
NOTES SOBRE LA REDACCIO DE LA CRONICA

DE PERE EL CERIMONIOS

I

D'engA que Josep Coroleu va publicar les instruccions del rei a Bernat

Descoll per a la continuaci6 de la Crdnica,l s'ha anat moderant el ressd

que van produir aleshores : 2 unes noves troballes i un pregon estudi del

text van permetre a Antoni Rubi6 i Lluch de retornar al rei Pere una

part in portant en la redacci6 dels primers capitols,' i darrerament Amadeu

Pages, en la introducci6 a la seva edici6 critica,4 ha reconegut la intervenci6

reial en la majoria dell retocs que presenta l'anomenada segona redacci6,

que ens ha estat conservada sobretot pel manuscrit de Valencia, respecte a la

primera, representada en primer lloc pels de l'Academia de la Historia,

de Madrid. Ara m'ha tocat a mi la sorpresa de trobar, encara, dos nous

documents que confirmen i precisen aquesta tendencia ; els dono a coneixer

tot assajant de deduir-ne certes consideracions, i hi afegeixo alguns co-

mentaris suggerits per 1'estudi de la Cr6nica.

II

El primer d'aquests documents es una Carta escrita a Tortosa el

primer d'abril de 1371, en la qual el rei demana a Bernat Descoll el

punt en que era interrompuda la Crdnica, en els quaderns que aquest

i. Descubrinmiento del verdadero actor de la Crdnica de Pedro el Ceremonioso,

aLa Espaiia Regional)), III (1887), 530-536.

2. Gabriel Llabr6s va creure resolta la giiesti6 amb el sec article Bernardo

Dezcoll es el autor de la Cr6nica Catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Arag6n,,

RABM, 3.6 6p., VII (1902), 331-347 ; VIII (1903), 90-110 i 194-2c2. En el primer

fragment hom trobara resumides les diverses aportacions al descobriment de la

participaci6 de Descoll.
3. Estudi sobre la elaboraci6 de la Crdnica de Pere •l Cereinoni6s, AIEC, III

(1909-10), 535.
4. Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, III de Catalogne (Toulouse-Paris

1941), P. LXX1. Vid. la recensi6 que n'ha publicat Miquel Coll i Alentorn, ER, I

(1947-48), 254 ss.
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R. GUBERN I DOMENECH

tenia , perque volia fer-la continuar.1 No s'acaba d'aclarir quina relaci6
hi havia en aquell moment entre Descoll i la Cronica, quatre anys abans
de les famoses instruccions de 1375. A mi em fa l'efecte que, si es que
prenia part en la seva composici6, no era pas de la manera preponderant
amb que ho va fer despres : els termes de la Carta serien massy sobtats
si ja hi hagues intervingut i amb ella fos exclos de la redacci6 per enco-
mar.ar-la a alga altre. Amb tot, Descoll devia coneixer be el proces de
l'elaboraci6, segurament entretingut des d'algun temps; ja des d'abans,
pero sobretot des del seu nomenament de lloctinent de mestre racional
el 1361,6 el seu tracte amb el rei era molt estret, sense limitar-se als afers
del seu carrec. Fins es possible que sols guardes el manuscrit, junt amb
altres coses que el rei tenia en molta estima, la custodia de les quals li
havia estat confiada

aper tenir, guardar e conservar en casa vostra, e per orejar aquelles com
mester hi es a esquivar que no•s malmetenj ;'

d'una nianera semblant, el 1375 el rei li encarregava de recobrar les Cro-
niques de Sicilia que eren en poder del difunt Jaume Conesa,8 i aixo no ens
fa pas pensar en cap intervenci6 de Descoll en la traducci6 d'aquest text.

No sabem a qui pensava el rei encomanar la represa, ni si el projecte
va arribar a la practica : pocs dies despres de la data d'aquesta carta, el
Cerimoni6s va sortir de Tortosa, i potser el seu desig va haver de sofrir
un nou ajornament. Tambe es molt dificil de saber quina era la part ja
escrita en aquest moment, i es aventurat d'avansar qualsevol hipotesi
davant 1'aspecte confus del primer capitol, on es devien refondre diverses
fonts : 9 la possible Cronica d'Alfons el Benigne de que parla Carbonell,10
i altres esbossos que potser caldria relacionar amb el I_iber gestorum nas-
trorum que el rei volia continuar el 1349, i fins potser amb el I.iber
nostraruan cronicaium que havia manat completar ei 1355 a Tomas de
Canyelles." 1~s segur, no obstant, que no s'havia arribat encara a la

5. Document num. i.
6. Arxiu de la Corona d'Arago (=ACA), Arxiu Reial (= AR), reg. 1177, f. 65r i 8qv.
7. Barcelona, 20-1-1366. A. Rujn6 i LLUCH, Documents per l'historia de la cultura

catalana mig-eval, I (Barcelona 1go8), 209. Despres d'aquesta data encara conserva
alguns objectes, a l'arxiu de les portes ferrades del Palau de Barcelona : fins a la fi
del regnat hom li'n demana sovint astrolabis, vaixella d'or i argent, i sobretot els
preadissims draps historiats (RuaIO, Documents, passim ; i encara, ACA, AR,
reg. 1347, f. 35v).

8. RuiuO, Documents, I, 263.
9. Conve remarcar que cap a la fi d'aquest primer capitol hi ha una aldusi6 a la

mort de l'infant Ferran que hague d'esser escrita despres de 1363 (cap. I, § 44, p. 57).
10. Croniques de Hespanya (Barcelona 1546), f. ioov.
ii. Rusin, Documents, I, 143 i 16q. El mateix autor (Estudi, 544-547) va creure

que aquests dos documents es referien a l'anomenada Cronica de Sant Joan de la
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4 R. GUBERN I DOAMENECH

del 1357,15 i va seguir-lo durant molt de temps en tots els seus viatges ; "'

despres l'itinerari de Torrelles sovinteja sobretot Mallorca i Tortosa.
A Mallorca, d'enca que va anar-hi amb el rei 1'estiu de 1359, hi torna
almenys sis vegades, encarregat de recollir-hi les profertes del regne ; 17
aixo m'ha' fet pensar que potser n'era originari, perquc• la comesa exigia
ones certes coneixences a Villa per a dur-la a bon terme. La relacio amb
la ciutat de Tortosa es encara mes estreta : hi tenia el seu domicili, almenys
un cop casat, el 1363,14 i el mateix any va acompanvar-hi el rei, que s'hi
dirigia per incorporar-la un altre cop al seu domini perque 1'infant Ferran,
que n'era marques, acabava de morir tragicament ; les gestions de Torrelles
foren agraides amb diverses donacions i amb el privilegi de gener6s,19 i
tambe flavors li fou concedida la batflia de Tortosa, si be no va obtenir-la
fins 1'any 1368, despres de posar-se d'acord amb el qui la regia per con-
cessio de l'infant.20 En aquest temps devia tractar amb Jaume d'Arago,
lavors bisbe de Tortosa, per al qual va procurar despres la Seu de Valen-
cia," una de les mes riques del reialme, i va mereixer Well algunes mer-
ces ; 22 una d'elles es la que va motivar la carta que ara ens ocupa. Pel
desembre de 1372, mesos abans de la data d'aquesta, el rei Pere ja escrivia
al vicari del bisbe de Valencia que advertis al prelat

«que•1 dit Arnau fora anat a ell sing com nos pot partir de nos, car con-
tinuament 1'avem mesteri,23

fon del infant En Ferrando, al qual then romans de Gotfre de Bello, lo qual lo dit
bisbe havia donat a Gomec Carriello sens licen.cia e volentat nostra, (ACA, AR,
reg. 1190, f. 435r).

15. Fou admes a la casa reial , com a ajudant de la cambra, el 8 de juliol
de 1357 (ACA, Arxiu del Mestre Racional (=AMR), reg. 864, f. 132r) ; pel novembre
de 1366 fou nonlenat sobreatzembler, despres d'algun temps de regir aquest
ofici (ACA, AMR, reg. 86r, f. 85v), i va exercir-lo fins a la fi del regnat.

16. A part d'aixd, cal anotar dos viatges a Avinyo : la primavera de 1358 (ACA,
AMR, reg. 864, f. 165r), i el novembre de 1361 (ACA, AR, reg. 1178, f. 76v).

17. Per 1'Octubre de 1362 (ACA, AR, reg. r18o, f. 1o3r), el juliol de 1363 (ACA,
AR. reg. 1190, f. 435r), 1'abril de 1365 (ACA, AR. reg. r211, f. 44r), el mars de 1370
(ACA, AR, reg. 1226, f. 136r), l'agost de 137r (ACA, AR, reg. 1352, f. 69v), i encara
el 1378 (ACA, AMR, reg. 788, f. ro5v). Sobre el viatge de 1359, vid. Cr3nica,
cap. vr, § 25-26, PAg• 353-355, i ACA, AMR, reg. 864, f. 227v).

18. ACA, AR, reg. 1339, 18r.
19. Perpinya, 24-ro-r363 (ACA, AR. reg. 909, f. ,8r).
20. ACA, AR, reg. 1216, f. 52r, i reg. 1217, f. 248v-
21. ACA, AR, reg. 1082, f. 34r. Cal tenir en compte tambe que el nou bisbe

de Tortosa, que ho havia estat abans d'Osca i de Barcelona, es deia Guillem de
Torrelles (RuBEL, Hierarchia catholica medii aevi , I, 378, 128 i 223), i era potser
parent del nostre Arnau.

22. Per exemple, la meitat del delme de la Font del Perello, qne valia, de
4o a 5o Iliures l'any (ACA, AR, reg. 1237, f. 7r).

23. Barcelona , 13-12-1372 (ACA, AR, reg. 1236, f. 63r).
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i el fidel cambrer va restar a Barcelona un llarg temps, fins que pel no-

vembre de 1.373 ja el trobem a Tortosa,24 d'on va sortir en escasses ocasions :

va oct:par-s'hi de les obres del castell, del qual fou nomenat alcaid el 1381,25

i al final del segle encara era batlle de la ciutat.26

Tornem ara a la carta. Les Corts catalanes i alguns altres afers van

retenir el rei Pere a Barcelona del maig de 1372 al novembre de 1374, amb

una brew interrupci5 ; en aquests dos anys i mig el rei i els seus ajudants

van fer bona feina. Per a precisar l'abast de llur treball tenim. dues fites

segures : a mig capitol segon es parla del matrimoni de la infanta Joana,

filla del Cerimoni6s, amb el cost d'aquest, el Comte d'Empuries, matrimoni

que va tenir lloc a Barcelona el dia io de febrer de 137327 - dos mesos

escassos abans de la data de la carta a que em refereixo --; i al comensa-

ment del tercer es fa referencia a l'infant de Mallorca, fill de Jaume III,

considerant-lo encara viu, i sabem que va morir a Soria pel febrer de 1375.26

A mes a mes, hem de recordar que les conegudes instruccions a Descoll,

datades el 8 d'agost d'aquest mateix any de 1375," consideren gairebe

definitivament enllestits no sols els tres primers capitols, sing tambe bona

part del quart - de segur fins al par4graf 22, abans d'explicar l'anada del

rei a Saragossa en temps de la Uni6.

Tot aquest llarg fragment, des de la meitat del segon capitol - al-

menys- fins a la meitat del quart, presenta unes caracterfstiques que lliguen

be amb la idea d'un treball conjunt : sabre un ordit impersonal, detallat

fins a la profusio, amb rastres clars d'una elaboracio d'escrivania, coin s6n

els nombrosos documents intercalats30 o almenys ailudits,31 i uns tftols de

24. ACA, AR, reg. io88 , f. 70V.
25. ACA, AR, reg. 1276, f. 127.
26. D. GIRONA , Itinerari del rey en Mart i, AIEC , IV (1911 - 12), 125.
27. Cronica, cap. i1 , § 31, pag. 93. Sobre la data de les noces, vid . ROriques

de Bruniquer, I, 230.
28. Cronica, cap. tit, § 9, pag . 113. L'infant va fer testament a Soria el 16

de febrer (A. LEcov DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France avec le

Royaumc de Majorque (Paris 1892), II, 200-201), i Pere el Cerhnoni6s el conside-

rava ja difunt el dia 26 del mateix mes (ACA, AR, reg. 1248, f. 22v).

29. COROLEU, loc. cit. Va publicar-les una altra vegada RUB16, Docu-

ments, I, 263.
30. RUB16, Estudi, 530 ; i Cronica, cap. ni, § 7, pag. no ; § 65, pag. 16o

§ 66, pag. 162; § 122, pag. 188; § 140, Pag• 198; § 159, Pag. 2o6; § 183, jag. 220.

En el § 187, pag. 224, hom va oblidar d'incloure una Carta eque era molt bella

e ben dictada e ben complidab . Rubio i Lluch ja va fer notar (Estudi, 556)

que la ver916 d'una conversa entre el rei Pere i Jaume de Mallorca era identica

a la continguda en el Proc6s (Cronica, cap. in, § 163, pag. 210, i CDIACA,

XXX, 455).
31. Per exemple, Cronica , cap. 11, § 1, lag. 69; § 16, lag. 79; § 32 , Pag• 93,

cap. in, § 3, Pag. 106; § 12, Pag. 115 ; § 66, pag. 164; § 141, Pag. 200 ; § 157,
pag. 204 ; § 16o, Pag. 208; § 180, pag. 218; § 201, Pag• 234; cap. 1v, § 11, pag. 245.
Alguns d'aquests documents es troben copiats en els registres de l'Arxiu.
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6 R. GUBERV I DOMRNECH

sentor cancelleresca,32 hom distingeix details tan vius i tan personals que
revelen una inspiracio reial gairebe directa.33

Sobretot, el que fa pensar que aquesta part fou escrita d'una sola
tongada es 1'extraordinaria unitat de tema : fins saltant per damunt de la
divisio en capitols, tot es refereix a la qi estio del regne de Mallorca ; al
segon son exposats els precedents mes immediats ; al tercer, els fonaments
histories i els diversos esdeveniments de i'espoliaci6, i al quart, les darreres
temptatives del sobira desposseit. Aixo es facil de comprendre, aixi com
la important ]largada que la relacio assoleix, si hom recorda que, pels anys
en que fou redactat aquest llarg tros, el piet de i'herencia mallorquina pesava
molt en les negociacions amb Castella, Franca i Anglaterra per a resoldre
l'embolic diplomatic europeu del moment, i convenia deixar hen precisats
els motius i els incidents de l'ocupaci6. Al mateix temps, per esvair Cl
seu propi recel davant el perill d'una coalicio enemiga, el rei Pere es
complau a recordar que la clemencia de Deu 1'havia ajudat en altres
ocasions igualment diffcils.

Aquest es l'esperit que alena en els darrers paragrafs del capitol tercer,34
i tambe en aquest sentit havia d'aplicar-se l'erudita argumentacio del proleg.
Per aixd es probable que aquest darrer fos redactat tambe en aquests anys
de 1372 a 1374, malgrat que si ens fixem estrictament en 1'allusi6 als cinc
rein enemics,3' nomes podem assegurar que fou escrit despres de 1367,
1'anv de la vinguda del prfncep de Galles a la peninsula, o, a tot estirar,
despres de 1369, l'any de l'ensorrament definitiu de Pere el Cruel. Si
aquesta hipotesi fos encertada, el proleg hauria estat preposat a la petita
part de cronica fins llavors arranjada i que havia estat objecte de la carta
de que he parlat en primer lloc.

32. Un cardenal es anomenat aBernat, per ]a divinal Providencia tituli Sancti
Ciriaci in Thermis presbiter cardinalisn (Cronica, cap. III, § 56, pag. 157) ; un altre,
aBertran, del tftol de Sent March prevere cardenal» (cap. III, § 136, pag. 193). Al
llindar mateix del capitol segon, 1'adreca d'una carta a i'infant Pere hi es a penes
encoberta : ainfant En Pere, de RibagorSa e de Empuries comten (cap. u, § I,
pag. 69).

33. Remarquem, sobretot, l'incendi de Viver (cap. II, § 26, pag. 82-85), l'en-
trada del rei a Borriana (cap. II, § 30, pag. 90-91), el viatge a Avinyo (cap. Ii,
§ 37, pag. 100-102), i una colla de details de 1'expedici6 a Mallorca i al Rossellb.
Tal com va indicar Rubi6 i Much per als dos primers capitols (Estudi, 536 i
551), en tota aquesta part es poden veure diverses indicacions que palesen la
contribucio dels records del rei o de tradicions familiars ; n'esmentare algunes
com a exemple : aper moltes rahons e condicions, de les quals no volem parlar,
car serien longues d'escriure, (cap. 1I, § 4, pag. 71), ae d'aco no havem mes a
parlar)) (cap. III, § 4, pag. 107), asegons que despuvs nos fon retretn (cap. III, § 27,
Pag• 134).

34. aBeneyt ne fos nostre senyor Deus, qui d'aquests perills e d'altres nos
preserva per sa pietatr (cap. III , § 207, pag. 237).

35. Proleg, § 4, pag• 5.
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Estenent fins a 1'extrem el rastreig d'aquesta preocupacio pel problema

mallorquf, en trobem un esment al final del capitol primer, on s'anuncia ja,

de ben lluny, el tema del tercer ; 36 cal afegir, encara, que en el darrer

episodi d'aquest primer capitol, on es parla del recobrament de lativa des-

pres de la mort d'Alfons el Benigne, horn declara per dues vegades que fou

incorporat a la Cronica per voluntat del rei Pere,37 i aixo ens permet de

relacionar-lo amb el sistema de redaccio collective que assenyala la notable

carta que estic comentant. I no goso aprofitar l'argument que ofereix

aquesta mateixa carta quan diu

aque no haviem posat en escrit de nostres fetsb ;

entenent-la al peu de la lletra, aquesta frase confirmaria les conjectures

anteriors ; per l'abril de 1373 horn no hauria comensat encara la relaci6

dels esdeveniments del regnat de Pere el Cerirnonios, que s'inicia preci-

sament en el darrer paragraf del primer capitol.

IV

A la fi de 1'any 1374 el rei Pere va haver de sortir de Barcelona per

rebutjar la darrera escomesa de 1'infant de Mallorca, i a continuacio va

celebrar Corts a Lleida i a Tamarit, amb els Catalans i els aragonesos, res-

pectivament. Quan en tornava va descansar uns quants dies al monestir

de Sant Cugat, i des d'allf va trametre a Bernat Descoll, el dia 8 d'agost

de 1375, les seves famoses instruccions, el sentit de les quals queda molt

mes clay a la hum d'aquests nous documents.38

is evident, en primer lloc, que la Carta de Descoll, per desgracia des-

apareguda, no acompanyava cap esborrany de la primera part de la Cronica

per sotmetre'l a l'aprovacio del rei, sing que aquest ja la coneixia d'abans

i creia que no necessitava sing alguns lleugers retocs que omplissin els buits

que devia haver-hi. Quant a la resta, Descoll havia enviat solament uns

capitols, un pla general, potser molt detallat, perd no pas enllestit. En

aquell moment, doncs, homy devia haver redactat fins a mig capitol quart,

abans de parlar dels afers de la Unio a Saragossa, que Descoll devia com-

36. aH acf fenexen tots los fets del dit primer capitol e comencen los affers

del segon capitol en que 's tracte de molts affers qui's seguiren depuys que

from muntats a dignitat reyal tro al terser capitol en quiff es tractat en quina manera

fo procehit e feta per nos execucio contra lo rey de Mallorques (cap. I, § 55, pag• 68).

37. avolem que-n sia feta mencio en lo present llibres i per co ho fem scriuren

( cap. r , § 55, peg. 67 i 68). Cf. A. PAGES , en la Introduccio a la seva edici6, peg. Lxvir.

38. Vid. RUB16 , Documents , I, 263.
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8 R. GUBERN I DOA1ZNECH

pondre despres amb 1'ajuda dels records del rei, del proces de les Corts o
d'un resum contemporani que n'havia fet En Mateu Adria ; 3° a partir
d'aquest punt la Cronica oblida els fets del regne de Mallorca i en passa per
alt el moment culminant : la mort de Jaume III a la batalla de Llucinajor.

Des de llavors Descoll devia anar continuant la Cronica, no pas massa
de pressa , 40 perque les altres ocupacions del seu carrec el devien distreure
sovint . Per cert que, entre algunes obres que el rei li va encomanar de dur
a cap al Palau Major de Barcelona , hi figura, l'any 1376, la construccio d'un
estudi sobre la cambra del consell , 41 que potser podriem, relacionar remo-
tament amb la redaccio de la Cronica . Segurament Descoll va prendre'n
el carrec principal tenint a les seves ordres diversos ajudants; un Wells,
almenys, ens es conegut : el document del dia 7 de desembre de 1382, pel
qual el rei Pere concedia un donatiu de i.ooo sous , pels seus serveis in
scribendo cronicas nostras, a un escriva de l'ofici del mestre racional, que
Rubio i Much va identificar , corregint una suposada confusi6 de noms, amb
el propi Descoll , 42 anava dirigit en realitat a Bernat Ramon Descavall, el
nom, del qual es repeteix moltes vegades en els registres de Farxiu, tant
de la cancelleria corn de la tresoreria . 43 s clar que la imprecisa allusio

39. Recordem que les instruccions diuen « e si en res hi dubtats, per to debat que
deits quern, havfem a caragoca o per altra manera, lexats -hi espahi de guisa que
tota vegada se puixa continuarn . Coneixem 1'existencia d'aquesta relaci6 de Mateu
Adria per una carta que va escriure el rei a l'infant Pere, des de Saragossa , el 15 de
setembre de 1347 : «De tots los nostres affers d'esta terra fern fer, per lo feel secretari
nostre Mathew Adria, en un quern de paper , informaci6 clara axi corn s6n venguts
per orde depuys que partim de Barcelona , e aquesta entenem trametre a v6s e al
alt infant En Ramon Berenguer comte d'Arnpuries avoncle nostre e frare vostre molt
car, e als amats e feels nostres consellers e prohomens de la ciutat de Barcelona, qui
d'aso'ns han per lurs letres supplicate (ACA, AR, reg. 1128, f. 52r). Sembla, doncs,
que aquesta informaci6 havia d'esser altra cosa que la senzilla col4ecci6 de documents
notarials que es troba a la primera part del reg . 1490 de l'Arxiu.

40. No gaire rues enlla del punt indicat hi ha una al•lusi6 a l'elecci6 del castella
d'Amposta corn a mestre de 1'Hospital , que tingue hoc el setembre de 1377 ( Ruaio,
Estudi, 558).

41. Monts6 , 2-7-1376. El rei mana al procurador reial de Mallorca que trameti
a Bernat Descoll ] a pedra que li demani as obs de una obra que fa fer de una cambra
e T. estudi del nostre palau de Barcelonae (ACA, AR, reg. 1094, f. 56r; vid. tambe
reg. 1251, f . 139r ). Sobre altres obres encarregades a Descoll, vid . J. COROLru, Docu-
ments historichs catalans del sigle XIV (Barcelona 1889), 24.

42. RuB16, Documents , II, 263.
43. Una de les anotacions corresponents a aquest mateix donatiu es troba entre

els lliuraments del tresorer del mes de juliol de 1386 (ACA, ADMR, reg. 383, f. 77r).
El 18 de novembre de 1383 el rei li va concedir 30 florins pels Seus treballs en la liqui-
daci6 dels comptes dell banquers Descaus i Olivella (ACA, AR, reg . 1280, f. 29w), i uns
altres loo florins el 15 d'abril de 1386 , sense precisar el motiu (ACA, AR, reg. 1374,
f. 161r ). El seu nom, reduit de vegades a Bernat Descavall, apareix sovint en els
Ilibres de tresoreria per a indicar el pagament de les seves quitacions : 2 sous el dia,
i 150 sous annals per a vestit (ACA, AMR, reg. 380, f. 195r i 81r, i passim). A mes
d'aixo, sabem que era oriiind de Berga, i que va jurar corn a notari a Barcelona el
5 de juliol de 1380 (ACA, AR, reg. 1513, f. 15r).
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a cronicas nostras podria referir-se a qualsevol de les que devem a les afec-

cions historiques del rei Pere ; perd em sembla que el fet de tractar-se d'un

escriva que treballava a les ordres de Descoll, i fins la proximitat de la

data de la donacib a la de l'acabament de la prirnera redaccio, que cal

situar pels volts del setem:bre del mateix any 1382, ens autoritzen a creure

que Bernat Ranion Descavall va tenir alguna part en 1'elaboraci6 de la

Cronica de Pere ei Cerimonids. D'altra banda, es probable que aquesta

participacio fos molt redulda, i fins potser limitada a l'aspecte material de

la feina : en rigor, el verb scribere to aquest sentit en llatf medieval, i

sovint es oposat a dictare i cainponere, que es refereixen mes aviat al treball

de creacio ; i sabem, que el tresorer li atorga, alnienys quatre vegades,

9 florins

ipcr rao de diverses apoches e scriptures que feu per raho de mon offici..114

Per altra part, costa de creure que el rei Pere es desentengues del tot

de la Cronica, i es facil que hi intervingues periodicament per resoldre els

dubtes del seu collaborador, sobretot durant tin llarg perfode en que va

romandre a Barcelona, gels ant's 1377 a 1380. Aquesta possible influencia

del rei, mes o menys directa, es reflecteix sobretot en certs passatges del

capitol sise ; per darnunt de tot, en la relaci& de 1'alliberament d'Oriola, pel

desembre de 1364, que figura entre els fragments mes acolorits de la Cr6-

nica,45 i tambe en el paragraf que conta la llegenda de Ferran IV de

Castella - introdufda per la frase « segons que havem oft recomptar a per-

sones dignes de fe» - i parla del futur Enric III amb un lleu matis

d'ufanosa tendresa.46

Una doble allusio a la mort de la reina Elionor de Castella, filla del

Cerimoni6s,47 ens permet de situar la fi d'aquesta etapa amb l'acabament

de la prirnera redaccio, poc temps despres del setembre de 1382.

V

Un quant temps mes tard, per agencar definitivarnent el seu retrat el

rei Pere va emprendre una revisio a fons de tot el text, perd especialment

de la segona part, es a dir, dels capitols quart, cinque i sise ; alguns dels

44. Pel setembre de 1385 i pel febrer, juny i juliol de 1386 (ACA, AMR, reg. 381,

f. 87v; reg. 382, f. 94r i 2o4r ; reg. 383, f. 118).

45. Cap. vi, § 49-53, Pags. 380-388.

46. Cap. vi, § 2, Pags. 323-326. I,'infant Enric tamb6 es esmentat a la fi del

capitol (cap. vi, § 64, Pag• 399).
47. En els mateixos indrets indicats en la nota anterior . Cf. RUBIC , Estudi, 561.
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retocs efectuats tenen un caire tan personal, gair.cbe fntinr., que, com he dit
al comensament, hom hi ha reconegut la ma del rei. No cal dubtar d'a-
questa intervencio, pero si matisar-la d'una determinada manera.

Observant amb deteniment aquestes ampliacions del text ens adonarem
que gairebe totes tenen alguna relacio, pels fets que s'hi esnrenten o per
les persons que hi intervenen, amb el regne de Valencia, i en la majoria
figura el nom de Ramon de Vilanova, cavalier val'encia de la cort del rei
Pere : les primeres vegades, en els temps dramatics de la Unix," com a
mitjancer entre el rei i el seu avi Vidal de Vilanova, el yell conseller de
Jaume II ; despres, com un dels principals personatges del seguici reial en
alguns episodis que aquesta segona versiu eixampla considerablement.49
En certs afegits tot l'interes es acaparat pel seu nom : em refereixo al seu
paper en la repressio de la revolta valenciana ; 5° a petits detalls de l'itinerari
de 1'estol reial a Sardenya ; 51 a la seva anada a Valencia per a reforcar-ne la
defensa contra Pere el Cruel,` i a la seva participacio en 1'alliberament
d'aquesta ciutat, en una altra ocasi6. 53 I, encara , hi ha dos altres fragments
que poden esser relacionats, menys directarnent, amb ell : entre els cavaliers
que enimalaltiren durant 1'expedici6 a Sardenya, figura Rodrigo Diaz, que
despres va emparentar amb el servidor del rei Pere,54 i entre els que hi
moriren quan fou conquerida per Alfons el Benigne trobein un hom,onim
de Ramon de Vilanova,55 segurament el pare d'aquest.

Em sembla que tot aixo ens permet de creure que Ramon de Vilanova
va intervenir d'alguna manera en aquest moment de 1'elaboraci6 de la
Cronica, si mes no, ajudant a precisar la memoria del rei. Aquest mateix
ens diu que ese era nodrit tots temps ab ndss,5° i els tres carrecs que va
exercir a la cart van mantenir-lo sempre en estret contacte amb el monarca :
prim -r fou algutzir reial ; despres, tresorer de 1365 a 1370, i camarlenc

48. :E ... fem missatger entre nos e ell an net seu, qui havia nom Ramon))
(cap. Iv, § 40, gags. 267-268). Segurament tambe va intervenir en altres moments,
encara que flavors el seu nom no es expressat a la Cronica (cap. Iv, § 43, pag. 271,
i § 44, Pag• 273).

49. El combat de Mislata, el x348 (cap. Iv, § 55, pag. 281), i l'aixecament del
setge de Valencia, el 1364 (cap. IV, § 40-44, gags. 370-375).

50. Cap. Iv, § 61, pag. 286, i potser tambe el paragraf seguent.
51. Cap. V, § 39, Pag• 319.
52. Cap. VI, § 34, Pags• 362-363.
53. Cap. vi, § 40, Pags• 370-371.
54. Es va casar amb Ramoneta de Vilanova, probablement filla de Ramon (ACA,

AR, reg. 2003, f. jr). A part d'aquest parentiu, cal remarcar que els tres malalts
-Ramon de Riusech, Pere Bovl i Rodrigo Diaz - eren valencians (cap. V, § 38,
pag. 318).

55. Cap. 1, § 35, Pag. 49. Tambe aquesta vegada 1'ampliaci6 compren els noms
de quatre sensors valencians.

56. Cronica, cap. IV, § 40, pag. 268.
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des d'aquesta data fins que fou suspes per les Corts de Montsb de 1383 ; 57

per a servir aquest darrer ofici, mes encara que els altres dos, havia de

seguir el rei en tots els seus viatges.

Tot i haver-me esforcat molt a datar aquesta nova fase de la Cronica,

no he aconseguit altra cosa que forjar algunes hipotesis. Pages la situa

entre 1382 i 13 85,58 peril, en principi, no cal considerar-la necesslriament

anterior al nou encarrec del rei a Descoll de reprendre la redacci6,

fet alnb data de 13 de juliol de 1385,5' mes que mes quan no podem estar

segurs que la comanda fos acomplida tot seguit. De moment no tenim

altre limit cert que la mort del rei Pere, car sembla que aquesta va precedir

la de Ramon de Vilanova, tan Iligat a aquesta segona redaccio : una anotaci6

feta els primers mesos del regnat de Joan I l'anomena ((olim, camerlench)),

en lloc del ((quondam)) que solia acompanyar el nom dels difunts.80

Hi havia un detall que semblava perntetre d'avansar el terme a quo :

un passatge del quart capitol parla d'Arnau d'Erill, governador del Ros-

sellb, i la segona redaccio hi afegeix ulavorsn.B1 Segons J. Capeille, aquest

personatge hauria nlort el 1384, i l'hauria substituit Gilabert de Cruilles,82

i, per tant, podriem collocar la revisib despres d'aquesta data. Pero Arnau

d'Erill va regir els comtats poc temps., gels anys 1347 i 1348, i entre ell i

Cruilles, que fou nomenat realment l'any esmentat, s'interposen cinc altres

governadors.e3

Fallit aquest cam!, he esbossat tin itinerari del rei Pere per cercar-hi

alguns sojorns prou llargs per a fer possible la tasca de la revisib, i heus-los

aquf : es a Valencia i els seus voltants - Alzira, XAtiva -- del gener a

l'octubre de 1382 ; a Tortosa, del novembre de 1382 a 1'abril de 1383 ; a

Montsb, del maig de 1383 al febrer de 1384; despres segueix l'agitaci6 de

la lluita contra el comte d'Empuries i la rancflnia envers 1'infant Joan, amib

una inquieta temporada a 1'Emporda, i, finalment, el rei va restar a Barce-

lona des del desembre de 1385 fins a la seva snort, el 5 de gener de 1387.

Caldria ara establir, en la mesura que fos possible, l'itinerari de Ramon de

Vilanova, i les coincidencies d'ambdbs ens indicarien, amb forca seguretat,

la data de la segona redaccio ; de moment, segons les dades que tine, sabem

57. ZURITA, Anales de la Corona de Arag6n , llib. x, cap. 34.
58. Loc. cit ., pag. r,xxr.

59. RUB16, Documents , II, 281.
6o. ACA, AMR, reg. 790 , f. 26r. En tot el volum els dos adverbis s6n emprats

amb una gran precisib ; a mes, quan es referien a un difunt les anotacions hi s6n fetes

a nom dels seus hereus, cosa que no s'esdev6 en el cas del nostre personatge.

61. Cap. Iv, § 12, pag. 248.
62. Dictionnaire de biographies roussillonnaises (Perpinya 1914), 198.

63. S6n Guillem de Bellera, Francesc de Cervix, Ramon Alemany de Cervell6,

Arnan d'Orcau i Ramon de Perell6s . Aix! es despr6n , en part , d'altres articles de

la mateixa obra de J . Capeille ( gags. 9, 422 i 470).
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que Vilanova, que aspirava al mestrat de Montesa, era amb el rei al regne
de Valencia durant una gran part de l'any 1382,64 i despres va seguir-lo a
Tortosa i a Montso ; 65 mes tard, un cop perdut el carrec que tenia a la
cort, el seu rastre s'esborra, i es possible que visques retirat als seus dominis
valencians. Tot plegat sembla aconsellar de preferir, per a situar 1'es-
tabliment de la segona versio, 1'estada del rei a Valencia ; amb la qual
cosa aquesta versio seria gairebe immediate a l'acabament de la primera,
i quedaria confirmada la creenca de Pages que jo mateix mes amunt havia
deixat provisionalment en dubte ; al mateix temps caldria excloure qualse-
vol intervenci6 de Descoll, retingut a Barcelona per la revisio dels comptes
dels banquers Pere Descaus i Andreu d'Olivella, almenys fins a la pri-
mavera de 1383.86 Pero no cal excloure la possibilitat que la tasca de refer
la Crdnica tingues Hoc a Tortosa, o a Montso, on potser hague d'acudir
Descoll, perque a les Corts que s'hi celebraven es van debatre questions
administratives molt importants que podien demanar la seva presencia.

VI

Tot i que ara coneixem, a mess del de Bernat Descoll, tres noms nous
- es a dir, Arnau Torrelles, Ramon de Vilanova i Bernat Ramon Des-
cavall -- de les diverses persones que, cadascu d'una manera diferent, van
prendre part en la redaccio de la Cronica en les seves distintes etapes,
1'eirpremta que va estampar-hi el rei Pere es tan forta, que, per damunt de
1'aportaci6 dels altres collaboradors, dona unitat a un dels textos fonamentals
de 1.t nostra historiografia, i no seria just de regatejar-li'n l'atribucio. Aixi
ho va preveure ja fa molt de temps Gonzalez Hurtebise,87 a qui, de mica
en mica, horn ha donat la rao.

64. AUREA L. JAVIERRE, Privilegios reales de la Orden de Montesa en la Edad
Media, 35; sobre les seves aspiracions al mestrat, vid. tambe ACA, AR, reg. 1369,
f. 78v, i reg. 1370, f. 98r. El seu nom apareix en el manament d'una carta datada
a Valencia el 8 d'octubre de 1382 (ACA, AR, reg. 1280, f. 6r).

65. Va autoritzar 1'expedici6 de certs documents datats els uns a Tortosa, pel
mes d'abril de 1383 (ACA, AR, reg. 1282, f. 23v, 26r i 33V, i reg. 1104, f. 86r), i els
altres a Montso, pel juny i juliol del mateix any (ACA, AR, reg. 1282, f. or i loir).

66. Aquest treball durava, aproximadament, des de 1381 (ACA, AMR, reg. 379,
f. 185r i 211v).

67. La Crdnica General escri'ta Qor Pedro IV de Arag6n, RBC, IV (19o4), 188-214.
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DOCUMENTS

1
[Tortosa, i abril 1371].

Lo rey.
En Bernat des 'Coll Per tal que les croniques dels fets nostres sien conti-

nuades en la manera que•s pertany, nos havem deliberat de fer-les complir,

go es, del dia a ensa que fallen dels giiaerns de les dites croniques que vos tenits.

Per que•us dehim e manam que•ns facats saber clarament lo punt en que son

les dites croniques que vos tenits, e entro a qual dia e temps son continuades.

E aso per res no mudets o laguiets.

Dada en Tortosa, sots nostre segell secret, lo primer dia d'abril del any

.M.eee.Lxx1. Petrus, cancellarius.
Dominus rex mandavit michi Bernardo Michelis.

Fuit directa Bernardo de Colle.

ACA, AR, re. 1351, f. 123v-C,

2
[Barcelona , 3 abril 1373].

Lo rey.

Car cosi : L'altra dia reebem una Tetra vostra responsiva a la letra queius

escrivim de nostra ma per lo feit dels xm. sous que haviets dats a•N Arnau

Torrelles, cambrer nostre. E aquella entesa, vos responem que si ho hagues-

sets tengut per be, que per honor nostra e per los bons serveys querl dit Arnau

vos ha feits e fa, e per lo perill en que s'es vist per vostra honor, aquest no

deguera esser dels darrers. E vage•us to car, que aixi com vos trobavets plaer

com nos sopplicavem al Sant Pare e pregavem cardenals e altres qui•us pos-

quessen valer en haver lo bisbat de Valencia e traballavem per vos continua-

ment, que axf mateix trobarfein nos plaer que faessets per honor nostra aso

a que sots tengut. Per que•us pregam carament e affectuosa axf com podem,

que vos vullats donar loch que•1 dit Arnau haja los dits x' . sous, o en assignacio

o en renda o en qualque manera, que nos vos ho hajam que grahir ; car cosa

sera de que ns farets asenyalat plaer o servey.

E sapiats que nos pensavem esser aquf tost, e per lo matrimoni del Duch

e per altres afers queens hic son crescuts, no podem esser en aqueix regne

com nos pensavem. E per Sous ho trametem a dir, que hajats per escusat

de la anada que demanavets que fags a vos lo dit Arnau, car no-1 nos podem

partir ; e es la rao, que na haviem88 posat en escrit de nostres £ets, e era cosa

68. La leetra final es, en el manuscrit, una n. Pero observant en altres indrets

- en primer floc, en la carta que precedeix immediatament aquesta en el registre -

la calligrafia de 1'escriva que va copiar el document, m'he adonat que moltes vegades

redueix a dos els tres pals de la in, i llavors hom nomes pot distingir les dues lletres

per la major o menor amplada del signe. !n aquest cas el sentit sembla exigir m.
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que nos tenfem molt a cor e aquella que desijam molt que vinga a perfeccio, e
havem-ho comanat a certes persones , e lo dit Arnau es-ne una d'aquelles qui ab
nos ensemps continuament en certes hores hi entenem. Per quC us pregam
que•l hajats per escusat ; car coin fos a vos e nos lo-us demanassem, ente-
nem que•l nos trametrfets , per que la sua grAcia no deu valer menys per l'aturada
que fa ab nos , ans ne deu molt mes valer.

Dada en Barcelona, sots nostre segell secret, a u1 . dies d'abril del
any M .ccc.i, xx111. Rex Petrus.

Dominus rex misfit signatam.
Fuit missa episcopo Valencie.
ACA, AR, reg. 1239, f. 39r.

RAMON GUBERN i DOMl~NECH

Badalona.
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