
EL REI MARTI, HISTORIADOR

ts ben coneguda l'apetencia cultural del darrer dels reis del Casal de

Barcelona i es prou docuinentada la seva afecci6 pels Ilibres d'historia.

Tant els Documents publicats per Rubio i Lluch com l'inventari dels

bens del rei contenen abundoses referencies a textos historiogrdfics.

Aquells ens parlen, des del Libre dels feyts que el seu pare, Pere el

Cerimoni6s, li fa lliurar el 1371,1 i el Compendi historial de fra Jaume

Domenec o Domenge que Pere III vol fer copiar per al seu fill el 1386,1

seguint pet Titus Livi i el Valeri Maxim que el seu germa Joan li demana

el 1387' i les Crdniques de Bretanya que el mateix Joan li reclama el 1392,°

pet Speculum historiale de Viceng de Beauvais que demana al cardenal

Pere d'Alvernia a mitjan gener del 13985 i pet qual s'interessa prop de

Pere de Pont uns mesos mes tard,' per una Vida de Jesucrist que s'ha

fet traslladar i que demana que li sigui tramesa el 1399,' per una De vitis

patrum demanada al Cardenal d'Alvernia el mateix any i en la qual d:u

delectar-se no poc,' pet Valeri Maxim que dbna i envia al seu fill, Marti

el Jove, el 16 d'octubre del repetit any,' pet calendari amb els obits

1. A. Ruin I LLUCH, Documents p er l'historia de la cultura catalaua mig-eval,

I (Barcelona 1908), doe. CCXLIV.

2. Loc. cit., doc. eeei.xxIV. Entre aquests anys 1371 i 1386 hi ha dos testimo-

niatges de l'interes de l'itifant Dlarti per tetnes mes o menys relacionats amb la

histdria. La seva cunyada Violant li demana Guiron el CortPs el 31 d'agost del 1383,

i el 22 de setembre segiient la inateixa Violant li envia la Vida de je^ucr t. Vegeu

JEANNE VIELLIARD, Nouveaux documents sur la culture catalane au Moyen Age,

EUC, XV (1930), 31 S.
3. Loc. cit., 349, n. I.
4. Loc. cit., doe. ccccxix.

5. Loc. cit., doe. ececxi.. Es tracta de Pere Gerard, bisbe del Puy-en-Velay.

6. Loc. cit., doe. CCCCLII. Duu data del 23 d'agost de 1398.

7. Loc. cit., doe. ececi,v. Es tracta de l'obra d'Fiximenis ?

8. Loc. cit., doe. cccci,xVII.

9. Loc. cit., doe. CCCCLXVIll.
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II. ('0LL 1 J1. I:A7'U 7:.A

del. rcis d'Arag6 que ulvia al prior do ]a Val] de Jcsucrist per l'abril
del 1400,'° pel Flos sanctorum que sollicita de Ramon Alemanv de Cer-
ve116 el 1040 perque li envii a Valldaura quc qualifica de ((loch solitari c
prow contemplatiu)) i on diu que pren ((gran plaer en legir les vides del,
santsl," per l'obra de Pail Orosi que reclama anlb gran intcres a l'abat
de Poblet el 1405,12 per la taula del Speculum. historiale que dernana
pel 1406," per una altra Pida do Jesucrist que el preocupa dins el matrix
any," fins a una nova demanda que fa de De -eitis patrum e1 1407.'"-

En 1'inventari dels bens del rei, drecat despres de la seva mort,
trobenl els segiients Ilibres d'historia, alguns dell quals proccdeixen de
I'heretatge del seu germa i del sett pare, aixf cons d'altres deixes testamen-
taries: les Histories troianes en llatf,'s De l'edificament del monestir do
la Grassa tanlbc en llatf,17 Cronice regum itragonum el comituan Barclli-
none,'R De les batalles dels tartres en catala,19 Fels de jesucrist en
fianecs,20 De la discordia dels sicilians contra els francesos en llatf,21 I)cls
emperadors en ]latf,21 el Cronic6 d'Isidor en llatf'23 la 1'ida del cant rev
En Jacme en llatf,2" les Croniques de Sicilia en Ilatf,2' Dc la Terra sancta
en catala,2fi Dc Mafumet en castelia,2' les Croniques del rev do Castello en
castella,21 les Rimes sobre la preso de Mallorques en caste11a,2" les Croni-

1n. Loc. cit., doc. ccccl.XXIII. Cal polar aquest calendari en relaci„ amb el Iire-
oiari del rei que cal suposar executat, com direm mes avail, vers 1398-1400.

1r. Loc. cit., doc. ccccxciv.
12. Loc. cit., (loc. ccccxcvnl.
13. Loc. cit., (loc. n.
14. Loc. cit., II (Barcelona 1921), Apendix (loc. xi.
1,5. Loc. Cit., I, (loc. DVI.
16. J. MASSE r 'FoRRF,NTS, Inventari dels bens nobles del rcv .Marti d'Arago,

RHi, XII (1905), 414 SS.. Aquestes Histories troianes dues el n6n1. 2 en 1'inventari.
17. LOC. Cit., 20. Es tracta probablement del Pseudo Filonaena.
1R. Loc. Cit., 25. '.s la mal anomenada cronica de Sant Joan de la Penya que

el rei Marti tenia sens dubte con a obra basica per a la historia dels sous regnes.
19. Loc. cit., 33. I s anomenat tambe Flo), de Ics histories.
2n. Loc. cit., 4n.

21. Loc. cit., 46. Deu esser una relacio de les Vespres Sicilianes.
22. Loc. cit., 51. Potser es tracta de l'obra de Marti de Troppau o d'algun text

relacionat amb ella.
25. Loc. Cit., 52.
21. Loc. cit., 56. is seas dubte el \larsili.
2;5. Loc. cit., 6o. Deu dsser el Chronicon Siculr(nr o An(nliii, sicili.), potser in-

complet.
26. Loc. Cit., (2.
27. Loc cit., 69. Seria una versio castellana de la I-listoria Arabum de Ximenez

de Rada ? C) 1x un text de la Ilegenda de Mahoma que trot-win recollida entre nos-
altres almenys des del comencament del segle xv ?

28. Loc. cit., 72. A desgrat del titol podria tractor-se (I'una versio aragonesa
de ]a Pseudo Pinatesa.

29. Loc. cit., 77.
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Al. COLL. I ALE.\TOR\'

croniques del rey de Franca en frances,55 una altra Vida del sanct rey
En Jacme en llati,56 un Vincent historial (o sigui el Speculum his!oriale)
en llati,57 unes Croniques abreujades del rey d'Arag6 e de Franca en
llati,s6 unes Croniques del rey d'Arag6 en aragones,59 un Justi en romans
(evidentment en catala),B0 un Nembrot en llati,61 una Vida de sent Vinda-
leix en Ilati,62 una Histbria de nostre Senyor en llati,63 un Marco Polo en
romans (sense cap dubte en catala),64 Cliges en frances,65 Historia de Her-
cules en aragones,68 un llibre sobre el Passatge d'Ultramar en franees,67
un Juli Cesar en frances,65 una enigmatica Genealogia d'Adam, 69 i final-
inent unes Vides d'alguns sants hdmens en llati.7°

Era, pero, natural que un home tan amant dels llibres d'historia
volgues tambe ell fer d'historiador. L'exemple del seu pare, redactant
amb la cooperacio dels seus secretaris la seva cronica personal, i el del
seu avantpassat Jaume I - el sant rei En Jacme41 - que havia deixat
tambe la seva, la qual el rei Pere s'havia preocupat de fer-li Ilegir, cone

52. Loc. cit., 214. Es tracta sense dubte de la Cronica de Morea o de la Cronica
de los Enmperadores de Ferrandis d'Heredia.

53. Loc. Cit., 216.

54. Loc. Cit., 228. Vegeu la nostra nota 46.

55. Loc. Cit., 229.
56. Loc. cit., 237. Vegeu la nostra nota 24.
57. Loc. Cit., 243.
58. Loc. Cit., 245. Sembla tenir alguna relaci6 amb un text el contingut del

qual correspon a aquest tftol, es.crit per fra Jaume Domenec el 1379 i destinat a]
futur Joan I. Aquest text ens ha pervingut en el ms. 246 de la Biblioteca de Catalunya.

59. Loc. cit., 246. li s sens dubte la versi6 aragonesa de la mal anomenada
cronica de Sant Joan de la Penya.

6o. Loc. Cit., 254. Seria la traducci6 encarregada a fra Arnau Simb?
61. Loc. Cit., 263.
62. Loc. cit., 264.
63. Loc. cit., 265.
64. Loc. Cit., 269.
65. Loc. Cit., 281. L'inventari d6na Erech com a tftol del llibre, pero en trans-

criure'n l'incipit (]in que era aCil qui felts d'Erechb mots que corresponen al comen-
cament del primer vers de Cliges de Chretien de Troyes : aCil qui fist d'Erec et
d'Enides. Sens dubte l'escriva, a la vista del nom d'Erec al primer vers, va creure
que el Ilibre contenia el poema que narrava les seves aventures.

66. Loc. cit., 288.
67. Loc. cit., 1050. Era un gros llibre en pergamf contenint sens dubte una

relaci6 en prosa o en vers sobre alguna croada, probablement la primera.
68. Loc. cit., 1,939-
69. Loc. cit., 2035.
70. Loc. Cit., 2107. Com haurA observat el lector, d'acord amb la mentalitat

de 1'epoca hens considerat textos d'histhria les cantons de gesta i els, relatius a la
arnateria de Bretanyas, aixi com les parafrasis bfbliques d'intenci6 possiblement
historiogrefica, pero no la mateixa Bfblia.

71. El rei Marti 1'anomena sempre d'aquesta manera ; tamb6 ho fa la Cronica
dels reys d'Arag6 e comtes de Barcelona, redactada per ordre del sell pare Pere III
en canvi aquest en la seva cronica personal no 1'anomena mai aixi.
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EL REI MARTI, HISTORIADOR 5

hem vist, quan Marti tenia tot just setze anys i que en la seva versi6 llatina

figurava en doble exemplar a la biblioteca d'aquest, havien de temptar-lo

a fer una tasca semblant. Els documents ens diuen que el nostre rei es

preocupava a mitjan 1398 per aplegar la maxima informaci6 possible ((per

manera que pugam continuar nostres croniques)) ; els seus collaboradors,

segons aquells documents, eren el Cardenal de Catania i Joan Olesa,

escriva de raci6 del regne de Sicilia;" i la part de la cronica que pogu6s

estar ja enllestida es devia referir als episodis sicilians m6s primerencs de

la vida de Marti.

No sabem quina sort tingueren aquests proposits historiografics, perd

no sembla que aquesta projectada cronica hagi pervingut fins a nosaltres.

Potser no arriba a Esser redactada definitivament ; potser no havia de

consistir m6s que en el capitol corresponent al rei Marti d'alguna de les

moltes genealogies dels nostres comtes-reis que foren escrites al final del

segle xiv i comencament del xv, i que generalment s'inspiraven en la

mal anomenada Cronica Pinatesa o pretenien de continuar-la; potser, si

fou una cronica extensa, se'n conserva algun ress6 en textos posteriors,

i en tal cas cal pensar especialment en Tomic i en Carbonell, que dediquen

forca atenci6 als fets de Marti a Sicilia durant els anys anteriors al seu

acc6s a la dignitat reial.

El que sabem del cert 6s que Marti infongu6 sovint caracteristiques

historiografiques a textos que essencialment no eren destinats a posseir-les.

Aixi s'esdev6 amb el seu meravell6s Breviari o Llibre d'hores, executat
vers 1398-1400, en el calendari del qual son indicats els obits de tretze
personatges de la familia reial, des de Pere el Catblic fins a Joan I (1213

a 1396), no solament amb el dia i mes de la defunci6, cosa suficient per a

les finalitats liturgiques, sing posant-hi tamb6 1'any, el lloc de la mort i
l'indret de 1'enterrament, i afegint-hi excepcionalment alguna altra cir-
cumst .ncia," la qual cosa ens revela una evident intenci6 historiografica.

La introducci6 d'elements historiografics 6s molt m6s important en-

cara en un text d'un altre g6nere - l'oratori - que 6s una de les obres

cabdals del rei Marti : ens referim al fames discurs o proposici6 que

pronuncil a les torts de Perpinya del 1406. Les allusions histdriques hi

pullulen, des de les que corresponen a autors o figures de 1'antiguitat,

cum Seduli, Ovidi, Suetoni, Homer, Valeri Maxim, Cicer6, Josue, sant

72. Run16, op. cit., does. eccexLrx i eecer,. El cardenal de Catania era Pere
Serra, creat cardenal per Benet XIII el 1397. El rei li demana «tot quant v6s tenets
e hajats fet e encare us recort dels fets que n6s havem fets en Sicilia. ; Serra fou,
doncs, redactor d'una part del text.

73, EMILF PICOT, Catalogue des Livres de la Bibliotheque de M. le Baron de
Rothschild, III (Paris 1893). Hem d'agrair al senyor Pere Bohigas les informations
que ha tingut la gentilesa de donar-nos sobre aquest calendari.
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6 11. C0LI, 1 AI V N TORVX

Lluc, sant Joan evangelista, Virgili, la reina do Saba, Salomo, Tittis Livi,
Sallusti, Trogus Pompeu, Eutropi, Pau Orosi, Juli Frontt, Justt, Luca,
sant Felip apostol, Jeremies, Abraham, Teodosi i Juli Cesar, fins a les
relatives als avantpassats del rei, o a ell mateix, o a slurs s6bdits do mes
anomenada, coin Pere el Gran, Roger do Lltiria, Janine II, Bernat tic
Cabrera, Bernat de Boixadors, Benet XIII, «el sant rei En Jacnic», Pere
el Cerimoni6s, Ramon Berenguer IV, el comte Girard I de Rossello i
Alfons el Benigne, aixt coin a d'altres personatges destacats do diverse
epoques, coin el rei Robert de Napols, sant Lluts do Tolosa i Godofre do
Bill6.74 Les seves fonts son 1'Escriptura, el Valeri Maxine, la Crdnica dels
reys d'Arag6 e conites de Barcelona o algun text quo s'hi relaeionava
estretament, la perduda cronica d'Alfons el Benigne reflectida en la do
Pere el Cerimoni6s, aquesta mateixa darrera cronica, el Godofre de Bilo
que trobem entre els llibres del rei, i possiblement Seduli, Ovidi, Suctoni,
Cicero, Virgili, el Libre dels feyts o la seva versio llatina do Pere Marsili,
i la cronica de Bernat Desclot.7'

En una altra peca oratoria del rei Marti, molt menys important,
podem trobar tambe allusions historiques : es el discurs pronunciat a les
corts de Barcelona el 26 d'octubre del 14o8. Les fonts on aquest cas serien
tambe les croniques del Benigne i el Cerimoni6s, i el Valeri Maxim.76

En fi, en un altre genere, encara - l'epistolar -, veiem coin el rei
Marti fa notables incursions on el camp de la historia. Naturaiinent quo
acs resulta ben sovint diftcil de for la part del rei i la dels seus auxiliars
o secretaris, sobretot quan algun d'aquests coin Guillem Pon9 apareix
pairebe sempre quo la lletra reial conte extenses disquisicions do caracter
historic. Creurtem, pero, que on les lietres, coin en les croniques d'inspi-
racio reial (les de Janine I i Pere III), cal pensar en una efectiva collabo-
racio d'autor material i d'inspirador, i quo, per tart, el merit i la inter-
vencio de Fun no ha d'eclipsar els de 1'altre.

En 1'aspecte quo ara tractem haurein de recordar la bella lletra adreca-
da pee rei el primer d'agost del 1397 al seu cost, el conite d'Urgell, into-
ressant-se per la salut de la muller d'aquest i afegint a 1'exemple, que el
comte havia retret, de l'anior d'Orfeu envers la sera aniada, el de Tiberi
Grac envers Cornelia." Hem de referir-nos tambe a les allusions quo fa
Marti on una lletra als prohoms do Valencia del 9 de novembre d'aquell
mateix any, a tin fet de la vida do sant Pauli de Nola, a episodis de la

74. RICARD ALBERT i JOAN GnssioT, Parlansents a les Corts Catalanes (Barcelona,
ENC, 1928 ), 58 ss.

75. Per a les indications de fonts, vegeu loc. cit , 26o ss.
76. Loc. cit., 74 ss.
77. RuB16, op. cit., doc. ccccxxxvi.
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EL REI NJARi'l, HISTORIADOR 7

segona guerra punica, i a Curci i Marc Atili. 78 De sis dies mes tard,

encara, es una lletra on recorda 1'heroisme de Muci Ese6vola i la batalla

do les Tenllopiles, atribuint-la als romans en comptes dels grecs. La font

en tots tres casos hauria estat el Valeri Maxim.79

Conn a colof6 del present estudi voldrfem donar la transcripci6 d'una

magnffica lletra inedita i quasi desconeguda que Marti, encara duc de

Montblanc, adresa el 22 de setembre de 1392 al seu germa, el rei Joan,

des de Sicilia. El secretari collaborador es tamb6 Guillem Pons, pero

aci creurfem que la seva intervenci6 es menys important que en les tres

Iletres de cinc anys despres que acabent d'esmentar. En aquestes les

allusions l:istoriques ho son a fets de l'antiguitat classica que sembla esser

l'especialitat del dit secretari. En la lletra del 1392 les referencies son

totes a esdeveniments de la historia medieval catalana vers la qual creiem

veure una mes marcada inclinaci6 personal de Marti, el qual , i per aquesta

rah, devia esser tambe responsable dels principals passatges del famos

discurs a les corts de Perpinya del 1406 i de les notes historiques del

L'reviari

En la dita lletra el duc intenta d'excitar el sentit de la responsabilitat

del sett descurat germa en relaci6 amb el projecte d'expedici6 contra els

rebels de Sardenya, projecte que no va arribar a convertir-se en realitat.

Marti rememora les proeses dell coinuns avantpassats , des de Ramon Be-

rcnguer IV fins al mateix pare d'annbd6s, Pere III, i fa un bell elogi de

]a fidelitat dels catalans als sobirans del Casal de Barcelona . La seva font

historiografica es, sens dubte, la Cronica dels reys d'Arag6 e comtes de

Barcelona o un text relacionat amb ella.R0

Vet aci el text d'aquesta esplendida pesa literaria :

Molt excellent princep e senyor, frare e senyor men molt car :

Per letres de molts servidors e annichs meus de vostre regne, he sabuda

la gloriosa e molt loable empresa per vos, senyor, feta, en passar en lo regne

de Sardenya per recobrar e reintegrar aquell a vostra senyoria, la major par-

t'da del qual cs estat per lonch temps per tirania separat de vostra reyal co-

rona. E jassia, molt excellent senyor, yo raonablement degues esser meravellat

que per vostra senyoria no•u haja sabut printer, empero, creent que per aquella

ne sere certificat ab major solemnitat e que entretant lo vostre enteniment

es divertit o girat en expedicio del dit passatge, cessa a mi la causa de ad-

78. Loc. cit., doc. ececxxxvu. Es tracta de Meci Curci i de Marc Atili Regul.

79. JORDI Rum(), Guillem Pone, senrctari del rei Marti, contenlporani de Ber-

nat Metge, ER, IX (1961), 77. Cal excloure naturalment de l'atribucib de fonts el fet

de ]a vida de sant Pauli de Nola.

8o. Arxiu de la Catedral de Barcelona, C. 6-19. JOSEP OLIVERAS I CAMINAL, Ar-

chivo Capitular de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona: C¢rtas reales (Barcelona

1(1.16), num. 372.
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8 M. COL[. I 1^.ENTORN
miracio. $ lexant, senyor, totes aquestes coses a retornant al punt del negoci,
reduesch a vostra gran senyoria com yo 1'altre jorn, passant devant Aristany"'
^e veent gran partida de la costa de Sardenya, li fiu saber que volguera haver
feta torta en mon benaventurat passatge, de .cc. millers o mes, e que lei
dita terra no hagues vista, imaginant-me que tan trista e tan facilment suh•
jugabla cosa haja tengut empatxat semblant regne a vostra senyoria. Per lu
goal cosa, e per moltes altres rahons que esplicar no cal, vos n^> devets tollerar ni
soferir que to rlit regne sia per micer Branchae' axi malvadament detengut,
mas en recobrar aquell fer vostre esfors, recordant vos com vostres antichs e
successivament predecessors han fetes grans conquestes e molts bons e asse-
nyalats fets, dignes de gran memdria.

E si vostra senyoria considera to comensament de son regne quin era, si•s
vol per la part d'Arago, si•s vol per la part del Comte de Barcelona, a ara quin
e goal es, pot veura clarament que sos predecessors to han granment aug-
mentat e crescut. Car, axi com sab be vostra senyoria, to comae $n Ramon
B,erenguer qui pres la reyna d'Arago per muller, augmenta vostra Casa, so es,
yue conquista e anadi a la corona les ciutats de Tortosa e de I,eyda, e les viler
de Ffraga, de bfiravet e de Ciurana, e tota la muntanya de Prades e molts
altres castells e forces en ribera de $bra. Apres, to rey N'Amfos, son fill, qui
fou to primer rey d'Arago e contte de Barcelona, anadi a la corona los com-
tats de Rossello e de I'allars. Despuys, successivament, vengue to rey $n
Pere, qui pr@s e conquista Castellhabib e Adamurs, e to castell de Calatrava c
altres castells molts. $apres succehi to sant rey En Jachme, qui conqueri los
regnes de Dlallorques, e de Valence e de Murcia. Apres to goal vengue to rey
lan Pere, son fill segon, qui passa al Coll e puys wench en aquest regne efora-
gitant-hic to rc}• harles de Napols, qui poderosament to senyorejava, subjuga
tot to dit regne e•1 posa sots sa ob,ediencia ; to goal lexa despuys a son
fill to rey )?^n Jachme, qui despuys fou rey d'Arago. Apres, senyor, vengu^e
to rey N'Amfos, fill del dit rey hn Pere, qui conquista e applica a la corona
Menorques. Per mort del goal, to dit rey $n Jachme torna aqui. E apres del
dit rey En Jachme, succehi to rey N'Amfos, vostre avi e meu, qui conquista
to regne de Sardenya. Apres mort •del goal, succehi to senyor rey $n Pere,
pare vostre e meu, to goal retorna a la Casa d'Arago to regne de Mallorques
e los comtats de Rossello e de Cerdanya, e recobra to regne de Sardenya, on
personalment passa. Qui jaqui a vos, senyor, e en vostre poder, to dit micer
Brancha, to goal, sots certa forma e aviuen^a de pau, vos havets deliurat,"'
qui•us ha feta en vostre regiment la inolhedicncia yue sabets.

)a devets pensar e imaginar, senyor, gtt,e yo no•us allech fets de estranys,
mar d'aquells tart solament dels goals vos sots axit e los goals vos, per
tot vostre poder, devets imitar, e, tant com en vos es, crcxer e augmentar

8r. Oristano, a la costa occidental de Sardenya. 17•arti devia passar-hi relativa-
ment a la vora pel mark de rJ9z en auar de Port Mangos a 'Trapani.

8z. Brancaleone d'bria que se subleva el i39i.
83. Havia estat alliberat el i39o.
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1i1. RE I MARTI, HISTORIADOR 9

vostre regne, e vostre Woos estendra per totes aquelles parts que pugats, axi

corn han fet vostres predecessors sobredits.

E puch-vos dir, certament, que Deus, per sa divinal potencia, vos ha

dotat e heretat de tals e tan naturals vassalls, que sobre tots los del mon ne

podets dignament portar corona ; e, anant ab ells per qualsevol part del mon,

tie romandrets acompanyat, servit e honrat molt altament. E d'asd son eximpli

los demunt nomenats vostres predecessors, qui ab ells han fetes les conquestes

sobre dites, e yo, lo qual han axi altament servit en la recuperacio e con-

questa d'aquest regne aquells qui ab mi hic sou venguts, cone si fos hir senyor

natural. E si a mi, senyor, han fet tan gran e tan ait servey,84 quant mes, senyor,

podets pensar que serviran a vos, qui sots lur rey, princep e senyor. Per que,

senyor, excitats e movets vostra potencia, car james en vostra casa no hac tan

Aran senyor corn vos sots, per tal car vostres predecessors dits damunt, quascun

de grau en gran, la han augmentada. E jassia per haver Sardenya vos no

facats vera conquesta, mas recuperacio, empero diu-se vulgarment que no es

menor virtut defendra e sostenir la cosa gonyada que conquerer-la.

E siats cert, senyor, que totes aquestes encontrades, axi de Lavant coin

de biigjorn, e axi christians com serrahins, estan fort torbats e en gran racel de

vostra benaventurada armada. E tanta es la paor que ells ne han, recordant-se

dels grans fets que•ls vostres e meus predecessors hic han fets en temps passats,

que abans lo haurfets vos conquest ab sotil poder que altre senyor ab gran.

Los barons e•ls pobles d'aquesta ilia, senyor, han gran goig de vostra

benaventurat passatge e most rar-vos-ho-lean per obra quant a Deu placia que

vos siats en lo regne de Sardenya, car ab mi ensemps, qui a vostra senyoria

complire, Deu volent, la offerta que li he feta, vos faran tal ajuda que vos vos

en deurets rahonablement tener per servit.

E de res al mon, senyor, que vos sobre aquest cant passatge hajats a fer,

no demanets de persona alcuna consell, mas ajuda taut solament. E vage•us lo

cor, senyor, que havets jurat e promes ab tan gran solemnitat, car si cas era,

go que Deus no vulla, que vos vostra benaventurada empresa no menassets

a execucio deguda, axi com de complir-la vos seguira gran gloria, laor, profit

c fama, vos seguiria en no complir-la lo contrari, part que•n sortiria parlament

a aquells qui de vostre be avenir se dolen.

Senyor : be creech recorden a vostra senyoria les paraules que•m trameses

a dir per lo comte d'Agosta,85 go es, que•m gardas quc faria en posar vostre

reyal estandart, com seria cosa molt vergonyosa si ma empresa no era per

mi a deguda excecucio portada. Per les quals paraules, senyor, yo fuy molt

animat en cuytar mes ma empresa veent que lo consell que vos, senyor, me

davets era molt sant e bo, e tal com se pertanyia de v6s, senyor. E per tal

car he entes, senyor, que vos havets posat vostre benaventurat estandart, vos

84. L'entusiasme i la combativitat amb que els catalans l'ajudaren en la recupe-

raci6 de Sicilia sembleu haver-lo impressionat profundament perque tambe els, dedica

un extens i bell passatge del discurs de Perpinya del r4o6. Vegeu RICARD ALBERT i

JOAN GASSIOT, op. cit., 65 s.
85. Guillem Ranson de Montcada.
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supplich que lo consell que donas a mi prengats a vos metex, e menets a
deguda execucio vostra empresa, la qual nostre senyor Deus faca venir a aquella
bona conclusio desijada per vostra senyoria, la qual nostre senyor Deus man-
tenga per lonch temps ab exalsament de sa gran corona e ab victoriosa honor
de tots sos enamiclis.

Scrit en Catania, sots mon segell secret, a xxli. dies de setembre del

any .M.ccc.Lxxxx. dos.

Al dory; Dominus dux mandavit Guilelmo Poncii.

Resumint, hem de concloure que, per inducci6 del seu pare i per
propia inclinacio, el rei Marti es familiaritza notablement amb la historia,
taut la catalana com la forastera, tant la sagrada i eclesiastica corn ]a
profana, tant la de l'antiguitat coin la dels temps mes immediats als seus.
Que des dels setze anys (1371) el trobem interessat pels textos historio-
grafics, pero que el perfode de major afeccio del rei per les questions
historiques es el dels anys 1386-1408; l'absencia de testimonis en tal
sentit en data posterior a aquesta darrera deu tenir explicaci6 en la mala
salut i en la senilitat prematura de Marti durant els darrers mesos de
la seva vida. Hem de concloure tambe que, quant a l'activitat del mateix
rei coin a historiograf, sembla desenvolupar-se en el perfode 1392-14o8,
i que les peces mos importants, entre les degudes a la seva inspiracio, sen
la lletra que acabern de transcriure i la proposici6 a les corts de Perpinvl
del 14o6.

Per tot el que precedeix, ens sembla que, en fer la historia de la
nostra historiografia, horn no pot oblidar la personalitat del darrer rei
del Casal de Barcelona.

MIQUEr, COLL i ALE,NTORN

Institut d'Estudis Catalans.
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