tomba; sobre la tomba fon feit un papalló de fusta en esta forma, tot
ardent de ciris e entorches.
Foren tots los barons, nobles, cavallers, ciutadans e los oficials, ab esta diferència:
que los oficials de València estaven ab maregues comunes, e los oficials reals, axí com són
governador, mestre racional e batle, vestits de sanyals, tots [...]. Foren plus de XXX de casa
de la senyora reyna, ab capirons vestits; les dones de casa de la senyora reyna, l'abadesa de
la Çaydia e totes ses monges staven entre la cort e lo lit, a la part del pistoler; la prioresa de
magdalenes, ab ses monges, staven davall lo avangelister; X monges menoretes legues
staven davant lo cor, al peu del lit; les monges de Sent Julià staven davant lo lit, a lo altar;
les confraries staven entorn de la Seu. La gent era tanta que no era persona que pogués
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pasejar per la Seu. Foren los capellans e totes les creus de València.
La senyora reyna féu semblant sepultura en la Trenitat, lo dimecres aprés següent,
en esta forma: que les portes foren tancades; solament hi entraren les dones de bé. Soles
foren dones vestides de doll, ab marega. Tots los monestirs, uns aprés d'altres, vingu[er]en
a la Trenitat, e sobre la tomba absolien e aprés se n'anaven. Les monges de la Çaydia hi
foren, les monges magdalenes hi foren, les de Sent Julià e huyt menoretes. Les magdalenes
feren una solemne absolució ab acordes. La senyora reyna amprà tots los hòmens de bé e
vingueren del Real a la Trenitat, ab molt bel orde, e fo aquest: los saigs del justícia criminal,
primer; aprés los vergés dels jurats, del batle e de la Diputació, e los portés del governador,
de tres en tres, ab mareges. Aprés lo governador e un jurat e un diputat; aprés mestre
racional, un jurat ciutadà e un diputat; aprés lo batle e un jurat e un diputat. E d'aquí avant
venien los vescomptes, barons, nobles, cavallers, ofecials e ciutadans, fins als scuders.
Aprés vingueren los de la casa de la senyora rey[n]a, ço és, don Hugo de Cardona ab lo
general de Preÿcadors, lo confessor ab don Luís Maça, e axí, fins al derrer. Eren tant[a]
gent que los que.ls vehien venir dehien que may havien vista tant bella cosa. E tots se
n'entraren en la Trenitat. Aprés vingué la Seu e totes les parròquies, ab les creus e ab lo
bisbe, e feren ofici molt solemne.
De morte egregie regine Aragonum. Die lune IIII septembris, Maria, regina
Aragonum, que uxor fuit domini regis Alfonsi, constituta fuit in articulo mortis in nocte,
huiusmodi, inter IX oram et XII, obuit. In media nocte, ad notificandum mortem suam,
simbuli et campane in statu medie nocti pulsati fuerunt.
Die jovis, VII septembris dicti anni, fon soterrada de matí, en la Trenitat. Fon-li feta tal
honor com fon feta al senyor rey, hoc adito que totes les dones de bé e les donzelles e les
altres dones e sclaves de casa anaren derre[re] lo cors, ço és, derrere los hòmens, plorant
molt agrament.
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Die sabbati, VIIIo septembris dicti anni, vench nova com havien elet en papa lo
cardenal de Cena, e fon nomenat Pius Secundus.
La Seu. Die jovis, X januarii, anno a nativitate Domini Mo CCCCo LXo, començaren a
cavar los fonaments de la Seu per raó de la arcada que hi han afegit.
De morte Caroli, primogeniti Aragonum. Die sabbati, pulsata quinta ora post
meridiem, intitulata XXVI septembris, anni [a] nativitate Domini M CCCC LX primi, vench nova
que dimarts proppasat, que era comptat XXII del present mes, don Carlos, primogènit de
don Johan, rey d'Aragó per la gràcia de Déu, era mort de pasió còlica.
De pace Castelle. Dimarts, a XV de maig del dit any, corrent la novena ora,
vench coreu ab letra del senyor rey, com havia fermada pau ab lo rey de Castella. De
continent, per bona nova, sonaren totes les campanes. E en lo matí, qui era comptat XVI
del dit mes, fon feta crida real ab cinch trompetes a la ytaliana e quatre ministrés e un erau
e tres trompetes de la Ciutat e una cornamusa e taballs ab sobrevestes reals. En lo vespre
feren alimares. E digous de matí, misa solemne en la Seu e procesó a la V[e]rge de Gràcia.
Foren-hi los monestirs e monges de Sent Vicent, e comptes, vescomptes, oficials e barons,
etcètera.
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Miquael Camarenae, civis: justitia criminalis. Fransicus Barceló, miles: justitia civilis.
Gracianus de Monsoriu, miles; Berengarius Martí de Torres, civis; Anthonius
Johan, miles; Franciscus Miró Valleriola, civis: Johannes Gallach, civis; Jacobus Bou, civis:
jurati.
Fransiscus Granullés: racionalis. Berengarius Monsoriu, miles: mustasafus.
Johannes Pla, notarius: justitia CCCorum solidorum.
Baltasar Gallach: assessor criminalis. Nicholau Avellà, Fransiscus Artés: assesores
civilis.
Johannes Valero, Johannes Alegret, legis doctores: exhaminatores notariorum.
Garcias de Artés, Ludovicus Collar, Miquael Pérez, Jacobus Blascho, notaris:
majorales notariorum.

Divendres, a XIII de març de l'any MCCCCLXXX nou, fonch tant gran fortuna
en la mar que⋅s perderen moltes fustes e naus; entre les altres, una caregada de forment e
altra de vi.

En lo present any se contà lo present regne de València; hi agué L mília cases. En
la ciutat de València hi hagué, dins los murs, VIII mília DCCCXXXX.
Se féu tatxa en lo present regne e les cases pagadores foren XXXX mília casses en
la manera següent:
V mília casses a XXX sous.......VII mília D liures.
X mília casses a XX sous............X mília liures.
X mília casses [a] X sous...........V mília liures.
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V mília casses [a] IIII sous........I miler liures.
X mília casses [a] III sous.......I miler D liures.
XXXX mília casses.................XXV mília liures.
Dimecres, a XVIII de març romperen la presó, la qual romperen molta gent
armada, la qual vingueren de ciutat e tragueren tota la gent, axí del Brell com de la Cassa
Fosqua; e dia's que mossén Vilarig ho féu fer.
A XVIIII de noembre de l'any MCCCCLXXX nou, se seguí en la present ciutat de
València que hun home apellat Bernadí de Malorqua, que era coreger, per hun enuig que li
féu en Francesch Dezpí, notari, lo dit Bernardí li llançà, en lo pou del dit en Francesch
Dezpí, una liura de arsènich en lo pou, perquè bevent en aquell los matàs. E axí, ans que y
begués nengú, fonch descubert e pres. E⋅n lo dit dia li tallaren lo puny davant la cassa del
dit en Despí, e aprés lo penjaren en lo Mercat.
A IIII de dembre de l'any MCCCCLXXX nou, la magestat del rey nostre senyor
prengué de mans de infels la ciutat de Baça, ab les ciutats de Porgena e Tavernes, e altres
castells e lochs del regne de Granada.
Dijous, a XXVII de març, any present LXXXVIIIo, morí micer Miquel Dalmau,
advocat de la insigne [ciutat] de València e advocat fiscal e patrimonial.
Fransiscus Martí, miles: justitia criminalis. Fransiscus Boschà, civis: justitia civilis; et
postea fuit electus Petrus Splugues, civis.
Johannes Vives de Canemaz, miles; Galzerandus de Exarch, civis; Jacobus Pertusa,
miles; Petrus Sollanes, civis; Guillermus Mir, civis; Fransiscus Gil, civis: jurati.
148

Fransiscus Granullés: rationalis. Ludovicus Lorach, civis: mustasafus.
Gesrgius Rovira, notarius: justitia CCCorum solidorum.
Johannes Nicholau: assessor criminalis. Johannes Civera, Johannes Ferrer:
assessores civilis.
Andreas Sart, Baltasar Gallach, legis doctores: exhaminatores notariorum.
Jacobus Querol, Matheus Stheve, Petrus Vilaspinosa, Johannes Sanç: majorales
notariorum.
En lo mes de octubre començaren a contar los morts que⋅s morien en la ciutat de
València.
En lo mes de maig, a III de l'any LXXXX, morí mon pare, en Jaume Eximeno,
notari, scrivà dels magnífichs jurats e Consell de la ciutat de València -l'ànima del qual sia
col⋅locada en Paraís-, en la mort del qual no m'i trobí perquè era en Sivilla.
En lo mes de agost, any LXXXX, cesaren les morts en la dita ciutat, en la
qual moriren VII mília CCLXII persones dins la dita ciutat.............................VII mília
CCLXII.
Lo dia de sent Andreu del present any, en lo qual dia fan la eleció de consellers en
ciutat de Barchinona, la qual elecció [féu] lo il⋅lustríssim infant don Enrich, lochtinent del
senyor rey en Catalunya per manament de sa magestat.
A XIIII del mes de juny, any present, portant a penjar lo magnífich mossén
Francesch Mascarós, surogat de governador, a hu que⋅s deya Johanot Gòmiz, com fonch
en lo Mercat, vench hu que⋅s deya Ramonet ab la veu de la Inquisició, que molta gent levà
de mans del dit surogat de governador al dit Johanot Gòmiz.
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A XVI de joliol del present any, lo surogat de governador, ab sobrevesta reyal, anà
a la presó del Bisbe, en la qual tenien pres lo dit Johanot Gòmiz, e rompé les portes de la
presó e tragué aquell de la presó del Bisbe e portà'l a la presó comuna.
En lo present any los reverents inquisidors açotaren lo dit Ramonet e aprés [lo]
posaren en poder del magnífich governador.
A V de noembre, any present, vench nova en la ciutat de València com la il⋅lustre
infanta muller de l'infant don Enrich era morta en Catalunya.
[Lud]ovicus Stellés, civis: justitia criminalis. Giraldus de Castellvert, miles: justitia
civilis.
Otus de Borja, miles; Jacobus de Fachs; Geronimus Lòpiz, miles; Ludovicus Coll;
Damianus Bonet et Miquael Polo: jurati.
Fransiscus Granollés: rationalis. Ludovicus Valleriola, miles: mustasafus. Ludovicus
Collar, notari: justitia CCCorum solidorum.
Johannes Alegret: assessor criminalis. Petrus Miquael, Gaspar Vallebrer: assessores
civilis.
Miquael Albert, Johannes Verdanxa, legis doctores: examinatores notariorum.
Bernadus Dassio, Christofolus Fabra, Petrus Gisquerol, Petrus Monsoriu:
majorales notariorum.
A XVI dies del mes de febrer, primer dia de Quaresma, nevà en la ciutat de
València, en la qual caygué per hun pam de neu.
A [...] de març, any present, lo magnífich mossén Loís Ferrer, lochtinent de
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governador del present regne de València, anà a la baronia del Puig e tragué de aquella a
Ramon Spàrech e Johanot Andrés, aquèn lo devia penjar en lo Mercat, al dit Ramon
Spàrech.
A [...] del dit mes de març, Pedro de Luís, moro de vaques de València, a requesta
de una que⋅s deya Çatina de Çanon, dona enamorada, e de una moça de aquelles, per fotrela, tallà la xixa e hun dit de hun penjat de Caraxet, e donà-u a la dita Çatina de Çanon. E los
reverents inquisidors meteren a la dita Çatina de Çanon e a la m[o]ça en lo cadafal, e lo
governador açotà al moro de vaques e li tallà lo puny.

A XII de giner del present any MCCCCLXXXXII ven[ch] nova en la ciutat de
València com la [magestat] del senyor rey don Ferrando, nostre senyor, a dos del dit mes
de giner havia pres [la ciutat] de Granada e tot lo que restava a pendre del dit regne de
Granada.
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