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N la historia de la nostra cultura mig-eval, poques figu-
res hi ha tan complexes y importants com la del rey
Pere '1 Cerimoniós (Balaguer: 5 seto I3I9 - Barcelona

'='L _~"'I 5 janer I387). Com amant de les lletres y de les arts,
se 'ns ofereix encara més rich en aspectes que Alfons el
Sabi de Castella y Carles V de Franca, anomenat també ·1

" .... iiII~~\Sabi, els dos reis de la Edat Mitjana ab els quals té més
....."c,'""',,_ semblanca, yals quals volgué imitar més de una vegada.

A haver estat músich, com el seu fill Joan, res l'haguera mancat per assem-
blarse al autor de les Partides; com ell fou poeta, legislador y historiador, y fou
encara lo que no pogué esser el rey de Castella, un dels grans oradors polítichs
de la Edat Mitjana, perqué la vida pública y representativa dels pobles cata-
lans, va tornar a resucitar aquell genre peculiar, que casi havia enmudit pera ·1
mon civilisat desde 'ls jorns de la antiguitat clássica.

Pero en capaspecte ·1 rey Pere té una personalitat tan marcada, com en el
d'historiador. La historia fou per ell el culte de la seva vida. Cap altre monarca
mig-eval pot posarse al seu costat; y més que com escriptor d'aquest genre,
com enamorat de la historia. Ell la visqué y la realisá continuament; no sols
en els llibres, sino en l'acció, en els parlaments, y en la mateixa vida artística
y fins en la de familia. Desde la tomba d'Iñigo Arista, el fundador de la dinastía
aragonesa, fins al Partenon, tot va interessarlo. Un sentit imperialista y el
amor a la grandes a de la terra, basat en un sentiment patriótich, a la vegada
histórich y nacional, va guiar tots els seus actes. Si no hagués tingut de lluitar
per mar y per terra, dintre del seu casal y fora d'ell, ab tota mena d'enemichs
que alcaven a la hora la seva superbia o ambició y la seva crueltat, haguera
portat als seus pobles al cim del poder, en comptes de iniciar el capvespre de
les seves glories>.Cap regnat, ni el mateix del Conqueridor, l'únich que l'aven-
tatjá en durada, presenta un quadro més confós y barrejat d'aconteixements de
tota mena, de lluites fratricides y de guerres externes, d'intrigues y de trágichs
succesos. Empero lluny de tenir el concepte patrimonial de la monarquia de
Jaume I y altres reis de la epoca, Pere III aspira a la reintegració completa
de la confederació catalana. Els catalans havien vessat la seva sanch inutil-
ment en cent camps de batalla; la seva historia esdevenia, com per fi va fatal-
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ment succeir, un combat infructuós, una actuació inútil, que per sa pro-
pria manca de finalitat resultava trágica. Cap poble de la terra ha fet may
tants esforcos-pera esser una gran nació,per quedarse a la fi, no soIs privat de
nacionalitat, sino totalment desheretat de totes les seves grandes es tan cara-
ment adquirides. El rey Pere LlI va tenir una política imperialista y cesarista
a la vegada; va esser un vertader precursor deIs fundadors deIs grans imperis
militars moderns. .

Guiat d'aquest instint polítich va refermar conquestes mal assegurades,
com la de Sardenya; va retornar al casal d' Aragó, el regne de Mallorca y els
comtats de Rosselló y de Cerdanya, que el alt rey En Jaume .havia disgregat
de la corona; va fer lo mateix ab el marquesat de Tortosa, enagenat pel seu
propri pare; va treballar quant pogué perqué tornés a entrar en la órbita de la
confederació la illa de Sicilia, abandonada per Jaume n devant de les irnpo-
sicions del pontificat; y fins volgué recullir el fruit de la sanch ardenta y ven-
jativa dels almogávers catalans, anexionant als seus -dominis els llunyans du-
cats d' Atenes y Neopatria. Unenfilall d'illes y arxipélechs, les Balears, Córcega
y Sardenya, Sicilia y Malta, eren les anelles de la expansió mercantil catalana,
y les tres penínsules del antich mar llatí, els puntals y el teatre de la seva civi-
lisació y de la seva grandesa. Com els Cessars romans, havia realisat el somni
del imperi del mare iniernum, ab una expansió territorial que cap monarquia
d'Europa ha assolit fins als nostres dies.

Tal com la actuació política y imperialista del monarca, se 'ns presenta la
seva obra d'historiador. Durant el seu regnat promogué la redacció de tres im-
portants obres históriques, en dugues de les quals prengué una part personal
y directa, a saber:

a) Les Cróniques deIs reis d' Aragó y comtes de Barcelona.
b) La Crónica del seu regna t.
e) Les Cróniques de Sicilia.

Desde la seva primera jovenesa sentí el rey Pere al escalf de la lectura de
cróniques antigues y conternporánies el doble estímul de la redacció de una
crónica general y deIs fets del seu propri regnat. Als vint anys (I339) llegia les
Croniques del rey de Fransa del .monastir de Sto Denis, que feya traduir algun
temps més tard (I35I); als vint y tres les obres históriques del Arcabisbe de
Tolédol (I342); un any després (I343) les gestes del seu gloriós rebessavi; als
trenta (I349) les cróniques deIs reis de Castella, Navarra y Portugal. En la seva
edat més madura la seva curiositat s'extenia a les obres antigues y extranje-
res; coneixia y havia llegit la Suma de les histories del mon en francés (I363);
el Fronti (I369) y les obres de Sant Isidor, del Pacense y Paul Orosi en traduc-
cions nostrades; y lo que es encara més extraordinari, demanava en I373 les
Croniques de Hungria, Dacia (Dinamarca) y Norega, quan tot just els famosos
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cartógrafs catalans acabaven de donar a coneixer per primera volta, d'una
manera més precisa que 'ls italians, la vertadera situació y configuració geogra-
fica de la península escandinava. Aquesta afició a la lectura de textes histórichs
li dura fins als últims jorns de sa afanyada vida. La mort el sorprengué
llegint, traduit al catalá, el Speculum historiale de Vincent de Beauvais.

La lectura de les gestes antigues dels seus regnes y dels seus antepassats,
li encengué el cor en un culte ardent y apoteósich, que sols ha trobat un ressó
semblant en la conciencia nacional més reflexiva dels estats moderns. Les Gesta
Comitum y les cróniques militars, trobaven un esplendit comentari en les
dinou estatues que dels comtes de Barcelona y reis d' Aragó, encomanava en
1342, quan encara era un infant, al famós imaginaire Mestre Aloy, pera decorar
ab elles el seu palau major d'aquesta ciutat; en els dinou esmalts ab les seves
imatges, que fabricava en 1360, pera guarnir la espasa reyal de les coronacions,
el no menys famós argenter Pere Bernes, y fins lluitant ab preocupacions de
la epoca, a la manera dels Cesars romans, s'alcava a si mateix una estatua en
vida. Les antigues abadiesno tenien per ell secrets; Poblet, Ripoll, Arles y Sant
Victoria de Navarra, li oferien els seus codis y els seus pergamins; unes voltes
demanava antigues cróniques; altres els testaments dels seus antepassats o
antichs processos; altres consultava-punts histórichs oscurs; y per últim l'arxiu
reyal rebia d' ell una organisació sistemática, dictant per la seva cancilleria
ordinacions admirables, que feya extensives fins a arxius tan apartats com el
de la ciutat de Caller.

Hem recordat aposta tots aquets fets pera demostrar queI rey del Punyalet
no era un simple iniciador o protector de obres históriques, sino que les sentia
d'una manera viva y continuada, y que estava pera elles més preparat que cap
dels monarques d'aquells ternps, als qui ab menys justicia, s'ha donatel dictat
dhistoriadors. No es, donchs, en ell aquest dictat una simple atribució majes-
tática, basada en una tradició, que no descansa més qpe en la admiració, o
en el respecte, com ha succeit ab el rey Jaume, sinó una serie de indicis y de
activitats documentalment demostrades, Si en el decurs d'aquest estudi li hem
de regatejar aquell títul, malgrat tants (f tants merits com contragué per me-
réixel, es perque documentalment també, y més d'una vegada, se pot confir-
mar que tingué colaboradors, no sols en quant a la historia general dels reis
d' Aragó, sinó en aquella que semblava devia esser la més personal, aixó es, en
la seva crónica autobiográfica, En ella especialment ens fixarém en aquest es-
tudi, y sols parlarém de la primera per les relacions que ab aquesta té en algun
dels seus capitols. Escatir el grau de participació directa que tingué ·1 rey, en
la obra que per abreviar anomenarém d'aci en avant cronica reyal (c. R.), sera
l'objecte del present treball, .que estem molt lluny de considerar com definitiu,
ja que per aixó ens falta la principal base, o sigui una edició crítica dels textes
de les dugues cróniques tan estretament aparellades. .Mes aixís y tot, alguna
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cosa 's pot adelantar en l'escorcoll de la elaboració de la C. R., adhuc valent-
nos de les deficients edicions (1), que ara per ara podem utilisar.

Dividirém el present treball en dugues parts principals. En la primera trae-
tarém de probar la participació personal de Pere '1 Ceremoniós, en la C. R.,
demostrant al mateix temps que aquesta participació unes voltes fou directa,
altres de simple direcció. En la segona estudiaré m la seva elaboració interna,
analisant un per un els llibres que la componen. Pera demostrar la major an-
tiguitat del primer llibre respecte dels cinch restants, ens sera precís parlar de
la anomenada crónica pinatesa, y ab aquest motiu estudiaré m la genesis cro-
nológica d'aquesta obra, a la llum de noves observacions y documents.

I

La eolaboració del rey Pere III en la seva cromea personal la proben pale-
sament dos fets: els documents de la cancilleria, y el prólech que la precedeix.
Els documents més importants que fins ara 'S poden aduir, son els següents:

1. La lletra del rey a Bernat Dezcoll, datada a Sant Cugat del Valles.
a 8 d'Agost de 1375, de la que hem de parlar més endevant ab major extensió, la
qual fou publicada de primer per En Joseph Coroleu (2). Lamera aprobació dels
tres primers capítols, ja seria per si sola un reconeixement de l'alta y directa
inspecció del rey, pero ademés al parlar del quart capítol hi trobem las següents
curios es advertencies: « Lo quart (capítol) podets [er tro lla on per nos
es estat reconegut (y més endevant) e si res hi hi dubteis lexats
hi espahi, de guisa que iota vegada se pwixa continuar ... )) Seria necessaria trans-
criure la lletra entera pera demostrar la participació continuada del rey. Tota
ella no es altre cosa que la expressió del seu pensament en la manera de fer la
obra, y al qual devia subjectarse el seu colaborador encarregat merament de
donar forma a les idees del monarca. En una paraula, aquesta famosa lletra ve a
esser com una mena de minuta per l'istil de les que devegades se sorprenen
en els arxius al costat dels documentsqus, havien d'estendre 'ls secretaris.

(I) Cránica del rey de A rag án D. Pedro I V el Ceremonioso ó del Puwyalet, escrita en lemosín por el mismo
Monarca, traducida al castellano y anotada por Antonio de Bojarull. - Barcelona, 1850. XVI -432 pagines.
De aci en endevan t la designare m en aquesta forma: C. R., Ed. de Bofarull.

Arxiu Histórich, Crónica del rey d'Aragó en Pere IV lo Ceremoniós o del Pwny alet, escrita per lo mateix
monarca, ab un pró lech de Joseph Coroleu. -Barcelona, 1885. 335 pagines.

Historia de la Corona de Aragóll (la 1J1ás antigua de que se tiene noticia), conocida generalmente con el
nombre de Crónica de San Juan de la Peña, impresa ahora por primera vez y publicada por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. - Zaragoza, 1876. Text !latí y aragonés a doble columna. Un vol. en 4.0 majar,
de XXIII- 252 págs. (L'editor y comentador d'aquesta obra, publicada ab no gaire cura y diligencia
fou D. Tomás Ximenes d'Embun.) De aci en endevant la designarém aixís: C. P., Ed. d'Embun.

(2) La España regional. Barcelona, Any 1887, pág. 53!. - A. Pagas: Recherches sur la Chronique Cata-
lane airibuée a Pierre IV d'Aragon, Romania. XVIII, pág. 235. - G. Llabrés: Bernardo Dezcoll es el autor
de la Crónica catalana de Pedro IV, en la Revista ele Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1903, pág. 197.
- Rn bió y Lluch: Documents pe» l' historia de la cultura catalana. mig-euat. Barcelona, 1908, pág. 263, Vo-
lurn 1. INSTITUT D'ESTUDlS CATALANS. Desde ara designarérn aquesta obra ab el sol titnl de Documcl1ts, 1.
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Il. Document de 10 de Juliol de 1385. Es una segona carta, fins ara deseo-
neguda, de Pere III a n'en Dezcoll donantli les gracies per el seu nou oferiment
de continuar la crónica. En aquesta lletra -s llegeix la afirmació categórica de
haver sigut comencada per el rey, y es a més un'altre proba, de que tot quant
pel seu compte escrivia en Dezcoll, havia de passar per la seva aprobació (I).

IIl. Lletra de Joan I al seu germa l'infant Martí, duch de Montblanch,
de 24 Febrer de 1391 (2).

Aquest curiós document que demostra l'interés que -ls dos fills del rey
Pere sentien per les gestes del seu pare, no enclou ni exclou categóricament la
paternitat del rey, peró sí destrueix l'hipótesis de una redacció única y total
d' en Dezcoll.

La nostra afortunada troballa del document de 1385, posa en el seu verta-
der punt el problema de la elaboració de la crónica del rey Pere. Abans del do-
cument publicat en 1887 per en Coroleu, era considerada com una autobiografia,
obra seva. En Coroleu engrescat ab el seu descobriment el va donar a coneixer
com una proba que tirava aterra d'una vegada per totes, la considera ció de his-
toriador del famós monarca, que com hem indicat abans, conta ab tants fets
y punts en que apoyarse. Després d'aquest descobriment inesperat fou admesa
per molts com veritat irrebatible, la exclusió absoluta del rey Ceremoniós de
la dinastia gloriosa dels cronistes catalans, y en son 'lloch s'hi posa sols el
nom d'en Dezcoll. L'Amadeu Pages ja no s'entusiasmá tant, y en el seu exce-
lent treball publicat en la Romania (3), no semblantli prou l'argument del do-
cument de 1375, pera afirmar la atribució total de la crónica an Dezcoll, cerca
ademés l'apoy del segon document de 1391, com més concluyent. Després la
consideració del rey com historiador ha anat pujant de nou, y s'han capgi-
rat altra volta els termes del problema. De primer s'atribuia a n'en Dezcoll,
no sols la paternitat de la crónica personal, sino adhuc la de les Croniques
dels Reys d'Aragó e Comtes de Barcelona, coneguda vulgarment ab el nom de
Crónica de San Joan de la Penya, com tractá de probarho en Gabriel Llabrés en
son treball ja esmentat. Ara, pel contrari, erudits tan inteligents com els
senyors González Hurtebise (4) y Massó y Torrents (5), creuen que la feina

(1) « Rebuda havem vos tra letra e regraciantvos la offerta qnens fets de continnar e acabar lo libre de la
nostra vida .COMENC;:AT PER NOS e ya convinentment enan tat, plan nos e uolem que servan lorde quens hruiets
ter saber com nos parega sujficieni e bo , hi entenets ab tota diligencia de guisa que dins breu haja tal acaba-
ment qu en hajam plaer e vos ne siats digne de laor ... » - Arxiu de la Corona d'Aragó. Reg. 1372, f. 45 V.

(2) Gabriel Llabrés: Bernardo Dezcoll es el autor de la Crónica catalana de Pedro IV, pág. 42. Fou publi-
cat també aquest doc. en la Revista histórica de Barcelona, per D. Manuel de Bofarull, t. IV, pág. 39.

Diu aixís: « Entés havem que en Bernat Dezcoll del ofici del .Mest.re Racional es passat desta vida. On
com el!, segons be sabets, en temps que vivia, bagues fet part de les Croniq ues del dit senyor Rey nostre pare,
les quals nos tenim, e enves el! ne hagues romas altra part, pregam e manam vos que totes scriptures tocants
les dites Croniques, les quals se atrobaran en casa su a , prengats a vostres mans e aquellos a nos aport ets».

(3) Recherches sur la Chroniq ue Catalane atribuée a Pierre IV d'Aragon. - Romania, XVIII, p. 233~280.
(4) La Crónica General escrita por Pedro IV de Aragón. Revista de Bibliografía Catalana. Barcelona

(Avene), vol. IV. . .,
(5) Historiografía de Cataluny a en catalá, dura ni t'época nacional. Extrai t de la Revue ln.pamque, t. XV.

_. New York, París, 1906. - Un vol. de 148, pág. en 4rl.
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d' en Dezcoll se redueix a ben poca cosa, y recaben pera el rey no tan sols la
iniciativa y participació en la C. R., sino també en la Crónica pinatesa.

La veritat es que ·1 document de 1375 dona arguments per tots, aixís pera -ls
que neguen en absolut la paternitat del rey, com pera -Is que la sostenen en els
mateixos termes. Per nosaltres el problema ha de plantejarse de una manera
relativa, no rebutjant cap de les dugues tesis, perque abdues contenen un fons
de veritat. Els dos parers, armonisats ens donen la conclusió de la intervenció
personal del rey en les dugues obres históriques nacionals del seu regnat, y la
participació continuada o intermitent de diferents y experts colaboradors.
Nous documents que tinguerem ocasió de donar a coneixer en el aplech d'ells,
per la historia de la cultura catalana mig-eval, ja esmentat, han vingut afer
més llum sobre ·1problema, y a confirmarnos en la opinió que ja ens havien fet
pressentir detingudes lectures del llibre de les gestes del alt rey En Jaume, de
que les cróniques dels nostres monarques, al menys les del XIV segle, son com
una extensió de la cancilleria reyal. Els documents a que acabem d'aludir, son
els referen ts a una crónica del rey Martí I, fins ara desconeguda (I) y consti-
tueixen una reno vació del procediment cancilleresch empleat per el rey Pere,
en la redacció de la seva autobiografia, recordant en un tot la lletra de 1375
a Bernat Dezcoll. Son dugues lletres datades a Saragoca el 29 juny 1398,
en les que '1 rey Martí demana al seu antich canciller Pere Serra (2), recentment
nomenat Cardenal de Catania, les seves cróniques que li havia encarrega-
des, pera continuarles personalment; y al seu escrivá de ració de Sicilia, Joan
Aulesa, tots els papers y escriptures que 'S refereixin als fets de la seva gover-
nació en la illa (3).

La crónica de Pere III engendra la personal del seu fill, el rey Martí, com
l'autobiografia del rey Jaume sugerí en aquell una relació semblant. Com fou
igual la sugestió, aixís també es identich el procediment. La iniciativa, I'im-
puls parteix del rey, que 'S reserva també la direcció y inspecció continuades
del treball, y fins la llibertat de re tocarlo personalment; els colaboradors son els
secretaris o cancillers o I'escrivá de ració que guardava les escriptures, en una
paraula, la cancilleria reyal. Els colaboradors del rey Pere, que fins ara conei-

(1) Documents J. ~ Pág. 399, doc. n.» CCCCXLIX y CCCCL.
(2) SoIs sabem d'aquest personatje, creat cardenal de Catania en 1397 pel papa Benet XIII, que en el

mes d'abril de 1383 se trobava en la cort del papa. En el document que dona aquesta indicació, el infant
Joan li demana noticies d'Italia y altres partides. Llavors era Ilicenciat en Decrets. Arx. Cor. Aragó. R. 1755,
f. 112. Ni l'Eu bel, ni en Gams donen eap rn és noticia d' el!. .

(3) Vet aci els indieats documents en la part que mós ens interessa: «e pregam vos que ns t rametats tot
q uau t vos tenets e haiats fet e encare en reeort deIs íets ,que nos havem fets en Sicilia, COlll pus estesamen t
porets, per manera que p ugam continuar nos/res croniques: hoe e encara volem e us pregam que ns traruetats
tot <;0 qui si es seguit despuys que nos ne parti m, digne d'escriure, e de aqui avant se seguira, per continuar
ha axi matei» en les croniques demunt dites,» Documents I. n,> CCCCXLIX, p. 399,

El mateix día, y sobre '1 mateix assumpte endrecava el rey Mart i u na altra lletra al seu escrivá de ració
del regne de Sicilia, J O:1nAu lesa, en la que li manava que « totes e qualsevols le tres e altres scriptures que vos
haiats 'e tingats deIs fets que nos havem fets stants en Sicilía, nos trarnetats per tal que aquelles pugam con ti-
nu ar en les nostres croniq ues. e no res menys de tot <;0 qui si es segui t d espuys que nos ne partim, e se
seguira d a.qui avant jets com pus larch s e esteses memori al s porets, e aquells nos trametats, axi com. los haurets
jet, per manera que ls pugam en les dites croniques contin uar.s Documents, 1, n.« CCCCL, p. 400.
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xem, son Tomas Canyelles y Bernat Dezcoll; els del rey Martí, Pere Serra y
Joan Aulesa.

En un rey tan personal, tan vanitós, tan minuciós com Pere III, que
tot ho volia examinar, dirigir y veure per ell mateix, aixís en els més arduus
fets polítichs, com en el arrenjament del seu jardí, en el d'un fré o de la sella
del seu cavall, o en el disseny d'una sepultura, no 'ns ha de sorpendre aquesta
colaboració dels seus escriptors áulichs, en les mateixes obres históriques que
iniciava y en les que 'S delítava en treballar. Ningú com ells que redactaven a
diari la seva correspondencia més íntima y familiar, podia fer ab més facilitat
la suplantació del estil y de la personalitat reyal, que constantment exigia la
cancillería. No -s. tractava d'una superxeria o d'una usurpació irrespetuosa y
falsa de la persona del rey que de cap manera haguera estat permesa en les se-
veres costums d'aquella epoca, sinó d'un acte merament burocrátich y natu-
ral, acceptat sense cap extranyesa. An aquets escrivans y secretaris, ja no els
monarques, sinó les reines, els prínceps tots de la reyal familia, els hi confiaven
en la correspondencia els fets més íntims de la seva vida, els seus dolors físichs
y morals, la seva pobretat, les seves confidencies, y moltes voltes en -la diplo-
macia els negocis més arduus y trascendentals. ¿Per que, donchs, extranyarnos
de que 'ls confiessin la relació dels actes públichs y polítichs que per altra part,
moltes voltes trobaven descrits ab més vigor y ab tota la sentor fresca encara
de la realitat, recentment viscuda, en els documents de la mateixa cancilleria,
escrits per ells o pels seus antecessors sota la impressió directa dels succesos?
De vegades els documents consultats son molt més interessants que -ls resums
o memorials, com diu el rey Martí, que d'ells devien fer, per encabirlos en una
narració tan sintética y comprensiva. com ho ha d'esser una crónica.

Si la suplantació cancilleresca era admesa en quant a la persona, ja que 'ls
secretaris devien redactar tots els documents en nom del rey, no ho era menys
fácil en quant al estil. En aquests dies de la Edat Mitjana, per regla general,
(sols ha de ferse una escepció en obres escrites ab intent verament literari), no
era una cosa tan determinada com ho fou més tard, l' adopció de formes pe-
culiars y diferencials, que en les literatures més cultivades constitueixen 10
que s'en diu estil propri y personal. La llengua parlada y la escrita, casi no 's
diferencia ven, com tampoch existien en tal grau diverses classes de dialectes
o maneres de parlar d'una mateixa llengua nacional, corresponent a les diferents
categories socials, com succeeix en civilisacions més complexes y adelantades.
El rey Jaume I, com el rey Pere, parlen poch més o menys, com deuria parlar
un h~m del poble d'aquell temps, y fora de certa grandes a que trobem en el
primer, y que no sabem veure en el segon, al llegir les seves cróniques, ens fa
l'efecte que ohim una conversa o narració familiar. Ademés la preocupació prin-
cipal dels escriptors, y sobre tot en el genre que estudiém, era fer més aviat
una obra útil y practica, que intencionalment estética, y fins arribém a pensar,
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que aquella gent creya, que fora de la poesía, un escriptor no ho era de debó
o no 's podia lluir, sinó escribint en llatí. El Renaixement italiá dona la plena
conciencia de l'art y de l'estil literari en les llengues vulgars, y a la darreria
del XIV segle, ja trobem llibres en prosa escrits ab una orientació y un impuls
intencionalment estetich. Si les cróniques resulten unes joyes literaries, no es
cabalment perque 'ls autors tinguessin tal intent, que -ls guiava sols confosa-
ment, sinó pel mateix candor, sobrietat y espontaneitat ab que estan escrites,
pel vigor d'una íorca que s'ignora a si mateixa, donantli encara més atractiu,
perque li treu tot llevat d'afectació y de calculat efectisme.

La participació personal del rey en la seva crónica 'S demostra no sols pels
documents que hem citat anteriorment, y sobre tot per la lletra resum de I375,
dirigida a Bernat Dezcoll, sinó també pel proemi o prólech de la obra, que porta 'I
doble segell del seu carácter moral y del seu estil literario La lletra esmentada
que analisarém més endevant, ve a esser com una exposició de les condicions
extrínseques, per dirho així, de la seva obra histórica, tal com el rey Pere la
concebia, mentres que ·1 segon determina la seva finalitat, y enclou el que po-
driem anomenar criteri intrínsech o filosófich que la guia. Aquest en el fons
no es altre que ·1 sentit providencialista, que ha inspirat a tots els historiadors
cristians desde el temps de Sant Agustí fins als nostres dies. Donoso Cortés hi
trobaria en aquest proemi la seva fórmula de la filosofia de la historia, treta
de Fenelon: «I'horne es mou y Deu ·1 guía)). «La natura divinal, diu el rey, es
principi primer de tota criatura, e la governa e sosté .... e per la sua provi-
dencia se jan totes les obres que s' esdevenen en lo mon,» De Deu procedeix
també la reyal presidencia, o sigui la dignitat reyal, que es instrument del seu
divinal poder, y per aixó a la potencia del Criador ha d'esser atribuit tot lo
que l'home fa y obra. Per lo tant cap honor y gloria ha de donarse may als
reis per les seves accions, que no son mérit seu, ni del poble, ni dels seus con-
cellers, ni es deu a la diversitat de les nacions subjugades a la corona d' Aragó,
ni a aquelles que I'han prestada socors y ajuda, «com tots no som sino pols e
terra, e som -poble del senyor quins ha creats e ovelles del seu peximent» sinó
que tot es voler de Deu, y tot redunda en gloria seva. Aixís ho recorda el rey
ab el versícul del PS. CXIII, que es el text y el lema del seu proemi: Non nobis
Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Tots els cronistes catalans tenen
el mateix sentit providencialista de la historia, com nascuts en mig d'una
societat pregonament cristiana, peró cap formula aquest criteri d'una manera
tan precisa y eloqüent com el rey Pere.

S'ha dit, y es ben cert, que escrigué la seva crónica sugestionat per la
lectura de les gestes del seu gloriós tresavi , Jaume ·1 Conqueridor, y que
en el prólech s'hi sent molt la imitació. N'hi ha prou per probarho pOqar a la
vista alguns paragrafs d'una y altra obra. No obstant, aquesta imitació es sols
accidental, y rcduida als passatjes que fan referencia al exemple que de la seva
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lectura en podran treure, no tan sols els seus sotsmesos, sinó especialment els
demés reis succeidors seus. En tot lo demés el prólech revesteix un carácter
del tot personalíssim, que tan de bó tingués el de la crónica del rey J aume.
No es possible negar, tan marcat es aquest carácter, l'autenticitat d'aquestes
planes. La substitució cancilleresca seria aquí una irreverencia y una super-
xeria. No hi ha genre en el que menys se pugui dubtar de la participació directa
del rey, que del oratori, y el seu prólech no es altre cosa que una oració escrita
de sa propria má, segons el gust escolástich y el rigorisme llógich, llavors en
guisa. Un' document que hem publicat, posa fora de dubte la redacció perso-
nal del rey en les seves proposicions reyals y la cura ab que les recullia y les
ordenava, fentne d'elles com una colecció oficial que 'S guardava en l'arxiu
reyal (r). El prólech té una gran tirada a tots aqueixos discursos que han arri-
bat fins a nosaltres salvats en els processos de Corts, o en els registres de la can-
cilleria o resumits en sa mateixa crónica. Aquesta semblanca se nota tant per
la ordenació metódica ab que :s descapdellen, sota ·1 jou d'un text bíblich,
sempre molt ensopegat, quant per el baf de vanagloria personal que en tots ells
traspúa. En ells no deixa may el rey de recordar la seva missió providencial,
ni de considerarse com brac y instrument de Deu pera 'ls seus regnes. Com ve
a dir ab la seva usual precisió el Sr. Massó y Torrents, Pere·l Ceremoniós se
sentia rey, y Deu sempre l'havia guiat y l'havia tret en bé de totes les dificultats;
tenia traca de teólech pera justificarse de tots els seus actes. L' orgull li feya
trobar justos els més indignes, y en el prólech de la seva obra, - un dels
documents y dels moments que millor ens el fan coneixer - (2), arriva a compa-
rarse ab David, que no sols guerrejá ab els reis vehins, sinó ab el seu poble que
s'alcá ab Absalón, son fill: aludint a les lluites de les Unions, y a la guerra de
Castella: «Dominus eripu,it me de ore Leonis et de manú Urci: corn Deu, nos ha
deslliurat de la má del rey de Castella qui era leo devorant per sa mala condicio
e proprietat, e per son senyal, com en sa bandera fa leó.» (3)

La seva refinada hipocresia trobava disculpa per totes les crueltats y aixís
després de les seves horribles venjances dels caps de motí de la Unió, con-
tades ab repugnant sanch freda en planes que creyem també escrites de sa
propia má, el veyem justificarles ab aquella sentencia llatina: nu,l!u,m malum
impu,nitu,m; nullumque bonum irremuneraium (4).

(1) Rubió y Lluch: AIgunes consideracions sobre l'oratoria política de Cata.lun ya en l'Ec!at Mitjana. Re-
vista dels Estudis Universitaris Catalans. Vol. IIl, any 1909, pág. 216.

(2) J. Massó y Torrents: Historiografía de Catalunya en cata/a durant l'epoca nacional: pág. 66.
(3) C. R., Ec!. de Bofarull, pág. 21.

(4) C. R.. Ed. de Bofaru!l, Llib. IV, cap. 9, p. 242. - Pinta també de cos sencer l'hipocresia y cruel-
tat del rey una seva !letra de 5 Janer 1382 al veguer de Barcelona ab motiu del seu rnatrimoni ab D.' Si-
bilia, en la que li encarrega que apresuri l'execució de les sentencies penc!ents, pera impedir que -Is criminals
poguessin aprofitarse del indult que anava a promulgar ab motiu de di t acont eixemcn t , encarregantli la
major reserva sobre aquesta orde. (Arx. Coro Aragó. Reg. 1278, f. 43.)

•
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Després del ])fólech la proba més manifesta de la participació personal
del rey, en la seva crónica, es la lletra ja esmentada del rey a Dezcoll de 1375, .
en el análisis de la qual, no en quant al seu fons histórich, sinó en quant al seu
esperit, convé ara que entrem.

Ella no es sols una de tantes minutes cancilleresques com sovint eixien
de mans d'un dels reis més personals de la nostra Edat Mitjana, sinó que re-
vesteix un interés extraordinari en quant ve a expressar el concepte o criteri
que de la historia en tenia formato Desde aquest punt de vista el .indicat docu-
ment es únich en el seu genre en la nostra cancilleria, y ve a completar el pró-
lech, en quant aquest enclou, com ja hern dit, el sentit histórich intern, men-
tres que aquell ens, mostra ·1 seu criteri formal o externo

Abans de tot, la seva obra havia d'esser ordenada, es a dir, subjecta a una ri-
gorosa cronologia. Aquest orde devia portarse fins a una minuciositat extraor-
dinaria, que de seguirse al peu de la lletra haguera llevat a la crónica gran part
del seu valor. Afortunadament la grandesa o el interés dramátich dels fets, o
la descripció detinguda y pintoresca, trenca moltes voltes la ferma quadrícula en
que el rey volia tancarlos, reduintlos a un sech registre histórich. Ell encarre-
gaya a n'en Dezcoll que ho posi tot per [ornades, com se veu sobre tot en
els llibres III y VI, y perque sigui més exacte el cómput, y no ·s pugui equi-
vocar, afegeix: «e de les [ornades vos podets certificar molt ab los libres de nos-
ire scrivá de ració». Més endevant veurém la significació d'aquest encárrech.
La utilitat que d'aquesta cura del rey n'ha resultat per la seva crónica no cal
remarcarla; aquesta meritoria circunstancia unida a una sobrietat y precisió
extraordinaries, ha fet d' ella· la obra més ordenada, en el cicle de les nostres
gestes incomparables, de quantes l'han precedida o seguida. Malgrat tot aixó
en el text que ha arribat impres fins a nosaltres conservat per en Carbonell, y
reproduit per en Bofarull y en Coroleu, s'hi noten greus errades cronológiques,
de que no n'hem de fer responsables al rey ni als seus colaboradors, sino al bar-
roer editor que per primera volta la dona a llum (1).

L'altra advertencia que fa ·1 rey al seu cronista, es la que sigui sempre
que pugui ben detallat y minuciós. «L'altre capítol, diu, qui es lo quint .
tenim per bo ab que 'S faca per menut e per jornades on mils porets.»
En cap dels llibres s'oblida ·1 rey de donar aquesta instrucció, fins al parlar
dels tres primers, que dona per bons y aprobats, ab tal, afegeix, «que u facats
per menut al més que porets». Algunes vegades aquest afany de minuciositat
perjudica la relació, com tindrem ocasió de veure al parlar del cap. III, que es
en el que en Dezcoll, posa més en practica els seus manaments.

Pochs escriptors, emperó, tingueren un sentit més delicat y viu del detall
grafich y deliciós. En aquest punt el nostre cronista reyal es pot posar al costat

(1) L' Antón Bofarull en la seva erlici ó esmen tada de la C. R. asscnyala moltes d'aquestes errades,
v. g.: en les planes 29, 189, 243, 324, etc.
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de l'alt rey En Jaume y d'en Muntaner. No s'obliden may una vegada llegits,
la relació de la naixensa del rey, l'episodi de la navegació a Mallorca, en el
que s'hi sent viu el record de la crónica del seu gloriós antepassat, l'escena
de la coronació en la Seu mallorquina, l'anada a Montserrat, el sopar del Ar-
bós, els avalots de Valenciaquan les Unions, les ballades de Perpinyá, y
l'esgarrifosa ironia de la venjansa del barbero Gonsalvo, el quadro dramátich
de l'assamblea de la Unió de Saragoca, la carestia de la host en el setge de
l'A1guer, y molts d'altres fets que may acabariem d'assenya1ar, si ab tots ho
volguessim intentar. .

La tercera qualitat que recoman ava ·1 rey en aquest curiós document es
la imparcialitat histórica. Ell en la seva crónica «volia que jos jeta menció de
tots els [ets, jatsia n'haia hauts de gran minoa nostra» (com el de la rebelió del
jutge d'Arborea), perque «si Deus volia noure a nos e valer al jutge» al menys •
els seus successors veurien que no s'havia perdut per la seva diligencia. El rey
arriba fins al punt d' encarregar al cronista que faci menció de les morts del in-
fant Don Fernando y d'en Bernat de Cabrera, que tan aborrib1e fan la seva
memona.

Mes malgrat totes aquestes instruccions, la seva superbia y l'afany cons-
tant de disculparse fan a voltes dubtosa la seva sinceritat y imparcialitat. Hi
hauria aquí materia per un llarch y curiós estudi, si els termens d'aquest tre-
ball ho consentissen. En Zurita, com veurém, té bon compte d'assenyalar les
omissions del rey, o la pressa ab que en moltes ocasions tracta certs fets, que
no li fan favor, o redunden en descrédit de sa corona o de sa terra.

La darrera preocupació del rey, com historiador, es la exactitut, condició
que esta lligada estretament ab la imparcialitat y la minuciositat que en la
relació deIs fets imposa al seu cronista. Quan creya que no :n podia estar ben
informat, llavors el mateix rey el sustituia pera posar en dar les coses, y a
mida del seu gusto «E si en res hi dubtats, diu an Dezcoll, per lo debat que
deits que n haviem a Caragoca o per altra manera, 1exats hi espahi, de guisa
que tota vegada se puixa continuar.»

Cap de les nostres quatre grans cróniques esta tan documentada com
aquesta. No ·s tracta ja de rastrejar els documents, com se pot fer en Desclot.
qui e1s revesteix de forma narrativa y a voltes dialogada, per donar més veritat
y encis al seu estil, sinó que a voltes, el cronista buida el document sencer,
sense curarse de llevarli la forma cancilleresca. Axís per exemple, el diálech
entre Jaume de Mallorca (1) y el rey, se pot comprobar literalment ab el del
procés contra aquell que ·s guarda en el nostre Arxiu. En Bofarull al publicar
la C. R. va corretgir el text de les lletres escrites pels reis de Castella y d' Ara-
gó, quan entre ells esclatá la guerra, en vista deIs originals que ·s troben en el

(1) C. R.. Ed. de Bofaru ll, Llib. IlI, cap. 28.
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registre 1379, f. 12 Y 83, ja que '1 primer editor Carbonell se va permetre la
llibertat de modernisar el llenguatje de tan interessants documents (1).

Per curiositat indicarém aquí altres documents que clarament salten a
la primera lectura, essent moltíssims els que estan dissimulats sota la forma
narrativa, com se vulla que la crónica es moltes vega des un resum sintétich,
fet ab més traca de lo que a primera vista sembla (hi ha que ficarse endins per
saberho), de multitut de peces diplomátiques transcrites en els registres, v. gr.:
Transacció entre ·1 rey Jaume y Pere d' Aragó pel regne de Mallorca (2) _

Lletres del rey de Mallorca (25 y 26 juliol 1343) (3) - Capítols entre ·1 rey y
la ciutat d'Argilers (3 juny 1344) (4) - Capítols per l'entrega de Coplliure
(22 juny 1344) (5) - Capítols en vulgar, sumariament reduits sobre I'esguart
que devia haver el rey Pere, envers el rey En Jaume de Mallorca (16 octu-
bre 1344) (6).

Seria tasca interminable el tractar d' esbrinar un per un tots els documents
de l'Arxiu, que hagin pogut servir per la redacció de la crónica, en tota aque-
lla part que no es filla de records personals, de relacions particulars o d'altres
fonts de consulta.

Com hem dit ja abans, els escrivans del rey podien donar feta, en aquest
punt, la feina al redactor de la crónica, que molts cops no venia a esser altra cosa
que un ordenador o resumidor dels fets. Entre altres podriem citar dos docu-
ments de la cancilleria reyal, que ja va donar a coneixer en Coroleu \7), ab els
quals coincideix en el fons el cap. 5 del llibre IV, que refereixen els avalots de
Murvedre y de Valencia en 1348. Son dugues lletres del rey, una adrecada al
noble Pere d'Exerica, governador del regne de Valencia (31 marc 1348) y l'al-
tra al seu oncle l'infant Pere (7 de marc del mateix any); la primera refereix
l'esvalot de Murvedre, y la segona ·1 de Valencia. Aquesta darrera es escrita
per Matheu Adriá, protonotari que fou del rey y escriptor distingit d'aquell
temps, a qui aquell confiá una traducció catalana de les Partides del rey Sabi,
y encarregá la redacció d'importants documents cancillereschs en l1atí, arago-
nes y catalá (8).

(1) C. R., Ed. de Bofarull, Llib. VI, cap. 1, págs. 326 y ss.
(2) C. R., Ed. de Bofarull. Llib. lII, cap. 2, pág. I!O.
(3) C. R., Ed. de Bofarull, Llib. lII, cap. 18 y 19, pág. 164 Y 166.
(4) C. R., EeI. de Bofarull, Llib. nr, cap. 25, pág. 137.
(5) C. R., Ed. de Bofarull, Llib. 111, cap. 26" pág. 203.
(6) C. R., Ed. de Bofarull, Llib. 1I1, cap, 30, pág. 161.
(7) Documents histon'chs catalans del sigle XIV. Colecció de cartes familiars corresponcnts als regnats

de Pere del Punyalet y]ohan 1. - Premiada en los ]ochs Florals de 1888, Barcelona. _ lmprempta «La
Renaixensa», 1889, ps. 8 y 9.

(8) Documents, 1, doc. 114, 126, 128, 135, 137,139, 147, 168, I73, 189.
Matheu Adr iá, durant més de vint anys, desde abans de I343 fins a la seva mort I'any I365, fou un

deis secretaris de major confianca del rey Pere, y se pot dir que ab en ]aume. Conesa, qui exercí aquest cárrech
durant més de 30 anys, essent després també protonotari reyal, compartí la confianya del monarca en els
negocis més arduus de la cancilleria. Permanesqué al costa t del rey durant el crítich periode de les turbulen-
cies ele l'Unió a Valencia, com escri vá seu, y en nom del rey y com a tal, feu la protesta pública ab motiu
de I'epidemia de la ciutat y ele que -Is partidaris ele lUnió tractaven de retenirli (d. ed. Bofar ull , !lib. IV,
cap. 6: « E de les dites coses manam an Matheu Adriá, nostre escriuá allí present, quen tes carta pública. -) Com
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No hi ha cap mena de dubte que 'ls documents emanats del canceller o
protonotari, que en la secretaria reyal tenien lloch preeminent, poden haver
donat a ~'en Dezcoll moltes noticies, y com hem indicat abans, els mateixos fets
més importants diligentment exposats. El canceller, que devia esser un prelat
o un doctor en lleis, era l'encarregat de llegir, corregir y reduir o extractar
a forma sufficient (1) les lletres reyals: el protonotari també devia corretgir, o
redactar en bella retorica, o bon latí, e just a lo nostre estil, - com diu el rey Pere
en ses Ordenacions de la casa reyal (2), - aquells documents, de tal manera que
fossin dictats ben e ordenadament segon ques conve, per lo qual, devien estar ador-
nats al menys de sciencia gramatical. Pero era impossible que els secretaris o
cronistes reyals, pera redactar una crónica sumaríssima d'un regnat, com al
cap y al fi ho son totes, tingués que engolirse un per un tots els nombrosos do-
cuments del Arxiu, - y sobre tot d'un regnat tan abundós en registres cancille-
reschs com el del rey Pere il Ceremoniós, - a tall deIs moderns investigadors y
escriptors de monografies históriques. Es probable que acudirien an ells,--
principalment als deIs segell secret -- pels fets més importants, y aixís ens ha
sigut fácil comprobarho ab en Matheu Adriá, yens ho seria, respecte de Jaume
Conesa, y algun altre. En les seves lletres referents a la redacció y ordenació
de llurs cróniques personals, ben clarament indiquen, els dos reis Pere III y
Martí I, els escrivans o secretaris, als quals devien acudir ab preferencia per
cumplir bé el seu comes: els escrivans de ració. En la lletra de I375, el primer
mana expressament an Bernat Dezcoll al referirse al fet de les Unions, en
el llibre IV: «E de les jornades vos podets certificar molt ab los libres de nosire
escrivá de racié». El rey Martí ordenava en I398 al seu escriuá de ració en Sici-
lia, Joan Aulesa, que li trametés totes qualsevols lletres e altres scriptures que
tingués, referents als seus fets en el govern d'aquella illa. En efecte, en els re-
gistres del escrivá de ració, més que en altres documentscancillereschs, massa
nombrosos y fragmentaris, havia de trobar en Dezcoll en forma esquemática y su-
maria, les dates exactes, y ensemps els detalls més minuciosos deIs succesos
que havia d'estudiar. En els temps anteriors al exercici del seu important
cárrech de llochtinent de mestre racional, degué consultar els llibres deIs

secretari del rey, I'aoom panyá també en I'expedició a Sardenya en l'any 1354, redactant molts docnments
d'aqnella campanya.

Quan esclatá en 1356 la gnerra de Castella, Matheu Adriá era a Barcelona, figurant en I'escri vania al
costat sen Bernat Dezcoll, qne després de la seva mort havia d'ocnpar en la mateixa escrivania un cárr ech
més alt y esser el colaborador de la crónica reyal. El rey en una lle tra al de Castella, datada a Per pinyá
el 4 de setembre de 1356, excusa al dit Matheu Adriá «nuestro escrivano mayor tenient los sellos», de les lletres
que havien molestat al rey Pere '1 Crudel, dientli que no podien esser obra del seu secretari, que llavors no
era a la Cor t, sino de Francesch de Prohomne, també escri vá seu , y excusantse ab que « los Reyes aquello
que salle por justicia de lur Cori, non han acostumbrado de veer. » (Ed. Bofarull, lib. VI, pág. 328). Per últim a
Matheu Adriá cornaná '1 rey també les ordinacions de la casa reyal, on s'en fa d'ell especial menció.

Al costat d' Adriá figuren en aquesta época en la cancilleria escriptors tan ilustrats com Prohomne,
Jaume Conesa y Ferrer Sayol, que foren així mateix colaboradors deis reis en diferentes obres hist óri-

ques y literaries.
(1) Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón, publicados de Real

orden bajo la dirección de ... D. Próspero de Bofarull... - Barcelona, 1850. Tomo V, pág. I09·
(2) P. de Bofarull, op. cit., págs. 114 y 115.
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seus antecessors; en la segona epoca, tenia la cullita, per dirho arxis, en sa
propia casa, y ningú millor que ell, podia garbellarla y aprofitarla. Els llibres
del escrivá de ració eren els més richs de tots en aquest sentit; perqué no sola-
ment corrien al seu cárrech la anotació de tots els doméstichs de la casa reyal,
els inventaris de quan constituia al mobiliari y servey del palau, el .llibre
de comptes o de despeses del rey, y el registre de les entrades y eixides del
tresor, sino que ell preparava y disposava els viatjes del rey en temps de pau
y de guerra y les despeses dels cavallers y servidors que l'acompanyaven (1), de
manera que pas a pas seguia la vida y els moviments del seu sobirá, coneixia
els seus més íntims secrets, les persones de la seva confianca y tots quants
intervenien en els negocis públichs.

Ab aquest fons d' escrupulositat histórica e~ inútil cercar en la crónica del
rey Pere, res que trascendeixi a fantasiós o romancesch. L'element sobrenatu-
ral, ni tan sols el religiós, no té cabuda en ella. En Muntaner casi ens vol fer
creure que '1 seu llibre ha sigut escrit per inspira ció divinal. No hem de insis-
tir ací ab quant candor conta miracles y tradicions o fets maravellosos. El rey
Pere no relata cap gesta d'aquest genre fora de la menció de la famosa espasa
Vilardell, en un episodi de la batalla de Lucocisterna en la illa de Sardenya.
Quan l'infant Alfons vegé que la seva senyera geya en terra als seus peus,
derrocat del cavall, y rodejat d'enemichs, «mes mans, diu el cronista, a la
sua espasa, qui ha nom Vilardell, e encontinent se venceren e comencaren a
fugir» (2).

No 'ns es fácil assenyalar les altres fonts históriques de la C. R. Com el
fons d'ella es esencialment contemporani, els records y els documents son els
primers elements d'informació. No obstant alguna volta tingué a la vista
cróniques anteriors, perque 'n fa una alusió vaga al parlar de la mort del rey
Alfons n. «e fina sos dies (diu) en Barcelona en l'any M.CCXCI, segons
que largament es notat en les cróniques de temps passat (3).)) A Muntaner sols
el menciona una vegada no com cronista, que de segur no li era conegut,
sinó com personatje histórich, al parlar del infant J aume de Mallorca. «Lo
qual infant En Jaume, En Ramon Muntaner de Valencia, aporta de les parts
de Romania e menal a Perpinyá.» (4)

n
El propi rey en el seu prólech ens diu quin vol que sigui el contingut de

la seva obra: «Aquest libre, diu, volem que sigui intitulat Libre en ques contenen
tots los grans fets qui son entrevenguts en nostra casa dins lo temps de la nostra

(1) P. de Bofarull, Colección de documentos inéditos, etc., págs. 160 y 161.
(2) C. R., Ed. de Bofarull, Llib. I, cap. 29, pág. 48.
(3) C. R., Ed. de Bofarull. Llib. IU, cap. 5, pág. 113.
(4) C. R., Ed. de Bofarull. Llib. In, cap. 6, pág. 84.
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vida, comencantlos a nostra natiuitai.» Com el rey Conqueridor, tractá abans
que tot de fer una crónica purament personal del seu regnat, mes al mateix
temps diu en l'esmentat prólech, que ·s proposa fer també menció del seu avi,
el rey Jaume Il y de la seva descendencia, y esplicar com la corona vingué al
seu pare, al qual dedica després un record en els dos fets més gloriosos de s3.
vida, en la conquesta de Sardenya y en la seva coronació.

Es de doldre que no hagi arribat fins a nosaltres la lletra ab la que en Dez-
coll acompanyava ·1 manuscrit de la crónica, subjectantla a l'esmena o aproba-
ció del rey. Ella ·ns haguera resolt molta part dels problemes que ara solament
podem esbrinar per conjectures, y per documents no sempre tan especificats
com desitjariem.

Per la resposta del rey Pere an Dezcoll, veyem que la crónica en I375 havia
ja casi rebut la mateixa distribució del seu contingut ab que ha arribat fins a nos-
altres. No sabem si tal divisió fou obra del rey o del seu colaborador, si bé es
probable lo primer. Segons les instruccions donades per el rey, elIlibre devia
esser dividit en set capítols, el contingut dels quals podem resumir en la següent
forma: 1. Successió de Jaume Il y renuncia del infant Jaume; expedició a Sar-
denya (I323); coronació d' Alfons III (I328). - Il. Coronació y primers actes
del rey (I335 - I340). - IIl. Procés al Rey de Mallorca y guerra de Mallorca
y Rosselló (I340 a I345). - IV. Naixement dels primer s fills del rey Pere, nova
invasió del rey de Mallorca y lluita de la Unió a Aragó y Valencia (I345 - I350).
- V. Guerra ab Génova y expedició a Sardenya (I350 - I355), - VI. Guerra
ab Castella (I356 - I369). - VII. Varies noticies soltes sobre ·ls casaments
dels fills del rey y els fets de Sicilia (I370 - I382). Anomenarém llibres an
aquests capítols pera distingirlos dels paragrafs, als qui donarém el segon nom,
tal com ho va fer en Carbonell. En la divisió de capítols, seguirém la numera-
ció de paragrafs de l'edició de D. Antoni de Bofarull, que se separa bon xich
de la del presumit arxiver.

Aquest estudi, ajudat dels documents que en aquests darrers anys hem tro-
bat, ens podrá donar a coneixer les dates aproximades de l'elaboració de la cró-
nica reyal. No ·ns caldrá altra cosa que destriar una per una les alusions, no
tan freqüents com voldriem, que al autor se li escapen sobre fets histórichs
contemporanis, més recents per tant, que ·ls de la narració. Costa molt parlar
dels successos passats, a alguna distancia d'ells, sense que de la ploma de l'es-
criptor no caigui alguna que altra espuma de claror d'actualitat.

Probablement, en el seu conjunt, la crónica devia estar ja escrita en una
bona part y planejada del tot en l'altra, abans de I375. Es pot donar com una
cosa assentada (fora del primer llibre, que sembla molt anterior y com deslligat
de la C. R.), que·l rey Pere y en Dezcoll treballaren de ferm en ella entre ·ls anys
I369 y I375, quan ja la vida política d'aquell y la de la nació havien entrat
en un periode de relativa calma, y s'havia clos definitivament el de les turbu-
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lencies interiors y de les grans guerres internacionals, fora de la de Sardenya,
que fou endémica en la nostra historia. Les alusions de fets contemporanis que
de tant en tant se troben en el text de la mateixa crónica, ens porten totes a
una epoca compresa entre les dugues dates mencionades.

Per coneixer ben a fons el problema de l'elaboració de la C. R., es precís
ademés, estudiar el seu text com dividit en dos parts diferents: en la primera
entren soIs els tres primers llibres de la obra, ab els quatre primers capítols del
llibre IV; en la segona, els cinch capítols que completen el llibre IV, ab els lli-
bres V y VI Y les notes que 'ls acompanyen. Imposa aquesta divisió la lletra
adrecada an Bernat Dezcoll en 1375, que dona per enllestits y aprobats del
tot per el rey els tres primers llibres, y com subjecta encara a correccions l'al-
tra part, que degué esser revisada y modificada entre 1377 y 1388. Merces an
aquell famós document coneixem el procés de redacció de la que es, en quant
a l'elaboració cronológica, una segonao nova part de la obra, la més curta y no
la menys interessant. Aquesta divisió la imposen ademés no sols els datos ero-
nológichs, sinó altres raons basades en l'estudi dels manuscrits que de la C. R.
se son conservats.

El, Sr. Amadeu Pagés (r) en el seu assaig deIs manuscrits, classifica els tres
que va arribar a coneixer, en aquesta forma, a saber: A) M. S. de la Biblioteca
de la Academia de la Historia de Madrid, de darrers del segle XIV; _ B) M. S.
també de la mateixa Academia, de comen<;ament del segle XV; C) M. S. de
la Biblioteca universitaria de Valencia de darrers del segle XV. El Sr. Massó
Torrents en el seu sobri y clar estudi sobre la historiografia catalana, afe-
geix an aquesta enumeració, assenyalanto ab la lletra D, un M. S. de la Biblio-
teca Episcopal de Barcelona del XV segle que conté un altre text, empero molt
més abreviat que 'ls procedents de la C. R. que timidament suposa podria
esser, o bé una reducció, o bé una copia de una primera redacció del rey, abans
de encarregar a n'en Dezcoll la colaboració (2). Ara bé; el Sr. Pagés considera
els dos primers manuscrits A y B, com formant un boldró que designa ab les
inicials A-B. En quant al text e de Valencia, comparantlo ab els anteriors,
conté importants remaniements o adicions, que bé podrien indicar la má del
mateix rey, o d'en Dezcoll, tenint en compte les seves instruccions. Aquest text
sembla haver estat el que va utilisar en Carbonell, 10 qual es una conjectura
més en favor de la legitimitat de la seva procedencia, ja que del nostre Ar-
xiu desaparegué el que 'n podriem dir oficial. Aquest M.S. es el únich
també que fins ara conté les notes soltes, com minutes o memorials que de-
vien constituir el llibre VII, o darrer de la crónica que 'n Dezcoll no 'S va
donar pressa a enllestir. Per la lletra de 1375 estem informats de que 'ls tres
primers llibres, y quatre primers capitols del quart, esta ven llestos a les hores

(r) Recherches sur la Chronique Catalane afribuée a Pierre IV d'Aragon. _ Romania, XVIII.
(2) Massó Torren ts: H istoriograiía de Catalunya, págs. 70 y 7 r.
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y no devien sufrir ja cap modifica ció, mentres que -ls altres devien experimen-
tar importants correccions o no estaven del tot acabats. Donchs bé; el Sr. Pages
fa notar que 'ls manuscrits A, B Y C, ens ofereixen per la primera part un text
gaire bé idéntich. Sols en els tres darrers llibres es que C difereix del boldró
A-B, y les diferencies comencen cabalment en el cap. 5 que parla dels avalots
de Valencia, el qual sembla haver estat escrit o esmenat en la forma actual
després de 1377. Aixó proba lo que nosaltres suposem, que 'n Dezcoll o el rey
mateix varen modificar aquesta part. En aquest cas, conclou el Sr. Pagés,
ab el que coincidim nosaltres després d'haver fet l'análissis intern o histórich
de la obra, A y B serien copies d'una primera redacció d'en Dezcoll y C de la
segona. Veus aquí com l' estudi intern y el paleográfich o extern porten a les
mateixes conclusions, de que, la C. R., es obra de dugues distintes époques y
dugues colaboracions diferentes. La part més homogenia es la primera o si-
gui aquella que ·1 rey dona per bona y en la que més va intervenirhi perso-
nalment. Empero els paragrafs afegits o esmenats en la segona variant C,
copia, sens dubte, de la redacció oficial que 'S guardava en el Arxiu, - apro-
fitada y publicada per l' estrafalari cronista Carbonell, que com es sabut buidá
tota la C. R. en les seves Croniques de H espanya, - son també els més perso-
nals, aquells en que ·1 rey se posa en primer terme, obrant o parlant directa-
mento No son meres amplificacions d'estil o adicions de noms propis, sinó fets
nous, episodis tan interessants com el del barber Gonsalvo de Valencia, pas-
satjes inflats de vanagloria, ironies, jochs de versos, diálechs, atreviments d'ora-
toria, es a dir, tot lo que més agradava al rey y lo que més caracterisa la seva
inconfondible personalitat.

Coneguts tots aquests precedents, podem ara entrar, si bé sumariament,
en l'estudi analítich dels diversos llibres de la C. R.

LUBRE 1. - Es probable, com ja hem indicat, que ·1 rey Pere se sentís mo-
gut a escriure la relació de la seva propria vida, al llegir les gestes del rey
Conqueridor. Era en el mes de novembre de 1344 quan aixó ·s realisava:
«Aquest diumenge (21 de novembre), diu el rey, Nos encara no erem gitats e
legint Jo libre o crónica del rey en J aume, tresavi nostre, vench un correu dels
prohmens de Berga qui -ns feren saber com la vila de Puigcerdá s'havia rebel-
lat contra Nos» (1). El text que llegia '] rey, qui sap si era ·1 mateix enllestit
a Poblet el 17 setembre de 1343, o sigui de l'any anterior, la qual copia recla-
maya ab impaciencia el II del mateix setembre a fra Pone de Copons, abat
de dit monastir (2). Tenia llavors el rey uns vint y cinch anys. La conquesta
recent de Mallorca també devia recordarli moltes vegades el seu gloriós rebe-
savi. Com ell, de molt jove s'havia criat en el brugit de les batalles y havia

(1) C. R., Ed. Bofarnll, Llib. IIl, cap. 33, pág. 233·
(2) Documenis, I, doc. 117.
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ohit el tabustol de les armes y dels enginys de guerra. Les seves gestes, per
altra part, corrien ja contades en vers y en llengua llatina (1).

No seria improbable pensar que aquest llibre hagués sigut escrit poch des-
prés d'aquets anys, es a dir entre ·1 de 1345, després de terminad es les cam-
panyes de Mallorca y Rosselló, y el de 1347, en que comencaren les turbulen-
cies de l'Unió. Emperó no he sabut trobar en ell cap indici histórich que orienti
respecte de la data probable de son comencarnent.

Aquest llibre el creyem en gran part escrit pel mateix rey, yens fundem
en els següents arguments:

r ," En el document que abans hem citat de 13 juliol de 1385, se llegeix
la categórica afirmació de que la crónica fou comencada pel rey: «lo libre de la
nostra vida, comencat per Nos» (2).

2.n Al autor se li escapen frases que indiquen records personals, v. g..
Lib. I; cap. 2 (3): ((E segons que hauem oit dir» .... ((e lavors dien alguns que
(l'infant Jaume) volch renunciar al regne.» Tot lo que conta de la vocació re-
ligiosa d'aquest príncep, sembla procedir de relacions oides en el palau y per
gent de la familia reyal.

Més endevant, parlant de la seva naixensa, diu: ((e negu, segons que abres
hauem oit com.piar, nos pensava que visquessim ... ))(4).

3.cr Una part d'aquest llibre, la referent a la conquesta de' Sardenya, ha
sigut resumida, com 'més endevant veurem, en les croniques del« reys=d' Aragó.
e comies de Barchinona, anomenades vulgarment de St. Joan de la Penya. Donchs
bé; en un document de 10 de Novembre de 1366, publicat per E. González Hur-
tebise (5) el rey recomana al abat de Ripoll, com model, les vides dels dos reis
antecessors seus, les quals eren ja escrites, a les hores, com se vulla que encarrega
que siguin continuades: eeper l' ordre qui es contengut en lo dit libre».

4!t En el proemi de la crónica, el qual considerem original del rey Pere, se
fa una menció especial sobre ·1 contingut d'aquest llibre, com excusantse d'ha-
ver inclogut en ell algunes curtes alusions al regnat de J aume n, y fet més
llarga menció del regnat d' Alfons In son pare; nova proba de que estava es-
crit, abans dels demés llibres.

En nostre concepte aquest llibre no es altra cosa que un tribut d'amor
filial del rey al seu pare. Cornenca parlant de la naixensa d'Alfons Il I (cap. 1)
y dels seus antepassats y de l'ascendencia de la seva mare Donya Teresa dEn-
tenca. Segueix explicant després com el seu pare, no essent el primogénit, he-
reta la corona (cap. 2 al 8). Desde >lcap. 9 fins al 36, en comptes d'entrar en el

(1) Documents, 1. doc. 121, de 30 d'octubre de 1344.
(2) Arx. COL Aragó, reg. 1372, f. 45 v.
(3) C. R., Ecl. Bofarull, Llib. 1, cap. 2, pág. 30.
(4) C. R., Ed. Bofarull, Llib. 1, cap. 1, pág. 29.
(5) La Cr ánica general escrita por Pedro IV de A rag án, Extret de la Revista de Bibliografía Catalana,

vol. TV, pág. 8.
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regnat de Jaume n, sols se dedica a referir l'expedicró a Sardenya, durant ell
realisada, pero coman ada al seu pare, llavors infant, com si volgués referir
ab orgull de fill, la vida heroica d'aquell en la seva jovenesa. Y després, com
si encara volgués glorificarla més, recordant les pompes descrites per Munta-
ner, pinta ab vius colors la seva coronació triumfal (cap. 36), una de les més
esplendides cerimonies de la vida nacional de la confederació. Cont~ després el
rey la seva propia naixensa (c. 37) y de nou recorda la descendencia de J aume n
(c. 38), excusantse de la repetició pera entrar sumariament en els successos
del curt .regnat d' Alfons In (desde ·1 cap. 39 al 49, que es el darrer d'aque)t
llibre). Hi ha en tot ell una estreta unitat y com un afany de justificació del €t6-
vern poch gloriós del dit Alfons, doblement invalidat per una malaltia perti-
na<; y per una muller altiva y dominant. El mateix rey ens revela en el pro-
lech el seu pensament y aquest passatge es, al meu entendre, un altre indici
de la participació del rey en aquest llibre (r). Aquesta justificació del seu pare,
es diu plenerament ab els records de tendresa paternal del cap. 45 envers ell
y abel nou record de la seva malaltia del cap. 48.

El Ilibre 1 de la C. R. es un episodi enterament deslligat del reste d'ella y
ve a constituir com una mena de croniqueta del rey Alfons ll I,escrita molt
abans d'aquella. Tal vega da aquesta biografia no es altra cosa que aquella Cró-
.nica del rey Alfonso, a que 'S refereix en Pere Miquel Carbonen, y que segons
-ell, el mateix rey scrivi e ordena de ma sua (2): En aquest cas tindriem un ar-
gument més en favor de la paternitat reyal.

Aquest primer Ilibre té un valor histórich considerable, en quant en ell
se parla del rey Alfons LlI, del que no 'n tracta, que sapiguem, cap altre his-
toriador del XIV.n segle (3), y casi per un testimoni de vista perque '1 rey Pere
tenia uns disset anys quan en 1336 morí ·1 seu pare. Conté, per tant, una part
nova y casi inédita, soIs aprofitada per en Zurita, - no tant com un desit-
jaria,-que es la relativa al regnat d'Alfons l l I y un altra referent a l'episodi
de la conquesta de Sardenya per dit Alfons quan era infant, que han histo-
riat altres cronistes com Muntaner, y l'autor de la crónica pinatesa. A n'aques-
tes dugues parts s'han d' afegir els capítols preliminars dedicats a J aume l I,
pero solament, com hem dit, en quan se refereixen a la questió de la successió
a la corona, capítols plens de records personals y de familia, Nosaltres consi-
derem que aquestes planes, es a dir, les relatives a la successió de la corona y
les del regnat del seu pare, han d'haver estat escrites o dictades per el mateix

(I) « Item hic es feta mentio de la conquesta de Sardenya, quel dit pare nostre, st an t !nfant, e vivent lo
dit senyor rey en J aume, pare seu , feu, la qual es digue de recontar, mayorment corn lo dit senyor rey pare
nostre no visq uó sirio vuyt anys apres que fou rey, car partida del temps que visqué fo malalt e finalment
fo hydropich , del qual mori, e no curam fer mentio alguna dels gran s affer s qui foren en la sua casa del
temps del seu regirnent. » - C. R., Ed , Bofarull, pág. 24. .

(2) Cro niques de Hesp any a. -Barcelona, I546, fol. C, v. .
(3) El cronista Muntaner acaba la seva crónica ab la coronació del rey Alfons y lo mat eix fa, segons

en Massó v Torrents, l'autor de les Nobleses dels Reys, en Francesch, que te aire d'escriure en el XIV segle, en-
cara que ab bastanta posteriori t at a dita coronació. - (Historiografía ... , pág. 89.)

68. - Institut d'Estudis Catalans 68
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monarca. Sembla que en elles y sobre tot, desde ·1 cap. 38 fins al 49, el propri
Pere LlI es el que va pendre la ploma, no volent que ningú fora d'ell parlés
del seu pare, com rey, cosa més difícil de fer, que de parlar d'ell com infant.

Tractantse d'un episodi escrit principalment de memoria nohi ha que cer-
car en el regnat de Alféms ll I una relació completa y rigurosament histórica,
com se trobará més endevant. Dezcoll no s'atreví a aplicar la tancada quadri-
culacronológica que comencem a observar desde ·1 llibre H I, respectant tal
vegada aquells records personals del rey. Aquets son els que li donen del tot el
seu valor, que es gran, per més que aquestes planes siguin tan curtes.com des-
ordenades. En general no hem de considerar sempre les nos tres grans cróniques
com fonts documentals y diplomátiques, En altre terra que no posseís un
arxiu mig-eval tan rich y complet com el nostre, podrien aquets textes vene-
rats, aspirar a ocupar aquesta categoria, com en certes ocasions la ocupen, y
ab justicia, quan manquen fonts cancilleresques. Mes aquí els documents abun-
den d'una manera tan extraordinaria que :n Zurita, sens desatendre les cróni-
ques com testimonis histórichs, ha pogut teixir en gran part la seva narració
severa y pacient, demunt d'aquell enormíssim aplech de materials. Les cróni-
ques ens els donen moltes vega des resumits y ab un calor y condensació de
ullada general, que sols podia tenir un testimoni contemporani o poch apartat
dels successos; may un investigador per molt gran que sigui la seva constancia
y destreca, Les cróniques estan plenes de buits, d' errades cronológiques, d' omis-
sions y no obstant ens donen la visió interna, la psicologia de la epoca d'una
manera precisa y pintoresca, 10 que pensaven y sentien els personatjes, y
detalls íntims y casulans, sols comparables als interiors deIs retaules deIs
pintors primitius. Tal es l'interés que ofereix aquest llibre primer de la his-
toria del rey Pere, que indubtablement, ha d' esser aquella crónica del rey
Alfons, que segons en Carbonell, el seu fill, scrivi e ordena de sua ma. En ell
no -ns ha conservat més que la part íntima del seu passat, unes vegades,
plena d'amor y orgull filials; altres, d'odis de la seva anima mesquina; altres
de tendres records de la seva infantesa. En ell ens parla de la seva naixensa
(cap. 37), de les seves dides, del seu bateig, y de perqué li posaren el nom de
Pere, ab deliciosos detalls que té bona cura en dimos qui els hi comunica, el
seu propi padrí, el cavaller N'Ot de Muncada. «E aquestes paraules nos dix mos-
senyer Not de Muncada per auant.» Tot 10 demés es igualment personal y no 'S

mou de les relacions del cercle de la familia, y se pot dir, que fora del brillant
quadro de la coronació del seu pare (cap. 38 y 39), més sever y resumit, peró
no menys sugestiu que ·1 de Muntaner (1), tots els demés capítols, desde ·1 39
al 49, no 'ls ornplena altre cosa que ·1 record de la seva odiada madrastra, que
se li va escapar, ab recansa - que bé es trasparenta en aquestes planes - de

(1) Crónica den Ramón Mun taner.-- Barcelona 1886, caps. 295 a 298. Vid. Zurita, A nales, Lib. VII, cap. I.



ESTUDI SOBRE LA ELAllORACIÓ DE LA CRONfCA DE PERE 'L CEREMONIÓS

les seves urpes de ferro, pera anar a morir en les d'altre tira, no menys abo-
minable que ell y com ell rodejat també d'un nimbe de grandesa. Fins "en
l'hermós quadre de l' enteresa del poble valencia contra la reina forastera que li
volia imposar sa voluntat en profit dels seus fills, l'autor se complau en presen-
tarnos al poble revoltat y digne contra la seva madrastra, fent un elogi que
s'ha fet celebre, de l' esperit democrátich de la nostra terra (capítol 42). Zurita
va compendre ·1 valor histórich d'aquestes planes, mes no ·1seu valor estétich,
y les hi lleva tota la seva vida en sa narració seca y ata paida (1 ).

Se pot ben dir que tot lo referent al regnat d'Alfons III, gira al voltant
de la personalitat de Pere III, y en la única ocasió en que se cita en la C. R.
un fet polítich no nacional, com la guerra entre Castella y Navarra, es perqué
ab ell va enllacat el record del seu primer matrimoni ab la filla del darrer rey
navarrés, Donya Maria (2).

De tots els demés fets del regnat del seu pare, alguns tan trascendentals
com la guerra d' Aragó contra ·1 rey de Granada (3), les corts que ·1 rey tingué
als va1encians sobre l'aplicació del fur d'Aragó (4), la rebelió y guerra de Sar-
denya (5), y ab els genovesos, no 'n diu un sol mot la crónica, venint a confir-
mar l'autenticitat de la participació del rey, pel seu carácter purament per-
sonal y per la ausencia de tota colaboració cancilleresca.

En cambi no tenim la mateixa opinió respecte del episodi de Sardenya
que no pot haver estat fet de records propis, en primer lloch, perque ·1 rey no
assistí a ella, y era molt nin quan se realisa, yen segon lloch, per la' seva mateixa
exactitut cronológica y histórica.

Per nosaltres l' episodi de la conquesta de Sardenya realisada en I323,
constitueix la part més important del primer llibre de la crónica. Del seu va-
lor histórich n' es .una proba manifesta, el gran cabal que d' ell ne fa Zurita. Se
pot dir que ·1fons principal de les noticies el treu de la crónica reyal; si algunes
vegades cita a Muntaner, es pera rectificarlo. D'ella :n tresllada les dates, els
noms propis, els llochs y els successos principals, completantlos ab els docu-
ments de l'Arxiu, y ab algun historiador extranger com Villani (6).

(1) Altres records personals se troben en aquesta part del primer libre, V. g.: «mossenyer Miquel Perez
Cabnta, qui era hom mol! amat pel senyor rey nostre pare». - C. R., Ed. Bofarull, cap. 43, pág. 67·

(2) Al parlar de la guerra entre Castella y Navarra se llegeix: « e Nos estant ini ant, p er tal com erem en
tract ameni de matrimoni ab la fill a del al! rey de Navarra, lo qual aleun temp s apres veneh a p eriectio ... »: «e pcr
"O com lo dit mosseny er Miquel (de Gurrea) era fa hom vell e era malalt (e de aquella malaltia morí allí), que
no podia molt ireb allar ... » -C. R., Ecl. Bofarull, cap. 47. - V. Zurita. Anales. Lib. VII, cap. 24·

(3) Zurita, lib. VII, cap. 8,14, 15 Y 18.
(4) Zurita, lib. VII, cap. 9·
(5) Zurita, lib. VII, caps. 10,13 Y 16. .' . .
(6) El cap. ro de la C. R. esta. buidat en el cap. 44 dellhbre VI de Zunta. - El cap. 45 del ma.teix Ilibr e

es un resum dels caps. JI, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y part del 22 de la C. R. - Els fets dels
caps. 22, 23, 24 Y 25 d'aquesta se troben en el cap. 48. - El cap. 49 de Zurita correspon ab els 26, 27,
28, 29 Y 30 de la C. R.; el cap. 53 ab els 31 y 32, Y el cap. 54 ab e133. - L'historiador aragones. tampoch se
decideix a afirmar al parlar d'aquesta empresa que la C. R. sigui obra del rey Pere, fe~1t al mat eíx t~mps un
elogi del valor d'aquesta part. «Creo verdaderamente que si fuera lo que Montaner dice, no se olvidara en
la historia que se compuso en nombre del rey Don Pedro, porque aquel autor, hora [uese el rey, o otro que
en su nombre escribió las cosas de sus tiempos, fué muy diligente en escribir particularmente lo que suce-
dió en la empresa de su padre.. Lib. VI, cap. 56.
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La relació del fet de Sardenya en la C. R. es un model de concisió y d' orde.
Comparada ab la d'en Muntaner, tot d'una ressalta la seva superioritat. El
nostre cronista dona una riquesa de detalls molt superioran aquell, y al mo-
ment se veu que coneix pam a pam la terra, teatre dels aconteixements, y dia
per dia, corn aquets s' esdevingueren, mentres que aquell que ho refereix tot
d'oídes, es molt superficial, exagerat y poch concreto Bastaria pera probarho
posar de costat les relacions, en un yaltre cronista, de la famosa batalla de Lu-
cocisterna. En el fons coincideixen els dos; mes la C. R. es més sobria y alhora
més rica de detalls; en Muntaner sumament confós y exagerat. Al parlar el
cronista de la valentia del infant, en aquell combat en que s'hi jugá la vida,
com enrecordantse del patriótich sermó de Jaume Ir en Portfangós, ho fa ab
naturalitat, atribuint les seves proeses a la espasa Vilardéll. En Muntaner ho
fa ab tal adulació y tanta estremositat, que casi '1 converteix en un ridícul
héroe de llibre de caballeries, sembrant ell sol de cadavres el camp de batalla.
La proba documental del drarnátich accident referit en la crónica en que I'in-
fant fou salvat per el noble Bernat de Boxadors, es la concessió que ·1 propri
infant li feu, en 27 de juny de 1324, d'alguns llochs de la illa, com recompensa
dels estraordinaris serveis prestats en aquella batalla (1). L' estudi dels docu-
ments de l'arxiu referents an aquest fet, comproben l'exactitut la C. R. (2). Per
tot lo qual y per la detallada estadística dels cavallers que moriren en I'expedi-
ció y dels que no hi moriren, creyem veure en aquest episodi la má del orde-
nador de la C. R., en Bernat Dezcoll, que podia coneixer tan bé o més la illa
que '1 rey Pere, per haverhi permanescut tants anys, podentse informar rninu-
ciosament dels fets, tan allí com en la cancilleria reyal de Barcelona (3). Alguna
part degué tenir en aquest llibre y en els dos següents, quan el rey elscita en-
tre 'ls aprobats; no haguera tingut de fer aquesta declaració si tots tres ha-
guessin sigut unicament obra seva.

El contingut d'aquest 1 llibre de la C. R. esta estretament relacionat ab
una altra obra histórica atribuida recentment al mateix rey Pere del Punya-
let, en dos treballs meritíssims ja citats. Aquesta obra no es altra que les
Croniques dels reys d'Aragó e comtes de Barchinona, que ·1 Sr. Gabriel Lla-
brés (4) primer y després els Srs. González Hurtebise (5) y Massó Torrents (6)

(1) J. Miret y Sanso Itinerario del rey Alfonso IJI de Cataluña, IV de Arag6n, el conquistador de Cer-
deña. (Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; 1909; any X, p. 66 Y 67.)

(2) El Sr. Miret y Sans, en el seu Itinerari, soIs ha tingut que posarhi algunes lleugeres rectificacions
de dates; v. g. que l'arribada a I'illa de Sardenya fou el 12 en comptes del 13 de juny, que Ji assenyala '1
Ceremoniós (Lbíd., p. 59). V. alguna altra perita rectificació, com la data de l'arribada a la vila d'Iglesias
(p. 61), Y la de la partida cap a Barcelona (p. 68). També en I'edició actual de la C. R. hi trobem alguna
equivocació de noms; unes y altres poden esser, y ho son en realitat les segones, una mala inteligencia en
la lectura de l'antich manuscrit y no alteren el valor substancial ele la narració.

(3) G. Llabrés. Bernardo Descoll es el autor de la Cr6nica catalana de Pedro IV el Ceremonioso, p. 336.
(4) Revista de Huesca, núm. 1, 1903· -,'Quién es el autor de la Cr6nica de San Juan de la Peña?, p. 1

a 15.
(5) La Cr6nica general escrita por Pedro IV de Arag6n, págs, 7; 12 y 26.
(6) Historiografía de Catalunya, págs. 74 y 75.
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han pogut identificar ab irrefutables arguments ab la crónica abans coneguda
ab el nom de Sto J oan de la Penya, la qual per abreviar citarém d'aci ende-
vant ab les inicials C. P. (crónica pinatesa).

Després de la publicació dels treballs dels Srs. Llabres, Hurtebise y Massó
Torrents, queda, al nostre parer, adquirit definitivament pera l'historia li-
teraria, el fet de l'identificació de les dugues cróniques, pero no el de que ·1
rey Ceremoniós sigui 1'autor de la C. P. Els documents recentment deseo-
berts y que hem publicat en la nostra colecció diplomática, tantes voltes es-
mentada, y l' estudi detingut del primer llibre de la C. R. y dels dos darrers
de la C. P., ens han dut el ferm convenciment de que ·1monarca fou l'iniciador
y l'autor, si :s vol, d'una part d'aquella obra, per la que mostrá sempre ·1 ma-
jor interés y per la qual arreplegá o feu arreplegar importants materials bi-
bliográfichs y diplomatichs, pero no l'autor únich y material de tota ella y
molt menys dels capítols en que cabalment se basa a seva paternitat. ¿Es
possible que per escriure la seva crónica personal, que era per ell obra de
rehabilitació y d'amor propri, necessités de colaboradors yencarregués pública-
ment la seva ordenació a un dels seus secretaris, y que en cambi se dedi-
qués a escriure tota una obra d'erudició y de mera curiositat y entreteniment,
ell que tan atrafegat visqué sempre, que tan diverses obres inicia y que a tan-
tes tingué d'atendre?

No es ocasió ara de tractar tot quant se relaciona ab l'estudi de la C. P.,
pera nosaltres un dels més interessants llibres de la nostra historiografía, ni
dels difícils y trascendentals problemes que inclou. Mentres que no ·s publiqui
una edició crítica y definitiva de les versions llatina y catalana d'aquesta obra,
sempre quedaran molts punts al aire y moltes coses per esbrinar. Aixís y tot,
aquets textes, com molts de l'Edat Mitjana, donaran lloch a molts dubtes y
inseguritats per la poca escrupulositat ab que cada copista alterava y afegia
quant li semblava en el codi que tenia a la vista. En no descobrintse el text
original, les contradiccions seran moltes voltes insolubles.

Empero no es possible parlar del Llibre I de la C. R., sense posarli al mo-
ment de costat la C. P., que aboca també molta llum sobre la seva elaboració
interna. L'argument Aquiles de 1'atribució de la seva paternitat al rey Pere,
s'ha tret cabalment de l'identificació dels textes de certs capítols ja indicats,
essent així, com ho probarém, que aquesta identificació es molt incompleta
y parcial.

De 10 que no cal dubtar es de la predilecció que sempre sentí ,1 rey Pere
per aquest text, que venia a esser pera ell com una mena de llibre oficial de
1'historia d' Aragó,""els exemplars del qual distribuí a tots els arxius y llochs reli-
giosos més importants de la nostra terra. Els documents y testimonis que
adueix el Sr. Hurtebise y els que podem presentar nosaltres, donen noticia
de vuit codis d'aquesta crónica en els XIV y XV segles, a saber: un en l'Arxiu
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reyal (1); dos en la Biblioteca del rey Martí (2), un dels quals podria esser l'an-
terior, si bé a judicar pel títol sembla que fou el text llatí; un a Poblet (3),

altre a Ripoll (4); altre en la llibrería·del castellá d'Amposta, D. Joan Fernán-
dez d'Heredia (5); altre en la de la catedral de Valencia (6) y per últim un en la
del conestable D. Pere de Portugal (7).

Per aquets codis se ve també en coneixement de que la C. P. fou es-
crita en tres diferents idiomes, en llatí, catalá y aragonés, honor que no ha asso-
lit en la nostra historiografia més que un altre llibre, també d'atribució reyal:
la crónica del Conqueridor.. Tal vega da era ja una part o comencamenr
d'aquesta crónica, la relació que segons Zurita (8) va enviar el rey al papa Cle-
ment VI (1342-1352) sobre 'ls origens del regne d'Aragó.

Un deIs elogis més grans que 'S poden fer d'aquest llibre, tan discutit, es
el cabal gran que 'n feu en Zurita, que en aixó de fiairar l'importancia de
les fonts históriques te,,nia molta traca. Desde v] principi deIs seus Anales, se
pot dir que la segueix continuament (9).

L'apreci del rey per la crónica deIs seus antepassats y el valor que li ha
donat la posteritat proben que prengué molt a pit la seva realisació. Desde
la seva primera jovenesa sentí, a l'escalf de la lectura de cróniques antigues
y contemporanies, el doble estímul de la composició de la seva crónica perso-
nal y de la general d' Aragó, a semblan<;a de les que posseien Castella y Franca.
y sense tenir que anar tan lluny de casa, trobava també ·1 comeu de l'his-
toria nacional en el monastir deIs monjos de Ripoll, un deis pus sollemnes e

(1) Documents,I,. Doc. 225 (Barcelona, 18 octubre 1368). El rey paga al seu escri vá Ferrer de Magarola
e.i, libre de pergami de les croniques deis reys d' Arago e comtes de Barchinona, lo qual nos volem que estiguiperpetua!ment dins lo dit Archiu».

(2) N.O 25, Item un al tre libre appellat Cronice regum Aragonum et Comitum Barchinone en llatí, que co-
menea: «Secundum ea que in diversis libris» e acaba: «Regem Petrum».-N.o 246: «Croni ques dels rey s d'Arago,
en aragones». - (Massó Torrents. Inventari dels bens mobles del rey M'art; d'Aragó, en la Revue Hispanique,t. XII).

(3) El rey tramet al abat de Poblet "les croni ques . dels reys Darago, entro que nos come¡¡ram a reg nar,
les quals son en pergami e scrites en lati», Hurtebise. La Crónica general escrita por Pedro 1 V, p. 14. Do-cuments, I. n.« 189.

(4) V. doc. abans citat, Barcelona, 10 novembre 1366. Huttebise, op. cit., págs. 7 y 8. Documents, 1.
n.» 216. V. també doc. 219 (12 febrer 1369).

(5) Sarago<;:a, 10 febrer 1372: «E otrossi [aremos ir a nslatar las Coronicas que demandades de los senyores
Reyes Daragon nuestros predecessores» .. Hurtebise, págs. 15 y 16. Documenls, J, n.> 248.

(6) «Car lo dia quel dit rey (Jaume 1) mori es lo XXVII. día del present mes e axi ha trob arets en lo
libre de les Croniques que nos donarem a la Seu de Valencia.» Hurtebise, p. 16. Documents, I. n.v 25

2
(Bar-celona, 15 juliol 1372).

(7) Any 1460. N.O 59 del Inventari de la 'seva llibreria. Balaguer y Merino, Don Pedro condestable dePortugal, Gerona, 1881.

(8) Zurita. Anales, Lib. 1, cap. V: "y el rey don Pedro el cuarto, su rebiznieto, en una relaci án que envió
al papa Clemente VI, deducen el origen de este reino, del rey Iñigo Arista ... »

(9) Hi ha capítols, com el 26, en que l'historiador aragonés buida tot enter el regnat de Sancho Ra-
mírez, de la C. P., fins seguint el sech orde cronológich d'aqne!les planes, que denuncien a la !legua,
esser redactats demunt duns ve!ls anals, Unes voltes l'anomena la historia antigua de Aragón (cap. 43); al-
tres la .historia de San Juan de la Peña (cap. 52, etc.), ° la historta que llaman. de San Juan de la Peña
(cap. 54); altres se refereix a ella, citant el autor más antiguo que tenemos de las cosas de Arag6n (cap. 54),
y altres, per Ji, ja li dona el seu vertader títul, quan diu el mismo autor que escribió la historia antigua de
San Juan de la Peña, que es la general de Aragón (cap. 55), V. ademés caps. 22, 26, 28, 30, 3

1
, etc. En

Zurita, que posseí un codi de la C. P., va dir d'ell en una nota que posa. sobre '1 seu exemplar: «Esta es
la historia más antigua .que se halla del reino de Aragón, que parece ser ordenada por un monje de San Juande la Peña».
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antichs que 'ls seus predecessors havien edificat en la seva senyoria. El culte de
l'historia, com ja hem observat abans, acompanyá sempre al rey en la seva
frenética vida política y militar. No es d'extranyar, que pIe del record de les
glories dels seus antepassats, volgués deixarles consignades en un monument
escrit, en que tan esplendits comentaris plástichs els hi havia alcat, posant a
contribució '1 talent dels seus orfebres y lapicides. Al mateix temps sentia com
una pruija extraordinaria, en la seva vanitat de rey y curiositat d'erudit y
en la st:va afició a conmemorarho tot, de coneixer els origens d' Aragó o sigui
del estat que li donava ·1 títul d'honor de preferencia, els quals origens se con-
fonien ab els de Navarra. No hi ha dubte que aquesta obra fou el primer fruit
de la seva afició tan arrelada a les coses históriques, y el descobriment de
curiosos documents en el nostre Arxiu, que hem publicat en el diplomatari
de la cultura catalana mig-eval, ens permet avuy conjeturar, ab alguna
probabilitat, la genesis cronológica de la C. P. Desde l'any 1342, en que ad-
quiria del seu fidel conceller Miquel Pérez Capata, les cróniques de Espanya
del Arcabisbe Roderich de Tolédol (1), pot ben bé suposarse, com hem indi-
cat ja, que comencaria en ell la obsessió, que ja abans li despertaria la Iectura

. de les Cróniques franceses de Sant Denis (2) de dotar als seus reyalmes d'una
crónica general, en certa manera oficial, molt millor que les que existien en el
antich monestir de Ripoll, segons confessió del propri rey «ne ten compiides
ne ten ben ordenades», com les que ell havia «jet e tret de divcrses croniques e
isiories antigues, les quals contenen ueritai» (3).

En la llarga estada que en l'any 1345 va fer a Perpinyá, després de ter-
minada la segona campanya del Rosselló, veyem al rey de nou ocupat en el
estudi y lectura d'aqueixes velles histories. Ben categóricament ho testimo-
nieja la lletra que adreca, el 15 de marc de dit any, al bisbe de Girona, Arnau
de Montredon, demanantli velles cróniques, que bé podrien esser les dels antichs
monestirs d'aquella encontrada, aprofitades més tard també per en Boades:
«rogamus vos ..... quatenus......... mittatis nobis omnes cronicas gestorum sive
negotiorum antiquorum quas habeatis penes vos ..... cum nos plurimum in (falta
un mot) talibus delectemus». (4) Calmats els avalots de la Unió el rey pogué
permaneixer tranquil a Valencia més d'un any, desde darrers del 1348 fins
l'abril de 1350, y també I'aprofitá, com l'anterior temporada de repós, pera
consagrarse a treballs histórichs que al nostre parer, foren la continuació de
la C. P. La lletra dirigida a Bernat de Torre en 7 Febrer de 1349 (5) es molt
ambigua en el seu contingut, perqué el librum gestorum nostrorum que '1 rey

(1) Documents, 1. doc. n.s 110.
(2) Docurnerüs, I. doc. n,> 101.

(3) Documents, I. doc. n.s 216.

(4) Documents, 1. doc. n.« 125.
(5) Documents, I. doc. n.« 139: « Cum nos librum gestorum nostrorum, qui penes vos est, omnino habere

velimus ut ip sun« continuare possimus, ideo vobis dicimus et mandamus quatenus ... cum dicto libro ad nostram
presentiam accidatis ... »
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demana an aquell antich conceller del seu avi (1) en qual poder se trobava, tant
pot referirse a la crónica particular del rey, com a la general d' Aragó; empero
les altres cróniques que solicita en el curt periode del dos mesos, donen major
probabilitat a la segona opinió que a la primera.

Si la lletra esmentada a Bernat de Torre tingués més que veure ab la C. R.,
que ab la C. P., el rey no haguera solicitat pochs dies després (2I marc I349) al
Ardiaca de Barcelona, Antoni Dezcollell, més tard bisbe de Mallorca, un llibre
de' crbniques, - que per dissort no especifica ·1 document, - que sembla 'S

trobava a Avinyó (2). Empero més significativa encara es l'altre lletra reyal
datada a Tortosa el 4 maig del meteix any, contenint la petició de que ·1 seu
arxiver Ferrer de Magarola, li enviés les croniques dels reys de Castella, Navarra
e Portugal, per haverles cuytadament mester (3). Aquesta crónica creyem que no
es altre que la que 'ns descriu el Sr. Menéndez Pidal, en el seu eruditíssim ca-
tálech dels manuscrits de la biblioteca reyal (4) la qual va esser feta en l'any
de la Encarnació de I328. El seu contingut sembla coincidir ab el de dita cróni-
ca, a jutjar per lb que indica la nota que porta ~l full que precedeix al Iacsí-
mil, y que diu aixís: «Traslado de una crónica antigua de letra del siglo XIV
que está en el Archivo del Reyno de Aragon y es muy exacta en -sus fechas.'
Manejóla mucho Zurita y Ustarroz como parece de sus notas y señales. Está
mui mal enquadernada y algo maltratada y aviéndomela comunicado el
monge D. Manuel Abad la trasladé, arreglando quanto pude la seguida y
orden de sus crónicas de Castilla, Aragón, Portugal y Nauarra.»

La primera part sembla al Sr. Menendez Pidal esser un resum de la Cró-
nica de Sant Joan de la Peña; les següents, una traducció y continuació de la
historia del Arcabisbe D. Roderich. En ella es troben freqüents epigrafs per
aquest estil: «AqUÍ fabla el Arcevispo de los reyes de Portugal.» Totes aquestes
observacions coincideixen ab les indicacions del document abans citat, y pro-
ben que fou aquesta una de les cróniques antigues que contenen oeritat, de les
quals va treure '1 rey Pere la seva recopilació general del regne d' Aragó, en
la qual hi entra, com un dels materials més importants, una vella crónica de

(1) Bernat de Torre no era un desconegut en la cancilleria reyal. Podria esser molt bé, suposantlo ja
de edat , el mateix escri ptor que en 1313 va enviar el rey Jaume H, junt ab Berengner de Argelaguer, Ardiaca
de la Iglesia d'Urgell, al rey de Franca, pera tractar ab Felip el Her mós, del negoci de la Vall d' Aran (Finke,
Acta aragonensia, 1, n,> 309). En 1356 encara '1 trobem com secretari o escrivá del rey (Arx. Coro Aragó,
Reg. 687, f. 37)· Moriría en edat avancada com el seu contemporani '1 famós embaixador de J aume 11, Vidal
de Vilanova, de qui parla '1 rey Pere ab tant respecte en la seva crónica. Degué esser molt considerat pel
monarca, el qual. al recomanar en 1385 el seu ñll, ira Loys de Torre, al Ministre deis Menors, perque anés a
estudiar a París, recordava «l' affectio que ... haviem a son pare, qui aban s qne prengues l' habit de uostre arde
era escriba e bon servidor nostre» (Arx. Coro Aragó, R. 1288, f. 125. Doc. de 21 juny 1385).

(2) Documents, 1. doc. n.> 142. «Anthonio de Colel lo, archidiaconus Barchinone ... rogamus vos ... quate-
nus librum canonicarum quem nobis ... procurastis ... tradatis ... Thome de Marciano mili ti, qui nobis librum
deferet antedictum.» La petició d'aquestes cróniquss, la va incloure també '1 rey en la missatgeria comanada
an Thomas de Marea, cavaller ... deydora al sant Pare, el 13 febrer de 1349 (Ibid., doc. 140).

(3) Documents, I. doc. n.s 143.
(4) Catálogo de la Real Biblioteca. Manuscritos. Crónicas generales de Esp aña descritas por Ramón

Menéndez Pidal ... Madrid, 1898, págs. 64 y 65. Seria molt convenient y profitós un estudi comporatiu d'aquesta
crónica, ab el text publicat per Embun de la C. P.
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Sant Joan de la Penya, molt rica en dates y en detalls genealógichs. En ella
degué trobar esclarits els arigens del dit regne, ab tan viva satisfacció, que
fins se resolgué com hem vist a comunicarlo al Papa Clement VI, y el deter-
mina anys després, car en ell tot se convertia en comentari plástich y apoteó-
sich, a cercar els restes del fundador de la dinastia aragonesa, Enyigo Arista,
y a portarlos després al monestir de Sant Victoria (1).

Sobrevingueren poch després de apaibagades les turbulencies interiors les
greus complicacions exteriors de la guerra ab Genova, y la rebelió de Sardenya,
que ocuparen la atenció del rey alguns anys, y a les hores degué encarregar
la continuació de la C. P. al seu secretari, Tomas de Canyelles qui, com més
endavant probarém, es probable que treballés en els regnats dels comtes-
reis, post unionem. Dos mesos després del seu desembarch a Barcelona, estant
el rey a Perpinyá (el I6 nov. I355), s'interessava per l'estat de dita crónica,
queixantse de que aquell les hagués entregat a un altre, y preguntantli en
poder de qui 'S trobaven a ti de reclamarles quan volgués (2).

Per últim en I359, ja estava terminada la seva redacció en llatí, y en feya
present d'ella al monestir de Poblet, pera que 'S guardés en la seva llibreria (3),

y en I366 al monestir de Ripoll, envanintse, al1 l'engreiment que caracteri-
saya tots els seus actes, de la seva paternitat, y de l'excelencia de la obra en
que havia posat les seves mans (4). No cal ara que repetim les demés vicisituts
históriques d'aquesta crónica, perque ja ens hem referit a n'elles, al parlar de
l'estimació que ·1 rey l'hi tenia.

Mes, malgrat d'aquesta lletra tan explícita del rey y de quant acabem de
dir sobre la genesis histórica de la C. P., no podem acceptar respecte d' ella la
paternitat absoluta y total del rey Ceremoniós. Sols ens caldrá ampliar ab nous
arguments, alguns dels que abans ja hem exposat. No es que dubtem de l'aptitut
d'histariador del rey ab tants de documents testimoniejada; es el mateix con-
tingut de la C. P. y les raons que aduirém, les que 'ns han convencut de lo
contrario De que -ls reis s'arroguessin llavars no sols les iniciatives, sino adhuc
la realisació de tots els fets en que intervenien, no -ns en cal estranyar: era com
una atribució rnajestática usual y admesa. Podriem multiplicar els exemples,
recordant els noms de Jaume Ir d'Aragó, Alfons X de Castella, Carles V el
Sabi de Franca, etc., Hi ha ademés un altra raó que podriem donar com con-

(1) Documents, I. doc. n.» 250. <': .. per tal com nos trobamos en las crónicas quel dilo r.ey: en tiempo de
su vida tizo bien sus afferes en guerrejar muyt ardentment contra los moros, en tanto que los gu o todos d aque-
xa tcrra.s (Saragoca, 4 maig 1372.) Observis que en aquest doc. el rey no ci ta la C. P. qual patermtat
satri bu ia en un al tr e anterior, sino simpleme n t unes velles cronio-ues. . .

(2) Documents, 1. doc. n .> 169. <,Miramuy quia librum nostrarum cronicarnm quas per vos contiwuari
mandavimus alicui in nosira scribania in vestro recessu munimine dimisistis.»

(3) Do~uments, I, doc. n." 189 (Barcelona, 18 juny 1359). « ... us trametem ... les croniques d c l s
reys el Arago, entro qne nos comencarn a regnar, les quals son en per garru e scntes en la ti e per tal que
aquelles pugan esser trobaeles e el aci avan t memoria n sia hauda, pregam vos que les rnet ats en la libreria
elel vostre monastir, per manera que sien conservaeles.»

(4) Documents, 1. doc. n ,> 216.
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cluyent y definitiva y que tancaria de cop aquest problema de la paternitat de
la C. P., si poguessim presentarla d'altra manera que com una conjetura. La
totalitat de la C. P., creyem que no ha sigut escrita primerament en altra llen-
gua que en la llatina. Aixó no s'oposaria a que fos escrit en catalá pel rey un
altre text parcial anterior que no ha arribat fins a nosaltres. La nostra afirma-
ció pot y ha d'aplicarse únicament als tres textes, llatí, aragonés y catalá,
que 'S conserven actualment. Respecte d'aqueixos la prioritat de la versió
llatina es, al nostre entendre, un postulat de fácil demostració. La traducció
aragonesa de la C. P., que -n podriem dir oficial, per haver sigut encarregada
pel rey, ab el fi de regalarla al gran mestre Heredia (I ), segueix casi al peu de la
lletra el text llatí; la catalana representa un escursament, empero el text llatí
es com el eix sobre ·1 qual giren les dugues versions.

El text del qual el rey feu donació al monestir de Poblet, ont instituí y
deposita la seva llibreria es el llatí; el inventari de la del rey Martí, sols ens
dona noticia de dos textes, el llatí y el aragonés: l'erudit Traggia ens descriu
dos exemplars llatins que 'S guardaven en el monestir de Sant Joan de la Penya,
y es probable que llatins fossin també els que enviá a Ripoll, al seu Arxiu y a
la Catedral de Valencia (2); l!atí devia esser necessariament l'exemplar regalat
al papa Clement VI; y llatí es així mateix el text més antich de que tenim no-
ticia pels documents, que estava terminat en 1359, molt abans que la traduc-
ció catalana (3) y aragonesa. Tot lo esmentat indica que en vingué a constituir
com la edició princeps de la C. P. Casi totes les nostres cróniques de carácter
general o de importancia reconeguda adoptaren una doble forma, la popular
y la erudita, precedint aquesta a la primera. En la literatura castellana pass a
altre tanto No cal recordar sino les obres históriques del Arcabisbe de To-
ledol.

Mes fora d'aquestes conjetures, hi ha encara altres raons que testimonie-
jen que no pot atribuirse al rey tot el contingut de la C. P. y son les següents:

r.a En 1355 estava encarregat de la seva continuació I'escrivá del rey
Tomas de Canyelles, com ho indica ·1 document abans citat, datat a Perpinyá
el 16 novembre de dit any (4),

Aquest document pot confirmar, a lo més, una redacció inicial del rey,
interrompuda per les guerres de l'Unió y de Sardenya. Mostra també l'interés
que ·1 rey se prenia per la C. P., pero mostra ademés que fou obra de diverses
mans, sense que '1 rey donés gran importancia a n'el fet de que fos més d'un

(1) Docurnenis, l, doc. 248 (JO febrer 1372).
(2) El Sr. Massó Torrents, Historiografía de Cai al anv a, p. 84, d escriu un exemplar lla tí que s'ha con-

ser va t en la Biblioteca capitular de la Seu valentina, que probablement deu esser el mateix ele qui parla el
eloc. abans esmentat. Viel. Documente, 1. n.v 252. El text llatí del Arxiu se pot identificar ab el ele la llibreria
del rey Martí.

(:í) El text cat alá sernbl a ser el que en 10 de novembre ele J366 env iava a Ripoll. Hurtebise, op. cit. Do-
cuments , l, n.> 216.

(4) Documents, L, n.> 169.
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el seu redactor. El contingut del llibre indica ben a les clares, ab son des-
igual estil y densitat de fons, la diversitat de colaboració y dels elements que 'I
composaven: trets de diuerses croniques e istories entigues.

Tomas Canyelles no figura en la cancilleria d'aquest temps entre 'ls es-
crivans o secretaris que han deixat un nom com escriptors del regnat de Pere III,
tals com Prohomne o Prohomens, Mateu Adriá, J aume Conesa, Ferrer Sayol,
Bernat de Bonastre o Joan de Barbastre. Sols el coneixem per aquest encár-
rech tan de confianca. Suposem que seria fill de Bertran de Canyelles, un dels
servidors de Jaume II, als quals conserva sempre ·1 rey Ceremoniós molt -hon
afecte. Tals foren en Vidal de Vilanova, Miquel Pérez Zapata y altres de que
parla ab tan bons records en la seva crónica. Jaume U confiá a dit Bertran,
que coneixia tan be 'ls fets de Sicilia, la delicada missió de disuadir en I3I2

al seu germa Frederich de la seva alianca ab el emperador de Romans (r). L'an-
tiga C. P. ens refereix encara un altre encárrech més honrós pera l'enviat del
rey: el de conduir la reina Donya Blanca desde Nápols a Catalunya, y després
ens parla del desafiament del mateix Canyelles a Carles d' Anjou, per haverse
atrevit a dir que Jaume II no s'havia portat leyalment en la seva guerra ab
Frederich III de Sicilia, car de posarhi tota la seva voluntat, l'haguera pogut
fer presoner (2). Per totes aquestes raons, nosaltres ens inclinem a creure
que ·1 notable cap. XXXVIII de la C. P., dedicat a Jaume II, no pot esser obra
sinó de Tomas de Canyelles. Sols un fill pocha dedicar tan gloriós y llarch re-
cord a son pare, en un episodi que no 'S troba en cap altre historiador de la epoca.
En Canyelles y no cap altre escriptor degué terminar la obra, que acaba po-
ques planes després del nobledesafiament del cavaller del Panadés. Com hem
vist pel document an ell referent, en Canyelles acabaria la obra després de
l'any I359; ho confirma també una alusió a la presa d'hábit del infant Pere,
oncle del reyO).

2.a Joan I, fill y successor del rey Ceremoniós, no estava del tot con-
vencut de que ·1 se"!lpare fos l'autor de la C. P., quan en I394 deya a l'abat
de Sant Joan de la Penya, referintse al tex llatí, «libro que el senyor Rey nues-
tro padre, que Dios haya,. (izo [er de la Genealogia de los reyes de Aragon» (4).

3.a El capítol XXXV de la C. P. dedicat a J aume I no ofereix la me-
nor semblanca, sino al contrari una vertadera discordanca, ab el llibre de les
gestes del rey Conqueridor. L'autor d'aquest capítol mostra desconeixerlo per
complet, o al menys no li dona cap importancia com a font histórica del seu

(1) Fin ke. Acta aragonensia, I, doc. 209 (29 juny 1312). V. també les págs. 297,3°3 Y 310.
(2) C. P., Ed. d'Embun, p. 225. . .
(3) Al parlar deIs fills de J au me II y Doña Blanca, diu 10 següent ab refe.rencIa al Iarnós infan t en. Pere,

oncle del rey: «quar tus, Petrus, qui fuit Comes Rippacurtiae et Irnpuriaru m, et hic qua.ndo fUlt 111 etate qUlncu<l;~
ginta quatuor annornm, collocatis ómnibus suis frliis, recepit habi tu rn Bcat i F.rancIscI 1l1..~ccle~la monasterti
fratrnum miriorum Barchinone, die tnnc duodecima die septembris, a.nno DOm1l1I .m.ccc.Iviii.x C. P., Ed. de
Embun, p. 230.

(4) Lla brés. Quién es el autor de la crónica de S. Juan de la Peña, p. 12.
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regnat. Esta escrit a tall de llegenda monacal, en la que -Is miracles, les apa-
ricions de la Verge y deIs sants, les oracions, ocupen el primer lloch. El rey
Pere, en q~al epoca s' escrigué, no es possible que ·1 redactés de tal faisó. El
que en 1343 encarregava una copia al abat de Poblet del llibre del seu rebe-
savi y en 1344 el llegia ab fruició yen ell s'inspirava per la seva biografia, l'ha-
guera utilisat algun cop, sobre tot en els passatjes en que la sernblanca deIs fets
ho comportava. A hacanyes tan glorioses com les conquestes de Mallorca y Va-
lencia, apenes si les dedica una plana a cada una, yaltre tant passa ab la presa
de Murcia. De les seves magnífiques relacions de batalles no 'n queda rastre.
La figura, del rey, senzill y solemnial a la vegada, s' esvaex casi per completo En
cambi s'hi sent com una pruija de presentarlo com a sant y com a docte en les
Sagrades Escriptures, com a gran sermonador, més que com a rey bataller;
l'historiador no surt per res. A mi 'm sembla que aquest silenci en un deIs tex-
tes histórichs més significatius del XIVn segle, escrit sota els ulls mateixos del
rey de la dinastia catalana més admirador de l'alt en Jaume, es una nova proba
contra la paternitat reyal de la C. P. (1)

4·a Es cert que '1 text de les tres versions de la C. P. acaba just ab el
regnat d' Alfons III, tal com el rey escriu al abat de Ripoll; es cert també que :s
troba en dos manuscrits, el de l'Universitat de Valencia, y el del Seminari de
Barcelona, precedint a la crónica del seu regnat; empero, lo que al nostre en-
tendre no es cert del tot, com s'ha pretes, es que les dugues cróniques atribui-
des aPere ·1 Ceremoniós, continguin dos capítols en els quals gaire bé coinci-
deixen, es a saber; els dos darrers de la C. P., ab els dos primers de la crónica
personal. S'ha arribat a creure que les relacions deIs regnats de Jaume II y Al-
fons el Benigne,- que confessá en certa manera, haver escrit el seu fill y net,
al enviar en 1366 aquellllibre a Ripoll,-se troben quasi ab les mateixes parau-
les en dits capítols, inicials en una obra, finals en l'altra; quan cabalment
la C. P. ens ofereix una interessant relació del regnat de Jaume II que soIs
aprofita de la C. R. l' episodi de la conquesta de Sardenya y les genealogies
de la familia reyal, deixant després per complet de banda el regnat d' Al-
fons III; mentres que la C. R. deixa totalment fora del seu contingut el reg-
nat de Jaume II, y no ve a esser més que una croniqueta del pare del Ce-
remoniós. Procurarém demostrar aquestes afirmacions ab un lleuger paralel

(1) La llegenda del rey san t , se troba per igual en les dugues versions llatina y aragonesa, que consti-
tueixen una sola familia, y també en la catalana, que ve a esser com un text nou en molts indrets, pero
en ella 's troba més accentuada. Aixís per exemple, els tres textes coincideixen en la relació de la apa-
rició de la Verge a Mont.pcller, en la de Sant Jordi en la batalla del puig de Valencia, en la piadosa
oració del rey abans de morir, en els concells donats en aquest punt al seu fin Pere; pero difereix el codi
catalá, en passatjes tan significatius com el següent: «E hac especial d.o de Deu axi com los seus apostols,
car ell entes e sabes les divinals scriptures per gracia del sant esperit. E preycava en totes festes del any
en qualque ciutat que ell fos a honor de Deu e deIs sants, devotament e molt maravellosa; allegant les
santes scriptures e aquelles esplanant clarament, etc.» Agraim a l'amabilitat del Sr. Massó Torrents, a
qui tants servéis, deu la bibliografía antiga catalana, el coneixement de la versió de les Croniq ues deis
reys d' A rago, en nostre idioma, en una copia del manuscrit e de la Universitat de Valencia. Vid. ademés,
Historiografia de Catalunya ... , p.SO.
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entre una y altra crónica, que 'ns explicara millor l' elaboració de dit primer
capítol de la que en el present treball estem estudiant.

Fixantnos en el episodi de la conquesta de Sardenya, que es el que ha servit
de base per establir la identificació dels dos textes, s'observa al moinent que ·1
de la C. P. es un resum barroer, - fet ab posterioritat del primer capítol de
la C. R.,-de la interessant y seriosa narració d'aquesta, com pot veures en la
nota que acompanyem al peu d'aquesta página (1). Es impossible que ·1 pro-
pri autor se resumis tan malament. Del total de vint y cinch capítols que
abraca en la C. R. la campanya de Sardenya, sols cinch estan aprofitats y tra-
duits en la C. P.

Una altra coincidencia se troba encara entre el cap. I de la C. R. y el XXXVIII
de la C. P., en la genealogia de la casa reyal de Aragó, peró les diferencies son
bastant accentuades pera que's pugui acceptar queI rey posés má en les dugues.
La genea10gia feta pel reyes més esquemática, si bé més personal; l'altra, com
posterior, afegeix a cada personatje circunstancies que Pere III no podia co-
neixer al escriure aquell primer capítol; v. g. l'entrada en religió del seu oncle,
l'infant Pere en I358; al propri temps, l'autor, plé de respecte, no s'atreveix a
indicar els individuus de la familia reyal, ab els noms de parentiu. Vegis la di-
ferencia v. g. al mencionar a Alfons III: diu la C. R., «e lo segon (fill)Alfonso, qui
fa pare nosire; y la C. P.(p. 230): «secundus Alffonsus qui fuit Urgelli Comes
et habuit in uxorem filiam nobilis Gombaldi Dentenca etc.»

Aquest capítol de la C. P. es, per lo tant, indubtablement posterior al de
la C. R. El primer fou escrit després del any I358; el segon abans d'aquesta
época,

(1) c. R., ed. de Bofarull, caps. 9, 10 Y 11. C. -P. Preliminars de la guerra de Sardenya, págs. 233235,
Ed, d'Embun. - En aquesta darrera el autor no inclou el discurs de J au me n en Portfangós, que tan bé
encaixa ab las aficions del rey Pere a la oratoria política. El cap. 10, C. R., esta copiat per la C. P. com ja
ho feu observar el Sr. Massó Torrents: Historiografia de Catalunya, p. 75·

C. R., cap. 13. C. P., p. 235. Partida de Portfangós. Més extesa en la segona.
C. R., cap. 14. C. P., p. 236. El text d'aquesta es traducció d'aquella fins aon diu que viandes no entrassen

en lo dít castell .
. C. R., cap. 15. El passa per alt la C. P.

C. R. Els interessants y sobris caps. 16, 17, 18, 19 Y 20, que narren d'una manera tan sugestiva el penós
setge de Iglesias, estan reduits en la C. P., p. 236, a lo següent: «Et tota classe colluta idem Alfonsus in primis
obsedit Vi llam Ecclesiarum quam non sine magno labore cepit.»

C. R., cap. 21, establiment de Bonayre, en el setge de Caller; cap. 22, la glánola en el campament dIgle-
sias; caps. 23, 24 Y 25, rendició d'Iglesias. Tots els passa també per alt la C. P. Es d'advertir que aqu ets yels
anteriors capítols estan plens de records de la mare del rey Pere, mol ts d'clls de sufriment y abnegació.

C. R., caps. 26, 27 Y 28. Set ge de Caller. Suprimits també en la C. P.
C. R., cap. 29. Llarga narració de la batalla de Lucocisterna. C. P., págs. 236 y 237. Contat en poques

rat lles y ab dates diferents, com si hagués tingut present altra font. Es de notar que Fautor no refereix I'epi-
sodi de la heroicitat del infant Alfons, al que donen tanta importancia la C. R. y la de Muntaner.

C. R., caps. 30 y 31. Setge de Caller. C. P. Suprimits.
C. R., caps. 32 y 33. Sorpresa de Caller, etc. C. P., págs. 237 y 38. Tradui ts al peu de la lletra en uns

punts y escursats en altres. . .
C. R., cap. 34. Arribada de galees catalanes y rendició de Caller. C. P., págs. 238-39. Tradui t hteralment.
C. R., cap. 35. Retorn de Sarclenya. C. P. Tradui t fins on el text catalá diu : «Es ver que '1 senyor m-

fant nostre pare dessus dit sen vench tan ivan;:osament,. etc.» Es de notar que en la C. P. e~ aquest y al,tres
pasatjes el cronista no parla may en nom propi, com SI fos el rey. SI la C. P. fas obra d aquest no s ha-
gueren suprimit alusions tan significatives.

La C. R. porta a continuació una llista dels nobles morts y salvats en la campan ya de Sard enya, supri-
mida també en la C. P.
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Ja hem dit tot quant podern aduir pera probar que no es certa la total
identifica ció dels cap. I y XXXVIII, respectivament, de les dugues cróniques.
En lo demés difereixen per completo El rey Pere no tractá, com se suposa,
d'escriure la crónica del seu avi en la seva autobiografia, sino sols la del seu
pare y encara, com hem fet observar, en alló en que més se relacionava ab la
seva persona, com antecedent necessari per esplicar aquella.

El cap. XXXVIII de la C. P. en cambi, dedicat tot ell a Jaume II, un dels
més llarchs y detallats, es de relativa importancia si :s té en compte que 'n Mun-
taner se proposá referir principalment els fets de Romania, els de Gerbes y
els de l'infant Ferrán de Mallorca y que gaire bé no consagra més enlla de
mitja dotzena de capítols a la feconda historia política interna y externa de
la confederació (J).

Una part de la versió llatina de la C. P. coincideix del tot y d'una ma-
nera singular ab les altres dugues; els capítols referents a l'historia de la monar-
quia navarra o sigui fins al cap. XV. Aquesta coincidencia, juntament ab
altres indieis, mostra a les clares, que aquesta part del text está treta d'una
antigua crónica de San Joan de la Penya. ¿ Seria aquesta part l'enviada al
papa Climent VI y terminada per lo tant abans del any 135Z? (2) Al arribar a
l'historia aragonesa, l'autor de la versió catalana se desaten ja del text l1atí y
en fa d' ell un resum molt barroer. Després les dugues versions en l1engua vulgar
tornen a coincidir ab el text l1atí, en els origens de l'historia comtal, que rnos-
tren a tret de ballesta esser copiats d'una de les versions antigues de la Gesta
comitum,

L'historia deIs comtes-reis y sobre tot els regnats de Jaume r, Pere ·1 Gran,

(1) Apenes parla de la lluita fratricida y deshonrosa de Jaume II y Frederich III de Sicilia y passa
com sobre brases sobre aquest fet y el viatje del rey d'Aragó a Roma, contentantse ab la següent candorosa
disculpa: «E alcuns diran: ¿com se passa en Muntaner asi sumariament daquests fets? e si a mi deyen, yo diria
que p araules hi ha que no han resposti (cap. 186).» Fora den Muntaner no 's coneix del regnat de J aume II més
que un fragment de crónica referent als priucipís del seu regnat. Vid. Corolen y Pella. Cortes Catalanas, Bar-
celona, 1875, p. 165. Ab aquest fragment coincideix per cert la C. P. en I'afirmació de la celebració de les corts
de Saragoca, en les que -s va fer molt treball legislatin, corts posades en dubte per moderns legisladors.

Es veritat que '1 regnat de j aume II es nn deis més documentats diploma~icament que 'ns pugui oferir
l'historia de l'Edat Mi tjana. fins al pu nt de fer inútil en cer ta manera, ab la copiosa pedrera di plomárica
del Arxiu reyal, publicada en part per H. Finke, tota crónica y relació histórica cont emporánia; empero la
C. P. es lá única que tracta del més difícil problema polítich de la nostra patria en el XIV segle, y ens re-
vela la psicología íntima deIs succesos, recullint d'una manera escalfada y interessant la veu del sentiment
nacional que troba r essó a l'hora, ab feliy coincidencia, en les lIctres particulars deis reis y en les pin tores-
ques instruccions y informacions dels embaixadors. Els documents sobre la lIuita entre Jaume II y Frederich III
publicats per en Finke, son el més interessant y just comentari de la C. P., desde la p. 220 a la 225, en que
es conta la batalla de cap Orlando ab els fets que la precediren y seguiren. En aquesta narració se transpa-
renten c1arament el dolor del cronista, el seu ardent patr iot isme y les intrigues y d esconfiauca de la diplomacia
pontificia y angevina. Finke. Acta aragonensia, I, docs. 35, 43, 47, 49 Y 209.

El text catalá refereix algún episodí contat ab més extensió que '1 llatí y aragonés, v. g. la visita de
J aume II al rey de Castella.

(2) S'ha fet també un argument en contra de l'atribució al rey Pere III de la C. P. el que aquesta en el ca-
pítol X de la versió lIatina dongui com lloch de la sepultura del primer rey d' Aragó, Enyigo Arista, el monastir
de Sto Salvador de Leíre. La versió catalana sols se diferencia en els quinze capítols dels orígens y historia de
Navarra en aquest punt, [a que suposa, com ja observa '1 Sr. G. Hurtebise, que -l Iloch del enterrament íou
el mo nastir de Sto Victoria. Es probable que aquest dato fos afegit ab posterioritat, quan el rey traslada les
cendres d'Enyigo Arista desde '1 lloch d' Araguast an el segon monastir, fet que -s realisá en 1372. Documents ... , 1,
n.v 250. La v ersió aragonesa de la C. P., posterior au aquesta data, no diu res daquest fet al que '1 rey h i
dona tanta importancia y solemnitat.
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Alfons n y Jaume n, pren en el text llatí y en les seves traduccions una ex-
tensió molt gran y molt diferent de la seca narra ció propia d'anals o genealo-
gies de les altres parts anteriors. Agafa en aquest punt un tirat de crónica po-
pular, que la separa profundament del carácter monacal que traspúa en les
parts relatives als origens de la monarquia navarra, de l'aragonesa y del com-
tat catalá. En la versió en nostra llengua, l'autor posa molt de sa propria cu-
Hita y del seu esperit profondament catala, que li fa mirar ab simpatia tot lo que
es de la nostra terra, y rebutjar tot quant surt del quadre d'ella. Així s'esplica
la seva tendencia al resum y al escursament en molts passatjes que fan refe-
rencia a l'historia purament local d'Aragó. Quan se tracta de Castella, l'autor
ja no resumeix, sino que suprimeix. Ademés calla tot alló que sigui desfavorable
als reis d' Aragó y a la seva terra.

LLlB'RE n.- Es un dels més deliciosos de la obra y tot ell sembla escrit o
inspirat pel rey. Tot es fet a tall de crónica popular, d'una manera viva y ani-
mada, sota l'impressió del record, sense que l' escriptor se preocupi d'acudir als
documents de la cancilleria, per donar detalls de noms ni de dates, ni per evitar
que 'S deixi d'apuntar cap feto Quan se ·1 compara ab els primers capítols del
llibre IV, en el que, segons propia confessió, el rey hi intervingué pera corretgir
la redacció den Dezcoll, se veu que l'estil y la manera de fer es la mateixa. En
cambi, comparantlo ab el següent, sobre tot en la part referent a la campanya
del Rosselló, el menys observador descobrirá un sistema de narració tot dife-
rento En la del present llibre s'apunten els fets d una manera vaga, que a
voltes podria molt facilment completarse; V. gr. cap. 6: ce E segons que havem
oit retrer», Altres vegades ens retrau la persona que li ha contat els fets: «E tates
aquestes coses nos jeu saber lo injant dessus dit (son germá Jaume) a Valencia,
caroencara no erem partits» (cap. 16). Recordant el parlament de Burriana diu
el rey (cap. I7) «era ab Nos ... Mossenyer Not de Moneada, qui era dels pus savis
barons qui ladonchs jossen en nostre regne e altres barons e cauallers ... que a N os
no 'membren». Altre tant diu dels síndichs de les viles que hi acudren «... e sin-
dichs de les ciutats de Saragoca, de Barcelona e de Valencia e de Leyda e de les
ciutats e viles que a Nos no membren» (cap. 17).

Altres voltes cita records interessants d'actualitat y dels que ell principal-
ment ne podia donar compte; V. gr., al parlar del palau papal d' Avinyó y de la
capella on va fer l'homenatge del Iéu de Sardenya: «en la ca-pella que ara es
uella e llavors era la majar e ara es la menan. Se sorprenen així mateix, en
aquestes planes judicis d'altes personalitats 'que fets per altra persona que ·1ma-
teix rey, semblarien una irreverencia, com V. gr. el del papa Benet XI: «E gracia
alguna no poguem obtenir ni recaptar d' ell, tant era avaricias e desgraciats

. .
(cap. 25).

Aixó no vol dir que d'alguns fets no' se -n cer tifiqués pels seus secretaris.

•
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Ell mateix ens retrau una d'aquestes informacions, a tall de record més que
de consulta, al parlar de la seva suntuosa coronació y del dinar esplendit que se
segui a l' Aljaferia; «e segons que ffom certificats per. scriva de racio e altres
officials nostres, meniaren lo primer dia mes de deu milia personee» (cap. II).

Podriem multiplicar detalls íntims y personals que en el cas present no es
aventurat atribuir al rey, perqué com ja s'ha dit altre cop, per el document
de 1385 ens consta que va cornencar y continuar la seva crónica, y per l'altre
tan citat de 1375, que va dirigirla y revisarla; pero es tan difícil en aquest
punt tracar una ratlla divisoria entre la que podria esser obra del secretari o de
la má del rey, que preferim contentarnos ab les frases esmentades, que en tot
cas semblen les més diíícils d'esser suplantades per cap més individuu que ·1
mateix que les recorda.

En la divisió adoptada per en Carbonell y seguida després pels dos editors
barcelonins de la crónica, consta aquesta part de 25 capítols, encara que curts, pero
alguns ja de dimensions més llargues que 'ls del primer (1). El seu contingut,
segon ja s'ha observat, no pot esser més personal y íntimo Onze capítols s'endú
la relació dels fets posteriors a la mort del seu pare Alfons y lligats estretament
ab el seu adveniment al poder y la seva coronació, que -s complau en detallar en
tota la seva magnificencia, ab més sobrietat, pero no ab menys riquesa de color
que -n Muntaner. Omplen quatre capítols les competencies y protestes dels reg-
nes de Catalunya y Valencia, sobre la preferencia de la jura dels seus furs. Tot
aixó també contat de memoria. No hi ha més data que alguna indicació vaga
com: «E a90 jou en lo mes de juny següent)) (cap. 15). Fins aludint a documents
emanats de la cancilleria, no ·s cuida ·1 rey, que tan minuciós es fa més ende-
vant, d'assenyalar la data de l'expedició, com V. gr. al referirse als nous nome-
naments dels oficials del Govern de Catalunya: «E nos altra vegada trametem
ht les charies molt expresses» (cap 12). Com en el llibre anterior, tot seguit
preocupa al rey el. desig de justificarse de la seva conducta envers la seva
madrastra y els parcials d'ella, 10 qual fa en dos capítols, el 16 y el 17,
d'un valor histórich molt gran, perqué s'hi sorprén l' opinió d'una de les parts
interessades; per aco han merescut que Zurita -ls buydés casi per complet en els
capítols XXXIV y XXXVII del Llibre VII dels seus Anales. Basta llegir al
serió s historiador aragonés, que consulta fonts d' origen castellá, pera conven-
cers de la dissimulació y falta de sinceritat del nostre rey en les anteriors planes
y en les que tracten (caps. 18 y 19) dels parlaments de Gandesa y Daroca,
sobre -ls afers de la reina Leonor. En ells obra d'una manera tan perfidiosa y
poch leal, que estigué a punt de provocar una guerra ab Castella, a no mitjansarhi

(1) En Carbonell va afegir un capítol que es el VII en la desgraciada eelició de la Renaixensa, que l' An-
toni.de Bofarull va tenir el bon.criteri ele suprimir en la seva edició, la. única que ara per ara mereix alguna
confianca (v. p. 78). L'interpolació es tan grollera que fins se descuida '1 cronista de parlar en primera persona,
com ho fa sempre '1 rey en la C. R. L'anécdota que refereix es pe! mateix est il: la vinguda el'uns astrólechs
enviats per el rey Robert de Nápols, per saber sota quin sigue ha d'esser coronat el rey Pere .

•
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l'intervenció del seu oncle y tudor l'infant Pere,-de qui feya tan cabal,-y dels
llegats pontificis. L'episodi de Burriana, personalíssim a més no poder (cap. I9),
va esser preparat per el rey. Es d'una torca dramática extraordinaria, que
no sabé aprofitar 'l'aixut cronista aragonés, al encabirlo en el cap. XLII de la
seva obra. Poques vegades s'ha pintat ab pinzellades més gráfiques l'amor
d'un poble que no vol ésser entregat a un príncep foraster, sino permaneixer
sota la sobirania del seu senyot natural, y que l'acompanya ab frenétich goig
pels carrers a l'iglesia al convencers de que no l'abandonava. «Estant axi, ploram,
e estiguem per espay de una hora que no fem sino plorar e ells de Nos.» En el
cap. 20 parla '1 rey del seu matrimoni ab Dona Maria de Navarra, consagrant
un record-a la jove princesa que morí en I348 y als fills que hagué daquesta
unió. Desde aquest fet fins al terminar, o sigui desde ·1cap. 2I fins al 26 - excep-
tant el 24, dedicat a narrar la traslació del cós de Santa Eularia desde l'iglesia
de Santa Maria del Mar a la Seu barcelonina - omplen el llibre neIs
fets preliminars al rompiment ab el rey de Mallorca ya la guerra que d'ell se seguí,
que ha d'esser l'assumpte delllibre In de la C. R. S'ha fet famós per lo pintoresch
y per la riquesa de detalls íntims y curiosos, el cap. 25, que conta l'anada del
rey a Avinyó a prestar homenatge al Papa pel féu de Sardenya, y les escenes
ab el rey de Mallorca,plenes de records personals. El cronista reyal o el
secretari que l'escrigué, siverdaderament no es de la rná del rey, sabien
barrejar la sobrietat de Tácit, ab tots els més deliciosos y exquisits detalls dels
pintors primitius.

El contingut d'aquest llibre I'I, en el que prop.ament comenca la relació
del regnat de Pere 'l Ceremoniós, compren solament els quatre primers anys
del mateix, desde I336 fins a I340; mes com en l'anterior, sols s'hi refereixen
els succesos més estretament lligats ala persona del rey. Apenes se dona
importancia a 'altres de més trascendencia pera la vida política dels seus reg-
nes; en cambi, la seva coronació, les seves relacions ab la madrastra, el seu ma-
trimoni, les dissensions ab el rey de Mallorca ... vetací 10 que més l'interessa.
En aquesta relació, tan intensament personal, debades hem de cercar lo com-
plet y lo ordenat. Els afers de Castella y de Sardenya, els projectes dalianca
ab el rey Eduard In d' Anglaterray l' efectiva ab Alfons XI, pera prevenir el
perill de l'invasió del poderós rey de Marrochs, que acaba ab la gloriosa batalla
del Salado, la participació no menys gloriosa que Aragó tingué en aquesta guerra;
en una paraula, tota l'historia externa de la confederació, hi falta per completo

Omissions tan importants, l'ausencia de dates, la mateixa falta d'orde de
l'exposició, ens semblen una proba més de l'atribució d'aquesta part de la eró-
nica al rey, perqué per molt grans que suposem les seves qualitats d'historiador
- y el que ha escrit capítols com els esmentats d'aquest llibre, les tenia en grau
intens - y per molta que fós la preparació de les seves continues y diverses lec-
tures históriques, no 's podria explicar ab la vida agitada d'aquell monarca,

70- Institut d'Estudis Catalans 7°
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ni ab la seva participació personal en tots els afers del regne, la feina llarga,
penosa y reposada d'una narració histórica, rublerta de fets, de dates, de noms,
de detalls, desenrotllada ab plena armonia y ordenació en totes les seves parts.
De tot aixó ell se 'n desatenia: aquesta feina minuciosa y de detall es lo que
principalment encarregava y recomanava a n'en Dezcoll. Lo que falta en aques-
tes planes, es fácil trobarho en els documents de l'arxiu y fins en la atapaida
relació den Zurita. Lo que elles 'ns donen y ens han conservat, l'ánima del
monarca, l' esperit de l'epoca y la part interna dels fets, aixó no ho supleix cap
documento Es una d'aquelles ratxades de llum del passat, que sols llambreguen
en els nostres grans cronistes o en les relacions deIs enviats y procuradors de la
curia reyal, que ·s conserven en el nostre riquíssim Arxiu y son gen:nanes de les
.nostres cróniques populars (I).

No es possible senyalar fixament la data d'aquest llibre, una vegada descartat
el dacument adressat en 1349 pel rey a Bernat de Torre, que al nostre enten-
dre, com ja hemmanifestat, sembla referirse més aviat a la C. P. que a la C. R.
Ademés, les alusions históriques que ·s troben en el text del rnateix porten la
seva redacció a alguns ;:tny~més tard de la data del document esmentat, con-
firmant la seva manca de congruencia ab aquella. Aquest llibre ,degué
ésser escri( probablement en el mateix període que ·1 següent, o sigui entre els

,anys 1363 y 1375, o millor dit, després de terminada la guerra de Castella. Lla-
vors, entrat ja en una época de més repós, redactaria no sols el prólech de la
obra, que, com hem vist, porta ben marcat el segell del record recent de la con-
clusió d'aquella lluita terrible, sino que s'ocuparia de la redacció dels dos lli-
bres n y In, que juntarnent ab el primer, en nostre concepte molt anterior' a
ells, eren ja escrits en la data de la famosa lletra a Bernat Dezcoll. En el
cap. 6 delllibre In se troba la única alusió contemporánia, que permet fixar

.entre els anys 1363 a 1375 la epoca aproximada de aquesta primera part de
la C. R.; es a dir, desprésd'haverse casat l'infant de Mallorca ab la reina Joana
de N ápols, fet que ·s realisá en 1363, y abans de la mort de dit infant, ocorre-
.guda en 1375. En el passatge a que -ns referim-se parla del infant com encara
vivent: «E hac en Jacme de Mallorca, de nostra sor infanta (la reina Constanca)
{:o es, lo infflnt en ] aume, qui auant hac per muller la reina de N ápol«, e es apella;
infant de M allorques» (2).

En elllibre n trobem també dugues alusions a fets posteriors a la data del
document de B. de Torre, descartant tota probabilitat de que aquest se pogués

(1) Pera coneixer els succesos desenrot!lats en els quatre prirners anys del regnat de Pere IIl, hi ha que
·acudir,alllibre ',:'II de Zurita desde >l cap. XXVI[ (mort de Alfons III) fins al LIlI (batalla del Salado). Els
capítols en que Zurita aprofita la crónica reyal en part o totalment son; el XXVII (cap, 48 y 49 dcl Ilibre I de
la C. R. y cap. 1 y H del !libre II), cap. XXVIII (cap. 3. 4. 5, 8, 9, 10 Y 11 de la C. R.), cap. XXXIr' (cap. 15
Y 16 de la C. R.), cap. XXXIV (cap. 16 de la C. R.), cap. XXXVII (cap. 17 delaC. R.), cap. XLII (cap. 16 de
la C. R.), cap. XLIII (cap. 20 de la C.R.), cap. XLVrr (cap. 21, 23 Y 24 de la C. R.), cap, XLVIII (cap. 25.

.de la C. R,), cap. L (cap. 26 de la C. R.). Corn se ven, Zurita saprofita bastant de la C. R. encara que no la
citi gaire sovint, ni sápiga trenren tot el partit que podria.

(2) C, R., ed, de Bofaru ll. Llib. IIl, cap, 6. p. 117.
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referir a la C. R. En el cap. 2 se llegeix, al parlar dels funerals el' Alfons IIl: «e
aqui faem cantar miss es e fer sermo, lo qual sermo feu lo nostre confessor, frare
menor, per nom pare Sancho d' Ayerbe, qui puix fo bisbe de Taracona, e' en
abres archabisbe de Tarragona (rh. Sabut es que fra Sancho López de Ayerbe
fou arcabisbe de Tarragona desde '1 13 de octubre de 1346 a la seva mort
(27d'agost de 1357) (2). Anterior an aquesta data, que denota que elllibre II
fou comencat algun temps després de la mort de dit arcabisbe, o sigui del any
1357, es la alusió següent a Diego López de Fonteca, degá de Valencia, «qui
després fou bisbe de Burgos», El pontificat d'aquest prelat dura desde rl
8 juny 1351 a 12 octubre 1351 (3).

LLIBRE III. - La-excessiva extensió que va prenent aquest estudi no -ns
permet continuar com fins ara ho hem fet, l'análissis del valor histórich de la
C. R. que, respecte d' aquest llibre, podria constituir una vertadera monografia.
Ens limitarém, donchs, d'ací en endevant, en gracia de la brevetat, a tractar
purament de 10 que hern anomenat elaboració interna de la crónica, y de la
manera corn foren executades les instruccions del rey respecte al seu fons y a la
seva explanació. Aquest llibre III ~s també molt personal, y un dels en que ·1
rey hi posa més interés y cura, per lo mateix que 's parla en ell d'assumptes
queconstituiren una de les grans preocupacions del seu regnat, pel afany de
sincerarse de la seva conducta devant dels propis y de la posteritat.

El mateix rey ens fa el reflum dels fets que conté, al terminar elllibre II. «Lo
ierc capítol ... tracta dels a fers del rey de M allorques, (:0 es, en quina manera fou
proceit e feta per N os la execució contra ell segons se segueix ... ))

Lés guerres de Mallorca y del Rosselló, que son les dugues etapes d'aquest
procés y execució, en les quals intervingué personalment, estan contades ab
molts detalls y plenes de records íntims y vius. El rey tenia llavors, al comencar
y al terminar aquests importants fets, 24 y 26 anys respectivament, y com ells
foren les seves primeres campanyes, es coneix que l'impressionaren fondament,
y que en sa memoria restaren gravats d'una manera tan intensa, que ni ·1
transcurs del temps ni l' agitada vida política y militar que dugué després logra-
ren esborrarlos. Res ho proba tant com la extensió ab que ho refereix. No hi ha
cap episodi del seu regnat que pugui ab ell compararse an aquest punt.

Es veritat que en els fets de Mallorca hi intervingué més personalment que
en cap altre, y no s'ha d'oblidar que la C. R. no es la historia del regnat de Pere '1
Cerimoniós, sino dels fets en que prengué una part directa y dels que conservá
un record més intenso

(1) C. R., ed. de Bofarnll, llib. Tl, cap. 2, p. 76.
(2) Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. Munster, 1898. I, 505.
(3) Ibídem, I, 156. Eu 1348 Iou nomenat Bisbe de Calahorra, y transferit daquesta sen a la de Burgos.

Ibídem, p. 161.
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Elllibre III per sí sol s'endú ben bé la tercera part de la crónica. Aparentment
el nombre de capítols no correspón an aquestes dimensions, ja que soIs li de-
dica 32, mentres que el primer llibre en conté 49; empero el contingut daquets
49 no passa de una tercera part deIs 32 capítols del present. Tinguis en compte
que -Is fets exposats en ell se desenrotllaren en el curt espay de dos anys, y que
en menys de la meitat de espay enclou més tard el cronista els tretze anys de la
llarga y implacable guerra ab el rey de Castella.

En el !libre actual es on comenca a veures j a la ~ordinació de la C. R. per
en Dezcoll. En ell hi va posar més esment que en tots els altres. Sabia ab quant
gust el rey havia de renovar jornada per jornada el record d'aquelles primeres
campanyes de la seva jovenesa al trobarse ja en la edat madura, y no va pla-
nyer consultes d'informacions ni de documents. Els escrivans de la cancilleria de
aquell temps li donarien molta feina feta; en Francesch Foix, en Ramon Sicart, en
Guillem Morera, en Ferrer de Prohomne y altres, que seguiren al rey en sa carn-
panya de Mallorca y del Rosselló; pero -Is registres consultats preferentment
serien els del escrivá de ració, exposantli els fets per jornades y més re-
sumits.

El procés contra ·1rey de Mallorca, del qual sorprenem algun fragment, com
el dialech entre Jaume el Desditxat y el rey, 'del cap. 28 (1), havia sigut terminat
pels vols del any 1346, en que encarregava la seva continuació a Ferrer de Ma-
garola y Francesch Foix, pera que 'S guardés en el arxiu reyal en perpetual me-
moria (2 .

J a hern vist que'I rey volia l'ajuda den Dezcoll, pera 'ls detalls y l'ordenació
cronológica deIs succesos; com li deya en sa lletra de 1375, «queu [acats per me-
nut al mes que porets» .. Aquest era el seu principal desig. Y aixó es lo que co-
menea a observarse desde els capítols posteriors a la campanya de Mallorca,
en que 'S pot dir s'obre la relació per jornades. La de la curta y fácil conquesta
de la illa (maig y juny 1343), ja preparada per endevant, té tot l'encís de la cró-
nica del seu gloriós rebesavi, les pagines de la qual, plenes de vida, recordaria,
sens dubte, al realisar y escriure les seves propies hacanyes. Un any després, al
reposar d'elles, se complavia en evocar les del alt rey Conqueridor, tot llegint en
el seu palau de Barcelona, en la tranquilitat de la nit, aquell llibre inobli-
dable. Les millors pagines d'ell, al meu entendre, son les contingudes entre
l'anecdota del present de les cireres de Mallorca (el rey era moltaficionat a la
fruita); que li va fer el seu oncle l'infant Pere, abans d'entrar a la ciutat, y la de
les figues que va menjar ab tant de gust al empendre el retorn a Catalunya,

(1) C. R., ed. Bofarull, p. 215. Vid. Arx. Coro Arag., registre del procés, f. 381. -Proceso contra el rey de
Mallorca D. Jaime 111 mandado formar por el rey D. Pedro IV de Aragón, publicado de Real Orden por D. M.a-
nuel de Boj arull y Sartorio. Barcelona, 1866 - 67. 3 vals. (Son els vols. 29 a 31 de la Colección de documentos
inéditos).

(2) Documents 1, etc., doc. 133 (Lleyda, 21 septembre 1346).
Vid. tarnbé el doc. publicat per D. Antoni de Bofarull, en la seva edició de la C. R. núms. 4 y 5.

Apéndix p. 412.
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y que va vomitar tant bon punt la seva galera tombá ·1 cap de la badia y
es ficá en mig de la mar forta.

Els antecedents justificatius de la guerra de Mallorca fan un sustanciós re-
sum histórich, que ocupa els nou primers capítols del Llibre II. El cap. 9 esta
consagrat a la dramática visita del rey de Mallorca a Pere III en Barcelona.
Desde ·1cap. IO al I7 se tracta de la campanya y sumissió de la illa (25 de maig
a 27 de juny de I343). En el cap. 20 comenca la primera campanya del Rosselló,
y ab ell un verdader dietari dels successos. No 'S pert una setmana, ni casi un
dia. Sobre tot en la segona campanya de I344, desde ·1 cap. 24, en els mesos de
maíg, juny y juliol, el dietari es complet (1). •

Aquest llibre com el anterior degué esser escrit també entre 'ls anys I363
y I375. En tot en se segueix el córnput de la Nativitat, nova proba de que no
pogué esser fet abans de I350, y de que no te res que veure ab ell, el docu-
ment dirigit an Bernat de Torre.

LLIBREIV. - Ab aquest comenca un nou aspecte en l'elaboració de la C. R.,
el que podriem anomenar menys personal, y de colaboració més directa den
Bernat Dezcoll. Cronológicament, es també d'una altra epoca. Els tres primers
llibres y els cinch primers capítols del IV, se pot dir que en lo sustancial son
anteriors en la seva redacció al any I375; els quatre restants capítols del
Llibre IV, juntament ab els Llibres V y VI, Y elfragmentari que ~ssenyalarém
ab el número VII, son posteriors an aquella data y en alguns indrets fins a la
de la mort del rey. La elaboració d'aquests darrers llibres la coneixem per la
lletra a Bernat Dezcoll, y la podem sorpendre merces al seu contingut, adhuc
en l'estat actual de la crónica, Ab més profit, empero, podrá esser estudiada, el
dia en que 'S publiqui un text crítich y comparatiu dels manuscrits existents,
els quals ens ofereixen un casi idéntich, respecte dels tres primers llibres y
diferents pera -Is tres darrers, lo que fa suposar al Arnadeu Pages (2) que -ls
códis que ell cita ab les cotes A y B (els de l'Academia de l' Historia) podrien
haber estats copiats de la primera redacció o ordenació den Dezcoll, y el C
(Biblioteca Universitaria de Valencia) de la segona, després de revisada pel rey
y conforme j á a les instruccions contingudes en la lletra de I375.

Elllibre IV de la C. R. consta actualment de nou capítols y compren els fets
ocorreguts entre -Is anys I346 al I35I, o sigui fins la guerra ab els genovesos,
a saber: lintent de cambi de successió a la corona, y origen de la Unió (cap. I,

any I346); la segona invasió del rey de Mallorca en els estats de la confedera-
ció (cap. 2); la Unió d' Aragó, y anada del rey a Saragoca, on en unes corts

(1) V. gr. en el cap. 24 comenca -1 dietari de la campanya del Rosselló del any 1344. per la festa de Paso
qua. En el mes deMaig y en els successius en que la: relació pren aquesta forma. els paragrafs comencen de la
següent manera: dissapte a quinze de maig, diumenge a setze de maigo y aixís successivament. D'aquest sol mes
estan anotades les jornades, 2.3.4.5.6.7, 14. 15. 16 Y 19 a 31.

(2) Recherche s sur la chronique catalane attribuée a Pieire IV d'A ragon . - Romania, t. XVIII. p. 255·
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tumultuoses confirma els privilegis de dita Unió (cap. 3, any 1347); licenciament
de les corts de Saragoca, y retorn a Barcelona, on convoca noves corts, y ca-
sarnent ab la reina Elionor de Portugal (cap. 4); Unió de Valencia y esvalots de
Murvedre y Valencia (cap. 5, any 1348); derrota de la Unió y del infant Ferrán
a Epila (cap. 6); cástich de la Unió de Saragoca (cap. 7); noves corts de Saragoca,
mudades a Terol; mort de la reina Elionor y guerra contra la Unió de Valencia
(capítol S): cástich de la Unió de Valencia: boda abElionor de Sicilia; embaixada
a Castella y naixement del príncep Joan (cap. 9, anys 1348 a 1351).

La lletra del rey a Dezcoll conté les instruccions següents sobre 'ls fets con-
tinguts en aquest IV llibre:

, «L0 quart parlant de les Unions, podets fer tro lla on per N os es siat regonegut, e puys com serets
en aquell punct, be trobarets lo fet com fo mes avant, posant ho per [ornades e especificament e
larch e faent hi menció de tot quant nos faem en les dites unions. E de les jornades vos podets certi-
ficar molt ab los libres de nostre scriva de racio , e si en reshi dubtets per lo debat que deits que -n
haviem a Saragoca (1), o per altre manera,lexats hi espahi de guisa que iota vegada se puixa conti-
nuar: perque fets ho, on mil porets, com cornencaren, e apres com se seguiren e nos que y faem e
a quina conclusio vengueren, e axi 's pot ordenar largament...»

Les instruccions del rey en quant a les jornades afortunadament no 'S com-
pliren, resultant aquesta part de la crónica, no retocada, una de les més
interessants y mogudes, y digna de compararse ab els llibres I y Il y primera

, part del IlI. El rey dona per bons els primers capítols d'aquest llibre que ell
havia reconegut, sobre tot el tercer, que tracta de les corts per raó de la Unió de
Saragoca. Aquets capítols no podien esser més que -Is redactats abans de 1375,
o .siguin els cinch primers. Que -Is altres, desde il 5 al 9, que es el darrer,
forenescrits o retocats després d'aquella data ho proba la següent curiosa alusió
al famós J oan Fernandez de Heredia que hern trobat en el cap. 5, com essent
ja mestre del Hospital, el qual acornpanyá al rey en la jornada del esvalot de Va-
lencia (6 d'abrilde 1348): «E,com Nosqui erernen la cambradel dit real~ sobre,']
portal, sentirn aquet tan gran tabustol, isquem de la dita cambra e leixam la
reina ab alguns de la riostra casa, y en especial ab Pere de Muntcada e fr~re
Joan Fernando de Heredia qui. abres fo mestre del orde (2).)) Aquest personatge,
llavors castella d' Amposta, no fou :nomenat mestre del Hospital fins pels vols
de setembre de 1377 (3).

,El cronista tracta ab molta extensió y relleu en el cap. 3 del debat de la Unió
y es probable que en el espay en blan,ch que ·1 rey manava deixar, de guisa
que tota vegada se puixa continuar, la sevapropia má descrigués aquell dramátich
quadro de les corts de la Unió de Saragoca, un dels episodis més admirables de

(1) e, R, ed. Bofarull, L1Ü:ire 'IV, cap, 3, p. 259 a 268,
(2) eR., llibre IV, cap. 5, p. 274. ' , '
(3) Karl Herquet, [oan' Ferndn dez de Heredia, Grossmeister des [oh.anniterordens (1377-1396); Mühlhausen,

1878; pág. 67,. , , ' " .
El Mestre de Rodes, predecessor del Heredia, mor íel 29 Juliol 1377.'
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la C. R. (l). Després ens sembla veure també retochs del rey en el cap. 5, on
prepara l' efecte calculat del contrast entre rl desvergonyiment del barber
Gonsalvo, y la seva caneó, y la escena cruelment irónica del capítol 9, que 'I
monarca conclou ab la alusió a la terrible venjanca y on se llegeixen des-
prés els comentaris bíblichs, a que era tan aficionat, que donen al episodi
encara una nota mésrepnlsiva de hipocresia T barbarie, tan propries del seu
carácter.

El rey diu a n'en Dezcoll que pera les jornades dels fets que comprenen els
anys I346 a I35I, se pot informar molt bé ab los llibres del seu scriua de racio.
Algunes voltes, no obstant, consulta també e1s secretaris y protonotaris reyals,
,entre els quals va escriure narracions molt p1enes de vida dels fets de la Unió,
qual influencia es maniíesta en a1guns passatges d'aquest llibre, en Matheu
Adriá, de qui abans hem parlat ja llargament.

, .

LLIBRE V. '- Consta de cinch capítols y conté una. relació sumaríssima dels
fets ocorreguts entre -Is anys de I35:<:a I355. Malgrat tractar d'alguns tan im-
portants com Ia confederació ab Venecia, per ter la guerra contra Génova, que
tingué per camp de batalla el Mediterrani desde Constantinoble a l'Alguer, y
la expedició a Sardenya, en la qual el rey hi .intervingué personalment, els
aconteixements se relaten d'una manera ordenada, rápida y a grans clapes,
,mostrant la traca que tenia en Dezcoll en resumirlos. El rey no hi tindria
en la redacció una participació molt personal, de lo contrari no s' explica cóm en
un sol capítol expliqués la seva estada a Sardenya, que dura desde ·1 juny del
any I3.54,fins al setembre de I355. Quan se compara la relació de la expedició
del rey Pere an aquesta illa, ab la de la conquesta qUE;d' ella 'n feu el seu pare, que
hem tingut ocasió de veure en el llibre I, apesar de que dura, molt menys
.temps, se convenc un de que ·1rey deixá en mans den Dezcoll tot aquest episodi
de la seva C. R. No apar sinó que n'anava perdent I'irrterés a mesura que. '

passaven els anys. Comparis també el minuciós ya vegades insignificant dietari
de ia guerra del Rosselló en I343 y I344, ab la descripció del llarch setge del Al-
guer, que dura mig any, enllestida en menys d'una plana, y ens convencerém
més y més del apresurament ab que fou escrit totaquest llibre. No hi ha més
que posar de costat les .exteses y detallades relacions dels episodis de dit
setge, en les lletres del rey al seu oncle, l'infant Pere - que desempenyá la
llochtinencia general del regne durantl'ausencia de aquell-- escrites algunes
pel mateix protonotari Matheu Adriá, que I'acompanyá en la expedició, y es
veurá de quina manera resum el cronista secr~tari. aquells pintoreschs documents,

(1) En tot ell s'hi veu el record personal viu y, gran, aixís en els detalls, com eu la passió ab que 'S conten
. els fets; y de més a més en alguna frase que no dona lloch a dubte, v . gr. «Y segons quen apres sabem com Nos
en 10m tornats, diguereu aquels de la Unió: Be appar que gran liga hic es [eta com lo senyor Rey ha dites aytals
paraules.» C. R., ed. de Bofarull, p. 268. '
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si es que a n'ells acudí, dels que gaire bé no -n treu més que un detall, un fet,
una data, o una simple indicació (1). La relació de la batalla de Constantinoble,
quals preparatius y noticies soltes poden llegirse ab abundancia de detalls ex-
traordinaria, entre altres, en els registres del arxiu anomenats Armata, no es
estat treta de fonts documentals, sino de testimonis de vista, com té bon compte
d'apuntarho el cronista ((ea Nos jou jeta relacio peralgunes persones dignes de je
que [oren presents a la dita batalla ... »

Elllibre V, més que l'anterior, estava encara per fer en 1375, comho testi-
moniejen les mateixes instruccionsdel rey. En Dezcollllavors sols el tenia plane-
jat o esbocat , Ben clarament ho indica ·1 passatge de la lletra relativa
an aquest llibre. «L'altre capitol, diu, qui es 10 quint e qui parla de la confede-
ració del Venecia, e les altres coses, tenim per bo que ·l jasats, segons que -ns jets
saber (aquesta frase indica no la presentació d'un treball acabat, sino d'una
simple indicació del contingut), ab que 's jasa, per menui, e per [ornades, on
mils porets.» En Dezcoll no va fer ni una cosa ni un' altra, peró en cambi va
seguir al peu de la lletra totes les demés instruccions. Per demostrarho, no cal fer
altra cosa, que assenyalar al costat de cada una d'elles el passatge de la crónica
a que fan referencia. ((E nomenats hi quals persones, ni quantes passaren ab
Nos a Sardenya apres que -n Bernat de Cabrera hac vencut l'estol dels Genove-
sos, e hac haut l'Alguer (2), e apres la rebelio del Alguer (3), segons que -ns jets
saber. E axi mateix hi fets menció, Nos on nos reculliguem, e on presem terra (4),

e apres que s'hi segui per jornades (no abunden .gaire), ni quals hi moriren e
ab quals ens entornam C~), axi com pus dar porets e per menut.»

Elllibre V no porta cap indicació que -ns permeti afinar en quina epoca fou
definitivament redactat. Ja hern dit que sembla haver ho estat després de 1375.
La única alusió histórica que en ell hem trobat proba que no pogué ésser escrit
sino després del any 1370. Entre les persones que ·1 rey deixá en Barcelona en-
carregades dels affers de Sardenya, abans de partir a pacificar aquesta illa, en la
primavera de 1354, hi figura: «En. Vidal de Blanes, abat de Sant Feliu de Girona,
qui apres jo bisbe de Valencia» (6). El pontificat del dit Vidal dura desde 1359
a 1369 (7).

LLIBREVI. - El sise llibre de la crónica reyal esta tot dedicat a la guerra
de Castella, fins la mort de Pere·l Crudel. Consta de dotze capítols, y després del

(1) A. Giménez Soler, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras. Barcelona, 1909, p. 88. Rectifica algu-
nas dates. Vid. sobre tot la esmentada lletra del rey Pere de 20 juliol 1354, Ibid. p. 90.

(2) c. R., ed. Bofarul)' L1ibre V, cap. 3, p. 309.
(3) C. R., lJib. V, cap. 3, p. 310.
(4) C. R., llib. V, cap. 4, p. 316 .• E com fom pres la ilJa de Sardenya, en un port qui es appellat por! del

Compte, a tres milles prop del Alguer, Nos prenguem alli terra ... »

(5) C. R., llib. V, cap. 4, p. 3 ¡8. El cronista torna afer aqui la mateixa enumeració que quan la conquesta
de Sardenya, pel rey Alfons lIl.

(6) C. R., llib. V, cap. 4, p. 316.
(7) Eubel. Hierarchia catholica; I, 542.
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llibre III es el més llarch de tots. Comprenen aquests capitols els fets ocorre-
guts desde l'any de 1356, en que esclata la guerra, fins al de 1369, els quals son
referits detalladament, per menut, com volia ·1 rey, y en rigurós orde cronoló-
gich, que pren una forma expositiva sumaria en els dos darrers capítols, que
parlen dels successos posteriors a la mort del dit rey Pere de Castella. La distri-
bució dels anys per capítols es la següent:

Cap.!. Desde agost de 1356 a octubre idem. -- Cap. 2. D'octubre de 13S6 a
decembre idem. -- Cap. 3. De 1356 a 13S8. - Cap. 4. De principis de 1358 a juny
de 13S9, per jornades molt detallades. - Cap. S. Desde juny de 13S9, fins al maig
de 1363, també ab gran riquesa de dates. - Cap. 6. Desde juny de 1363 al 3 de
maig de 1364 (ab bastantes dates). - Cap. 7. Compren sols els mesos de maig,
juny a 19 de juliol de 1364. - Cap. 8. Desde ·1 19 de juliol a primer de janer
de 136S. - Cap. 9. De primer de janer de 1365 a desembre de 1366. - Cap. ro.
Compren l' any 1366.

J a hem dit que -ls dos darrers capitols II y 12 no tenen cronologia seguida,
per referirse a la historia de Castella. Conta el cap. II el primer efímer regnat
de Enrich de Trastamara, que. termina en 1367, ab la batalla de Nájera; la de
Montiel y mort del rey Pere en 1369; yel breu cap. 12 els primers temps del reg-
nat d'Enrich de Trastamara y ses desavenencies ab el del Punyalet.

El pla o resum d'aquest llibre fou presentat an aquest en 137S per Dezcoll,
empero la seva redacció actual es posterior al any 1382, com ho demos tren les
alusions históriques del seu primer capítol (1). «E huy sesguarda lo dit regne al
infant Don Henrich (el que després fou anomenat el Doliente), net nostre, fill
del rey que huyes en Castella, y de la infanta dona Elionor, [ii!« nostra de bona
recordacio, que fou muller del dit rey de Castella, appeUat ] oan, fill del dit rey
Henrich.» Ara bé; la virtuosa reina Dona Elionor de Castella, muller del dit
Joan I, morí de sobrepart a. Cuellar el 13 de setembre de 1382 (2).

Coincideix ab aquesta alusió el document ja citat de 7 de Decembre de 1382,
que conté una donació feta pel rey a Dezcoll de mil sous barcelonins, entre altres
coses, per escriure les senes crbniques (3), proba fefaent de que a les hores encara
hi treballava. Naturalment que ab aquest document no -s pot determinar si
precisament era -l llibre VI el que llavors escrivia. No obstant, I'alusió esmentada
sembla referirse no a la mort recent de la infanta, circunstancia que s'haguera
consignat, sinó a una data ja un xich llunyana, y en tal cas es més segur que se
pugui aplicar per fixar la d'aquest llibre, el document de 10 de juliol de 138S,
també citat, que parla de propósits per part den Dezcoll, de voler a les hores no
sols continuar, sino també acabar l'obra-. Sembla que en aquella data sols

(1) C. R., ed. de Bofarull. Llibre VI, cap. r , p. 325.
(2) Próspero de Bofarull, Condes de Barcelona vindicados, II, p. 277· _ ., _ .. .
(3) «in aliqualem retributionem serviciorum ... tam in serviendo officio nostn rationalis magistrt, quam III

scribendo cronicas nostr as, quam alias.' Arx. Cor. Arag. Reg. 1280, fol. 12.

71. - Institut dEstudis Catalans
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mancarien redactar, a lo més, els dos darrers llibres, o sigui el VI y el VII, car
el document citat indica clarament que la obra estava ja convenientment adelan-
tada. El rey ho diu textualment: «regraciam vos la offerta quens fets de
continuar e acabar lo libre de la nosira vida, comencai per nos, e [a convinent-
ment enantai» (I).

Aquest document mostra, ademés, que en Dezcoll continuava consultant ab
el rey, sempre que r s posava a la feina, el pla y el desenrotllo del seu treball,
y que respecte als quatre llibres darrers de la seva crónica, no 'S va contentar
ab les instruccions demanades en l'any I375. Aixís se despren de la segona part
del document de I385, a que acabem de referirnos: «volem que servan l'orde
quens havets fer saber, com nos parega sufficient e bo, hi entenats ab tota diligen-
cia, de guisa que dins breu haja tal acabament, quen hajam plaer e vos ne siats
digne de laor. .. ))

Elllibre VI estava inclós, sens dubte, en aquella part de la crónica que ne-
cessitá de nou la inspecció reyal, y que en I375 no estava, se pot ben dir, ni tan
soIs esbocada. N'hi ha prou, per demostrarho, ab fixarse en que ·1 rey parla a
les hores en condicional o futuro «Lo VI, qui parla de la guerra de Caste11a, per
<;ócom lo fet fó gran, haura esser larch,» La forma imperativa que segueix
encara mostra més a les clares que ·1 treba11 estava per fer: «perque fets lo per
jornades e per menut on mil poretsn (es a dir, sempre que poden).

El llibre, malgrat les instruccions del rey, no resulta tan llarch com ell de-
sitjava ni com el assumpte ho requeria, peró ja hem indicat abans que es el que
ocupa en quant a extensió el segón 110chentre els sis de la obra.

Per lo demés, les instruccions del rey en quant al orde y al descapdellament
deIs successos, foren seguides casi al peu de la lletra. La narració per jornades
es feta ab més rigor que en elllibre V, mes no ab tanta minuciositat com en el III,
en el que ·1 rey hi va estar més a sobre que en el de que ara parlem. Després
d'aquest, cap n'hi ha tan rich en dates de dies, mesos y anys. Recordis la expo-
sició cronológica que hem fet al principio

Pera que ·s vegi que la narració deIs fets que -ns ha pervinguda s'acorda
del tot ab els desitjos del rey, assenyalarém, com ho hem fet abans ab elllibre
anterior, els passatges de la crónica que corresponen a cada indicació de la
lletra de I375.

Segueix dient el rey en ella:

«perque fets lo per jornades e per menut on mil porets: e recomtats hi tots los grans fets e as-
senyalats, axi com ho fa la entrada que nos faem a Magalló (2) e apres la de Terrer: e lavors se
cobra Tariza (Taracona) (3) e apres 90 que 's segui en mar e en terra; e puys la batalla que nos li

(I) Arx. Cor. Arag., Reg. I372, fol. 45.
(2) C. R., ed. de Bofarul!. Llibre VI, cap. 3, p. 337. «lorey de CasteIla ... nos gasa combatre ab Nos que

li teniem batalla aparellada en lo dit loch de Magalló ... »
(3) C. R. Llibre VI, cap. 5, p. 348. «e en lo camp (del Terrer) nos attendam ... perque era acordat. .. que

(nostres gents) ... anassen ... al camp Alavés, que es prop d'una legua ... del casteIl o loch nostre de Tariza (Ta-
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param a la Losa (1), e com entram en Valencia que faem levar lo rey Pedro del Grau de Valencia (2),

e lo setge de Murvedre ($), e a la conclusio la entrada de les companyes (4), e la execusio que
fa:m d:l rey Pedro ab companyes soldades per Nos (5), e de la coronacio del rey Enrich, e del rna-
trimoni que nos faem ab ell (6), que 's tractá en lo parlament que nos haguem a Cessa ab lo rey
de Navarra, del qual parlament hi fets menció; e nos com serem aqui la causa perqué faem lo dit
matrimoni (7) ... E fets hi menció de les morts del infant don Ferrando (8) e den Bernat de Ca-
br.era (9), e daltres fets que Nos faemper justicia: tot aco faent per jornades e per menut, axi com
mils po.rets. Quant es del fet que -s segui entre lo rey Pedro e '1 rey Enrich (com) nos noy cabiem,
(es a dir, com nos no hi erem) no cal fer per jornades, sino en summa, recomptant hi lo fet segons
q%e -s cante en lo vostre capital (ro). E fets hi mencio dels deseximents que apres nos ha donats
lo Rey Enrich, e com havem fet lo matrimoni per les grans fams e mortaldats e opressions de grans
companyes que entraren de part de Franca en nostres terres, e en aco 's conexera la gran deseo-
nexensa del rey Enrich (II) 'e ayo fets e ordenats al mils que porets ... »

Elllibre VI de la C. R. es un dels més interessants, tant per l'assumpte com
per la seva exposició, y en molts episodis no mereix més que elogis. El cap. 8,
per exemple, que relata la mort de Bernat de Cabrera, y l'atrevida y rápida

racona )... , per combatre al dit rey de Castella.: El rey té un especial esment en fer constar les vegades que
para batalla aPere '1 Crudel, y que aquest no volgué aceptarla ...

(1) C. R., ed. de Bofarul!. Llibre VI, cap. 6, p. 355. <'y anam al camp de Nules pres la font de la Losa, y
aquí esperam al rey de Castella ... Mas per alcuns tractaments ... cessa la dita batalla, ben que Nos lo haguessem
esperat en lo camp hon le haviem dia assignat.» Es la tercera vegada que desafia al rey. ,

(2) C. R. Llibre VI, p. 363. <,Yen aquesta manera anam tots vers la ciutat de Valencia ... Y lo dit rey de
Caste!la levas del dit Grau de Valencia.» Vid. Arx. Coro Aragó. Reg. 1404, f. 28-35, etc. (Abril 1364).

(3) C. R. Llibre VI, C. 9, p. 377. <,E finalrn ent estiguem ultra VI mesos sobre lo setge de Morvedre, tro
qu el. haguem es rete a Nos.» ~

(4) C. R. Llibre VI, C. 10, p. 378. Se refereix a les Companyies del francés Bertran du Guesclin, la en-
trada y aculliment espléndits de les quals a Barcelona, conta en el comenc; d'aquest capitel. Vid. Arx, Cor.
Aragó Reg., 913, f. 57-69. R. 1574, f. 5 Y 6, etc.
. (5) C. R. Llibre VI, c. 11, p. 385. <,E esdevenchsequel dit rey En Pere vench a batalla contra lo dit rey
Henrich ver s les partides del castell de Mun tirel!. .. etc.» Vid. Reg. 1081, f. 15, V. - No es la C. R. l' únich text ca-
tala de I'época que conta la mort del rey Pere '1 Crudel. En Zurita fa menció de la relació de «un autor
catalán de aquellos tiempos», anónima y desconeguda fins ara, que afegeix deta!ls in teressants, tals com el de
que '1 Vescomte de Rocaberti dona un cop de daga al rey de Castella, fentlo caure sota del Comte de Trasta-
mara. Lib. X, cap. V. '

(6) C. R. Llibre VI, C. 12, p. 385. <,E com lo dit rey don Henrich 10U fortifica t. en son regne, Nos fom
requests per e!l del fet del matrimoni de la díta infanta filla nostra ab lo fill seu primógenit. .

(7) C. R. Llibre VI, c. 6, ps. 358 Y 359.
Segons la crónica, l'entrevista ab el rey de Navarra tingué 110ch desde '120 al 23marc; 1364, en Almudevar,

y al partir Pere III de Navarra aná a Cessa, on era la sua muller. Pera tes es fa menció del parlament, en que
segons es diu en la lle tra esmentada, es tractá de dit matrimonio

(8) C. R. Llibre VI, C. 6, p. 355. <,E estants axi haguem alcuns clams secrets de mol tes males obres quel
infant En Ferrando frare nostre nos tractava ... » Apesar de que '1 rey procura tirar sobre l'infant tota la culpa de
sa mor t, es transparenta tota la perfidia ab que logra que caigués en ses manso Vid. Arx. Coro Aragó, Reg. 1190,
f. 431. (16 jul. 1363.)

(9) C. R. Llibre VI. C. 8, p. 366. «Estant Nos en la dita ciutat (Barcelona) ... haguem gran consell sobre
lo dit fet <le mossen Bernat de Cabrera, de quens teniem per mal servits ... en gran minva e dan de nostra
persona e deIs nos tres regnes ... » Vid. Zurita. Lib. IX, cap. 47. Proceso contra Bernardo de Cabrera mandado [or-
'mar por el Rey Don Pedro IV publicado de Real Orden por D. Manuel de Bo¡arull y Sartorio. Barcelona, 1867-68.
(3 vols. que son els 32 a 34 de la Colección de Documentos inéditos.) ,

(10) Efectivament, com ja hem indicat abans, en el cap. r r , se refereixen sumariament tots els fets de
J'entrada en Cast ella del de Trastamara ab Bertrán de Claqui, y els post eriors, fins a la batalla de Nájera y
de Montiel, sense posar cap data, ni tan soIs a aquets dos successos tan importants. Com ho indica la !letra adalt
recordada, aquest capítol fou un dels aprobats pel rey, y es de creure que ha arribat a nosaltres en la mateixa
forma en que '1 planejá en DescoH" al presentarlo.

(11) Al rey li va recar molt el matrimoni, per la manera que li fou imposat, o sigui, tenint que renunciar a
Soria, Conca y altres ciutats castellanes. En el moment en que '1 rey escrigué la seva lletra. an en Dezcoll, el
succés era molt recent, car se realisá dos mesos abans, el 12 juny 1375. Boíarull, Condes vindicados. JI, 277·
Dezcoll tracta d'aquest fet molt per demunt en el cap. 12, y justifica '1 matrimoni casi ab les mateixes paraules
que rl rey emplea en la seva Iletra. Les posem a continuació: «jatsia que a Nos desplagués molt, ho haguerem afer
esguardant a aquell temps en que companyes estranyes estaven apare11ades contra Nos del regne de ~ranc;a:
e axi mateix en nostres regnes havia mor talda ts e Iams, perque haguerem a complir la volunt at del dit rey.»
C. R. Llibre VI, C. 12, p. 386.
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expedició a Oriola, ab els discursos en castellá del mestre de Santiago y la con-
testació irónica del rey de Castella, es un deIs més variats y deliciosos, unes
voltes de fonda intensitat dramática, altres de un aire marcadament cómich, y
ab anecdotes entretingudes a tall de crónica popular. Zurita, que no es fácil de
contentar quan se tracta del rey Pere ni de la seva crónica, se pot dir que apro-
fitá sencer aquest capítol (r), y no té més remey que confessarho, cosa que no sem-
pre li ve de gana. «Escríbese en la historia del rey esta jornada (la d'Oriola), más
en particular que otra ninguna, á quien yo seguiré á la letra en esta parte.» Va
compendre el cronista qt,te tata ella esta plena de records del rey, d'aquells que
debades se cercarien en cap document, y que com comunicats per ell, tenen un
valor preciós. Per aixó transcriu al peu de la lletra l'elogi que sortí de boca del
comte de Trastamara, quan tot just descavalcat, el rey reventat per l' espantosa
jornada, se gitá sobre -l Ilit: «Senyor con tales jornadas quebrantan los grandes
reyes los chicos, he los otros reyes lures enemigos ... ))(2).

Mes no sempre ·1 cronistais manté a la mateixa altura. Hi ha que confessar
que sintetisa y resum, per 10 comú, ab vigor y claretat, en un estil lacónich y
auster, peró unes voltes l' afany de fer feina y d' enllestir y contar les coses
per summa, comel rey ne deya: o la temensa de dirne de desagradables, el porten
a suprimir íets y detalls de la majar importancia. Aixís té malta raó Zurita al
afirmar del capítol oncé, en que's parla de la. entrada que feren els comtes de
Trastamara y Osona per les parts de Castella y ademés de la batalla de Nájera,
((que mas parece en este lugar aquella obra relacion de camino que de histo-
ría» (3). Y no obstant, el rey va donar per bo aquest capítol, perqué era d'aquells
que no -s referia a la seva persona, o com deya eH, era d'aquells en que «Nos
no hi cabiem,» Sols s'interessava, com hem dit més d'una vegada, per lo que
tenia un carácter marcadament personal, yaquest aspecte es el que dona més
valor y autenticitat a la C. R.

El autor del llibre VI té que· sofrir forcosament la comparació ab el famós
historiador castellá, el Canciller Pere López de Ayala, que en el primer de
les seves cróniques del regnats de Pere I, Enrich Il, Joan I y Enrich IlI, tractá
també dels fets de la guerra de Castella y Aragó, y hi ha que confessar ab sin-
ceritat que en el conjunt no pot posarse sempre al seu costat. La cultura d'un
y d'altre era diferent y per lo tant diferents havien d'esser llurs dots de narra-
dors y de investigadors. Ayala té en les lletres castellanes una importancia que
no podía atenyer en Dezcoll, ni el mateix rey Pere IIl, que no era un literat en el
vertader sentit d'aquesta paraula, y molt menys un home del renaixement com
el Canciller. Ni 's tracta aquí d'un cronista,sinó d'un dels més grans historiadors
de l'edat mitjana espanyola, del primer historiador modern, que -ns ofereixen les

(r) Anales. Lib. IX, cap. 59.
(2) C. R., ed. de Bofarull. Llibre VI, c. 8, p. 37I.
(3) Anales. Lib. IX, cap. 28.
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literatures peninsulars, y que ja -s pot posar a l'altura deIs Melos y Mendozas,
no en quant a lo retórich del estil, sinó a la manera severa, conscient y fonda de
sentir la historia, ya l'art de disposar la narració, sense deficiencies ni diferencies
de densitat. Zurita, que, com hem dit més d'una vegada, fiairava tot seguit la
importancia de les fonts y sabia triarles, va aprofitarse molt més de la narració
del Ayala que de la del nostre rey, al tenir que tractar ab la riquesa d'informació
que li es peculiar, de la guerra de Castella. Aixís, al referir la presa de Taracona
pel rey de Castella, se queixa de que ·1 cronista catalá no digui res sobre aquest
fet, y acut al Canciller de Ayala,dient «que es muy cierto autor y grave en la
historia de estos tiempos» (1).

S'han fet grans elogisde la fidelitat histórica del Canciller confirmada per la
crónica catalana, pel portugués Ferran López, per Villani y per Froisart; altre
tant podem dir també de la obra que estudiem. Podrá esser incompleta, peró en
lo que refereix no altera per punt general els successos, ni tan soIs els desfavo-
rables que ·1 rey havia de recordar ab pena, com la mort del gran almirall y
conseller seu, Bernat de Cabrera. La informació en quant a dates y personatges
es riquíssima, y es veu ben palesament que en Dezcoll, com llochtinent del

. Mestre racional, podia enterarse de la ordenació d'aquells successos que no
havia presenciat, fácilment y d'un cop d'ull, sense tenir que acudir a tots els
registres de la cancilleria, on aquells se presenten en certa manera, triturats
y esbarriats, y confosos entre mil coses diferentes. Entre -ls secretaris de la
cancilleria que figuren en aquest temps, a saber: en Matheu Adriá, que va
morir en I365, Bertrán ca Muntada, Ferrer de Magarola, Bertrán de Pinós,
Bernat deBonastre, Joan de Castelló, Francesch de Gual, y altres, el que sens
dubte podia ajudar més an Dezcoll en la seva tasca, despres del rey, fou el
sabi Jaume Conesa, que I'acompanyá al principi de la campanya y que iriter-
vingué en molts actes importants, tals com la concordia entre el rey y el
Compte de Trastamara, on se feu el repartiment entre -ls dos del regne de
Castella.

Malgrat tota la seva diligencia, el canciller castellá, no podia estar tan informat
de les coses de la nostra terra com en Dezcoll. Les dugues cróniques, donchs, es
complementen y ens donen, ademés deIs documents del arxiu, una informació
íntima, que no pot suplir sino el testimoni deIs grans actors ó espectadors
d'aquells successos. Y en quant a aixó, dú la ventatja la nostra re1ació, ja que
en ella directa o indirectament sempre es el rey qui parla, y al voltant del
rey giren tots els fets, merrtres en la del canciller Ayala, més extensa y ponde-
rada, soIs es el seu testimoni qui -ns informa y no sempre prou imparcial y
seré. La conformitat ,de la C. R. ab la castellana es una proba concluyent de
la imparcialitat y bona informació den Dezcoll. Aixis, per no citar més que un

(1) Anales. Lib. IX, cap. 43.
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.fet, l' Ayala (1) donarota la culpa de la guerra al rey de Castella y fa parlar al
monarca catalá ab la mateixa moderació que s'observa en la carta que se
inserta en la Crónica (2),

LLIBRE VIL - Es pot dir que ab elllibre anterior y ab la guerra de Castella
fineix la crónica propiament dita, tal com el rey la pagué dirigir y examinar.

La C. R. no queda acabada. N o abraca, donchs, tata la vida del monarca,
ni tot el seu regnat. Cornenca ab la seva naixensa (1319); peró termina en 1370.
Restaren sense historiar els darrers disset anys, fins a la seva mort (1387).
En els llibres examinats hern sorpres tota la gestacíó de la obra. A l'acabament
de la guerra de Castella, el cronista s'hi posa primer de ferm, no tant després,
passant per les etapes y consultes de 1375, 1382 Y 1385, última vegada de que
tenim noticia de la intervenció reyal. Mes les instruccions del rey an Dezcoll
.en dit any 1375, ens donen compte d'un altre llibre o capítol, també esplanat
y aprobat pel nostre monarca, que queda sense enllestir, per la poca pressa que
en treballarhi s'hi dona el cronista, després de la mort d'aquell.

Aquest darrer llibre no -ns ha arribat a nosaltres, al menys a jutjar per lo
que d'ell diu el rey en la lletra esmentada,

«L'altre capital qui parla de la rebelio del jutge d'Arborea, tenim per bo e que y sia teta menció
de tots los [ets, [assia n' hi haia de gran minva nostra, car rao es que si contenen les provisions que
nos hi faem, e si Deus volia noure a Nos e valer al jutge, per aco no romania nos no fossem dili-
gents en los fets, e nos tres successors paran veure nostra diligencia; e puys, que espera m ab Deus en
breu conquerir tata la ilIa, qui sera conchisio de tots los fets passats, e axi lexar hi ets espahi per
guisa que 's puga continuar la conque sta que [arem de la illa e metets hi tates quantes coses hi ha
esdevengudes qui sien dignes de qualque memoria be, e especificadament, per jornades e on pus
especificadament porets ... ,>

A pesar del interés que mostra ,1 rey en que Dezcoll referís la rebelió de la
i11a de Sardenya, extenerrtse en tan eurioses consideracíons de sincera imparcia-
Iitat en la narració, no s'arribá a enllestir, aquest capitol, o al menys no se .1
troba en la redacció o redaccíons que de la crónica han arribat fins a nosaltres,

Al perill de la guerra de Sardenya, atacada de nou pe1s genovesos, s'hi afegí
un altre mal més próxim, que fou la invasió de les companyies extrangeres sol-
dades pe1 infant de Mallorca, que -s feu més inminent a principis del any 1374,
An aquest fet sembla aludir el darrer extrany paragraf ab que termina la lletra
an B. Dezcoll:

«Quan es del fet derrer de les companyes d'enguany, no 'ns par que se 'n deja fer menció ,
car fet algu bo se n ha seguit, ne encara no sen pot seguir aIcuna concIussió bona, com sia estat
fet que no pot tornar en camp ; perque us pregam que en los dits affers vullats metre mans e tre-
baIlar hi ab eficacia, car de vos ades majar servey no -ns poriets fer.s

(1) Biblioteca de autores españoles. Madrid. M. Rivadeneyra. 1875. Tomo r. Crónica del Rey Don Pedro,
por D. Pedro Lopez de Ayala. Año séptimo. Cap. X, p. 474. .

(2) C. R., ed. de Bofarull. Llibre VI, cap. I, p. 333.



ESTUDI SOBRE LA ELABORACIÓ DE LA CRONICA DE PERE 'L CEREMONIÓS 567

Aixís termina la curiosa 11etra de :n Pere, document, com abans hem dit,
únich en el seu genre en la historiagrafia catalana, en el que sorprenem tota
la gestacio d'una crónica rey al de la nostra Edad Mitjana. No cal dubtar de
que -n Dezco11 va tornar a refer els quatre darrers 11ibres (4, 5, 6 Y 7), presen-
tats en I375 a la' aprobació del rey, y ens sembla haverho demostrat docu-
mentalment.

Es de presumir, que en I385 la crónica -s trobava gaire be en el mateix estat
en que -ns es arribada, y que la relació dels seus fets ja no passá del any I382.
Ve a probarho la singular coincidencia de que ·1 sise capítol fa al principi y al

- final una alusió a la mort de la reina Elionor (t382), Y que les notes soltes de
que anem a parlar acaben també ab la relació de la liberació de la reina Maria
de Sicilia pel vescomte de Rocaberti, que tingué 110ch en la primavera de
I382. Dites notes soltes tracten de diversos aconteixements ocorreguts, casi
tots, desde I375 fins a I382 y semblen fragments dispersos de un altre llibre.
Sols se troben en el manuscrit de Valencia, assenyalat pels senyors Pagés
y Massó Torrents ab la 11etra C, mes no en els que en llurs estudis porten les
cotes A B. En Carbonell en dona d'elles el següent confús resum:

«Acabats per gracia de Deu tots los dits sis llibres segueixen les coses subse-
guides axí del casament del dit Rey en Pere ab dona Sibilia de Forcia e de la co-
ronació de aquella e dels casaments del fi11s,filla e neta de dit rey Pere, e de la
mort de la reina Constanca, mu11er del rey Frederich de Sicilia, e del infant de
Mallorques.' e de la successió del regne de Sicilia pertanyents a la casa d'Aragó.»

Aquest sumari, segons observa en Pages(r), no-s troba en cap manuscrit, y
ademés esta escrit en tercera persona, mentres que la relació que ve després ho
está en primera, com tots els demés capítols de la crónica. El apendix o notes que
segueixen al sumari no son, donchs, den Carbonell, empero ens sembla que en
ell hi va posar la seva mala má per el desorde en que están disposades, per les
errades cronológiques y per certes alusions posteriors a la mort den Dezcoll.
No 'S pot capir en el fidel historiador de Pere III tal manca de ordenació y exac-
titut en fets de molts del quals fou testimoni presencial. Don Antoni de
Bofarull (2), al parlar dels disbarats del apendix en la relació de la invasió del
infant de Mallorca, en les dates dels casaments del rey y del infant y en altres
fets, diu 10 següent, y no l,i falta raó: «No cesamos de repetir que el apéndice ... ,
escrito con mucha posterioridad á los hechos, es un tejido de anacronismos por
el mal orden en la colocación de los mismos, y por las aglomeraciones que se
notan en cada pasaje.» Les alusions a fets posteriors a que .s refereix en
Bofarull son ademés de la enumeració dels tres fills de Dona Sibilia, la dels, ,
fills del rey Joan. Diu l'apendix que aquest, del matrinioni de Dona Violant de

(1) Recherches sur la Chronique Caialane attribuée a Pierre IV, etc. Romanía. XVIII, p. 256.
(2) Historia de Cataluña, Barcelona, r876, t. IV, p. 59!. Vid. ademés ps. 580 y 582.
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Bar, «procrea molts fills, mas no lin visque sino una filia apellada Yolant» (1). El
que escrigué aixó no podia ferho sino despres de I396, perqué el últim dels fills
del rey Joan, als que sobrevisqué la dita Yolant, morí '14 d'agost del dit any.

A nosaltres I'apéndix ens fa l'efecte d'una colecció de notes soltes y mal SUf-

gides, algunes molt sugestives, que devien formar part de un altre llibre de
la C. R., tal vegada distint delllibre VII, perdut totalment en el seu conjunt,
y al qual probablement en Dezcoll no pogué donar la darrera má per haverlo
sorpres la mort. Al costat de les inexactituts indicades y de les ullades a temps
posteriors que denoten un segon redactor desconegut, hi ha passatges en els que
s'hi veu una redacció destre y ben resumida, o un toch íntim y ben sentit, que
denoten el record viu d'un espectador dels fets. Tal s' ens presenta, per exemple,
l' episodi drama tich de la liberació de la. reina Maria de Sicilia, realisada per
l'atrevit cop de má del vescomte de Rocaberti al seu retorn de la pacificació
dels Ducats d'Atenes y Neopatria (I382). Adhuc, després d'haver recorregut
un per un tots els .nombrosos documents relatius a n'aquest episodi, I'apéndix
de la crónica ens ha donat forca llum sobre aquells successos, sorprenent en ell
una visió clara y de conjunt dels fets, que ajuda molt a enllacar les notes dis-
perses y massa nombroses de la reyal cancilleria.

L'apéndix de que parlem y algun altre fragment de la C. R. foren tal vegada
escrits durant el temps del rey J oan. Els documents publicats per Pagés y
Llabrés relatius a la crónica d'aquesta epoca, no donen lloch a dubte respecte
d'una tercera repriee de la mateixa, per en Dezcoll. La obra no era encara
acabada en I388 (2).

Bernat Dezcoll morí vers l'any I390. Feya més de quaranta anys que era al
servey de la casa reyal. En I352 ja ·1 veyem figurar com rebedor de la monedé!
per les viles y llochs del principat, ab motiu deIs otorgaments de quantitats o
acorriments otorgats al rey per la guerra contra Genova y disposició de la ar-

.mada que ab la de Venecia devia anar a combatre ·1 seu estol (3). El senyor
Gabriel Llabrés es el que ha reunit noticies més interessants sobre aquest per-

(1) C. R., ed. de Bofarull, p. 393·
(2) Que'n Dezcoll treballava en la C. R. y no ab molta diligencia, en el regnat de Joan r, ben palesa-

ment ho confirmen els següents documents:
1. - Barcelona 6 mars 1388. (Dos docs. publicats per G. Llabrés, op. cit., ps. ~3 y 45.) Orde del rey a

Berenguer de Llobet, procurador de les rendes reyals de Mallorca, de pagar' an Dezcoll «pe« esguart del
treball sostengut e sostenidor en ordenar e ter un libre que a pregaries e manaments del senyor Rey en Pere de
bona memoria ... comenca de ter ordenar en vida del senyor Rey.» etc.

2. - Barcelona 28 octubre 1388. «En Berenguer Llobet, Ja sabets com lo feel del consell nostre En Bernat
DezcolJ, ha continuat lo libre en que son escrits los grans fets qui son entrevinguts en tot lo ternps que regna lo
senyor rey En Pere de bona recordació, pare nostre. E per aquesta rahó e per lo bon servey quel dit En
Bernat ha fet al senyor Rey ... e a nos, havem escrit per letres riostres a vos emanat que ... li paguets ... certa
quantitat de moneda per rahó de sa quitació ... On corn a nos sia molt necessari que la obra del dit libre sia
acabada, la qual se hauria a retardar si la elita quitació no pagavets ... per co a vos ... manam que al dit En
Bernat paguets la elita quitació. (A. Pagés, op. cit., p. 237.)

3. - Barcelona 20 elecembre 1388. - Nova arde del rey a Berenguer Llobet., sobre la manera de fer efectiu
dit pagament. (Llabrés, op. cit., p. 44.)

(3) Arx, Coro Aragó, R. 1396, p. 74·

,
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sonatge, abans completament desconegut (r), Y an elles hi podrem afegir d'altres
que fixarán rnés la seva vida y els diíerents cárrechs palatins que desempenyá.

Creu el senyor Llabrés quefou originari de Mallorca, patria de tants distin-
gits escriptors catalans, y que de molt jove, en I332, se treslladáa la i11a de
Sardenya, hont hi passá aproximadament una vintena d'anys. En 1356, ab au-
torisació reyal, enagená els seus íéus sarts de Quartocho y Quartonodico; empero,
un any abans, en I355, ja figura a Barcelona en la curia, com escriua del mestre
racional (2). Aixó explica que en aquella venda ja -s doni el títol de ciutadá de
Barcelona. Res més se sab d'ell fins a 1359, en que va rebre l' encárrech de tres-
lladarse a Franca per cobrar del monarca Trances una important suma d'or,
en virtut de certa concessió feta en I356. En I363 desempenyava ja l'important
cárrech de llochtinent de Mestre racional (3); y en I367 el trobem ocupat en la
tresoreria reyal. Al terminar la. guerra de Castella en 1369, deuria posarse a la
tasca de la redacció unes vegades, y ordenació altres de la C. R., en la qual em-
plearia els anys següents fins a I375, anys en que ·1 seu nom ja no apareix ab
frequencia, com empleat en la Cancilleria. Desde I375 fins a la seva mort, més
que el Ilochtinent de Mestre Racional, es el ~ronista el que ocupa el lloch preíe-
rent, com ho proben, segons observa ab molta rahó el senyor Llabrés, els quan-
tiosos donatius que rebé, que pujen a la suma de 26.000 sous, la major part, sens
dubte, per raó de la important obra que ·1 rey li tenia encomanada (4). Ens
consta y ho acabem de veure, que en la C. R. hi treballa en I375, en I382,
en I385 yen I388. Aquest es l'únich llibre que dona a n'en Dezco11 categoria d'es-
criptor y que li ha obert un 110chd'honor en el panteó dels nostres historiadors
mig-evals, y no consta en cap més document que colaborés en altre obra, com
se pot afirmar den Matheu Adriá y den Jaume Conesa.

No hem fet més que esbocar la personalitat den Dezcoll, que mereix un es-
tudi atent y detingut, car l'autor de una de les obres capdals de la histo-
riografia catalana, no podia esser un escriptor adotzenat. El rey Ceremoniós
coneixia y sabia triar els homes; de segur que en ell va veure condicions que
no reunirien altres sabis secretaris y gent de lletres que ·1 rodejaven, quan a
n' ell va donarli un encárrech tan honrós y de tanta confianca com el d' entre-
garli, pera que el trametés a la posteritat, el tresor de la seva honra y de la seva
vida publica y privada.

Estem molt lluny de creure que hem abordat y hem resolt tots els problemes
que sugereix l'estudi de la crónica del rey Pere IIl. Aixó, com ja ho hem indicat,
sols podrá conseguirse en part ab una edició crítica definitiva; y diem en part,

(1) Bernardo Dezcoll es el autor de la Crónica Catalana de Pedro IV el Ceremonioso de A ragón. - Ma-
drid, 1903.

(2) Arx. Coro Aragó. R. 980, f. 40.
(3) Documents, 1, etc., doc. n ,> 209·
(4) Op. cit., p. 13. Anys 1375, 1376, 1380, 1382. D'aquest ultim any hi ha tres documents, el darrer

dels quals, ja esmentat, se refereix a una recompensa per la redacció de la C. R.
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perqué sempre quedaran dubtes y problemes insolubles. Ha arribat ja ·1moment
de ferse aquesta edició, ab l'arreplega y coteig de tots els manuscrits que puguin
abastarse de les dugues cróniques reyal y pinatesa, degudes a l'iniciativa del
Ceremoniós; aixó en quant a la part paleográfica. Per lo que respecta al fons his-
tórich, el estudi de la C. R. s'ha enriquit molt ab la publica ció del primer volum
dels Documents pera la historia de la cultura catalana mig-eval, donats a la es-
tampa en Ig08, y ab la rica munió que constituid. el segon, a les hores d'ara en
curs de publicació. Casi tots els personatges del XIV segle, y per lo tant tots els
que figuren en la C. R., surten en aquella arreplega de documents. Els seus indices
ens posaran en camí de coneixels un a un. Cal també fer un índex de tots els noms
de persones y llochs de la riquíssima mina que explota Zurita, que no-s contenta
ab l'escorcoll del Arxiu de la Corona d'Aragó, sino. que va tenir a má moltes
fonts, algunes per desgracia desaparegudes. El comentari ideal de la crónica ens
el donaría l' estudi deIs fets polí tichs a que fan referencia la serie de registres
de dit Arxiu, del regnat de Pere·l Ceremoniós, la mésricaque en aquell es.troba.
Mes aixó no es obra personal, sino colectiva, com ho ha estat fins ara el despull
d'aquella rica pedrera, que -ns posa avuyen condicions de poder comentar les
nostres cróniques nacionals, comcap altrepoble ho pot fer ab les seves.


