
LA CRONICA DE MARSILI BHA INFLUIT EN LA
DARRERA REDACCIO DE LA CRONICA DE JAUME I?

Cada cop han estat menys nombrosos els erudits que creuen en la

prelaci6 del text llati de la crdnica de Jaume I respecte al text catala, i

sempre hi ha hagut erudits, fins i tot entre els partidaris de la prelac16

del text llati de Marsili, que han admes la utilitzaci6 per part del redactor

de la crdnica, sia el del text llati, sia el del text catala, d'escrits en vulgar

relatius al regnat de Jaume I. Manuel de Montoliu els havia fins i tot

batejats amb el nom de ((documents pre-marsilians)). I ja al comencament

del segle passat, Josep de Villarroya, el primer debellador de la interven-

ci6 reial en la redacci6 de la crdnica, admetia la possibilitat que els

escrits utilitzats pel redactor de la crdnica fossin notes deixades pel rei
mateix.' Hi ha encara, peril, en 1'estudi de les relacions entre els diversos

textos de la crdnica, una altra categoria d'erudits : la d'aquells que

sostenen que el text de Marsili ha influit en la darrera redacci6 del text
catala. Entre aquests erudits es troben homes tan prestigiosos corn I,lufs
Nicolau d'Ol,wer i Jordi Rubi6.

Rubi6, observant que en el Libre dels Feyts hi ha errors que no apa-
reixen en el Marsili, suggereix que poden Esser males interpretacions del

text llati (BRABLB, XXVIII (r959-6o), 359) .
Nicolau d'Olwer, en el seu treball fonamental titulat La Crbnica de

Jaume I i els seus ¢roblemes, publicat l'any 1926 en la revista dels
((Estudis Universitaris Catalans)) (pag. 85), escriu, a propdsit d'aquesta
questi6: a... No podem identificar el text X [el precedent catalh. del
Marsili] amb el Libre dels Feyts, que en moltes ocasions depen del
Marsili)).

Deixem de banda, ara com ara, la distinci6 entre la crdnica de

i. Vegeu el nostre discurs Josep de Vilarroya i la CrOnica de Jaume I. .Anuari
de 1'Institut d'Estudis Catalans., x965 (en premsa).
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2 FERRAV SOL171EVILA

Janine I tal coin existia abans que existis la cronica de Marsili, i el Libre

dels Feyts tal coin ha arribat fins a nosaltres, en el text del manuscrit

de Poblet de 1344, poseur per cas (edicions Agui16 i Casacuberta). No em

puc estar d'avansar, tanmateix, que no crec admissible la distinci6 : per

a mi tot es la mateixa obra. El que hi ha es que 1'obra pot haver tingut

mes d'una redacci6, coin la tingueren els Gesta Comitum Barcinonensium,

com la tingue la Cronica de Pere el Cerimonids - la cronica que, tot i

posterior d'un segle, caldria tenir constantment en compte per explicar-

nos molts dels aspectes de 1'elaboraci6 de la cronica del seu tresavi. I, coin

ien el cas de la Cronica del Cerimoni6s, crec que, si realment es certa lay

teoria, les diferencies entre el text pre-marsilia, diguenl-ho aixi, de la

cronica de Jaume I i el seu text post-marsilia, influit per Marsili, degueren

esser molt poques, i en cap manera no justifiquen la distincio entre l'un

i l'altre coin dues obres diferents i amb designacio o titol diferent ; de la

niateixa manera que no es consideren diferents la redaccio primitiva i la re-

daccio definitiva dels Gesta Comitum, i totes dues, coin algunes d'inter-

nledies que hi hagues, s6n designades amb el mateix nom de Gesta

Comitum, sense que hi siguin obstacle les grans diferencies que hi ha

entre les dues extremes. No cal dir, en el cas de les dues redaccions de la

cronica de Pere el Cerimoni6s, on el rei va introduir modificacions, banals

algunes, pero altres de molt intencionades, ben visibles en 1'edici6 critica

que en feu Amadeu Pages i que li publica la «Bibliotheque Meridionale»

de Tolosa (1941). Tot es Cronica de Pere el Cerimoni6s, fins al punt que

el seu editor ha pogut presentar-les foses, sense mes distinci6 que la

simple tipografica del tipus de lletra.

Mai no ens doldrem prou que Lluis Nicolau d'Olwer no arribes a

pablicar el text de les conferencies que, l'any 1922, feu sobre la cronica

de Janine I, sota els auspicis del Consell de Pedagogia de la Manconlu-
nitat, i es limites a donar-nos Particle dels ((Estudis Universitaris Cata-

lans)) abans citat, tot i fonamental coin hem dit que es. En les predites

conferencies, segons diu en l'esmentat article, presenta casos demostra-
tius de la seva tesi sobre la presencia del Marsili en el Libre dels Feyts,

mentre en Particle no en presenta sin6 un, que no resulta decisiu. Tampoc
altres autors, Jordi Rubi6 entre ells, 1'autoritat del qual tant pot pesar

en aquestes questions, no presenten exemples concrets en suport de Ilur
tesi, malgrat mostrar-se convencuts que hi ha casos en que el redactor
del Libre dels Feyts no ha entes el text llati de Marsili i 1'ha interpretat
malament. En voldriem, pero, proves irrefutables, que, si el fet es cert,
no pot esser que no hi siguin. Sols Manuel de Montoliu, en un article
publicat en 1'uAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans, l'any 1919, titulat

Fl manuscrit de Poblet i la Cronica de Marsili, confronts, a doble colum-
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na, el text catala i el text llati, i s'arrisca a treure consegiiencies de la

confrontacio en el sentit total de la prelaci6 del Marsili damunt el Libra

dels Feyts, perque aleshores Montoliu es trobava en aquesta etapa de

1'evoluci6 de les sever opinions sobre la cronica i els seus problemes.

I en el cas que ens ocupa, Montoliu creia demostrar que el text catala

derivava del llati. I, es clar, si demostrava el tot, demostrava la part ; es

a dir. les manlleutes fetes pel text catala post-marsilia del Libre dels

Feyts a la Croniea de Marsili.

Sigui'm permes de confessar, abans de passar endavant, que no

m'ha estat possible encara d'arribar a una conclusio sobre la tesi de Nico-

lau d'Olwer (la de Montoliu, coin acabo d'indicar, es molt mes amplia,

be que tambe la involucra). L'autoritat de Nicolau d'Olwer, i tambe la

de Jordi Rubio, pesen molt, es cert ; pero voldria poder arribar a una

convicci6 personal. No rebutjo la tesi en gi1esti6, pero tampoc no puc

decantar-me a admetre-la. Caldria una detallada confrontacio entre tots

dos textos, i aixo, com em feia observar un dia Coll i Alentorn, mentre

no hagi estat publicada la cronica de Marsili, sera dificultos i complicat.

Ja abans de la guerra, l'Institut d'Estudis Catalans, sota el patronatge

economic de la Fundaci6 Concepcio Rabell i Cibils, s'havia proposat

de publicar, convenientment encarats, el Libre dell Feyts i la cronica de

Marsili. Fins i tot, la priniera part d'ambdues era impresa. Despres la

publicaci6 resta empantanegada. Una altra publicacio que permet la con-

frontaci6 de que parlem es 1'estudi de Montoliu abans citat : a doble co-

lumna hi s6n donats els dos textos, en els capitols relatius a la pugna entre

l'infant Pere (Pere el Gran) i el seu germanastre bord Ferran Sanxis.

Aquests fragments publicats del Marsili poden fornir una base per a

intentar la confrontacio dels dos textos i arribar a alguna conclusio,

encara que sigui provisional. Pero, abans de passar a endinsar-nos en

aquesta tasca, conve que fern algunes consideracions de caracter general.

Com hem dit, l'argument en que es basa la tesi d'un coneixement

de la cronica de Marsili i de la correlativa influencia d'aquesta damunt

el text del Libre dels Feyts que ha arribat fins a nosaltres, es, segons els

esmentats autors, el fet que el redactor del Libre demostra, en diversos

indrets, no entendre el text Had al qual manlleva alguna frase. I la pri-

mera objeccio de caracter general que s'oposa a aquest argument es aques-

ta : z Ls admissible que el revisor del text catala, sobre la base del llati,

ignores fins a un tar punt aquest idioma que no sabes interpretar frases

sovint senzilles de Marsili, el llati del qual no es tampoc cap llenguatge

intricat o obscur? No cal dir si el dit revisor fos un erudit del tipus de

Jaume Sarroca, bisbe, al qual Montoliu atribuia la paternitat de la cronica,

o d'un Bernat Vidal, jurista, que Nicolau d'Olwer considerava com un
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4 FERRAN SOLDEVILA

possible redactor. Pero adhuc no concedint al revisor esmentat una tan
alta categoria erudita i convertint-lo en un escriva qualsevol, costa d'ima-
ginar que s'emprengues la tasca d'enfrontar-se amb el Marsili, estant fins
a un tal punt desproveit de coneixement del llati.

Una altra objeccio de caracter general. Si el text de Marsili hagues
influit en la darrera redaccio de la cronica de Jaume I, per foroa algun
dels afegits que Marsili feu, evidents, al text del Libre dels Feyts, com
l'ampliacio de la descripcio de les Balears, coin la curiosa referencia a
Julia l'Apostata, coin 1'ampliaci6 de 1'arenga del rei sarrai, coin la precisio
ille fioeticum versum referida al vers d'Ovidi inclos en el Libre com a
aautoritat de 1'Escripturau, etc., no hauria deixat de manifestar-se en una
forma o altra en el novell text en catala, i no recordem haver observat
cap mostra d'aquest fenomen, la qual obliga a pensar que el redactor de la
cronica desconeixia 1'obra de Marsili, encara que el manuscrit de Poblet
sigui posterior al manuscrit marsilia.

Aleshores, es dira, t coin explicar-nos aquestes anomalies del text
catala - foscors, mancaments de sentit o d'ordenacio, etc. - que han
estat interpretades coin a incomprensions del text Had?

Diverses explicacions foren adduibles, que podrien esser classificades,
segons les meves observacions, en aquesta forma: i) Algunes de les
anomalies presentades pels autors (Montoliu, singularment) com a enfos-
quidores del sentit de certs passatges o frases del Libre no tenen 1'abast
que hom ha volgut atribuir-los, fins a declarar inintelligibles els dits pas-
satges : es tracta d'alguna redaccio poc felic, treballosa o mal ordenada,
que, a vegades, no arriba ni a fer dubtosa la interpretacio. Si no fos per
la insistencia de Montoliu a declarar inintelligibles o foscos alguns dels
passatges denunciats, ni tan sods ens hi aturariem. 2) Algunes de les frases
considerades coin a derivades del Marsili, admeten igualment la conside-
racio contraria, es a dir, que poden esser, a la inversa, preses per Marsili
del text catala que segueix, i que, en consegiiencia, no constitueixen cap
excepcio. 3) Moltes de les anomalies que es troben en el text catala no
son degudes a una mala interpretacio, per part del revisor, del text llati,
sing que son degudes a una mala interpretacio, per part del copista, del
text catala que esta copiant, 1'escriptura del qual, evidentment, no sempre
arriba a entendre. 4) Algunes de les discrepancies entre tots dos textos, el
catala i el Ilati, no es deguda a una correccio malaurada del redactor del
Libre al text del Marsili, sing al reves. Posem ara alguns exemples de
tots aquests casos, exemples que acabaran d'aclarir-nos-els.

a) Exemple de iassatge Prou entenedor, declarat, sense Prou motiu,
inintelligible:
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•E sobre aso pregaren-nos que eixfssem rebre don Ferrando, qui

era nostre avoncle, e en Guillern de Montcada, qui era honrat horn, e

don Pero Ahones. E isquem-hi, e dixem-los que en dia d'hivern erem

e era tard, e que entrassem ab quatre o cinc cavaliers, e les altres com-

panyes que les enviassen per les aldees de fora. E aixf, con aixo degrem

fer, anam-nos-en a casa nostra, e ells romangueren a les portes de la

vila, que haviem fetes tancar ; e don Nuno e don Pero, a qui haviem

comanades les portes, meteren-hi tots quants ells se volgren, menys

de sabenca de nos. E entraren be dos-cents cavaliers, qui venien ab ells,

en Alagb..

Confesso que havia llegit aquest passatge, en les meves multiples

lectures de la cronica, sense que mai hagues hagut d'aturar-m'hi per

causa de cap dificultat de comprensio o per diversitat de possibles inter-

pietacions; fins que Montoliu, en confrontar-ne el text amb el del mateix

passatge del Marsili, i constatar que l'ordre de les clausules difereix,

declare. inadmissible el text del manuscrit de Foblet.

La sola dificultat que trobem en aquest paragraf os el degrein fer

en floc de degren fer, que sembla exigir el sentit, i que, corn Montoliu

mateix fa observar, un altre manuscrit del Libre, el que designa per N, in-

terpretA per degueren. La facil confusio de m i n, en que el copista del

manuscrit de Poblet can diverses vegades, explica senzillament Terror.

Pero Montoliu s'adona que Marsili estableix les clausules en un

ordre diferent, i que, en aquest ordre don Nunyo i don Pero son els an-

tecedents de ((ells romangueren a les portes de la vila), o sia 1'«ipsi reman-

serunt in porta villes, i com que el manuscrit de Poblet encara no ha

parlat dels dos personatges, Montoliu conclou que el manuscrit pobleta

ha alterat l'ordre de les clausules i arriba a modificar-ne 1'ordre adap-

tant-lo al de Marsili i donant, en conseq iencia, un text que ja no es

el del Libre dels Feyts, sino un text conjuminat per Montoliu adaptant el

Libre dels Feyts al Marsili. Pero aquesta ja es una altra giiestio. El que

ens interessa aquf es de fer observar que el sentit, tal corn presenta els

fets el Libre es no solament perfectament entenedor, tin cop esmenat

Terror del degrem per degren, sino perfectament logic. El rei encarrega

a don Ferrando, a Guillem de Montcada i a Pero Ahones que, llevat de

quatre o cinc cavaliers, que poden restar amb ells a Alago, enviin els

altres (be dos-cents) per les aldees foranes. I quan havien d'haver fet

aixo i el rei ja se'n va cap al seu alberg, don Nunyo Sans i don Pero

Ahones, a qui el rei havia encomanat les portes, fan entrar tants cavaliers

com volen. No veig que en tot aixo hi hagi cap dificultat. Marsili crew

oportfi de canviar l'ordre ; pero no es que s;gui necessari.

Un altre exemple, continuacio de l'anterior i forsa similar a ell, pero

encara mes significatiu. Es tracta del comens del § 22:

'4'



6 r'ERRAN SOLDEIVILA

uF puis , quan venc at maiti, anam oir missa a l'esglea major d'A-
lag6, e sus en la truna on cantaven los clergues , fo aquf don Ferrando,
e don Guillem de Montcada , e don Pero Ahones , e don Pero Ferrandes
dASagra e don Nuno , qui es pensaven que fos de la nostra partida,
mas emperu tots eren uns.,

La redacci6 del passatge no es felis, pero el sentit, malgrat la cons-
trucci6 defectuosa, on no apareix prou explicit el subjecte de es pensaven,
no ofereix dificultat. Suposant que el text primitiu no digues que ens
iensavenl, cosa forsa probable, i en aquest cas el subjecte seria el rei
inateix, ens trobem que, cenvint-nos al text, tal coin ha arribat fins
a nosaltres, el subjecte de es pensaven ha d'esser els cavaliers citats abatis
de don Nunyo, el qual fins aleshores havia aparegut estretament lligat
al rei 1 ara ens sorpren acordat amb els seus passats adversaris, so quo
justifica alhora 1'expressi6 es pensaven, i el comentari tots eren uns.

Doncs be, arriba Marsili i, segons el seu costunt, davant la cons-

trucci6 deficient, es disposa a posar ordre al paragraf. Ho fa a la sex a
manera, i el resultat n'es aquest:

((Mane facto, audivit rex missam in ecclesia mavori de Alagone,
et fuerunt in ambone cum clericis cantantibus, Ffernandus, G. de Mon-
tecatano, P. Aonesii, P. Ferrandez et Nunio, qui videbantur esse cunt
rege, set corda et manus cum illis erant..

Corn veiem, Marsili ha salvat la dificultat del subjecte de es pensaven

amb un videbantur referit, no coin l'es pensaven als tres barons citats pri-

merament, o sia 1'infant Ferran, Guillem de Montcada i Pero Ahones, sin6

a Pero Ferrandes i a Nunyo Sans. Pero aixi ha alterat una cosa que es

ben clara en el text catala i que esta perfectament d'acord antb els fets

histories, i es que la frase es refereix exclusivatnent a don Nunyo, no

a aquest i don Pero Ferrandes, coin cal deduir del text de Marsili. Fu

efecte : en el text catala la referencia esta en singular (((es pensaven que

fos de la nostra partida))), mentre que en el Marsili apareix en plural

(ugtti videbantur esse cunt rege))). Marsili ha vist, en el paragraf pre-

cedent de la cronica, que don Nunyo i Pero Ferrandes, per nnediaci6

de Lop Xinnenis de Lf ia, vassall de don Nunyo, s'han acordat antb els

altres tres, enemies intplacables de don Nttnyo ; i per aixo creu haver-los

d'encloure tots dos en In frase. Pero cal tenir en compte que, en paragrafs

anteriors, Pero Ferrandes d'Asagra ja apareix totalment at costat dels

Montcada, i que, per a] rei, que es el qui parla, allo que to Hies impor-

tancia, a116 que el fereix profundainent, es la traici6 del sett parent, en

defensa del qual lha menat una guerra contra aquells amb qui ara es con-

fabula contra ell. El ((tots eren uns)) del text catala respon molt be at
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sentiment del rei i al judici que Testament nobiliari en general li mereixia.

Mes encara, Manuel de Montoliu, que en el seu article citat sobre

La cronica de Marsili i el manuscrit de Poblet (pag. 297) posa aquest

passatge corn un dels que demostren la influencia (mes : la prelacio) del

Marsili sobre el Libre dels Feyts, es va trobar, en la seva edicib de la

cronica acompanyada de l'edicio del Marsili, que precisament en aquest

passatge hi ha una prova irrebatible de corn el bon dominica anava

seguint el text catala de la cronica. Ja Morel-Fatio ho havia posat de

manifest («Rivista de Filologia Romanza», I, 127), corn Montoliu mateix

assenyala. El fet es aquest : 1'audivit rex missam no es sing una correccio

ulterior del text amb una altra tinta, damunt el manuscrit del Marsili,

que, en realitat, el que diu es : audivimus missam. I el fet es repeteix

tot seguit : allf on el manuscrit deice videbantur esse nobiscum ha estat

corregit, tambe amb •una altra tinta, videbantur esse cum rege. Peri

aquest fet tan eloquent que, segons sembla, hauria hagut d'obrir els ulls

a Manuel de Montoliu, el fa encara aferrar-se a la seva tesi i anunciar

que en un prefaci a la seva edicib (prefaci que no arriba a escriure) pro-

vara de solucionar aquesta dificultat.

La cosa, doncs, no pot esser Ines clara i insistim en el nostre punt de

vista : no es tracta de cap traduccib deficient del text ilatf ni solament

de cap influincia ; es tracta, al reves, d'una interpretacio marsiliana del

text catala, que Marsili troba deficient i corregi a la seva manera.

b) Frases del text catala considerades com a derivades del text llati

que poden, contrariament, haver estat preses pet text Ilan at catala. -

Prenguem un dels exemples mes tfpics, l'iinic que concreta Nicolau en

el citat article La crbnica del Conqueridor i els seas problemes (phg. 85),

i que li fa escriure : nSovint hi ha details que semblen passats al catala

a traves del llatf, corn 6s ara aquell text de 1'Ars antandi, que Marsili

addueix, dient ilium poeticum versum i que el catala anomena "una auto-

ritat de l'Escriptura" corn si fos un text biblic».

Reproduim els dos textos.

Diu el Libre dels Feyts (§ 388) :

•E mandam nostra Cort als bisbes e als rics-hbmens, e faem-los ajus-

tar a 1'esglesia dels preicadors, e mostram-los la paraula , e llevam-nos

en peus, e comencam una auctoritat de l'escriptura que diu : Non minor

est virtus quam querere parta tueri.,

Diu Marsili (fol. 67") :

Congregatis omnibus aragonensibus ad curiam Cesarauguste, in

ecclesia ffratrum predicatorum, surrexit Rex, et stans assumpsit ilium

poeticum versum : Non minor est virtus querere quam p4rcta tueri•.
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Hom ha considerat que Marsili, erudit, podia con6xer el viers ovidid
i que, en canvi, Jaume I, llec, no podia de cap manera coneixer-lo, i
que, en consegiiencia, la prelacio corresponia al text de Marsili, no al
text catala. Pero, en primer floc, cal fer observar, i ningu no ho ha fet,
que sapiguem, un detall, en aquest punt, importantissim, i es que el vers
correcte es el Libre dels Feyts qui el dona, no pas el Marsili, que el
deforma, potser perqu6 li sembla mes vers. Endemes - i el dit detall ens
ho confirma - ningu no pot assegurar que 1'erudici6 marsiliana anes fins
a identificar el vers llati amb un vers de 1'Ars amandi d'Ovidi (llibre Il",
vers 13). Ws aviat haurem de creure el contrari. La sola cosa que el
text ens permet d'afirmar es que 1'erudici6 de Marsili el duia a constatar
o a sospitar que alli podia haver-hi un vers i, mes encara, que a116 no era
cap text biblic, cap autoritat de 1'Escriptura. Per aixo Marsili es limita
a qualificar- lo de poeticum versum, que no compromet a res i que salva
la seva responsabilitat. Ell trobava aquella cita en el Libre dels Feyts,
i procurava de sortir-se'n habilment.

Peril, es pot objectar i segurament s'objectara : si l'erudicio del do.
minica Pere Marsili no anava fins a saber-se de cor alguns passatges de
l'Ars amandi d'Ovidi, molt mes dificil es d'admetre que Jaume el Con-
queridor es trobes en disposicio de citar aquell vers. Pero a aixo cal
oposar que no es tracta d'adjudicar al rei una coneixenca directa d'aquell
vers. Jaume tenia un petit repertori de frases llatines : el tenia ell o el
tenia algun dels seus secretaris , escrivans o consellers : algun clergue,
si mes no. Li calien com a lema d'alguns dels seus discursos en Corts
(vegeu-ne d'altres en la mateixa cronica). Per a aquest que pronuncia
davant les Corts aragoneses de Saragossa, li calia, per a la tesi que volia
desenrotllar , alguna frase que fes referencia a la importancia de conservar
allo que ja s'ha adquirit. Es tractava de fer comprendre als aragonesos
que 1'ajut al rei de Castella Alfons X, en greu perill per 1'alsament dels
sarrains de Murcia i Andalusia, representava la preservacio - la conser-
vacio - dels propis territoris . La frase, el vers, el lema han estat ben
trobats. Possiblement, el vers ja havia estat utilitzat alguna altra vegada,
i cal saber per quins camins havia arribat al rei Jaume. Pero quan degue
arribar-li o en la forma en que 1i arrib^, ja se n'havia perdut la nocio de
1'origen, i alld, com la major part de les sentcncies en Ilati, apareixia
com una frase de les sagrades Escriptures. Marsili s'adona de Terror,
i no deixa d'esser un merit, no pas banal, per a ell.

En resum, doncs, aquest cas, que el mateix Nicolau presenta com
a caracteristic en el seu citat treball, no ens apareix com a prou provatori,
per a demostrar que el text del Libre dels Feyts depen a vegades del Mar-
sili, ans em sembla provatori del contrari. I la veritat es que Nicolau
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inateix no deixa d'atenuar la seva afirmaci6 amb un semblen poc segur :

uhi ha detalls que semblen passats al catala a traves del 1lati)).

c) Exemple d'anomalies degudes a males interpretacions d'un co-

pista que segueix, no el text llati, sin6 el text catala. - El manuscrit de

la Biblioteca Reial de Madrid i el manuscrit Ayamans, anomenat aixi

perquc pertangue a la biblioteca d'aquest noble, poden fornir-nos nom-

brosos casos d'aquesta mena. Vegem-ne uns quants :

En el § 26, el text correcte, parlant de la persecuci6 de Pero Ahones,

fa dir a don At6, en resposta al rei: Ferit s6 (manuscrit de Poblet).

Doncs, be : els manuscrits de la Biblioteca Reial i d'Ayamans transcriuen :

feniso. I aixo no pot esser mala interpretaci6 del text del Marsili, perque

eel text llati diu : ((Percussus sum)).

En el mateix § 26 dels manuscrits de la Biblioteca Reial i d'Ayamans,

trobem la frase : (los de la muntanya tiraven pedres, que eren companya

de don Pere Ahones contra los de don Artal e don Blasco)). I aixo, qua

pot semblar una mala interpretaci6 del llati, no pot esser-ho de cap ma-

nera, per la senzilla ra6 que aquesta frase no existeix en el Marsili.

El manuscrit de Poblet es limita a dir: ((tiraven pedres los de la com-

panya d'En Pero Ahones contra los de don Artal e don Blasco)).

Al final del Libre, darrer paragraf, els manuscrits de Poblet i de la

Biblioteca Reial diuen : as n6s cresque la malaltia)), i el manuscrit Aya-

Inans copia malament as n6s isque la malaltia)).

I quee direm de la manera corn el manuscrit Ayamans transcriu el

vers citat d'Ovidi? Recordem-ne el text correcte : ((Nec [o non] minor

est virtus quam quaerere parta tueri)). El manuscrit de Poblet el transcriu

correctament : «Non minor est virtus quam querere parta tueri)). En
,canvi, el Ianuscrit Ayamans es fa un embolic amb el querere, i trans-
,criu : «Non minor est virtus qua,n que sunt parta tueri)). I Terror no

prove de cap mala interpretaci6 del Marsili, sin6 de mala interpretaci6

del text catala que copia i que sovint tergiversa. L'errada ja ve de mes
lluny, i ja la trobem en el manuscrit de la Biblioteca Reial, que diu

-tambe que sunt, pero que admetria, aixi mateix una hipotetica lectura
.quesiuit.

d) Exeniple de disciepdncia entre els textos catala i llati deguda

a una correccid poc afortunada de Marsili at text del Libre dels Feyts. -

Diu el Libre dels Feyts (§ 28) : ((E sobre aco enviaren per En Guillenl

-de Montcada que vinguesn, i Marsili (cap. xvi) corregeix : ((Et misit

.Rex pro Guillelmo de Montecathanon.

Tots els manuscrits del text catala donen la citada llis6, que d6na
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com a subjecte de 1'enviaren l'infant Ferran, Pere Cornel i altres revoltats
contra el rei, tal com exigeix la realitat historica, perque Guillem de
Montcada n'era aliat. Marsili, que escriu a gran distancia dels fets, ho
ignora, i creu que es el rei el qui crida el Montcada en auxili seu. L'edici6
de Valencia tambe incorregue en aquest error, i tambe hi incorre Mont-
oliu, que esmena el text correcte del Libre dels Feyts. No es pot oferir
una prova mes contundent de la independencia - de la precedencia -
del text catala respecte al Marsili.

Insistim, doncs : ens sembla dubtosa la pretesa influencia del Marsili
damunt el text de la cronica de Jaume I tal com ha arribat fins a nos-
altres. Mes : ara com ara, ens decantariem a creure que es tracta d'una
confusi6 iniciada pel treball de Montoliu La cronica de Marsili i el ma-
nuscrit de Poblet, que pogue exercir mes d'influencia damunt Nicolau
d'Olwer que ell mateix no hauria mai imaginat, fins a un tal punt acos-
turnaven ambd6s erudits a discrepar.

Per la nostra part, la nostra creensa actual no ens impediria la rec-
tificaci6 oportuna el dia que, en Hoc de vaguer afirmacions generalitzades,
fossin presentades proves concretes, irrefutables, de la dependencia del
Libre dell Feyts respecte al Marsili.

FERRAN SOLDEVILA

Institut d'Estudis Catalans.
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