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DIETARI DEL CAPELLÀ D’ALFONS EL MAGNANIM 

 

 

 

 

ESTUDI PREMILINAR 
 

 

L’analisis de l’estudi de l’epoca i de la cronica del “Dietari del capellà d’Alfons el 

Magnanim” hem considerat convenient dividir-lo en dos apartats. El primer, dedicat 

a coneixer la personalitat i el regnat del monarca que dona nom a la cronica i l’entorn 

sociocultural del seu temps, i el segon, els aspectes concrets del “Dietari”, com son 

l’examen de l’obra i del seu autor.  
 

 

1ª. Apartat 
 

 

I. EL REGNAT DEL MONARCA ALFONS EL MAGNANIM (1416-1458) 
 

1. Semblaça biografica del Monarca. Denominat, Alfons III de Valencia, V 

d’Arago, I de Mallorca, I de Napols, IV pels catalans, naixque l’any 1396 en Medina 

del Campo i mori el 27 de juny de 1458 en Napols. Fill primogenit de Ferran 

d’Antequera i de Lleonor d’Alburquerque. Es casa en Valencia en 1415 ab Maria de 

Castella, germana del rei Joan II i filla d’Enric el Dolent. Succei a son pare, l’any 

1416 com rei de tota la Corona d’Arago. Monarca guerrer, i amant de les lletres i les 

arts, fon un gran mecenes de la cultura. 

 

Mori en 1458, als xixantaquatre anys d’edat, sent soterrat en Napols, i traslladats les 

seues despulles, dos sigles mes tart, al monasteri de Poblet. La seua esposa, la reina 

Maria de Castella va residir, gran part de sa vida, en la ciutat de Valencia, morint, 

tambe en 1458, uns mesos despres que el seu marit, en el Palau Real de  nostra ciutat, 

sent soterrada en el convent de la Trinitat,  que havia segut fundat l’any 1445 (1).  

 

La  biografia del rei Alfons ha segut elaborada i interpretada ab reflexos de 

sectarismes, segons la procedencia dels autors. Alguns han sentit una verdadera 

fascinacio per la seua persona; atres resalten  l’impopularitat que li professaren gran 

part de subdits d’Arago i Catalunya. La seua procedencia dinastica, els vintinou anys 

passats en Napols, la despreocupacio per lo que succeia en les terres hispaniques i la 

seua disposicio a solicitar subsidis per a materialisar les seues ambicions dinastiques 

han portat a afirmar a  A. Canellas que “es dificil cantar des d’Arago les glories d’En 

Alfons el Magnanim”. Els autors catalans reprochen l’iniquitat que condenà a 

Catalunya a les arbitrarietats d’una dinastia estrangera.  

 

Al contrari, els historiadors valencians s’han mostrat, ab prou unanimitat, a favor del 

Magnanim. S’ha  afirmat d’ell que fon “el mes valencià de tots els monarques de la 
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dinastia dels Trastamara”. V. Perales el definix com “un monarca distinguit, valeros, 

entenimentat,  prudent, generos, politic, discret, entes i savi”. Igual Ubeda destacà 

entre els aspectes mes significatius de la vida d’Alfons el Magnanim: la seua habilitat 

estrategica, el seu valor personal, la capacitat politica, el seu talent diplomatic, la 

facilitat d’oratoria, el seu amor a les arts i a les lletres, la magnanimitat que hi ha 

donat nom, la seua irresistible vitalitat humana i la fascinacio que degue eixercir sa 

presencia física sobre els demes ciutadants (2). 

 

Aixi mateix, s’ha dit d’ell que fon un home amable, de temperament equilibrat i 

innegable talent,  que possei un innegable desig de domini i una gran voluntat 

senyorial. Els seus contemporanis el veren com un esplendit rei en maneres i 

apariencies, valent, fort i cortes, que va saber envoltar-se d’escritors que difongueren 

la seua image de princep renaixentiste.   

 

La predileccio que tingue el Monarca pel Regne de Valencia no fon mes que el tribut 

de gratitut pagat a la lleialtat d’este poble, que a costa de grans sacrificis havia posat 

a disposicio del Rei una armada formidable per operar en les guerres d’Italia. En la 

ciutat de Valencia es casà ab la seua cosina Maria de Castella, residi temporades, 

mantingue cordials relacions personals i culturals ab prohoms valencians; a Valencia 

anira a parar, en part, la seua extraordinaria biblioteca i el mateix poeta Ausias 

March li dedicaria dos de les seues composicions poetiques, lo que justificaria 

l’estima del Magnanim per este Regne que li proporcionà soport economic per 

realisar els seus proyectes, en un periodo que el Regne de Valencia passava anys de 

prosperitat i vitalitat sociocultural, i que no tenia tan present les  reticencies que 

havien sorgit a la resta de la Corona d’Arago peninsular. S’ha arribat a escriure que 

Alfons el Magnanim fon l’ultim rei de Valencia ya que els seus successors no 

estigueren en contacte intim ab el poble valencià, ni rebreren d’un modo directe les 

seues inspiracions ni l’influix.  

 

Entre els colaboradors valencians del Monarca podem citar: el mariner Nicolau 

Valldaura, el mestre de Montesa Pere Centelles, Francesch de Bellvis, Joan Pardo de 

la Casta, Nicolau Jofre, Ramon de Corbera, Pere Maça i alguns humanistes i poetes 

assidus a la cort napolitana del Magnanim.   

 

El caracter d’Alfons fon fonamentalment hispanic, conseqüencia d’haver vixcut la 

major part dels seus primers trentacinc anys en terres de la Peninsula. Encara que 

residi en la cort napolitana, en ella abundaven els ciutadans procedents dels seus 

territoris de la Corona d’Arago i de Castella, impulsant la seua politica cultural. 

Dominava el castellà, coneixia el “romanç valencià” i el llati. Preferi utilisar el 

castellà, idioma que parlava ab major fluidea i claritat per considerar-lo la seua 

llengua materna, utilisant est idioma quan escrivia cartes del seu puny i lletra. 

 

Encara que en la llengua i en atres aspectes continuà sent un estranger en Napols, va 

descubrir un sentiment d’identitat en la seua terra d’adopcio. Gran enamorat de 

l’herencia classica, el descobriment de l’Antiguetat classica durant la primera 

expedicio que realisà a Napols cativà la seua imaginacio, fascinacio que no 

s’extingui  en toda la seua vida. Fon un rei simbol del Renaiximent. La seua actitut 

personal front als problemes del mon i de la vida aixi ho reflectixen.     
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L’estudios de la persona i regnat d’Alfons el Maganamin, Alan Ryder, el va 

descriure com “home que tingue mes virtuts que defectes. Els seus contemporaneus 

el consideraren un rei de cos sancer, esplendit en el comportament i en l’apariencia, 

brau, robust, cortes, generós, senyor de les seues terres i els seus servidors. Va cobrir  

les virtuts medievals ab un mant de princep del Renaiximent. Fon home de ciencia i 

cultura, un mecenes lliberal. El seu interes  abastà  totes les arts, estigue ben informat 

per l’estudi i tingue un gust refinat. El seu patronat fon generòs, cosmopolita, 

perspicaç i important mes alla dels seus dominis on es donava pas a una nova epoca. 

En definitiva, a lo llarc de la seua vida es guanyà l’apelatiu  de Magnanim que 

acompanya el seu recòrt per a sempre” (3). 

  

Visità el nostre Regne en numeroses ocasions. Carreres Zacares recull acorts del 

“Consell” referents a les festes que s’havien de celebrar en Valencia ab motiu del 

matrimoni del princep don Alfonso; les despeses fetes en les festes de la boda i de 

l’entrada de l’infanta donya Maria;  cartes dels “jurats” de Valencia a Alfons el 

Magnanim participant-li les festes fetes per la seua partida a Napols o ab motiu 

d’entrades del Magnanim a la ciutat de Valencia; “Crides” per a que participen els 

ciutadans  en els actes a celebrar quan venía el Rei a Valencia, etc. (4).  

 

Del seu matrimoni ab Na Maria de Castella no tingue descendencia. El conquistador 

de Napols segregà dita possessio de la resta de la Corona d’Arago al entregar-li-la al 

seu fill bastart En Ferran. 

 

 

2. Política mediterranea. Res mes cenyir-se la Corona, marchà a Napols a emular 

les proeses de Pere el Gran. Durant els primers anys del seu regnat Alfons segui 

l’orientacio mediterrania mampresa per la Corona d’Arago. Abordà la pacificacio de 

Cerdanya, enfrontant-se al poder naval de Genova i feu efectius els drets sobre 

Corsega que estava controlada pels genovesos. Estes accions no foren ben vistes pel 

“Consell Municipal de Valencia”, que presentà una protesta perque entenia que es 

podrien vore perjudicats els interesos mercantils valencians. Dit “Consell” interpretà 

que esta expansio mediterrania estava mes en funcio de l’ideal aristocratic de la 

Monarquia  que  dels interesos mercantilistes dels seus Estats, encara que contribuiria 

a costejar les despeses de les expedicions mampreses per fer realitat els desijos del 

Monarca. En contrapartida obtingue la creacio de l’institucio o carrec del Mestre 

Racional,  aprovat en les Corts valencianes de l’any 1419, que s’ocuparia de 

qüestions financeres del patrimoni real i de l’archiu real. 

 

Entre els personages valencians que s’enrolaren en les expedicions d’Alfons el 

Magnanim per la Mediterranea es citen a dos excelents poetes: Ausias March  i Jordi 

de Sant Jordi, que dedicaren composicions poetiques al Monarca. Del vat Ausias 

March sabem que s’incorporà molt jove al servici del Magnanim en les campanyes 

militars de Corsega i Cerdanya (1420-1422) i a atres expedicions per la Mediterranea 

i nort d’Africa (1425). Aixi mateix consta que Jordi de Sant Jordi fon fet presoner en 

1423, i estant en cativeri compongue un poema dedicat al “Rey virtuos, mon senyor 

natural”. 

 

Despres de la mort de la reina Joana de Napols en 1435 i el nomenament com hereu 

de Renat d’Anjou, el rei Alfons el Magnanim es llançà a la conquista de Napols, sent 
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derrotat i fet presoner a la batalla naval de Ponça per una aliança formada pel Papat, 

genovesos i Francesc Sforza, duc de Mila. Aconseguida la llibertat, i ara ab l’ajuda 

del duc de Mila, aconsegui ocupar Napols, entrant en la ciutat l’any 1443.   

L’ambicio d’un imperialisme mediterraneu d’Alfons el Magnanim fon que el Regne 

de  Napols es convertira en el centre neuralgic de la Corona d’Arago. Els seus somis 

de grandea imperialista no es veren realisats per les vicisituts politiques i les 

llimitacions reals.  

 

Els historiadors classics nos recorden que es celebrà solemnement el dia que entrà el 

rei Alfons III en Valencia, al  tornar  victorios de l’assalt a la ciutat de Marsella i 

trencà les cadenes que tancaven el seu port i se les emportà, junt ab el furtat cos de 

San Lluïs, bisbe de Tolosa, com boti de guerra, sent entregats dits trofeus a la 

Catedral Valentina.  

 

A lo llarc del regnat del Magnanim hague una vera sintonia entre el Monarca i el 

Regne de Valencia. Els valencians aportaren soldats, naus, comerciants, governadors 

i cantitats de capitals per a realisar les empreses politiques italianes. Alfons III de 

Valencia afavoria l’espenta mercantilista que es va desenrrollar al Regne i facultaria 

contactes ab la cort del Magnanim, fet que tindrà repercusio en molts aspectes, entre 

ells el cultural.   

 

 

3. Politica interior. El Rei preocupat per l’expansio mediterrania no prestà gran 

atencio als problemes interns. Tingue que intervindre per a resoldre problemes 

peninsulars derivats de les lluites fratricides dels infants d’Arago, Enric i Joan, en 

Castella, conseguint que se firmara una concordia entre els seus germans i combatre 

a don Alvaro de Luna. L’enfrontament se desenrrollà entre 1428 i 1430 i en el fons 

de la guerra subyaïa l’interes dels infants de conservar el seu patrimoni en Castella.  

 

Alfons el Magnanim declarà la guerra a Castella per a frenar les aspiracions de don 

Alvaro de Luna. El governador de Valencia, don Ximeno Perez de Torrella movilisà 

un gran contingent d’homens i el Rei donà el comandament a l’heroi valencià de la 

gesta de Marsella, don Joan de Corbera. Mentres tant, el governador d’Oriola, don 

Pere Maça de Lizana, conquistà Villena i frenà l’incursio per mar de tropes 

castellanes que havien desembarcat en Alacant. 

 

La guerra ab Castella, que no beneficiava en absolut a Valencia, afectà directament  

al nostre Regne per l’existencia de fronteres comuns. El flanc sur del Regne estigue 

defes per Pere Maça de Lizana, Joan Rotgla i atres cavallers. S’adoptaren 

precaucions en la mateixa Valencia, area meridional i punts estrategics de la 

geografia valenciana, organisant sistemes de vigilancia i cert control d’algunes 

comunicacions, tenint que contribuir la ciutat ab homens i aportacions economiques. 

 

Este rei guerrer i politic tingue que dedicar-se a posar orde en els seus dominis, i a 

consolidar l’autoritat governamental, puix havien sorgit oligarquies urbanes que 

s’havien  convertit en veritables senyors feudals i havien clavellat el poder politic. 

 

Poc abans de complir els cinquanta anys, Alfons el Magnanim havia conseguit 

realisar la majoria dels seus anhels. Ab la ment i el cos templat a la guerra i a la 
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política, passara la resta de sa vida tranquil i dedicat a donar ordens en els seus 

Regnes. 

 

 

4. Corts valencianes del regnat d’Alfons III de Valencia, el Magnanim. En el 

sigle XV continua incomplint-se el precepte foral de convocatoria de Corts. Marti 

l’Huma celebrà Corts nomes en una ocasio, dilatant-les de 1401 a 1407. Ferran 

d’Antequera retrasà les Corts valencianes fins l’any 1415.  Alfons III de Valencia  

celebrà Corts en 1417-1418 per jurar els furs i privilegis del Regne per la necessitat 

que tenia d’un prestam per a sufragar les despeses de les campanyes de Cerdanya i 

Secilia i tornà a reunir-les l’any 1419 i 1421, obertes per la reina Maria. Les 

numeroses convocatories estaven condicionades per la politica del Magnanim  als 

proyectes d’expansio del Mediterrani.  

 

Jurar els “Furs” i “provehir al bon stament e reformacio del regne de Valencia e 

mantenir en justicia e egualdat los habitadors d’aquell (...)” son els motius que 

induïren a Alfons III el Magnanim en 1417-1418 a convocar Corts. L’absencia del 

Rei en les celebracions de Corts valencianes i la reiterada peticio d’ajudes foren una 

constant en les Corts del regnat d’Alfons III de Valencia. A pesar de les protestes 

dels representants del Regne es formalisà el fet que foren convocades pel Lloctinent 

General, la reina Maria o per  En Joan, germa del Rei.    

 

Ademes de les reunides en 1419 i 1421, es celebraren Corts en Valencia en 1428, les 

quals es traslladaren a la poblacio de Morvedre. Un any mes tart es desenrrollaren les 

sessions de Corts en Traiguera i Sant Mateu. Novament se convocaren Corts 

Generals en 1435-1436 en Monzón, i Particulars en 1437-1438 en Valencia, i de nou 

en 1443-1446, ab suspensions i reanudacions a lo llarc dels tres anys que duraren 

dites Corts. 

 

Les primeres Corts Generals celebrades en el regnat d’Alfons III de Valencia es 

convocaren en 1417 i tingueren lloc en la “Seu” i en el Convent dels Predicadors de 

la ciutat de Valencia. Foren convocades a requeriment dels missagers de la capital 

del Regne. Diu el “Proemi” “Com a suplicatio dels missatgers de la ciutat de 

Valencia (...)”. La seua finalitat fon el compliment del precepte foral del jurament del 

rei  don Alfons el Magnanim per a ser reconegut com monarca del Regne de 

Valencia. A elles, assistiren representants del braç eclesiastic, militar i real. Entre els 

delegats d’est ultim estament hi havia “Jurats” de les poblacions de Valencia, Xativa, 

Morella, Alzira, Oriola, Castello, Borriana, Vilarreal, Alacant, Lliria, Castielfabit, 

Ontinyent, Cullera, Biar, Ademuç, Bocairent i Xixona (5).  

 

Martínez Aloy afirma que numerosos greuges presentats al Monarca foren examinats 

i reberen resposta del mateix, sempre ajustat als furs i a la doctrina continguda en 

ells: el fur d’Arago quedà sense aplicacio en el nostre Regne; la vila de Morvedre es 

va sotmetre a la jurisdiccio de la ciutat de Valencia; la de Lliria, que s’havia donat a 

l’Advançat Major de Castella, es reintegrà al patrimoni; els 20.000 florins presos de 

la Diputacio, en virtut d’un prestam votat per les Corts de 1415 foren tornats a la 

Generalitat, i les arbitrarietats dels oficials de la Corona i les extralimitacions del 

poder senyorial foren revisades (6).  
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En estes Corts se promulgaren furs, continguts en 23 rubriques, que Simó Santonja 

classifica en: 

a) Furs institucionals, que regularen assunts sobre oficis i eleccions; 

b) Furs judicials i penals, que establiren procediments sobre juïns, dilacions, 

execucio de sentencia i absolucio i remissio de penes; 

c) Furs d’indole economica, que reglamentaren qüestions sobre barandats, 

fabricacio i vendes de teles, prohibicions, i sentencia dels “amprius” de la ciutat 

de Valencia; 

d)  Furs concernents a professions, que contemplaven assunts relatius a meges i 

especiers, i a escrivans de la “cort” de la governacio; 

e)  Furs que reglamentaven qüestions sobre moriscos, com eren el rescat i les crides 

en torres, mesquites i atres llocs; 

f)  Furs de dret privat, que arrepleguen disposicions sobre el benefici de restitucio, 

demandes i obligacions, censals, l’exovar de la dona, qüestions testamentaries, 

esponsals i matrimonis clandestins, sobre la pau o treues i el guerrejar, 

disposicions sobre vestits, adreços i joies, etc. (7).  

 

Els estudiosos de les Corts valencianes, Martìnez Aloy, Sylvia Romeu, Muñoz 

Pomer i Simó Santonja, entre atres, consideren que en estes Corts Generals es 

dissenyà definitivament la Generalitat del Regne al autorisar  als diputats el 

nomenament del seus successors. Estos feren una oferta al Monarca de “cent 

huytanta nou milia florins”. El Rei acceptà l’oferta pero solicità reduir els plaços de 

recepcio per via de Generalitat. El Rei assumí, aixi mateix, el contingut dels capituls 

que anaven a configurar la constitucio de la Diputacio General del Regne (8) i se 

promulgà que foren electes: sis diputats, dos per cada braç; tres clavaris, u de 

cadascu estament; “administradors de les dites generalitats”; sis persones, dos per 

cada braç, que seran electes com “comptadors, hoydors e deffinidors”. S’establi que 

la Diputacio i els oficials electes permaneixquen en el seu carrec per tres anys.    

 

Les Corts de 1419, posades en dubte per alguns autors, foren convocades des 

d’Oropesa i es celebraren en el mes d’agost del mateix any en el Palau bisbal de 

Valencia. En elles, els parlamentaris valencians mostraren els seus desacorts en les 

empreses italianes mampreses pel Monarca i denegaren l’ajuda solicitada, llimitant-

se,  a soles, a otorgar un prestam al Rei. 

 

El contingut dels furs concedits en dites Corts regularen qüestions sobre “borregage”, 

“leuda”, naturalea dels titulars dels oficis, ordenacio dels contes i els processos de 

Corts valencianes, salaris dels notaris i escrivans de les corts, contenciossos de les 

poblacions d’Onda i Montesa, assunts referents a l’eleccio de representants de la 

“Generalitat”, sobre escritures falses, comisio a notaris, escritures notarials i la 

pragmatica sobre els censals. 

 

Les Corts de l’any 1421 foren convocades per la reina donya Maria, esposa del rei 

don Alfons, com lloctinent General del Regne. Les convocà des de Tortosa per a 

celebrar-se en la poblacio de Traiguera, traslladant-se posteriorment a Les Coves de 

Vinroma, i proseguiren  i finalisaren en Sant Mateu. No promulgaren activitat 

llegislativa nova i se reuniren en la practica finalitat de solicitar recursos per a les 

expedicions del Rei per la mar Mediterranea, objectiu que no compartien les Corts 

valencianas. S’acordà un subsidi de 22.000 lliures; una part d’esta cantitat se  

destinaria a pagar gastos per a fletar una nau, i la resta s’entregaría en monedes  
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d’argent i d’or al Rei. La recaudacio se faria  pel sistema de generalitats, encarregant-

se els diputatats d’aplicar els censals. La cantitat fon entregada al Monarca i se li 

suplicà que tornara a nostre Regne, lo qual va fer, transcorrit algun temps, en març de 

1424. 

 

Trobant-se en Terol celebrant Corts aragoneses, se desplaçà a Barraques, en territori 

valencià, segons ordenaven els furs valencians, per a convocar Corts valencianes. I 

des d’esta localitat  les convocà el 26 de giner de 1428 per a reunir-les en el convent 

de Predicadors de Valencia, on començaren, traslladant-se posteriorment, per culpa 

de la pesta, a l’iglesia de Santa Maria de Morvedre, on finalisarien en decembre 

d’eixe mateix any. 

 

El principal objectiu d’esta llegislatura fon expost  en el discurs de la Corona: evitar 

l’abaixada d’ingressos de les generalitats, la qual recaptacio era insuficient per a 

sufragar les  despeses d’administracio. 

 

El cos llegal d’estes Corts contenen la llista d’assistents dels braços eclesiastics, 

militar i real, i un total de 22 rubriques. En representacio del braç real o popular se 

personaren jurats de la ciutat de Valencia i de les poblacions de Xativa, Morella, 

Alzira, Oriola, Castello, Borriana, Vilarreal, Alacant, Lliria, Alpont, Castielfabit, 

Ademuç, Ontinyent, Cullera, Biar, Bocairent, Xixona, Penaguila, Corbera i Capdet 

(9). Eixerciren la funcio de testics el bisbe de Tortosa i els de Luna, Pallars i 

Cardona.  

 

Se concediren furs: 

a) Institucionals:  dictaminaren sobre oficials i aguasils, sobre el fet de ser 

nomenats cavallers, provisions sobre extrangers, sobre la prorroga i llicenciatura 

de les Corts; 

b) Judicials i Penals: reglamentaren delits i absolucio i remissio general;  

c)  Economics: abordaren qüestions relatives a censos, prohibicions, vestits, dret de 

crema, “amprius”, imposts de Burjassot i Benimaclet; 

d) Furs reguladors d’activitats professionals relatives ad advocats i procuradors, 

notaris i escrivans, meges, corredors; 

e) Furs de dret privat: els quals dictaren normativa sobre el dret de restitucio a 

menors, la dot, testaments, eviccio, l’adulteri, etc. (10).   

 

En estes Corts de 1428 tambe se solicità i votà un donatiu de 112.000 florins, els 

quals se’ls devia reduir 15.000 per devolucio de prestams concedits en anterioritat 

per la Diputacio. Se dictaren, aixi mateix, una serie de capituls sobre  els carrecs de 

diputats, clavaris, contadors i  els salaris dels oficials d’esta Institucio. S’ordenà que 

ni el Rei ni els seus magistrats pogueren confiscar els imposts de la “Generalitat” per 

causa criminal. 

 

Novament el Rei va tindre la necessitat de convocar Corts un any mes tart, en 1429; 

puix els recursos de la Monarquia estaven esgotats per les despeses que originaven 

les lluites en Castella. Foren convocades des de Peniscola, s’iniciaren en Traiguera, 

traslladant-se a Sant Mateu i se dissolveren  en decembre del mateix any. A peticio 

del Rei, se li va fer una oferta de contribuir ab tropes de mil homens a cavall i  
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s’aprovà que el subsidi se recaudaria pel sistema de contribucio directa sobre els 

individuos de cada estament, en funcio dels seus bens.   

 

En absencia del Monarca, la reina Maria de Castella, esposa del Magnanim, convocà 

Corts Generals dels territoris hispanics de la Corona d’Arago des de Çaragoça en 

1435 per a celebrar-les en Monço i  que se prolongaren en l’any 1436. Les reunions 

esterils i les discrepancies prevalgueren sobre el contingut llegal. L’objectiu principal 

que es perseguia en esta convocatoria fon aconseguir dels parlamentaris: armar sis 

naus i trescents homens que el rei  don Alfons requeria per a les seues campanyes en 

l’Italia. Les Corts Generals una vegada finalisades se convertiren en Corts Particulars 

per als territoris que configuraven la Corona d’Arago,  continuant en Alcanyiç, les 

d’Arago, en Morella les valencianes, i en Tortosa les catalanes. Les valencianes 

convocades per  l’infant don Joan, foren traslladades de Morella a la ciutat de 

Valencia. No es coneix text llegislatiu, ni oferta alguna d’esta convocatoria.  

 

Novament el Lloctinent General, l’infant don Joan de Navarra des de Castielfabit 

convocà Corts per a l’any 1437, a celebrar-se en la “Seu” de Valencia, finalisant-les 

en 1438. Hague una solicitut  d’armar dos galeres i  de certa cantitat de florins i la 

consegüent protesta dels tres braços. 

 

Les Corts de 1443-1446 foren convocades per la reina donya  Maria des de la vila de 

Traiguera per a celebrar-les en el Palau Real de Valencia, allargant-se fins decembre 

de 1445, sent  prorrogades despres  per don Joan, rei de Navarra i Lloctinent General, 

finalisant les sessions en 1446. L’edicio dels Llibre dels Furs de Palmar (11) conte 

els furs nous aprovats. 

 

En el text foral es consigna el “proemi” habitual i la relacio d’assistents dels tres 

braços. Entre els representants del braç militar apareix la figura del “cavaller poeta” 

Ausias March i noms de notables  personages de la societat valenciana del sigle XV. 

Els representants del braço real procedien de Valencia, entre ells el doctor en lleis 

don Pere Belluga, i de les següents poblacions del Regne: Xativa, Sogorp, Oriola, 

Morella, Alzira, Castello, Borriana, Vilarreal, Lliria, Castielfabit, Ademuç, Alpont, 

Ontinyent, Alacant, Alcoy, Penaguila, Biar, Cullera, Corbera, Bocairent i Capdet 

(12). Localidats importants del Regne, i que repetien la seua presencia en les 

succesives Corts celebrades en el regnat d’Alfons III, el Magnanim, de Valencia.  

 

El cos llegal aprovat en eixes Corts conté 20 rubriques, una provisio a suplica del 

braç real i tres a suplica del braç militar. El jurista Simón Santonja lo classifica en: 

a) Furs institucionals, que regularen l’excarcelacio, l’amparament general, 

contractes relatius al rei; 

b)  Furs judicials i penals, com la renuncia a reclamacio, acusacio o denuncia de 

delits, eixecucio de sentencies, “guiages”, audiencia als presos, sobre consuls, 

procuradors fiscals, l’acte de guerrejar, usures; 

c) Furs de caracter economic, que arrepleguen provisions sobre els bens no 

alienables, violaris, indumentaria, “amprius”, censals; 

d) Furs relatius a professions u oficis, que reglamentaren assunts de notaris, meges, 

boticaris i especiers; 

e) Furs sobre els sarraïns, que ordenaren qüestions sobre el seu establiment, 

movilitat,  bens, herencia, etc., i  

f) Furs de dret privat (13).  
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En estes Corts se decretaren  nous drets reals sobre importacions, exportacions i   

atres actes economics. 

El regnat d’Alfons III de Valencia durà 42 anys. Podem dividir-lo en dos etapes: la 

primera, des de que va accedir al trono en l’any 1416 fins les Corts celebrades en 

1428, es una etapa en la que el Rei prestà gran atencio  als assunts referents al  Regne 

de Valencia. La segona, comprendreria la resta del seu regnat, fins 1458, any  en que 

muigue, sa preocupacio i interes es centrà, prioritariament, en la politica 

mediterranea i napolitana, confiant el govern dels Estats de la Corona  d’Arago al seu 

germa l’infante don Joan, rei de Navarra. La presencia de la reina Maria en Valencia 

i les constants embaixades i relacions entre el Regne de Valencia i Napols paliarien, 

en part, sa prolongada absencia.  

 

L’absentisme del Rei va fer que el nostre Regne, despres de concloure les Corts de 

1446, quedara en mans dels magistrats reals, els quals incompliren preceptes forals i 

esquivaren convocar assamblees regnicoles, lo que  va a induir, al juriste Pere Joan 

Belluga,  a asseverar que la Justicia havia fugit del Regne en el Rei. 

 

 

5. Prestams de la ciutat de Valencia a Alfons el Magnanim. Les necessitats 

economiques del Monarca el portà a solicitar de la ciutat de Valencia, al menys, 

deneu prestams per a financiar la seua politica. La quantia d’eixos emprestits pujaria, 

com ha estudiat Sevillano Colom (14), a mes de dos millons i mig de sous de reals de 

Valencia. 

 

Els motius de la peticio de numerari no sempre s’expressa en la seua solicitut. A 

vegades s’envolten baix l’expressio “pels greus i arduus negocis”. Dels que se 

n’especifiquen es deduixen les llinees generals de la seua politica: per a l’organisacio 

d’una armada contra els moros en servici de Deu i exaltacio de la Santa Fe i en 

defensa de les Illes; per causes de la guerra mantinguda en Castella; per a fer front a 

un viage i reclutar gent d’armes que formaren sa guardia, etc. Pero els mes 

numerosos i importants foren motivats per l’expedicio i conquista del Regne de 

Napols.  

 

El volum dels emprestits concedits a Alfons el Magnanimo estan resenyats en la 

documentacio “Bilance y cuenta de los préstamos hechos por la ciudad de Valencia 

a la Regia Corte desde el año 1426 hasta 1560. Hecha de acordio con la dicha 

insigne ciudad de Valencia” (15).   

 

En dita font documental s’indica: 

1) El rei a qui se concedix el prestam; 

2) La cantitat prestada; 

3) La data que el “Consell de la ciutat” l’acordà i el reconeiximent del deute; 

4) En ocasions, el motiu de l’emprestit. 

 

La documentacio traslluix el prestigi del “Consell municipal” i dels “jurats” de la 

ciutat de Valencia. Ells deliberaven i decidien els prestams solicitats pel Monarca, no 

sense fer recorts substancials, o mostrant la seau llealtat i llargaria, pero no el 
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servilisme ni la dilapidacio dels recursos de la ciutat. Dits representants  havien segut 

elegits en el proposit de servir-la i no de subjugar-la.    

 

Sevillano Colom arreplega la relacio dels emprestits otorgats, constatant  la data, la 

cantitat concedida i a vegades el motiu.  

 

De tots estos prestams otorgats al Monarca durant el seu llarc regnat es deriva que la 

ciutat de Valencia, en la seua riquea i floreiximent economic, es convirtix en banquer 

d’Alfons el Magnanim. L’aportacio de diners per part de la ciutat, i de mercaders, 

homens d’armes, artistes i persones cultes feren de la conquista de Napols i del 

regnat del Magnanim una empresa de signe predominantement valencià. L’esplendor 

cultural de les arts i les lletres valencianes en el sigle XV en la ciutat i Regne de 

Valencia, en part, estigue en funcio de les excelents relacions entre Napols i el Regne 

de Valencia i en l’aportacio de prohomens valencians que ocuparen carrecs i serviren 

en la cort del Magnanim en Napols, sent nexos d’unio en esta estreta relacio, el 

Monarca, que va residir durant gran part de sa vida en Napols, i la reina donya Maria 

que vivia en Valencia. 

 

 

6. Monarca renaixentiste. Una de les facetes que caldria resaltar d’Alfons el 

Magnanim es que es senti i actuà com un verdader monarca del Renaiximent (16). 

Un llibrer florenti de finals del sigle XV, Vespasià de Bisticci, senyalà que els 

homens de ciencia del seu temps  havien disfrutat de dos excelents benefactors: el 

papa Nicolau V i el rei Alfons. L’archiver real en Arago en temps del Magnanim, 

Pere Carbonell, escrigue al respecte “Estem assaonats als usos barbars; no teniem la 

suavitat i elegancia que alguns tenen hui. Per aixo tots estem en deute  en  el rei 

Alfons qui nos ha despertat d’esta manera i nos ha mostrat el cami per a aprear, 

compendre i aconseguir tot el be i el tesor que comporten les ciencies mencionades, 

especialment l’art de l’oratoria i la poesia”. 

 

Atres testimonis coetanis ratifiquen estes asseveracions. Es plorà la mort del Rei en 

el següent epitafi: “Les Muses jauren en Alfons en la seua tomba” i s’afirmà que en 

el deces del Rei  “L’esperança dels homens de lletres s’ha extinguit totalment”. 

 

El rei Alfons fon un gran amant i protector de les lletres. Tingue al seu servici 

homens de totes les branques del saber. Estimà i recompensà a qualsevol intelectual 

que donara mostres d’ingeni. La seua cort napolitana fon seu cultural de primera 

magnitut. Este sentiment per la cultura fon impulsat en l’ultima decada de sa vida, en 

part, per Antoni Beccadelli, mes conegut pel nom de Panormita per ser natural de la 

ciutat de Palermo, el qual desempenyorà el carrec de secretari del rei  i mestre de 

ceremonies lliteraries. El proposit perseguit, fonamentalment,  fon l’enardiment del 

Rei i el convertir la seua cort en un foc on s’harmonisaren les diverses facetes 

culturals: la lliteraria, l’artistica, la filosofica, la cientifica, etc. L’actitut de la cort 

napolitana va atraure a intelectuals de l’epoca, be per que es veien recompensats i 

financiats,  o be per l’ambient regnant en el cercol cortesà.   

 

Dos obres narren les actividats desenrrollades pel Monarca en el seu regnat: De rebus 

gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorum libri decem (1455), 

en la qual es relata els fets del Rei en Italia seguint l’estil llatinisat de Cesar de qui 

era un gran admirador i on el Rei es presentat com una figura publica i home d’Estat,  
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i l’obra titulada De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum et Neapolis - sobre les 

sentencies i fets d’Alfons, rei d’Arago i Napols -, escrita per Beccadelli, i publicada 

tambe l’any 1455. En esta obra es presenta al Rei per mig d’anecdotes destinades a 

enaltir el seu talent i personalitat. Tant una com l’atra foren redactades com era  

preceptiu en llati, seguint models clasics que alineaven al seu personage en els de 

l’Antiguetat. Estes biografies son les que han servit fonamentalment per a fer 

posteriorment una valoracio del Monarca. Coneguts els objectius dels autors i el 

beneplacit del Rei,  caldria preguntar-se; ¿Fins a on es veraç, la versio que els autors 

nos oferixen  del Monarca?, ¿Es real la versio que els autors nos presenten en 

l’ultima decada de la seua vida d’una figura de heroe, beneïda per la virtut cristiana, 

trat accesible i inteligencia incisiva? 

 

Segon A. Ryder, l’image que nos proporcionaren els seus biografs s’aproxima prou a 

la realitat, encara que s’exagere en algunes afirmacions  i es faça una seleccio de 

detalls per a transmetre un retrat mes idealisat.  

 

L’apreci que  va sentir el Monarca pels llibres quedà posat de manifest en un 

memorable decret que prohibia l’exportacio de llibres. En ell, elogià la sapiencia i els 

beneficis que confieren als subdits en totes les esferes de la vida, contenint 

verdaderes lliçons que n’hi ha que deprendre, i resalta l’eixemple dels classics, 

algunes de les seues vivencies son d’aplicacio i tenen vigencia, per allo els llibres hi 

ha que conservar-los i fer acopi de l’art i la ciencia que podem trobar en ells i que 

contenen  la clau de la condicio humana. Per a impedir el bandeig de tal tesor 

proscriu  que els mercaders puguen traure llibres del seus regnes sense llicencia 

especial. Als estudiants que viajaven a l’estranger se’ls requería que depositen alguna 

fiança per a garantisar la devolucio dels llibres que s’emportaven. 

 

El mateix Alfons el Magnanim adoptà la divisa “Vir sapiens dominabitur astris”, 

lleyenda inscrita en un llibre; convertint-se en el primer dels princeps seglars en 

portar “el saber” com “insignia”. 

 

A. Ryder, que ha estudiat la vida i l’ambient cultural de la cort napolitana en les 

seues obres: El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo y Alfonso el 

Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), assevera que l’afany per 

ampliar i enriquir sa biblioteca es va convertir casi en una obsessio. Fixà l’atencio en 

els diversos mercats de venda de llibres. En Espanya va adquirir eixemplars de 

coleccionistes despres de la mort d’alguns d’ells. L’arquebisbe de Çaragoça va rebre 

ordens en l’any 1433 de reservar les peçes “millors i mes belles” deixades per 

Esplugues i  Francesc Sarçola. Se li encomenà al diputat governador de Valencia que 

enviara les epistoles de Seneca en provençal “per a nostre plaer i delectacio”. Est 

ultim encarrec dona l’impresio que no dominada en soltura el llati i preferia llibres en 

llengues “romançes”, recomanant que, obres “aptes per a la biblioteca real”, foren 

traduides de llati a “vulgar sermone”.  

 

S’ha dit que quan les seues tropes saquejaven alguna ciutat procuraven regalar-li 

qualsevol llibre que pugueren trobar per ad afalagar la seua sensibilitat.  

 

La plantilla de la seua rica biblioteca ana ampliant-se conforme aumentaven els seus 

fondos. Va incloure en ella: copistes, miniaturistes i un enquadernador  per a produir 
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bellisims volumens. Un visitant de la biblioteca, que tingue ocasio de contemplar-la  

en 1453, any en que es catalogà, escrigue que estava “proveïda d’innumerables 

llibres”. 

Dignitats de l’Iglesia i persones d’Estat, sabedors de l’aficio d’Alfons el Magnanim 

pels llibres, contribuiren en donacions a enriquir sa biblioteca.  

 

La reina Maria, esposa seua, no fon aliena ad esta aficio. En l’any 1445 tenia a Sant 

Huc de Lincoln copiant en Valencia “en una excelent caligrafia i sobre un bon 

pergami”.  

 

La rica biblioteca del Monarca fon una institucio en el seu regnat. Pero no sols era 

una estanteria de llibres i  refinats codexs sino tambe un lloc d’estudi i treball per a 

homens preocupats per les lletres i les arts.  

 

L’humaniste Valla, a encarrec del rei Alfons, redactà el tratat Gesta Ferdinandi regis 

Aragonum, pensat com una introduccio a l’historia del Magnanim. No obstant, 

l’encarrec no fon del gust de Valla, puix sols disponia com obres de referencia de 

l’historia espanyola la Crónica General de don Alfons X, el Savi, i una “cronica”, 

que arreplegava fets des de l’any 1416 al 1442, escrita pel mege real Gaspar Pelegri i 

que Valla va preferir obviar, de manera que tingue que recorrer als recorts de “alguns 

vells desmemoriats” per a compondre el llibre.   

 

L’historia ocupà un lloc important en les preocupacions lliterarias de  la seua cort. 

Les gestes del Magnanim foren narrades per diversos autors. Facio en 1455 va 

concloure en deu llibres l’obra De rebus gestis. En el mateix any Panormita nos llegà 

De dictis et factis. En 1456 el rei don Alfons havia fet copiar per a la biblioteca una 

historia vernacula Gesta del realme di Napoli.  

 

Conseqüencia dels contactes que el Rei tingue en els humanistes italians s’impregnà 

de l’entusiasme que professà per les traduccions de texts grecs i hebreus. El 

desconeiximent d’estas llengues fon un estimul per a eixercir el patronat en les 

tasques traductores. 

 

S’ha escrit que “si haguera existit un atre papa Nicolau i un atre rei Alfons no hauria 

quedat per traduir ningu llibre escrit en grec”. Esta afirmacio reeix l’importancia que 

tenen els mecenes com protectors de la cultura, i concretament el paper que 

compliren els citats en l’epoca del Renaiximent. 

 

La cantitat de volumens que han aplegat a nostres dies, despres de les dispersions que 

ha patit la biblioteca, i les referencies que es disposen, a pesar d’haver segut 

devastats els archius napolitans, es una  prova evident de la riquea i cantitat de llibres 

que va reunir Alfons el Magnanim en les dependencies de Castelnuovo. 

 

A. Ryder indicà que com centre viu d’erudicio, la biblioteca fon util per a  l’educacio 

i l’investigacio. El Monarca pensava que Napols necessitava un centre, similar als 

coleges de Florencia, on la joventut es poguera encervellar de les noves corrents 

lliterarias i de l’esperit de l’Humanisme. Eixa preocupacio  es la que li va induir a 

organisar velades lliteraries en Mesina a la joventut de la ciutat i a crear en l’any 

1443 un colege permanent dins de la biblioteca, supervisat per bibliotecaris i ates per 

membres competents de l’entorn real, com testimonia que el capellà del rei, Melchor 
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Miralles, “Magister Artium” i llicenciat en Teologia, impartira docencia  de 

gramatica.    

 

Els intelectuals de la cort napolitana foren els inductors de l’entrada en Espanya de 

les corrents humanistes del Renaiximent italià. Quan els nobles castellans que 

acompanyaren a Ferran a Arago establiren contacte en la tradicio trobadoresca de 

Provença, el resultat fon el floriment de sa tradicio poetica. Concretament, son tio 

Enric de Villena que, havia traduit la Divina Comedia i l’Eneida a la prosa 

castellana, tambe fon l’impulsor d’animar l’arte del trobador i escrigue el primer 

compendi castellà sobre la poesia, Arte de Trovar.  

 

La cort del jove Monarca era visitada per versificadors cortesans. Entre ells Ínigo 

López de Mendoza, mes tart marques de Santillana. En la lluntana Castella, este 

companyer de joventut del rei Alfons, redactaria mes tart La Comedieta de Ponça, 

inspirant-se en la batalla de dit nom.  

  

El poeta valencià Jordi de Sant Jordi, enrolat en l’expedicio de Santa Fe, trobà nova 

inspiracio en la poesia vernacula italiana, i adoptà el model petrarquia per a 

compondre un poema, en llengua valenciana, dedicat a don Alfons, estant en cativeri, 

al ser fet presoner el poeta en 1423. Poema que finalisa en la següent “Tornada”:  

 

                         Rey virtuos, mon senyor natural, 

 tots al presen no us fem altra demanda 

 mas que us recort que vostra sanch real 

                        may defalli a qui fos de sa banda   (17). 

 

La poesia ausiasmarquiana traslluix sentiments i circumstancies que inspiraren la 

seua creacio. 

  

L’afecte que profesà  Ausias March al rei Alfons el Magnanim es manifestà en una 

serie de composicions que el poeta li dedicà. La titulada “Vengut es temps que sera 

conegut” (18) versa sobre el corage davant de la mort. Ensalça a qui sacrifica sa vida 

per un gran be i per l’interes de tots. Es felicita de viure en una epoca en que 

ocorregueren fets importants, on el Rei es festejat, pero tambe temit perque creuen 

que pot aplegar a ser el mes poderos dels monarques.  Pero tambe recorda, els canvis 

que la deesa Fortuna pot propiciar. El menyspreu del mon i de la Fortuna, i 

l’obediencia a la llei son les condicions per a preparar-se davant la mort (19). 

 

En la poesia catalogada en el numero LXXII “Paor no·m sent que sobreslaus me 

vença” fa un “elogi de Jerucrist”. Nos recorda que no tè necessitat de soldats per a 

vencer a les nacions i sa gloria s’escampà per totes les regions de l’Univers. Esta 

poesia ve a ser un panegiric del rei Alfons el Magnanim (20).  

 

Les poesias CXXII “Tots los delits del cors he ja perduts” i la CXXII bis que titula 

“Mon bon senyor, puys que parlar en prosa”, dedicades al rei Alfons versen 

practicament sobre el mateix assunt. En elles expon que a la seua edat ya no li queda  

un atre plaer que no siga la caça. Per eixo solicita al Rei un “falco” que li fara oblidar 

les practiques del  “Foll amor”. Es en Napols on es troba la dona capaç de suscitar-li  

un atre amor que no siga el sensual i es el digne objecte de “l’afeccio del rei”. Anira 
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fins Napols a explicar els secrets de l’amor i suplica a la amiga del Rei el obtindre 

d’ella el “falco” que desija” (21). 

 

Tambe la novela encontrà inspiracio en la seua cort. El valencià Joanot Martorell, 

que passà algun temp en Napols, escriuria en idioma valencià la seua extraordinaria 

novela Tirant lo Blanch, considerat el millor llibre del mon en paraules de Cervantes, 

dins del seu genero.   

 

Atres arts com la musica i la pintura tambe tingueren acoronament i proteccio del 

mecenes, rei de la Corona d’Arago, Alfons el Magnanim. 

 

El moment en que el rei Alfons canvià la percepcio de la pintura es pot fixar en l’any 

1427, concretament en Valencia, com conseqüencia dels contactes mantinguts en Jan 

Van Eyck. Tambe va triar en el Regne de Valencia en 1442 al pintor que requeria per 

a la seua cort de Napols. El designat fon el valencià Jacomart  -Jaume Baço-. El 

primer quadro encarregat pel Monarca a dit pintor  fon un treball alegoric, “El 

milacre de Santa María della Pace”, realisat per a commemorar la pretensio de don 

Alfons de que la Verge li havia revelat en somnis l’estratagema que li  va servir per a 

rendir Napols.  

 

Poques manifestacions lliterarias o artistiques foren alienes a les preocupacions 

culturals del gran mecenes en la cort napolitana del Magnanim.  

 

El monarca Alfons el Magnanim s’erig en el catalisador de l’entramat cultural de la 

seua epoca, en el mecenes que impulsà la transicio entre el final de l’epoca migeval i 

el  Renaiximent. La seua avidea per la cultura li impulsà a desenrrollar una intensa 

activitat cultural cortesana.  

 

 

7. La Biblioteca Real d’Alfons el Magnanim. L’estudi de la Biblioteca Real del 

Magnanim ha segut tractat per Mazzatinti (1897), González Hunterbise (1907), 

Ramón d’Alos (1924) entre atres. Mes recentment ad este objectiu se dedicaren el 

treball de José Alcina Franch Historia de la Biblioteca de Alfonso V en Nápoles. 

Estudio de los fondos conservados en la Biblioteca Universitaria de Valencia (1948) 

i l’obra de Tammara de Marinis La biblioteca napoletana del rei d’Aragona (1952), 

abanda de numerosos articuls que tracten qüestions especifiques sobre temes 

referents a l’historia i continguts de dita biblioteca (22). 

 

El tema ha concitat la preocupacio d’estudiosos que han dedicat el seu esforç 

personal al seu analisis i han demostrat el desvel del Rei pel llibre i la cultura, fins 

convertir esta inquietut en un dels eixs essencials de la seua politica des de que 

s’instalà en la cort de Napols.  

 

Un inventari de 1417 començat en Valencia i continuat per atra serie de documents 

de l’Archiu de la Corona d’Arago  nos posa de manifest l’interes del Monarca per la 

cultura, ya des de la seua joventut, per l’existencia d’encarrecs que realisà 

directament a la cort per a la compra de llibres i de reproduccions de manuscrits. 

 

Els  escritors llatins Tito Livio i Séneca foren referents del transit de la cultura 

migeval a la renaixentiste que va a tipificar el rei Alfons. 



Josep Vicent Gómez Bayarri 

17 

 

 

El treball de De Marinis abordà l’analisis de la Biblioteca Real durant el regnat del 

Magnanim i els seus successors. Es de destacar la cantitat de manuscrits que el Rei 

manà confeccionar als seus bibliotecaris i  als seus copistes. 

 

Les obres de la Biblioteca Real d’Alfons el Magnanim refleixen les preocupacions 

culturals i personals del rei en Napols.  

 

Practicament, la Biblioteca d’Alfons el Magnanim en Napols es formà en un espai de 

temps de mig sigle. Aplegà a contar segons inventaris i catalecs en uns 2.500 

volumens. La dispersio de dita biblioteca es produix a finals del XV i principis del 

XVI, anant a parar una gran part de la seua obra - en el rei Carles VIII en 1494 i el 

Cardenal d’Amboise - a França i atres volumens en Ferran d’Arago, Duc de Calabria 

(1499-1550), fill de don Fadrique, ultim sobira de Napols, al Regne de Valencia. 

Dels aproximadament 1.000 volumens que s’en portà Ferran d’Arago a terres 

d’Espanya queden localisats uns 230 eixemplars. 

 

Conseqüentement, els fondos es conserven, principalment, en la Biblioteca Nacional 

de París i en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Existixen, ademes, llibres 

repartits en biblioteques de Londres, Viena, Estocolmo, l’Escorial, etc., sense contar 

aquells conservats en biblioteques particulars. 

 

Els fondos de la Biblioteca Universitaria de Valencia (BUV) son esencialment 

codexs corresponents als sigles  XII i el XVI. Son eixemplars d’estil romanic, gotic i 

inclus renaixentiste decadent. 

 

Mazzatinti en la seua obra La Biblioteca dei Re d’Aragona in Napoli elaborà un 

catalec de tots els codexs identificats i localisats en biblioteques europees, i estudià la 

formacio de la biblioteca per mig dels documents dels archius de Napols. 

 

No obstant, quedava per realisar l’estudi dels fondos continguts en la Biblioteca 

Universitaria de Valencia (BUV), i esta labor l’abordà José Alcina Franch en la  seua 

tesis doctoral. 

 

Dit autor realisa l’inventari dels llibres del Duc de Calabria i el contingut lliterari de 

la Biblioteca a traves de l’analisis de: a) La biblioteca napolitana en conjunt, b) Els 

reis de la casa napolitana: Alfons V el Magnanim i Ferrando II, c) Obres migevals, d) 

El Humanisme, i d) Les diverses llengües en que estan redactats els fondos de dita 

Biblioteca.   

 

Una part important dels tractats conservats en la BUV son obres humanistes d’autors 

clasics i perteneixen a escritors tan coneguts com: Séneca, Virgili, Tito Livi, 

Tucídides, Quintilià, Horaci, Aristotil, Plató, Homer,  etc.  

 

La riquea dels fondos de la Biblioteca refleixa l’esperit del rei Alfons el Magnanim, 

gran bibliofil, mecenes i amant de les lletres i les arts. 
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8. Obra i valoracio del seu regnat. Bo es recordar, de nou, que fon el Rei mes 

valencià de tots els de la Corona d’Arago. Es notori, que el Monarca tingue certa 

predileccio o inclinacio per Valencia, Regne que contribuia en subsidis a sufragar 

despeses de les seues campanyes mediterranees, i que no li originava problemes 

politics.  La seua cort napolitana fon visitada per notables prohoms valencians. 

Celebrà numeroses Corts i jurà els “Furs” i privilegis del Regne. Durant el seu 

regnat, Valencia i el seu Regne gojà de gran prosperitat i dinamisme en molts 

aspectes. 

 

La zona de la governacio d’Oriola, anexionada per Jaume II al Regne de Valencia, i  

que  pertenecia eclesiasticament  al bisbat de Cartagena solicità i va conseguir de la 

Santa Seu que es creara el nou bisbat d’Oriola per ad aquella demarcacio territorial, 

en temps d’Alfons el Magnanim.  

 

En la ajuda de la seua esposa, la reina donya Maria de Castella, Valencia es va 

convertir en el principal empori cultural peninsular de la Corona d’Arago. En el seu 

regnat, la pia Reina  fundava els monasteris de Jesus i de la Trinitat, es preocupà pel 

Palau Real, alçà el convent de Sant Domenec, regalà a la catedral el calze de la Santa 

Cena que es conservava en l’Aljaferia de Çaragoça, les reliquies de Sant Luïs, bisbe 

de Tolosa i les cadenes del port de Marsella que es troben actualment en l’antiga 

Aula Capitular de la “Seu”, -Ara Capellà de Sant Calze- com trofeu de guerra. Es 

consolidà la “Generalitat  del Regne” i es crearen l’Archiu del Regne i el carrec de 

Mestre Racional. En el seu regnat, l’any 1455, fon proclamat Papa el valencià don 

Alfons de Borja, en el nom de Calixt III i es canonisà a Sant Vicent Ferrer, per el 

qual motiu la ciutat organisà una solemne processo (23). 
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2ª. Apartat 
  

 

II. DIETARI DEL CAPELLÀ D’ALFONS EL MAGNANIM 

 

1. Els manuscrits del “Dietari” i edicions 

 

El Dietari del capellà d’Anfons el Magnanim es una cronica valenciana del 

quatrocents, que fon escrita per un “prevere”. En fonament, es atribuida al valencià 

Melchor Miralles. 

 

Dit “Dietari” ha segut consultat per numerosos historiadors a lo llarc de les ultimes 

quatre centuries. D’ell es serviren, en sigles anteriors, els historiadors Gaspar 

Escolano, Bertomeu Ribelles, Josep Teixidor, el pare Segura, Gregori Mayans i atres 

estudiosos que investigaren l’historia valenciana.  

 

Segons J. Sanchis Sivera, el pare Ribelles va fer una copia d’esta “Cronica” 

seleccionant les noticies que considerava mes interesants. Aixi mateix, es feu un atra 

copia que es guarda en la Biblioteca de l’Universitat de Valencia (BUV.) en la 

signatura  Ms. 160. L’original de dita copia es troba en el Real Colege del Corpus 

Christi.  Segons, V. Ximeno en el sigle XVIII estava en l’Archiu del Real Convent 

de Predicadors de Valencia.  

 

El manuscrit que estudià i publicà, en una introduccio, notes i transcripcio, Josep 

Sanchis i Sivera, en 1932, es el que se troba en la Biblioteca del  Colege del Patriarca 

de Valencia (1). El Títul que du i que va transcriure Vicente Ximeno es Canoniques 

d’Espanya dels Reys de Aragó, e dels comptes de Barcelona, e de la hunitat de 

Aragó ab lo compdat de Barcelona, e memoria de les coses e fets antichs, e passats, 

e dels presents (2). En la copia impressa el 18 de juliol de 1742 apareix ab el titul de 

Dietari de varies coses sucseides en el regne de Valencia y en altres parts, escrites 

per un capellà del rey Don Alfonso el V de Aragó, fins al any 1478. Añadides altres 

memories Diaries desde 1516 hasta 1588. Esta segona part arreplega el contingut del 

Dietari de Gaspar Antist i el Dietari de Jerónimo Soria que contenen noticies i 

documents de fets  historics de Ferran el Catolic i atres regnats (3). 

 

En l’edicio valenciana publicada per Accio Bibliografica Valenciana, (1932), es 

reproduix fidelment el text original en la mateixa estranya ortografia, errades, 

descuits de redaccio, etc. De la llectura de l’obra es deduix facilment que l’autor no 

es un bon escritor, ni té condicions d’historiador. Conté numeroses equivocacions, 

visiblement constatables. El seu estil es dur, pesat, sec i malendreçat. A pesar d’aixo, 

el Dietari del capellà d’Anfons el Magnanim es una de les croniques mes interessants 

que es coneixen, per les noticies que nos proporciona i per descriure fets i l’ambient 

de l’epoca que traslluix l’obra.  
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Mes recentment, Mª D. Cabanes Pecourt ha fet una nova edicio del manuscrit que es 

guarda en el Real Colege del Corpus Christi - Colege del Patriarca Sant Joan de 

Ribera - ab la signatura V/21, on segons dita investigadora arribaria entre els llibres 

que legara Pasqual Boronat. Du el titul: Dietari del capellà d’Anfos V el Magnanim. 

(4)  

 

El codex està escrit a dos columnes en quaderns de deu folis. La lletra es del sigle 

XV. Tant Sanchis Sivera com Mª D. Cabanes fan un estudi codicologic del 

manuscrit. 

 

Comença el llibre per l’index, que ocupa set folis sense enumerar. Seguix, en 

numeracio romana, des del foli primer fins el 29 inclos. Alguns folis contenen 

filigranes decoratives. Esta part de l’obra compren les “Canoniques Despanya dels 

Reys de Arago, e dels comptes de Barcelona (...)” i està encapsalat aixi: “Jhesus 

Christus sit mecum”. El foli 30 parla “De les carns que’s mengen en Valencia en hun 

any”, i “Dels blats que han menester tots anys en Valencia”. En el foli  31 comença 

un atra part del “Dietari” ab el titul “Libre memorial breu de memories de les coses 

passades e antiquitats e de algunes persones”. Concluix esta part en el foli 42. El foli 

43 està en blanc. La tercera part s’inicia en el foli 44 i descriu  la “Recordancia e 

memoria de les coses e actes pasats e dels present que en nostre temps son [sic] fet e 

de present se fan”, arribant fins el foli 195 que es l’ultim del Dietari. Segons l’index 

del manuscrit falten dos folis que contenen, el primer, quatre rubriques (fol. 196) i el 

segon, tres rubriques (fol. 197).  

 

Esta darrera part es subdividix, a la seua vegada, en quatre. La primera compren des 

del foli 91 fins al 120; la segona des del 120 fins al 146; la tercera des del foli 147 al 

181, i la quarta va des del foli 181 fins al 195. 

 

El mateix volum del codex contè seguidament, en lletra diferent, un atre “dietari”, 

redactat per mossen Gaspar Antist, formant un quadern de 14 folis ab el titul: 

Memories de coses senyalades que se han seguit en la present ciutat y regne de 

Valencia, començant en lo mes de agost del any 1555. Continua un index per orde 

alfabetic, de documents i noticies del Dietari de Soria. Seguix una “Crida” en 

castellà “por la ejecución de Johan Cañamas, labrador, seguida contra Don 

Fernando el Católico” i finix el volum en el Dietari de Jeroni Soria, fent constar que 

el pare del croniste tenia per llinage “Soria”, i per tant el seu fill tambe el dugue. 

 

La Cronica inclou fets i noticies no sols del Regne de Valencia, sino tambe d’atres 

territoris. Els manuscrits, sobre els que treballaren Sanchis Sivera i Mª. D. Cabanes, 

tenen constatades anotacions  sobre fets d’historia del Regne de Valencia.  

 

Es una obra autografa, escrita en estil directe i personal. El seu autor fon testic, en 

alguns casos, dels successos narrats, com es deduix de la manera de redactar 

numerosos pasages i de com utilisa les formes verbals a l’escriure-las, deixant 

constancia de la seua presencia. Eixemples d’allo son les següents anotacions: “Aci 

dire la gran honor que fon feta al senyor rey quant entra en la ciutat de Napols” (5); E 

primerament dire en suma breu la honor de la coronacio del emperador e 

emperadriu” (6); “Ara vingam als fets e actes del regne de Valencia, e de les coses 

fetes en aquel” (7); “En los anys pasats aviem agut gran abundancia de viures” (8) 

etc. 
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El “Dietari” fon redactat en els darrers anys de la vida de l’autor. La lletra de 

l’original es la mateixa des de l’inici de l’obra lo qual denotaria que estaria escrita en 

poc de temps, encara que transcriuria anotacions i referencies d’anys passats i foren 

posades, posteriorment, en orde. 

 

Probablement no pensara, en un principi, fer este llibre quan començà a pendre notes 

a l’eixir de Valencia, embarcat en 1435, acompanyant a l’armada que conquistà 

Napols; pero a l’admirar i llegir obres i croniques de la magna biblioteca del rei, 

resoldria escriure un llibre paregut als que havia llegit, relatant els successos que 

havia contemplat i els referents a Valencia que coneixia per trobar-se consignats en 

manuscrits que corrien de ma en ma i que tambe utilisaven alguns escritors coetaneus 

i  uns atres anteriors ad ell.   

 

Siga com fora, lo cert es que estant en Napols ya havia fet rebals de notes per al 

“Dietari”, com se deriva de lo que escriu sobre les generacions del mon: “De la 

nativitat de nostre senyor Jhesu Crist fins al present, ha MCCCCLV anys”. En dit 

any es trobava en Napols (9).  

 

 

2. Fonts i contingut del Dietari 

 

Segons J. Sanchis i Sivera, les fonts d’inspiracio per a redactar el manuscrit del 

“Dietari”, en lo referent a l’historia general, foren: La cronica dels reys d’Arago e 

comptes de Barcelona, obra coneguda tambe en el titul de Cronica de Sant Joan de 

la Penya; Croniques del mestre Rodrigo de Toledo; Canoniques de Secilia; 

Genealogia dels comtes de Barcelona e dels reys d’Arago; Gesta comitum 

Barcinonensium; Cronica universal desde la creacio del mon fins a Octavia; Flos 

mundi, i atres llibres i croniques que posseia la Biblioteca Real de Napols. Aci en 

Valencia trobaria atres croniques que fins entonces desconeixia la seua existencia i 

que igualment consultaria. En l’archiu de la Seu valentina es guardaven els següents 

llibres d’historia: Istoria scolastice; Conquesta del regne de Valencia; Lo Vicent 

historial; Cronica Despanya; Historia eclesiastica; Cronica summorum pontificum; i 

un Catalec dels bisbes des de la conquesta de Valencia fins a N’Alfons de Borga  

 

Aci en Valencia posaria en orde les notes que havia pres en anys anteriors i la 

redaccio del llibre, completant-lo en el recull de noticies referents a Valencia, tretes 

d’alguns dietaris i dels Manuals de Consells de la ciutat de Valencia. Analisant 

detingudament el “Dietari” s’observa les similituts que hi ha entre el Dietari del 

capellà i el Libre de Memories. 

 

En un quadern de contes de la Seu de Valencia redactat per Melchor Miralles poden 

contemplar la lletra autografa de l’autor del “Dietari” (10), lletra que es reproduix en 

notes marginals i afegitons del “Dietari” original.  

 

L’estructuracio que l’autor fa del “Dietari” a l’escriure-ho es prou arbitraria, sense  

respondre a ningu criteri, ni finalitat concreta.  
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La primera part, no té cap interes historic especial; se llimita a reproduir lo contingut 

en les croniques generals de Toledo, de Sant Joan de la Penya i d’atres manuscrits.  

 

L’autor, al principi del llibre escriu: “Aquesta hobra fon treta de les canoniques e 

libres dels pasats e antichs en les quals es breument atrobat l’estament d’Espanya del 

començament del mon tro al dia present, quales gents e quals princeps e senyors la 

han poseyda, senyoregada e governada”.  

 

Les rubriques d’esta primera part estan dedicats a relatar els següents temes: “Del 

principi del libre”; “Com fonch edificada Spanya”; “Compte Julia”, on relata la 

connivencia entre el  don Julia i els sarraïns i com fon presa i ocupada Espanya; “Del 

rey Rodrigo”; “De Alfonso catholich”; “De Carles Maynes, emperador de Roma e 

rey de França”; “[Dels] Reys de Arago”; “[Dels] Comptes de Barcelona”; “Del rey 

en Jaume de bona memoria”; “Del rey don Ferrando”; “Del rey don Alfonso 

virtuos”; “Com se coronen els reys”; “Com lo rey te Corts Generals a tots sos vasals, 

l’orde com deuen seure”; “De Çaragoça e Regne de Arago e de la noble ciutat de 

Valencia e de Barcelona”; “Roma fonch edificada”; “Troya fonch edificada”; “Dels 

reys cristians que son en lo mon que a present regnen”; “Dels bisbats dels regnes e 

terres del rey e Castella e del rey de Arago”; “Dels bisbes que son estats de Valencia, 

començant al primer e per orde, axi com venen”; - el “Dietari” conté erros en la 

relacio dels  bisbes valencians”-; “De les carn que’s mengen en Valencia en hun 

any”; “Dels blats que han mester tots anys en Valencia”.  

 

 L’unica aportacio d’esta part es l’afegito del bisbes nomenats per a la Seu Valentina 

i la relacio de viandes que es consumien en Valencia. 

 

La segona part del “Dietari”  té l’epigraf lati: “Asit principio nostro gloriosa virgo 

Maria”, i s’intitula “Libre memorial breu de memories de les coses passades e 

antiquitats e de algunes persones”. 

 

Comença en un “prolec”, i despres inicia el relat de l’historia de la creacio del mon 

des del seu inici. Dita part arreglega  rubriques dedicades a expondre diversos temes. 

Dins de la relacio del “Dietari” citem les rubriques que porten els  següents tituls: 

“Dels papes que son estats”, on  es fa la relacio de papes fins el valencià Calixt III; 

“[Del papa Benet de Luna]”; “Papa Caristi”, on tracta la figura d’Alfons de Borja, 

natural de la ciutat de Xativa, bisbe de Valencia i de la seua eleccio com Papa de 

Roma en el nom de Calixt III; “Del campanar de la Seu nou”; “Lo segon seny per 

tocar les ores”; “Del foch de la Seu de Valencia”, etc.  

 

La tercera part du per titul “Recordancia e memoria de les coses e actes pasats e dels 

presents que en nostre temps son (sic) fet e de present se fan”  

 

Esta part guanya en interes historic i parla d’acontenyiments vixcuts per ell i d’atres 

successos presos de diverses memories, tant del Regne Valencia com d’atres 

territoris. En esta mateixa part relata lo presenciat en la seua etapa de Napols ab gran 

minuciositat i vivea. El “Dietari”, a partir d’aci, incrementa l’interes del contingut,   

constituix un troç de l’historia  coetanea vixcuda pel capellà Melchor Miralles, i es 

una font de primera mà, molt interessant, per a coneixer la Valencia del Quatrecents. 

El cronista descriu, entre atres, els següents fets: “E primo de les generacions del 

mon”; “De la Espanya”; “De la unio de Arago en Catalunya”;  “Lo rey en Jaume 
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quant fonc nat”; “Quant comença a guanya[r]  lo regne de Valencia”; “Quant fonch 

presa Valencia”; “Rey en Pere”; “De la gran fam”; “De les mortalitats que son 

stades”; “De la guerra del rey don Pedro el cruel”; “Del robo de la juyria de 

Valencia”; De la coronacio del rey en Marti”; “Dels bandos dels Centel[l]es e 

Sole[r]s”; [“Mort de mossen Ramon Boyll, governador”]; “De les noces de don 

Jaume de Urgel”; “Del mestre Vicent Ferrer com entra en Valencia”; “Eleccio de 

rey”,- es referix a Ferran I d’Antequera en el compromis de Casp -; “Rey Ferrando 

entra en Valencia”; “Noces del rey n’Alfonso”; “Armada del senyor rey don 

Alfonso”, “Com lo senyor rey fonc en Nopols [sic]”; [“Entrada en Napols”]; “Preso 

de Yscla”; “De la guerra de Castella [e de les treues]”; “Del compte de Urgel”; “De 

les Corts de Valencia e de Morvedre”; “De la gran arma[da] del senyor rey”; “ De la 

preso dels senyos reys”; Dels senyos qui foren presos”; “Com fonc pres Napols”; 

“Com entra lo senyor rey en Napols”; “Del emperador” etc. Finalisa esta tercera part 

del “Dietari” en el capitul, “Del parlament del senyor rey don Alfonso ab los senyors 

de Napols;   

 

Les quatre parts següents, segons la divisio que proposà Sanchis Sivera, i que l’autor 

del “Dietari” no diferencia, estan encapsales pel titul [“Seguix el libre memorial de 

les coses e actes pasats e dels presents”]  

 

La primera rubrica està dedicat a “Actes de Valencia”, i seguixen, entre atres, les 

següents: Pau de Castella”; “Del monestir de la Trinitat”; “Del gran foc del Mercat 

de Valencia”; “Com fonc elet papa micer Borga” ; “Del robo de la moreria”; “Del 

gran avalot del Corpus Christi”; “Profeço per mestre Vicent Ferrer”; “De la gran 

secada”;  [“Del avalot de Sogorp”]; “De mossen Alamany”; “De la senyora reyna 

dona Maria”; Mort del senyor rey don Alfonso”; “Com fonch bisbe lo nebot del 

papa”;  “Com papa Calixti era mort”; “Mort de la senyora reyna”- es referix a la 

reina Maria, dona d’Alfons el Magnanim-; “Del soterat [de] la senyora reyna”; 

“Senyor rey don Johan. Com entra lo senyor rey en Valencia [e de les festes que li 

feren fetes]”; “Corts en Valencia”; “Lo senyor rey jura furs e privilegis”; 

“Benediccio de bandera”; “Per lo fet de la moreria, e castigar los qui mal avien fet”; 

“De les fembres cantoneres”; “Com fonch aportat [el princep] al castel de Morela 

[sic]”; “Misatges de Valencia al senyor rey”; “Misses e profeso per la pluga”; “De la 

cruada quel papa dona contra lo turch”; “Mort de micer Pere Beluga”; “De les moltes 

febres”; “De la gran gelada e frets”; “Com feren XII justicies en Valencia”; “Com 

entra don Jaume, muler e fills presos”; “Lo don Jaume al castell de Xativa”; “Fonch 

en Valencia lo senyor rey”;  “Donatiu de Valencia al senyor  rey”; “Com fonch jurat 

lo primogenit, [e los mals e tregues continuen]”; “Porogacio de Corts de Sent 

Matheu”; “Del avalot de Denia”; “Los regnes cansats de mal”; “Maestre de Muntesa 

entra en Valencia”; “Lo senyor princep entra en Valencia”; “Matrimoni del senyor 

princep ab la princesa de Castela”; “Com entra micer Rodrigo de Borja, cardenal, 

bisbe e legat, en Valencia”;  “Lo senyor princep e rey entra en Valencia”; “La gran 

festa del[s] hoficis”; “Grans festes”; “Lo maestre de Muntesa, visrey”;  “De la fam 

del any LXXIIII”; “De les morts del any LXXV”; “Dels molts furts de Valencia”; 

“De les moltes aygüe[s], e de[l] mal e dany que han fet”; “Dels lochs de mortalitat”; 

“Dels que son morts” - cita alguns del morts en els anys LXXII  i LXXIII -; “De 

deroquar les torres [de les] mesquites”; “De la ciutat de Sogorp”; “Com pengaren  a 

dos fills de Valencia”; “Com fonch degolat l’ome de Castelfabit”. 
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En esta ultima rubrica arreplegada finalisa el text del manuscrit original del Dietari 

del capellà d’Alfons el Magnanim en el seu estat actual. Segons l’index del mateix 

manuscrit faltarien dos folis que tracten dels següents temes: “Dels bous del Mercat”; 

“Del abadiat de Valldigna”; “Cremaren el jueu”;  “Professons per la mortalitat” (fol. 

196); “Professons de Sant Johan per la mortalitat”; “Del senyor rey ha donat Sogorp 

al infant”; “Com se parti lo senyor infant contra Sogorp” (fol. 197). 

 

De l’enunciat de les rubriques s’observa que la cronica narra  detalladament 

nomenaments, viages, entrades reals, catastrofes,  epidemies, relacions de jubileus, 

festes, funerals de personages, acontenyiments de la vida ciutadana, etc. Fets, en 

generals, interessants per a coneixer l’historia valenciana del sigle XV.  

 

El manuscrit participa del doble caracter de cronica i de dietari. Relata successos 

antics i atres proxims a l’autor. Fets, anecdotes i noticies curioses que ajuden a 

coneixer millor el desenroll dels acontenyiments de la ciutat i regne de Valencia,  del 

monarca Alfons el Magnanim i d’atres personages de l’epoca, dates i llocs on se 

produiren, etc. Encara que conté algunes errades, estes apenes afecten al valor i 

interes historic que té la cronica. 

 

 

3. L’autor del manuscrit 
 

En el manucrit no es fa cap indicacio, determinantment expressa, del nom de l’autor. 

No obstant, existixen algunes referencies contingudes en la “Cronica” que apunten, 

en fonament, que fon Melchor Mirallles, capellà d’Alfons del Magnanim, el seu 

autor. 

 

Dita cronica arreplega, en la rubrica “Com lo cardenal e embaxado[r]s foren a Mila, 

al senyor rey”, que el 25 d’octubre de 1435 “Dilluns a XXIIII del dit mes, fonch 

tornat lo senyor rey a Mila e lo dimart apres, que fonch a XXV del dit mes, me feu 

capellà de la seua capella lo dit senyor rey” (11).  

 

Una segona referencia del “Dietari”  que obri llum per a confirmar el seu autor es 

refleixa en l’epigraf  titular “Del furt del calzer de mossen Nofre” on es diu “Disapte, 

a VIII de noembre [1477], ora de alba, mossen Nofre Yvanyes, volent dir missa en 

l’altar del Pilar, d’en Jaume Eximeno, notari, aparelat sperant que tocas l’alba, com 

se volch vestir, lo calzer li fonch furtat, lo qual hera de la cecrestia, de que hy 

apleguaren; e fonch fet un altre calzer ab los senyals de Luna e de Rog e de Garba, e 

fonch donat a la cecrestia, e yo fiu albara al dit mossen Nofre com havia rebut lo dit 

calzer, e mes en la cecrestia” (12).  

 

Les dos trobades demostren que l’autor del manuscrit es dedicava a les tarees 

eclesiastiques, i la segona, ademes, confirma era empleat de la Seu Valentina i que 

desempenyorava  funcions que corresponien a les de subsacrista, que en eixe moment 

era Melchor Miralles.   

 

Sanchis Sivera per a confirmar la seua hipotesis començà a estudiar els llibres 

“Cedola de Tesoreria” de Napols i trobà datat el 12 d’abril de 1453 la següent 

cedula: “A mestre Melchor Miralles, mestre en theologia, los quals lo dit senyor [rey] 
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li mana donar per sustentacio de certs fadrins, als quals, de manament de dit senyor, 

mostra la gramatica –XXX ducati” (núm. 24, fol. 458 vº). 

 

Aixina mateix, s’han trobat les següents cedules, les quals ajuden a descobrir 

l’anonim autor del “Dietari”, en poc marge d’erro. 

 

“A mestre Melchor Miralles, mestre en arts, tres ducats, per paga les costures de un 

vestit que el rey li ha manat donar” (10 d’actubre, 1455, núm. 28, fol. 218 vº.). 

 

“Item doni a mestre Melchor Miralles, mestre en arts, LXXV ducats, los quals lo 

senyor rey graciosament li mana donar per les despeses que li convindra fer anant a 

Paris a studiar, on lo dit senyor lo tramet ab tres fadrins studiants. E fermanme 

apoqua en poder de Gaspar Cerma, notari” (10 d’octubre de 1455, núm. 28, fol., 219  

 

“Item doni de manament del senyor rey a mestre Melchor Miralles, mestre en 

theologia, X ducats r., XVI gr., los quals  lo dit senyor mana li fossen donats e 

assignats per mi, per comprarne ensaneres stivals, barrets, e per altres cosses 

necessaries per lo cami que deu fer anant de la ciutat de Napols al studi de Paris, hon 

lo dit senyor tramet als dos fadrins que li ha comanat per que los instruescha en lo dit 

studi de Paris en la dita facultat de theologia e en altres facultats, e cobrin albara de 

scriva de racio scrit en Napols a VIIII. dies del proposat mes de octubre” (juliol, 

1456, núm. 31, fol. 206). 

 

Despres de l’exhumacio d’estos documents es pot atribuir la paternitat de l’obra del 

“Dietari” a dit capellà. 

 

Per la seua part, Alan Ryder, a l’analisar la figura i cort d’Alfons el Magnanim, 

destaca del Monarca que va convertir la seua biblioteca en un centre d’erudicio i que 

era util per a l’educacio i per a l’investigacio. Estava oberta a velades lliteraries i se 

creà en ella un colege permanent, supervisat pels bibliotecaris i atesa per membres 

competents de l’entorn real. En ella, el capellà del rei, Melchor Miralles, “Magister 

Artium” i llicenciat en teologia, impartia classes de gramatica (13).  

 

 

4. Notes biografiques de l’autor 

 

Casi en tota certea, es pot mantindre que Melchor Miralles fon valencià. Ixque de la 

ciutat de Valencia  per a enrolarse en les armades que s’equipaven en Valencia per a 

les empreses napolitanes, i quan tornà de Napols va establir-se en el cap i casal del 

Regne, on disfrutà d’alguns beneficis eclesiastic en la nostra Seu. 

 

El llinage Miralles es troba, a sovint, en els registres de l’Archiu de la Corona 

d’Arago en temps d’Alfons  el Magnamin. 

 

De la seua infancia es desconeix casi tot; lo mes que es pot senyalar son conjectures, 

ya que en la seua carrera eclesiastica no mes arribà a ser beneficiari de la Seu, lo qual 

denota que no fon un personage d’alta estirp.  
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Les investigacions de J. Sanchis Sivera li portaren a sugerir que be podria ser fill 

d’algun servidor del rei o d’algun patro dels barcos que solcaven el Mediterraneu, pel   

coneiximent  que l’autor  tenia de les rutes i de les armades. 

 

De la descripcio que es fa en el “Dietari” es deduix que l’any 1419, quan a soles 

tenia deu anys, se trobava en el port de Bonifaci. En 1423 estigue present en la presa 

d’Iscla i en la primera anada del rei a Napols, aixi com en l’assalt de Marsella. 

Despres, transcorren deu anys sense tindre noticies de nostre personage, 

Provablement, en este temps estaria en Lleida o en Paris, puix va ser mestre d’arts i 

en sacra teologia, i per a alcançar dit graus academics va tindre que fer estudis en 

alguna universitat. De nou apareixen referencies de Melchor Miralles al final de 

l’any 1433, al fer constar que s’embarca en el port del Grao de Valencia. A partir 

d’esta data son moltes les noticies que nos proporciona el “Dietari”. El trobem en 

Messina passant les festes de Nadal de 1434; estigue presenciant l’entrada del rei ab 

els seus germans en la mateixa ciutat; descriu detalladament el viage que feu en la 

galera de Gutierrez de Nava en la qual anaven els embaixadors que el rei envià al 

papa Eugeni IV, passant per les poblacions de Liorna, Pisa, i d’aci anaren a Florença, 

on estava el Papa mencionat, permaneixent en dita poblacio fins el 7 d’octubre, en 

que se’n tornaren a Mila, on s’havia recollit Alfons el Magnanim ab molts presoners 

de la derrota de la batalla de Ponça, ocorreguda mentres el rei es trobava en Florença. 

Deu dies despres del 17 d’octubre, es a dir, el 25, el rei el feu capellà de la seu 

capella, pot ser que en recompensa pels bons servicis prestats als embaixadors. 

Melchor Miralles acompanyà al conceller i viscanceller Jaume Pelegri  duguent-li un 

mensage al duc de Savoya, que fon despres l’antipapa Felix, elet en lo Concili de 

Basilea i sogre del duc de Mila, eixint d’esta ciutat el 31 d’octubre i tornant a Mila  el 

14 de decembre (14).  

 

En molta provabilitat, des de que el rei Alfons el Magnanim ixque  de Mila, en 

decembre de 1436, fon acompanyat pel capellà Miralles, desempenyorant el seu 

ofici. Aixi es deduix de la minuciositat en que narra el viage del rei; la presa de 

Napols; la triumfal entrada; les noces de l’Emperador Frederic ab donya Eleonor, 

filla del rei de Portugal i neboda del Magnanim; la coronacio del nou matrimoni pel 

papa Nicolau V; les festes celebrades en Napols ab motiu de la visita dels desposats; 

el parlament dels barons i cavallers en Benevento en 1443, i atres fets que arreplega 

el “Dietari”, lo qual demostra que el capellà estigue present en estos acontenyiments. 

 

Per varies cedules constatades en els llibres “Cedola de Tesoreria” de l’archiu de 

Napols, sabem que el bibliotecari del rei era, en aquella epoca, un canonge de 

Valencia que li dien Jaume Torres, el qual en setembre de 1446 va vindre a Valencia 

a buscar cantors per a la capella del rei (15). El mateix canonge va fer varies compres 

per a la biblioteca real, i ademes estava encarregat d’ensenyar la gramatica ad alguns 

jovens i de la manutencio i direccio dels seus estudis superiors. Puix be, tot lo 

referent a l’ensenyança, el rei se l’encarregà a Melchor Miralles quan el dit canonge 

eixia de la ciutat. En 1456, es desplaça a Paris acompanyant  a dos fadrins que el rei 

envià a perfeccionar els seus estudis en aquella Universitat. 

 

No sabem concretament quan s’establiria definitivament en Valencia. El primer 

document que testifica que residix ya en nostra ciutat es el testament del beneficiat 

Jaume Coll, datat el 7 d’agost de 1466, on se’l nomena marmessor seu, i referint-se 

ad ell li diuen “reverent mestre”, “mestre en theologia”, “beneficiat”, etc. 
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Al morir el subsacrista de la Seu, mossen Antoni Orti, en el capitul celebrat el 22 

d’octubre de 1466, fon elegit per a succedir-li el mestre Melchor Miralles, carrec que 

eixerci fins la seua mort, ocorreguda entre el 20 d’abril de 1508 i el 8 de juny del 

mateix any, data en que apareix ya eixercint el carrec el capellà Francesc Perez. 

 

Mossen Melchor Miralles va a desempenyorar prou carrecs de confiança - 

administrador, marmessor, tutor, beneficiat, - etc.,  i va rebre diversos nomenaments: 

“sacrorum literarum magister”, “sacrorum literarum professor, “mestre en sacra 

theologia”. 

 

 

5. Data de redaccio 

 

Varies consideracions es poden fer, com ha exposat Mª D. Cabanes en la seua edicio 

del “Dietari”, respecte a la data de sa redaccio. La Cronica que nos ha arribat a 

nosatres es la primera copia, posada en net, de notes preses per l’autor, on havia 

arrreplegat, minuciosaments successos que havia presenciat o que es produiren en el 

seu temps i que son la base del llibre del “Dietari”. Aço es deduix de que en el 

manuscrit no presenta, practicament, correccions, tachadures, adicions, etc., com 

caldria esperar en tota obra redactada en un espai de temp breu, continuat i directe. 

 

Segons dita investigadora, que ha estudiat dita qüestio, la data de l’inici de la 

redaccio de l’original es pot fixar en 1474-1475, trobant-se, algunes referencies de sa 

redaccio en diversos passages del manuscrit: “En los anys pasats aviem agut gran 

abundancia de viures, de totes maneres de vituales abundantment; e en lo present any 

MCCCCLXXIIII, en lo mes de noembre pasat, començarem a mancar los viures (...) 

(fol. 177, rº, p. 387, rubrica “De la fam del any (sic) LXXIIII” de l’edicio de Sanchis 

Sivera o p. 361 de la de Mª D. Cabanes). Un un poc mes ad avant  escriu: “En l’any 

pasat de LXXIIII fonch la gran carestia dels blats, que les gents quasi romanguerent 

destroydes de sostenir la moltitud de les criatures. En l’any present de LXXV en lo 

mes de abril, començaren les morts en Valencia e la gent fonch moguda promtament 

a fogir (...)” (fol. 179 vº, p. 392, rubrica “De les morts de l’any LXXV). Mes cap a 

davant en este mateix capitul, l’autor de la cronica diu: “An durat les morts de 

Valencia fins en lo mes de març de l’any LXXVI empero morense en Exativa, en 

Gandia, en Alzezira; en tota la Ribera, en Liria e quasi en tot lo regne, que noy ha 

vila ni loch en tots los regnes que no si muyren grantment” (fol. 179 vº, p. 393).  Per 

les alteracions cronologiques que apareixen en les rubriques que redactà a 

continuacio, - en aclaracions i insercions-, es deduix que provablement haguera un 

parentesis en la seua redaccio per a reanudar el treball algun temps despres, concluint  

d’escriure el “Dietari” en maig de 1478.  En la rubrica “Dels que son morts”;  cita 

alguns del morts dels anys LXXVII  i LXXVIII (fols. 185 i 186, pp. 406-411), i fa 

constar que “Divendres, a II, de jiner, any LXXVIII., mori la batlesa, muler del batle 

vel, ço es mossen Berenguer mercader, quondam cavaller; lo disapte, apres, a III de 

jener, mori en Matoses, notari (...)”. Acaba la relacio de mort el dissabte VIII 

d’agost, dia que “mori mossen Navarro, de sant Nicholau” (fol. 186 duplicat, p. 411 

de l’edicio de Sanchis Sivera) (16). Estes noticies corresponen a epigrafs afegits  en 

la part superior del full i al marge en el manuscrit,  lo que indica que foren escrites 

posteriorment.  
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De les apreciacions apuntades es pot traure la conclusio que el manuscrit fon escrit 

en el transcurs de quatre any, com testimonia el contingut del “Dietari”. 

El text original s’escriuria en la data senyalada. Ara caldria preguntar-nos, ¿quant se 

faria la  copia que coneixem? Mª D. Cabanes creu que abdos texts se redactaren en 

un temps molt proxim, puix les caracteriques grafiques de la copia responen a les 

propies de l’ultim quart del sigle XV, i les filigranes i marques d’aigua que presenta 

el manuscrit tambe son de dita epoca, per lo que el manuscrit que nos ha arribat, 

provablement, siga la copia posada en net de la redaccio original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA I NOTES 

 
1 SANCHIS I SIVERA, J. Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim. Introduccio, notes i transcripcio. 

Publicat per “Acción Bibliográfica Valenciana”. Valencia, 1932. 

 

2 XIMENO. V. Escritores del Reino de Valencia. Valencia, 1747, tomo II, p. 350. 

 

3. El Dietari de Soria, com es conegut, es un valios codex que tè 146 folis de diferent tamany. 

Comença en un fulls en blanc i sense foliar, i despres arreplega algunes noticies fins 1508, botant-se el 

foli 13, en el que començen les de 1516 i els anys següents. Relata fets d’interes general i uns atres de 

caracter particular i domestic del seu autor. Existix una edicio de dit manuscrit, en prolec de F. de P. 

MOMBLANCH GONZÁLEZ, publicada per Acción Bibliográfica Valenciana. Valencia, 1960. 

 

4 CABANES PECOURT, Mª D. Dietari del capellà d’Anfos V el Magnanim. Texts Migevals, 85. 

Edicio i indexs de Mª. D. Cabanes Pecourt. Editorial Anubar. Zaragoza, 1991. Existix tambe un atra 

edicio del Dietari del capellà d’Anfos V el Magnanim, en introduccio, seleccio i transcripcio de V. J. 

ESCARTI. Edicions Alfons el Magnanim.  Valencia, 1988.  

 

5. CABANES PECOURT, Mª D. Dietari del capellà d’Anfos V el Magnanim, op. cit. p. 154. 

 

6 CABANES PECOURT, Mª D. Op. cit., p. 158. 

 

7 CABANES PECOURT, Mª D. Op. cit., p. 167. 

 

8 CABANES PECOURT, Mª D. Op. cit., p. 361. 

 

9 SANCHIS I SIVERA, J. Dietari del capellà d’Anfos el Magnànim, Op. cit., fol. 44 del manuscrit, o 

be, p. 66 de la trancripcio. 

 

10 Archiu de la Seu, núm 1407, o be en l’edicio de Sanchis Sivera,  p. XXI. 

 

11 SANCHIS I SIVERA, J. Rubrica CXXII, “Com lo cardenal e embaxados foren a Mila, al senyor 

rey”, fol. 79 ó p.158 de la seua edicio, o be, p. 149 de l’edicio de Mª D. Cabanes.  

 

12 SANCHIS I SIVERA, J. Rubrica. LIII,  “Del furt del calzer de mossen Nofre”, fol. 190 vº, p. 422 

de l’adicio de Sanchis Sivera, o p. 395 de l’edicio de Mª D. Cabanes.  

 



Josep Vicent Gómez Bayarri 

31 

 

13  RYDER ALAN, Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458). Valencia, 

1992, p. 405 

 

14 SANCHIS I SIVERA, J. Op. cit., rubrica. CXXIII, “Del senyor rey e duch com se veren” fol. 79 

vº, p. 159 de l’adicio de Sanchis Sivera,  o be p. 150 de l’edicio de Mª D. Cabanes. 

 

15 Libre Mestre Racional, 1447, fol 291. ARV. Citat per J. Sanchis Sivera. 

 

16 En els “Manuals de Consells de  la ciutat de Valencia” estan anotades numeroses crides que 

ordenà la ciutat que reflexen les tristes circumstancies de les mortalitats que es produiren en Valencia 

en aquella epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dietari del capellà d’Alfons el Magnanim 

 32 

 

 

 

NOTES HISTORIQUES AL TEXT DEL “DIETARI” 

 

 

Iª PART 

 

Rubrica. Del principi del llibre.  

 

*canoniques. Veu que procedix del llati “chronica”, i esta del grec; significa, “llibre 

de cronologia”. Son  llibres que referixen els successos per orde en el temps. El 

Dietari del capellà d’Alfons el Magnanim es una cronica quatrecentiste perque fon 

redactada en eixe sigle.  

 

*Jolia. El comte don Julia i els seus fills, familia de noble llinage dels gogs, 

s’alçaren en l’ajuda dels sarraïns contra els germans cristians i contra sa mateixa 

terra, i s’enfrontaren a don Rodrigo, a qui derrotaren en la batalla de Guadalete (711). 

Els sarraïns en pocs anys subjugaren la major part de la Peninsula, passant inclus els  

Pirineus. 

 

*Pelagi. El noble baro don Pelayo  es revelà en les montanyes i valls d’Asturies 

contra els sarraïns, derrotant-los, segons algunes croniques  cristianes migevals, en la 

mitica batalla de Covadonga (722). 

 

*Carles. En este nom el “Dietari” identifica a Carles Maynes, -Carlomagno- 

nomenat Emperador en Roma pel Papa i que fon rei de França. La seua 

contraofensiva contra els sarraïns fructificà en la submissio de la “Catalunya Vella” a 

l’Imperi Franc i la configuracio  del territori de la “Marca Hispanica” (801).   

 

Rubrica. Com fonch edificada Spanya. 

 

Rubrica. Del rey en Jaume, de bona memoria. 

 

Rubrica. Del rey don Alfonso virtuos. 

  

* lo Real. Aludix al Palau dels Reis de Valencia. Començà sa construcio el rei Jaume 

I i fon destinat per a residencia real. Va ser refet per orde de Pere II de Valencia, el 

Cerimonios, en 1364. En ell va viure i mori la reina Maria de Castella, muller 

d’Alfons el Magnanim. Estava ubicat en una part dels actuals jardins de Vivers que 

donen al carrer General Elio, que cobrixen una bona superficie on n’hi ha runes de 

dit Palau, ocupant  una tramada.  

 

* lo monestir de la Santissima Trenitat. El Real monasteri de la Santissima Trinitat 

de Valencia es un convent que va tindre notable importancia historica i artistica. Està 

edificat a la marge esquerra del riu Turia, donant nom al pont. Fon una fundacio de la 

reina Maria de Castella, regent del Regne durant la llarga absencia del seu marit. Dita 

reina va fer construir en el claustre la seua sepultura i en ella està soterrada. Durant la 

segona mitat del sigle XV i començament del XVI es va convertir en un foc cultural i 

religios de primera magnitut. Va a ser un punt de referencia social de la ciutat de 



Josep Vicent Gómez Bayarri 

33 

 

Valencia. En dit convent foren abadesa, l’escritora sor Isabel de Villena, autora de 

l’obra “Vita Christi” i mege, l’escritor Jaume Roig, autor del llibre titulat “Lo Libre 

de les dones” o “L’Espill”. 

 

Rubrica. Com se coronen los reys. 

 

*Lo Justicia d’Arago. Era un dignatari que entenia de les causes civils i criminals. 

L’institucio del Justicia era una de les mes importants magistratures del Regne 

d’Arago. 

Dins del Regne de Valencia, en els primers temps forals era atribucio de la Corona el 

nomenament del Justicia. Una  disposicio de 1256, dictada per don Jaume, establia 

que tres dies abans de Nadal els jurats de Valencia elevaren una terna al Rei i en la 

seua absencia al Baile General per a que triara al Justicia.  El fur “De creatione et 

electione iusticie civitatis Valentie”- num. 72 del Aureum opus de Lluïs Alanya -  

regula lo concernent a la creacio i eleccio del Justicia de la ciutat de Valencia.  

La configuracio de la magistratura del Justicia i el seu Tribunal s’acabà de 

conformar-se quan el rei Pere I de Valencia  l’any 1284 disposà que s’elegira a 

quatre “consellers” d’entre menestrals, oficis i arts per a assessorar als Justicies en 

les sentencies.  

El Justicia presidia el cos dels “jurats” i el “Consell General”. Si el “Consell 

General” es reunia per a tractar assunts criminals era presidit pel Justicia de lo 

criminal, si el assunt era negoci civil lo presidia el Justicia de lo civil. 

Competia al Justicia coneixer totes les accions entablades pels veïns, de tal manera 

que els “Furs” contemplen que la “cort” a ninguna persona “pot fallir en son dret”. 

El Justicia, en rao del seu carrec i dins de sa jurisdiccio deu amparar a tots els que es 

sentien lesionats en sa persona, bens o drets, i seguir el procediment que s’entablase, 

si es idoneu i procedent, a tenor de lo dispost en els “Furs”, es dir, deu “seguir e 

observar “fur” de Valencia”. 

L’institucio del “Justicia”, en el Regne de Valencia ha segut estudiada per F. Roca 

Traver en les obres El Justicia de Valencia, 1238-1321 i La Jurisdicción Civil del 

Justicia de Valencia, 1238-1321.  

 

* L’Algeferia. Els reis de la Corona d’Arago solien coronar-se, primerament, en la 

Seu de Çaragoça i juraven els furs i costums. Puix be, una vegada coronats se 

traslladaven al Palau Real de l’Aljaferia, construit en l’estil mudeixar aragones, en el 

que es trobava, ricament decorat, el nomenat “Salón del Trono”.  

 

* camarlench. Titul de dignitat en la casa real del Monarca de la Corona d’Arago. 

 

Rubrica. De Çaragoça e regne de Arago e de la noble ciutat  de Valencia e 

Barcelona. 

 

* En dit capitul es fa grans elogis de la ciutat de Valencia i de les seues gents, i 

aludix a la “dolça e afable e graciosa parleria” - llengua -.  

 

Rubrica. Troya fonch edificada. 
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*Alexandre. Es referix a l’Emperador macedoni Alexandre Magne que conquistà 

Grecia, Egipte Persia i arribà a l’India,  fundant ciutats que porten el seu nom, i 

configurà un gran imperi. 

 

Rubrica. De les carns ques mengen en Valencia en hun any. 

 

Rubrica. Dels blats que han mester tots anys en Valencia. 

 

 

IIª PART 

 

Rubrica. [Del papa Benet de Luna]. 

 

*Gostanza. En el Concili de Constança  se dilucidà l’unificacio de l’Iglesia despres 

del Cisma d’Occident. Greu assunt eclesiastic que va dividir  l’Iglesia de Roma. En 

Constança se va elegir nou Papa per a tota l’Iglesia i s’acordà la dimissio del Papa de 

la Seu d’Avigno, l’aragones Benet XIII, fet que ell no aceptà i es refugià en el castell 

de Peniscola en el seu sequit. 

Cfr. VI Centenari del Cisma d’Occident. El cisma a les terres valencianes. BSCC. 

Tomo LVI. Castellón, 1980. Contè articuls de diversos autors que analisen qüestions 

relatives al tema del Cisma d’Occident i els papes Climent VII i  Benet XIII. Caldria 

citar entre ells, els treballs de SABORIT BADENES, P. “Documents de l’Arxiu 

Capitular de Sogorb relatius a Benet XIII”, p. 193 i ss.; DEL POZO CHACÓN, J. A. 

“Bulas correspondientes a Clemente VII y Benedicto XIII en el Archivo de la 

Catedral de Valencia”, p. 208 i ss; TRENCH ODENA, J i CÁRCEL ORTÍ, Mª 

MILAGROS, “Regesta de documentos pontificios de la época del Cisma de 

Occidente del Archivo Diocesano de Valencia (1405-1412”), p. 706 i ss”;  

HINOJOSA MONTALVO, LÓPEZ ELUM, RODRIGO LIZONDO. “Relaciones de 

la ciudad de Valencia con el Pontificado durante el Cisma de Occidente (1378-1423). 

Regesta de los fondos del Archivo Municipal”. p. 585 i ss. etc. 
 

Rubrica. Papa Caristi. 

 

*Caristi. En Alfons de Borja comença la serie de cinc bisbes d’este llinage que 

ocuparen ininterrompidament la Seu Valentina a lo llarc de mes de huitanta anys, ara 

be, sa presencia en Valencia fon efimera. Alfons de Borja va naixer en la Torre de 

Canals a finals de 1378.  Estudià en Valencia i en l’Universitat de Lleida, on alcançà 

el doctorat i ensenyà canons. Estigue al servici del rei d’Arago i del pontifex 

d’Avingo Benet XIII. En 1418 fon nomenat rector de la parroquia de Sant Nicolau de 

Valencia. Intervingue en la solucio final del Cisma d’Ocident. Fon nomenat bisbe i  

va pendre possessio de la diocesis de Valencia en 1429. Al morir el papa Nicolau V 

(1447-1455), fon elegit Papa el 8 d’abril de 1455, als 76 anys.  Va pendre el nom de 

Calixt III i canoniçà al seu amic Vicent Ferrer. Moriria el 6 d’agost de 1458, despres 

de tres anys de pontificat.    

 

* lo rey don Alfonso. Nomenat, Alfons III de Valencia, V d’Arago, I de Mallorca, I 

de Napols, IV per als catalans, naixque en 1396 en Medina del Campo i muigue en 

1458 en Napols. Fon fill primogenit de Ferran d’Antequera i de Leonor 

d’Alburquerque. Es casà en Valencia l’any 1415 en Maria de Castella, germana del 

rei Joan II i filla  de don Enrique el Dolent. Va succeir  a son pare en 1416  com rei 
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de tota la Corona d’Arago. Monarca guerrer, i amant de les lletres i les arts, fon un 

gran mecenes de la cultura. Muigue en 1458, als sixanta i quatre anys d’edat, Sa 

muller, la reina Maria de Castella residi, gran part de sa vida, en la ciudat de 

Valencia, morint, tambe en 1458, uns mesos despres que el seu marit, en el Palau 

Real de nostra ciutat, sent sepultada en el convent de la Trinitat, fundat per ella en 

1445.  Del rei Alfons el Magnanim s’ha senyalat que fon “el mes valencià de tots els 

monarques de la dinastia dels Trastamara”. Ha segut definit com “un monarca 

distinguit, valeros, entenimentat,  prudent, generos, politic, discret  i savi”. 

 

Rubrica. De la Seu de Valencia e memoria de les coses de aquella. 

 

Rubrica. De la Maria. 

 

Rubrica. Del campanar de la Seu nou. 

 

*campanar nou. Es referix al Micalet de la Seu de Valencia. Torre de la Catedral 

Valentina, d’estil gotic, construida per l’iniciativa del bisbe En Jaume d’Arago. Les 

obres foren iniciades a finals del sigle XIV. 

 

Rubrica. Del primer seny per toquar les ores. 

 

Rubrica. Com fonc trenquat lo seny. 

 

Rubrica. Com començaren a cavar per fer portal e arcada. 

 

Rubrica. Com fonch messa la primera pedra. 

 

Rubrica. Lo segon seny per tocar les ores. 

 

* morlanes. Nom de certes campanes de so suau i agradable. 

 

* racional de Valencia. No es deu confondre el carrec de “Racional” que era 

estrictament municipal ab el de “Maestre Racional”, ya que esta ultima magistratura 

era de mes alt ranc, tenía mes competencies i era un nomenament real. El carrec 

municipal del Racional el trobem ya constituit en el regnat d’Alfons I de Valencia 

(1285-1291), i les seues atribucions foren modificades en el transcurs del temps. Era 

de sa competencia coneixer les causes d’eixecucio per deutes a la ciutat i les obres de 

“Murs i Valls”. Sa jurisdiccio s’extenia a tots els “Clavaris” i  a l’administracio de la 

ciutat. A les sentencies que dictava sols es podia presentar recurs o apelacio davant 

del Rei o el seu primogenit. Devia ser un ciutada honrat elegit pel Consell General de 

la ciutat  mediant orde i carta del Rei. Era propost per un periodo de tres anys.  

 

Rubrica. Del foch de la Seu de Valencia. 

 

Rubrica. Retaule. 

 

Rubrica. De la pintura del cap de la Seu. 
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IIIª PART 

 

Rubrica. Lo rey en Jaume quant fonc nat. 

 

*Miraboli. Alli va tindre lloc el dia 16 de juliol de 1212 la batalla de les “Navas de 

Tolosa”, - en terres de l’actual provincia de Jaen -. Enfrontament decisiu per l’alvanç 

de la reconquista cristiana, i on se arreplegà un gran boti de guerra.  

 

Rubrica. Quant comença a guanya[r] lo regne de Valencia. 

 

*Borianya. La data del siti de Borriana fon l’any 1231; no en 1234 com diu el 

“Dietari”. 

 

Rubrica. Quant fonch pres lo Pug. 

 

*Pug de Cebolla. Identifica la poblacio del Puig de Santa Maria. Jaume I sitià el 

Puig, segons el Libre del Repartiment del Regne de Valencia, ya l’any 1237. 

 

Rubrica. Quant fonch presa Valencia. 

 

* La documentacio senyala que Valencia fon capitulada el dia 28 de setembre de 

1238, vesprada del glorios arcangel Sant Miquel, permaneixent el rei moro Zayyan 

fins el 8 d’octubre en el seu alcasser de Valencia. El rei don Jaume el Conquistador 

entraria en la ciutat, a boqueta nit, del dia 28 de setembre, quedant-se en ella i  

otorgant un document el dia 30 del mateix mes. L’entrada  solemne i  oficial seria  el 

dia 9 d’octubre, acompanyat de la seua cort. Eixe mateix dia es celebrà la primera 

cerimonia oficial, sent consagrada la mezquita major que passà a ser Catedral i 

s’oficià la Santa Missa. 

 

Rubrica. Quant mori lo rey en Jaume. 

 

Rubrica. De la gran fam. 

 

*La decada de 1340 foren anys de males collites cerealistes, si exceptuem el 1344, 

tenint-se que decretar ajudes als proveïdors de forment i carn, i pujant els preus i la 

presio fiscal, degut a les guerres i a la llei de l’oferta i demana. Durant varies decades 

la fam es generalisà, fent-se mes patent la crisis de subsistencia. L’any 1347 es 

mencionat en les croniques valencianes com “l’any de la gran fam”.  

 

Rubrica. De les mortalitats que son stades. 

 

*El fenomen epidemiologic fon consubstancial a l’evolucio demografica del sigle 

XIV valencià. La documentacio valenciana  registra els brots epidemics que varen 

patir la ciutat i regne de Valencia en dita centuria. Els Manuals de Consells de la 

ciutat de Valencia, el Dietari del capellà d’Alfons el Magnanim, els Anales 

Valencianos, la Cronica de Pere Maça constaten este fet. En l’any 1348 se 

manifestà, per primera vegada, en gran virulencia els efectes de la “Pesta Negra” o 

“pesta bubonica” en Valencia. Fon un fenomen ciclic que es repetia, a sovint, en els 

sigles XIV i XV. “El Dietari” arreplega baix l’epigraf “De les mortalitats que son 
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stades” la relacio de dotze onades epidemiques que afectaren, entre 1348 i 1478,  a la 

ciutat i regne de Valencia. 

 

Rubrica. Del robo de la juyria de Valencia. 

 

*Assalt a la juderia de la ciutat de Valencia l’any 1391. La juderia, en un principi, 

ocupava l’area geografica de la parroquia  de Sant Tomé, ubicada entre els carrers de 

Cabillers i Avellanes, junt l’actual Palau Arquebisbal.  Estos llimits foren ampliats en 

el sigle XIV, pel increment de la poblacio judeua en Valencia, invadint les 

demarcacions territorials de les parroquies de Sant Andreu i Sant Esteve. El latent 

antijudeisme de la societat cristiana a finals del sigle XIV desembocà en altercats i 

violencia contra les principals juderies del Regne. Es dictaren decrets antijudaics  que  

disgregaren les aljames  de Castello de la Plana, Borriana, Lliria, Chelva, i Ademuç. 

Lo mateix succei en les d’Alzira, Xativa, Gandia, Bocairent, Alacant, etc., lo que 

mermà considerablement els ingressos i tributs de la Corona. 

  

Despres de les violentes persecucions antijudaiques de 1391, i dels bandeigs i 

robatoris en la rica juderia de Valencia i d’atres importants aljames valencianes,  

vingueren uns anys de calma i de conversions numeroses al cristianisme, fins al punt 

de  desapareixer algunes comunitats judaiques. Una dispossicio prescrivia, segons 

arreplega Rodrigo Pertegás, que “totes les tanques e clausures fetes en les Juheries 

vella e nova, sien derrocades e ubertes del tot, encara tots portals per xichs e grans 

que fossen entrada en la Juheria, sien de tot desfets e totes les entrades sien sens tot 

embarch carrers publichs sens senyal de tanca o portal”, reservant-se el rei el dret de 

reconstruir l’aljama, privilegi que no tardà en dictar. 

 

Rubrica. [De la gran terratremol]. 

 

Rubrica. [En aquel dia nasque lo rey don Alfonso]. 

 

*Es referix a Alfons el Magnanim, que naixque en 1396 en Medina del Campo. Fill 

primogenit de Fernando I d’Antequera. Va succeir a son pare en 1416  com rei de 

tota la Corona d’Arago. 

 

Rubrica. De la coronacio del rey en Marti. 

 

Rubrica. Dels bandos dels Cente[l]les e Sole[r]s. 

 

Rubrica. Del camp de Lombay.   

 

Rubrica. [Del rius].   

 

*Trinitat. Convent de la  Santissima Trinitat en el carrer que porta el seu nom. Vora  

el riu Turia, principi del carrer d’Alboraya  

 

*lo riu de Alzezira. Riu Xuquer. 

 

Rubrica. [Mort de mossen Ramon Boyll, governador]. 
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Rubrica. De les noces de don Jaume de Urgel. 

 

Rubrica. De la casa dels Ignocens quant fonch començada. 

 

*En l’any 1409 el “Consell de jurats de Valencia”  aprovà  la creacio del primer 

hospital  d’Europa per a acollir a dements. La construcio de dit manicomi es va fer  

recomanat pel Venerable Fra Gilabert Jofre per a albergar als folls que vagaven per 

la ciutat. 

 

Rubrica. [D’en G. Belera, visrey]. 

 

Rubrica. De la mor[t] del rey en Marti.  

 

Rubrica. Del mestre Vicent Ferrer com entrà en Valencia. 

 

Rubrica. Alzezira. 

 

*avalot. Revolta. 

 

*alberch. Posada, alberc 

 

Rubrica. Eleccio del rey. 

 

Rubrica. Los III de Valencia. 

 

Rubrica. Vila de Casp.  

 

*La mort en l’any  1409 de Martí el Jove en Secilia i la del rei don Martí el Huma en 

1410, sense descendencia,  planteja la qüestio succesoria en la Corona d’Arago, al 

deixar un buit del poder llegal. S’inicia el periodo d’interregne i es celebren la 

“Concordia d’Alcanyiç”  i el “Compromis de Casp”. Els pretenent al trono, en major 

o menys grau de parentesc real, opten a cenyir-se la Corona d’Arago. 

 

Descartada la solucio politica, s’havien llimitat les alternatives a dos pretenents: 

Fernando d’Antequera i  Jaume d’Urgel. L’influencia dels consells del papa aragones 

Benet XIII fon que s’adoptara el compromis de reunir-se en la vila de Casp per a 

elegir el candidat a la Corona.  Cadascu dels territoris de la Corona d’Arago devia 

designar a tres representants. En la “Concordia  d’Alcanyiç”,  es posà  la condicio 

que per a que la sentencia tinguera validea, era necessari reunir un minim de sis vots 

a favor, i que procediren, al menys u, de cadascu dels tres territoris representats.   

 

El 24 de juny de 1412 se reuniren en sessio secreta en Casp i prengue la paraula, en 

primer lloc, el dominic valencià Vicent Ferrer. La seua sensatea d’enteniment i sa 

persona suscitava un gran respete. En el castell de Casp va fer una defensa clara  dels 

drets succesoris de l’infant Ferrando de Castella, que per ser net del rei don Pedro 

d’Arago, pare del fallit Marti I el Humà, era el mes proxim parent de llegitim 

matrimoni. I declarà que en justicia i en conciencia, els parlaments, subdits i vasalls 

de la Corona d’Arago devien prestar-li fidelitat. Fernando d’Antequera va obtindre 

en Casp, l’unanimitat aragonesa, la majoria valenciana i la minoria catalana, es a dir 
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sis vots.  Don Jaume  d’Urgel rebrè dos, puix el representant valencià Pere de Beltran 

votà en blanc. 

 

La causa defesa per Vicent Ferrer havia triumfat i en juny de 1412 davant la portada 

de Santa Maria “coram populo”, en Casp, es proclamava solemnement el veredicte. 

Sentencia  que causà alegria entre la majoria, no en tots, puix certs sectors acerrims 

al comte d’Urgel no l’aceptaren de bona gana. 

 

Rubrica. Preso del compte de Urgel. 

 

Rubrica. Crema sglesia de Ruçafa. 

 

Rubrica. Papa Benet entra en Valencia. 

 

Rubrica. Rey en Ferrando entra en Valencia. 

 

Rubrica.  Parti papa Benet. 

 

Rubrica. Com foren a Perpinya. 

 

Rubrica. Parti papa Benet. 

 

Rubrica. Mort del rey en Ferrando. 

 

Rubrica.Com fonch jurat rey Alfonso. 

 

Rubrica. Com entra la armada en Malorqua. 

 

Rubrica. Com parti la armada. 

 

*Calbi i Bonifaci. Poblacions portuaries (Italia). 

 

Rubrica. Misatges de Madama. 

 

*Mescina. Messina. Poblacio situada en l’illa de Secilia. Dona nom a l’estret que 

porta el seu nom i que separa dita illa de la Peninsula Italica.    

 

Rubrica. Com lo senyor rey fonc en Nopols (sic). 

 

Rubrica. Del tracte de Madama. 

 

*Madama. Identifica a la reina de Napols, donya Joana. 

 

*Castell Nou; Castell de Capuana. Son noms d’importants castells de la ciutat de 

Napols, capital del seu regne. 

 

Rubrica. [Entrada en Napols]. 

 

*Caller. Cagliari, ciutat localisada en l’illa de Serdenya. 
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*Hylla de Ponça. Illa italiana. 

 

Rubrica. Del citi del castel[l] de Capuana, e de les bar[r]eres. 

 

Rubrica. Preso de Yscla. 

 

*Yscla. Yschia. Poblacio i illa que es localisa a uns pocs kilometres de la ciutat de 

Napols. 

 

*Gayeta. Gayeta. Ciutat que dona nom al Golf de Gayeta, prop de Napols.  

 

*Ylla de Hisladeres. Illa d’Hyeres. Localisada en la costa mediterranea francesa, 

prop de Tolon. 

 

Rubrica. De la preso de Masela. 

 

*Masela. Marsella. Ciutat francesa. Tè u dels grans ports de la mar Mediterania. 

 

*Cadenes del port de Masella. Els historiadors classics ens recorden que es  celebrà 

solemnement el dia que entrà  el rei Alfons el Magnanim en Valencia, al regressar  

victorios de l’assalt a la ciutat de Marsella i  que trencà les cadenes que tancaven el 

seu port i les dugueren, junt en el furtat cos de Sant Luïs, bisbe de Tolosa, com boti 

de guerra  a nostra ciutat,  entregant dits trofeus a la Catedral Valentina.  

 

*Les Pomegues. Lloc de la costa mediterranea francesa. 

 

*Cobliure o Colliuere. Toponim  d’una poblacio francesa, ubicada en el Rossello. 

 

Rubrica. De la guerra de Castella [e de les treues]. 

 

*Buatella. La Boatella, antic barri i carrer de la ciutat de Valencia, ubicat en les 

proximitats  de l’inici del carrer actual de Sant Vicent. Un prego publicat el 11 de 

setembre de 1531 marca un itinerari d’una processo de gracies que nos servix per a 

saber on se localisava dit carrer: “per lo carrer de la vallada de Sanct Francesc, per la 

plaça dels Caixers, per lo carrer de la Boatella, per davant la Iglesia  de Sanct Marti 

(...)” 

   

Rubrica. Del compte de Urgel. 

 

Rubrica. Del riu que sen porta lo correger. 

 

*Pont dels sarans. Pont dels Serrans. 

 

*Trenitat. Monasteri o Convent de la Trinitat. 

 

*lo Real. Palau Real de Valencia.   

 

Rubrica. Les puntes del Mercat.  
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Rubrica. Infant don Pedro de Portogal. 

 

Rubrica. [L’armada del rey de Tunis]. 

 

Rubrica. [Eclipse de sol]. 

Rubrica. Del gran vent e fort nit e mal. 

 

Rubrica. D’en Pere Boyl mata Castellar. 

 

Rubrica. Com parti lo senyor rey de Valencia. 

 

Rubrica. [De les arteleries que portava]. 

 

Rubrica. Com fonch ar[r]ibada l’armada en la ylla de Jerba contra lo rey de 

Tunis. 

 

*Jerba. Illa Djerba, localisada en el golf de Gabes, prop el llitoral de Tunis 

 

Rubrica. Com se enbarqua lo senyor rey e ses jermans. 

 

Rubrica. Lo rey Lois era mort. 

 

*Lois, rei de Napols. 

 

Rubrica. Com mana desenbarquar. 

 

Rubrica. Com mori Madama reyna. 

 

*Madama reyna, Esposa de Lois [Lluïs] de Napols. 

 

Rubrica. [Com anarem misatges al papa e al duch de Mila]. 

 

Rubrica. [Com Capua se dona al senyor rey].  

 

Rubrica. Com los misatges foren a Florença. 

 

Rubrica. Armada del senyor rey. 

 

Rubrica. Com tenc asetjada Gayeta. 

 

Rubrica. Com fonc pres lo senyor rey. 

 

Rubrica. Com l’armada fonc a la yl[l]a de Ponça. 

 

Rubrica. De la preso dels senyo[r]s reys. 

 

Rubrica. Dels senyo[r]s qui foren presos. 

 

*Port de Sahona. Es deu referir al port de Savona, en el Golf de Genova. 
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Rubrica. Com fonc lo senyor rey en Mila. 

 

*Castell de Jenova. Castell de Genova. 

 

*Malapaga i Estinga.  Noms de presons, que eren considerades d’alta seguritat. 

 

Rubrica. [Com lo rey de Navar[r]a e altres senyors entraren en Mila]. 

  

Rubrica. [Com lo cardenal e embaxado[r]s foren a Mila, al senyor rey]. 

 

* “Dilluns a XXIIII del dit mes, fonch tornat lo senyor rey a Mila e lo dimart apres, 

que fonch a XXV del dit mes, me feu capellà de la seua capella lo dit senyor rey”. 

Afirmacio que nos ajuda a identificar a l’autor del “Dietari” a l’indicar la data que el 

feren capellà d’Alfons el Magnanim, com havem arreplegat en l’estudi preliminar.  

 

Rubrica. Del senyor rey e duch com se veren. 

 

*Thono. Toponim d’una localitat. 

 

*Zeneva. Nom d’una ciutat que perteneixia al ducat de Savoya. 

 

Rubrica. [Com don Pedro pres Gayeta].  

 

*Gayeta. Gaeta. Ciutat que dona nom al Golf de Gaeta, prop de Napols.  

 

Rubrica. Com fonc pres Napols. 

 

*Prohença. Regio de la Provença. 

 

Rubrica. Com entra lo senyor rey en Napols. 

 

Rubrica. Actes de Valencia. 

 

*Actes de Valencia. El rei Alfons el Magnanim tingue que intervindre per a resoldre 

problemes peninsulars derivats de les lluites fratricides dels infants d’Arago, Enrique 

i Juan, en Castella, conseguint que es firmara una concordia entre els seus germans i 

combatre a don Alvaro de Luna. L’enfrontament es desenrrollà entre els anys 1428 i 

1430, i en el fondo de la guerra subjacia l’interes dels infants de conservar el seu 

patrimoni en Castella.  

 

Rubrica. Micer Coll de Jou com lo crema. 

 

Rubrica. De Castellana, filla de mossen Bernat Johan. 

 

*Monestir de Preycados. Monasteri dels frares predicadors -dominics- al que 

perteneixia l’actual iglesia  castrense de Capitania Militar. 

 

* Real. Aludix al Palau dels Reis de Valencia 
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Rubrica. Gran temporal de pluja. 

 

Rubrica. Com pengaren VII ladres. 

 

Rubrica. Mort de Felip Leopart, notari. 

Rubrica. Crema del forn d’en Pelicer. 

 

Rubrica. Alegries per un decret de Basilea. 

 

*La Santissima Verge Maria, pel dit Decret de Basilea, fon declarada, a instancies 

dels frares franciscans, Inmaculada Concepcio. L’alegria no a soles  fon dels dits 

frares sino de tota la societat valenciana, i feren festa per la noticia en la ciutat de 

Valencia, com es deduix de una crida feta el 11 d’agost de 1440. (Libre VII de Letres 

e privilegis, p. 70, ARV) 

 

Rubrica. [Com caygue l’escola del campanar]. 

 

Rubrica. De Francesquet de Pugmolto. 

 

Rubrica. De frare Joan Scuder. 

 

Rubrica. D’en Vidal de Riusech com fonch centenciat. 

 

Rubrica. De mossen Çaranyana com fonch centenciat 

 

Rubrica. De monestir de la Trinitat.  

 

* Fon una fundacio de la reina Maria de Castella, muller d’Alfons el Magnanim i 

regent del Regne durant la llarga absencia del seu marit. Es va començar a construir 

una nova planta del convent en 1445. Fon el monasteri de la noblea valenciana en el 

sigle XV i un important foc cultural. Abans havia estat ocupat pels frares trinitaris 

que estigueren fins a l’any 1444, en que per alguns escandalosos successos els va 

desposseir del convent el papa Eugeni IV, i va ser quant donya Maria de Castella 

solicità al Papa que lo ocuparen monges de Santa Clara procedent de Gandia.  

 

Rubrica. Mossen Jaume de Vilaragut. 

 

Rubrica.  Cremaren XX vibries. 

 

Rubrica. Del gran foc del Mercat de Valencia. 

 

* En el protocol del notari Berenguer Cardona, com arreplega Sanchis Sivera,  

consta que el XVI de març de MCCCCXXXXVII es pendre lo gran foc en “la 

Fusteria del Mercat de Valencia, e cremas tota a la una e a laltra part (...) al canto de 

la Porta Nova e tro al canto del carrer que va a la Merce, per casa den Bayona, e tot 

lo Trench per la mitat de la Pelleria tro a la Carneceria”, delimitant un area del lloc 

on s’instalava el Mercat de Valencia en eixa epoca.  
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*monges Magdalenes. Ocupaven un convent situat fora de la porta de la Boatella, 

prop del convent dels frares de la Merce, en les inmediacions del mercat, en la 

partida nomenada, primerament, Na Ravella i mes tart Rovella. 

 

Rubrica. Mossen Artes. 

 

Rubrica. Del car[r]er Nou del Mercat. 

 

Rubrica. De la paret del Trenc. 

 

Rubrica. Cremaren V homens per sodomites. 

 

*Crida l’atencio este fet en una Valencia  on existien numerosos bordells. 

 

Rubrica. De la mort de Alvaro de Luna. 

 

Rubrica. Com fonch perdut Constantinoble. 

 

* La data de 1453 i este fet citat marquen, convencionalment, el final de l’Edat Mija 

Europea. 

 

Rubrica. [Com pengaren quatre homens]. 

  

Rubrica. Com fonc elet papa micer Borga. 

 

* Referent a este acontenyiment vegeu nota ya descrita. 

 

Rubrica. Del vot qui feu. 

 

Rubrica. Del robo de la moreria. 

 

*El “Perdo general del insult e robo de la moreria de la ciutat de Valencia” otorgat 

pel rei don Joan II, en 23 de juny de 1460, conservat en el “Libre primer de Letres 

Reals” (AMV) confirma que este succes va tindre lloc en l’any de 1455.  

 

Rubrica. Del gran avalot del Corpus Christi. 

 

Rubrica. De la cometa. 

 

Rubrica. Crida de les faldes de les dones. 

 

* Valencia era una ciutat oberta, alegre, divertida.  Els jurats de Valencia s’havien 

preocupat de contindre l’ostentacio i la llauguerea en el vestir. Els Manuals de 

Consells de la ciutat constaten numeroses disposicions i ordenances per a que se 

mantingueren les bones costums, puix abundaven les dones cridaneres i fembres 

cantoneres.  

 

Rubrica. De la gran secada. 

 

Rubrica. Com demana lo papa misatger per lo clero. 
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Rubrica. Com fonch elet mestre Bou. 

 

*Cuequa. Poblacio de Sueca. El reverent mestre Antoni Bou, natural de Sueca, fon 

elet pels canonges i “Capitol” de la Seu per a anar a visitar al Papa Calixt III i dur-li 

un mensage.  

Rubrica. [Com caygue la Verge Maria del retaule]. 

 

Rubrica. Dels Cornets contra los genovesos. 

 

Rubrica. De mossen Alamany. 

 

* Les muntanyes de Aygues Vives. Ubicades entre els territoris de la Valldigna i de 

Alzira. 

 

Rubrica. De la senyora reyna dona Maria. 

 

Rubrica. Reliquies. 

 

Rubrica. Lo necesari per guanya[r] la perdonança. 

 

Rubrica. Les coses necesaries per la vera indulgencia. 

 

Rubrica. Reliquies de Roma. 

 

Rubrica. Mort del senyor rey don Alfonso 

 

* Muigue en 1458, als xixantaquatre anys d’edat, sent soterrat en Napols, i traslladats 

les seues despulles dos sigles mes tart al monasteri de Poblet. La seua biografia ha 

segut elaborada i interpretada sectariament, influits per l’orige de la procedencia dels 

autors. S’ha afirmat d’ell que fon “el mes valencià de tots els monarques de la 

dinastia dels Trastamara”. Igual Úbeda menciona entre els aspectes mes destacats de 

sa personalitat: sa habilitat estrategica, el seu valor personal, sa capacitat politica, el 

seu talent diplomatic, facilitat d’oratoria,  amor a les arts i a les lletres, la 

magnanimitat que li ha donat nom, l’enrrolladora vitalitat humana i la fascinacio que 

degue eixercir sa presencia física sobre els demes .  

 

Una relacio dels acorts que prengue la ciutat de Valencia en motiu de la mort del rei 

es troben en el Manual de Consells (fol. 97 rº-104 vº). Dit document, tambe contè 

totes les lletres rebudes i les delliberacions de la celebracio de l’aniversari per 

l’anima del dit Senyor en la Seu Valentina. 

 

Rubrica. La letra de la mort del senyor rey don Alfonso. 

 

Rubrica. Com fonch dit a la senyora reyna la mort. 

 

Rubrica. Crida de la mort. 

 

Rubrica. Remembrança [de] la ciutat. 
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Rubrica. Com fonch bisbe lo nebot del papa. 

 

*El papa Calixti III, primer papa Borja, va nomenar en 1458, poc abans de la seua 

mort, bisbe de Valencia al seu nebot Rodrigo de Borja, fill de sa germana i del seu 

llegitim marit, Jofre de Borja, cavaller setabens d’ilustre llinage. Rodrigo de Borja 

arribaria a ser elegit Papa en el nom d’Alexandre VI.   

  

Rubrica. Com  papa Calixti era mort. 

 

Rubrica. Malaltia de la senyora reyna.  

 

Rubrica. Mort de la senyora reyna. 

 

* La reina María de Castella vixque gran part de sa vida, en la ciutat de Valencia, i 

aci va morir l’any 1458, dos mesos despres que el seu marit, don Alfons el 

Magnanim, en el Palau Real de nostra ciutat, sent soterrada en el convent de la 

Santissima Trinitat, fundat per ella en 1445. 

 

Rubrica. Del soterar [de] la senyora reyna. 

 

Rubrica. Mort d’en Çaburgada e de micer Pelegri. 

 

* molts senyors de nostra nacio. Es referixen a valencians. Eren molts els senyors 

procedent del Regne de Valencia que ocupaven carrecs en la cort del Magnanim en 

Napols. El cronista per a indicar el Regne de Valencia  escriu  “nostra nacio”.    

 

Rubrica. Com caygue l’alberch de pere Boscha. 

 

Rubrica. Neva en Valencia. 

 

Rubrica. Com entra en Valencia lo compte d’Oliva. 

 

Rubrica. Senyor rey don Johan. Com entra lo senyor rey en Valencia [e de les 

festes que li feren fetes]. 

 

*Lo senyor rey don Johan. Es referix a  Joan II de Valencia (1458-1479).  Regnà 

la Corona d’Arago mes de vint anys, coincidint en un dels periodos mes florents del 

Regne de Valencia en els diversos aspectes de la vida i cultura. Naixque en 1398 i 

muigue als 82 anys en 1479. Fon el segon fill de don Fernando d’Antequera i de 

Leonor d’Alburquerque. Succedix en el trono de la Corona d’Arago al seu germa, el 

rei Alfons el Magnanim. Joan II va posseir els territoris d’Arago, Valencia, Mallorca, 

Catalunya, Rosello, ademes de Cerdenya i Secilia. 

  

Don Joan fon el principal colaborador que tingue el Magnanim en el seu regnat. 

Intervingue en la conquista de Napols; en la guerra contra don Alvaro de Luna, i 

posteriorment en la guerra contra Milà i Genova. Prengue part en el siti de Gayeta i 

en la batalla de Ponça i va caure  presoner del duc de Mila, junt en el seu germa don 

Alfons el Magnanim. En l’any 1456, el rei Alfons el Magnanim, des de Napols, li 

momenà  Procurador General del Regne de Valencia.  
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Va succedir al seu germa en 1458, als 60 anys d’edat. En agost d’eixe mateix any, 

estant en Çaragoça, rebe a l’embaixador dels “jurats” de Valencia, recordant-li 

l’obligacio que tenia de jurar els nostres furs i sugerint-li que no posponguera la 

visita al Regne de Valencia. En l’any 1459 entrà en Valencia acompanyat de la seua 

muller,  la Reina, i jurà els “Furs i privilegis del Regne”. 

 

* Plaça de la Figuera. Fon coneguda posteriorment pel nom de Plaça de Santa 

Tecla. Estigue ubicada al principi de l’actual carrer del Mar. En un bando publicat en 

Valencia, de 24 de novembre de 1423, implorant la feliç arribada des de Napols del 

rei Alfons el Magnanim, es menciona esta plaça. Aiximateix, l’humanista valencià 

Lluïs Vives en els “Dialecs” cita tambe la Plaça.de la Figuera. 
  

Rubrica.Corts en Valencia. 

 

* El rei Joan II de Valencia entrà en nostra ciutat  en febrer de 1459. El Dietari del 

capellà d’Alfons V el Magnanim constata l’alegria i els actes que tal acontenyiment 

produix en Valencia. Eixe mateix mes s’obriren Corts celebrades en la Seu 

Valentina, jurant el Monarca els “Furs i privilegis del Regne”, finalisant-les en el 

mes d’abril, sense que s’aprovara ningu tipo de llegislacio foral. 

 

Rubrica. Present de Valencia de juntes. 

 

Rubrica. Com fogi Carasquer. 

 

Rubrica. Lo senyor rey jura furs e privileges.  

 

Rubrica. Com anaren a la conqua. 

 

*Solana. Sollana. 

 

Rubrica. Del toro qui meteren als leons, [e, apres, lo juheu].  

 

Rubrica. Les dones cavalcar[en] detras los homens. 

 

Rubrica. Benediccio de bandera. 

 

* En el Libre de la Claveria comuna es troba documentacio d’este fet. 

 

Rubrica. Del molt peys. 

 

Rubrica. Parti lo senyor rey e senyora reyna. 

 

Rubrica. De la missa de sant Sebastia. 

 

Rubrica. Crida de jura[r] e joch. 
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* El Manual de Consells de la ciutat de Valencia arreplega numeroses crides sobre la 

prohibicio de jugar a daus i naips, i ordenant que les fembres cantoneres no ixquen 

dels bordells o prostibuls. 

 

Rubrica. Açotaren alcavots. 

 

Rubrica. De Olzina, notari cruel. 

 

Rubrica. De les fembres cantoneres. 

 

* rodes. Simbol identificatiu que portaven penjat els judeus.  

 

Rubrica. De la absolucio de la moreria. 

 

Rubrica. com pengaren a Margalida, [que] hera hom. 

 

Rubrica. De la butla de les corones. 

 

CERCIORAR-SE BE. TINC DUBTES. Convendria deixar-lo en blanc  

 

*Corona. ¿Moneda antiga d’or, que tenia gravada una corona i era de curs llegal des 

del regnat de Juan II de Castella fins el sigle XVII. Tingue diversos valors, i en 

temps dels Reis Catolics equivalia a uns 11 reals d’argent? O be, ¿Moneda d’argent 

de molt baixa llei que mana llaurar don Enrique II de Castella? 

 

Rubrica. Dels dos jovens de la brega del mercat. 

 

Rubrica. Del parent de mossen Torela. 

 

Rubrica. Regne de Navarra. 

 

Rubrica. Com fonch dona Blanqua en Valencia. 

 

Rubrica. Com se embarqua en lo guerau 

 

*guerau de Valencia. Grao de Valencia. 

 

Rubrica. De les noces. 

 

Rubrica. De la molta amor de rey e reyna. 

 

Rubrica. De la mort del senyor rey. 

 

*Castel de Caler. Castell de Caller. Cagliari, ciutat localisada en l’illa de Cerdenya. 

 

Rubrica. Del fill Carles. 

 

Rubrica. Com fonch jurat don Johan per rey 

 

Rubrica. De concordia. 
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*Hulit. Olite. 

 

Rubrica. Com fonch mort lo senyor rey don Alfonso en Napols.  

 

Rubrica. Lo senyor princep se parti en Cecilia. 

Rubrica. Del senyor rey don Johan. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey se volch coronar. 

 

Rubrica. Com ma[na] lo senyor rey quel princep fos pres. 
 

*Les friccions del rei en el seu fill don Carles, princep de Viana, enterboliren la pau 

familiar i les relacions politiques. La preso de don Carles en Morella, en l’any 1461, 

fon aprofitada per Enrique IV de Castella per a amenaçar les fronteras d’Arago i 

impulsar una insurreccio contra el Monarca per a beneficiar-se de la situacio en el 

Regne de Valencia, Arago, Mallorca, Cerdenya i Secilia, solicitant la llibertat del 

primogenit de la Corona. A soles el Regne de Valencia fon neutral, enviant 

embaixades a la cort del rei don Joan i a la del princep don Carles per a conciliar 

interesos. A pesar d’aixo, Joan II es mantingue ferme en la seua actitut.    

 

El rei Joan II desheretà al princep don Carles, decisio que propicià la guerra entre  

Joan II i Catalunya que defenia els drets del princep primogenit. En el fondo de la 

qüestio, lo que es debatia era l’incompatibilitat entre les actituts absolutes del 

Monarca i els drets d’una politica pactista catalana, ademes del conflicte  intern 

catala entre la “Busca-Biga” i “noblea-camperols” per qüestions socio-economiques. 

Els enfrontaments es prolongaren des de 1460 a 1472, data en que es firmà una 

capitulacio. 

  

El Regne de Valencia adoptà una actitut pacificadora en el conflicte, inclinant-se 

finalment per Joan II, be per esperit realiste o per considerar inadeqüada l’actitut  

d’un sector de catalans. El conflicte catala tingue sa derivacio en terres valencianes. 

Aci, el princep de Viana  va tindre com partidari a don Jaume d’Arago, fill del duc de 

Gandia, que s’enfrontà als “jurats” de Valencia. Vençut don Jaume, fon conduit 

presoner al castell de Xativa, on va permaneixer poc de temps. Posat en llibertat  

incità a la sedicio contra el Monarca. 

  
Rubrica. Com fonch aportat lo princep a Çaragoça. 

 

*l’Algeferia. Palau Real de l’Aljaferia, construit en l’estil mudeixar aragones,  en el 

que es trobava, ricament decorat, el nomenat “Salón del Trono”. 

 

Rubrica. De les provesions de Barcelona. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey demana al compte de Oliva e ha altres cavales. 

 

Rubrica. Demanant don Carles. 

 

Rubrica. Ordinacions en Valencia. 
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Rubrica. Com lo senyor rey fonch en Leyda. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey fonch al portal de Leyda. 

 

Rubrica. Com fonch splicada la embaxada. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey sen ana de Leyda. 

 

Rubrica. Com fonch aportat al castell de Morela. 

 

*Fragua. Fraga. 

 

*Morela. Morella. 

 

*Caspch. Casp. 

 

Rubrica. De les provesions de Barcelona. 

 

Rubrica. De la crida per Barcelona. 

 

Rubrica. Com feren taula de donar sou. 

 

Rubrica. Del sou que donaven. 

 

Rubrica. Les osts de les ciutats. 

 

Rubrica. Misatges del rey de Castella. 

 

Rubrica. Dels albarans de comoure. 

 

*albarans de comoure. ..¿.......? 

 

Rubrica. Com la gent d’armes demanen  se partiren per anar a Morela. 

 

Rubrica. Com misatges demanen al senyor princep. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey dona lo senyor princep. 

 

Rubrica. Letra a Valencia que senyor princep era deliure. 

 

Rubrica. Com toquaren campanes e Te Deum. 

 

Rubrica. De la profeso e festa colent. 

 

Rubrica. Com entra lo senyor princep en Barcelona. 

 

Rubrica. Com fonch jurat per primogenit don Carles. 

 

Rubrica. Com mori lo senyor princep primogenit. 
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Rubrica. Fonch jurat per primogenit. 

 

*Don Ferrando, futur rei Ferran II el Catolic, fon jurat com primogenit  de Joan II i 

successor a la Corona d’Arago en l’any 1461. 

 

Rubrica. [De Squirenci, cosari]. 

 

Rubrica. Com fonch pres Squirenço. 

 

Rubrica. De mossen Crispi Valdaura e lo fill de mossen Vidal de Blanes. 

 

Rubrica. De mossen Cabalenyes com lo nafra en Cervera, aluder. 

 

Rubrica. Mossen Lop, prevere, meteren en la scala. 

 

*Macamagrel. Massamagrell. 

 

*Xulela. Chulilla. 

 

Rubrica. Cardenal de Leyda entra en Valencia. 

 

Rubrica. Cremar mossen Bernat del Bosch. 

 

Rubrica. Mort de mossen Mila, prevere.   

 

Rubrica. De Renart, ladre. 

 

Rubrica. Com mori micer Thomas de Cobliure. 

 

Rubrica. La pasa dels ocells avions. 

 

Rubrica. Mort de en Pere Pau, mercader. 

 

Rubrica. Johanot, brodador, furta la filla d’en [Bernat Johan, notari]. 

 

Rubrica. A Leonor, cadafal. 

 

Rubrica. Del furt del palau del senyor bisbe. 

 

Rubrica. Mort del escuder d’en Nicolau Serra. 

 

*Pla de Spioqua. Pla d’Espioca. Partida municipal del terme territorial de Picassent.  

 

Rubrica. Açotar de dona. 

 

Rubrica. Dels aroços.  

 

Rubrica. Com se mes foch en la Seu  e’s crema retaule e draps. 
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Rubrica. A Tristany fonch pengat. 

 

Rubrica. Mort de mossen Pere Fabra. 

 

Rubrica. De molta pedra. 

Rubrica. Del que lançaren a la rambla. 

 

Rubrica. Dels dos jermans que pengaren. 

 

Rubrica. Matar de homens en Valencia. 

 

Rubrica. Mort de Johan Çabata. 

 

Rubrica. De la gran gelada e frets. 

 

Rubrica. Com fonch degolada na Maria. 

 

*Hucanya.  Toponim, Ocaña (Toledo). 

 

Rubrica. Del ostaler de la Cadena. 

 

Rubrica. Com mori mossen Johan Catala. 

 

*Planes. Toponim d’una poblacio de la provincia d’Alacant. 

 

*Cocentanyna. Toponim de poblacio. Cap del comtat de Cocentaina. 

 

Rubrica. Empenorada Gandia.  
 

*Al fallir en l’any 1461, don Carles, el Rei s’afanyaria a fer jurar a l’infant don 

Ferran com hereu a la Corona en corts catalanes, fet que no va donar el resultat 

desijat. Catalunya es rebelà i nomenà comte de Barcelona a Enrique de Castella, qui 

va a renunciar a l’oferiment català. 

 

En lo regnat de Joan II es produiren certs moviments socials, com foren els 

alçaments de Sogorp i Xerica per a evitar ser incorporades a senyorius feudals en 

contra de la seua voluntat; la rebelio del marquesat de Villena, o l’insurreccio  

d’habitants del Maestrat i de les baronies de Vilahermosa i Arenos, etc. En el fondo 

de la qüestio, lo que es debatia era l’enfrontament entre l’autoritat del Rei i els drets 

senyorials nobiliaris. Tambe esdevingueren enfrontaments de bandositats de families 

rivals en algunes ciutats i viles del Regne, com en Gandia i en Valencia.  

 

Rubrica. Dels actes de Barcelona. 

 

Rubrica. Los pagesos de remença, libertat. 

 

Rubrica. Misatges a la senyora reyna, de Barcelona. 

 

Rubrica. Compte de Palas, capita. 
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*Palas.   Toponim. Comtat de Pallas. 

 

*Stalrich. Toponim.Hostalric, provincia de Girona. 

 

Rubrica. La senyora reyna, ab sa gent, se meteren en lo episcopat. 

 

Rubrica. Concordia del senyor rey e del rey de França. 

 

Rubrica. Lo senyor rey demana ajuda a Çaragoça. 

 

Rubrica. Diputats fan letres a Valencia. 

 

Rubrica. Com fonch deposat lo senyor rey. 

 

*olim. Llatinisme. Adverbi; significa  “temps passat”, “en atre temps”.  

 

Rubrica. Lo senyor rey fonc en Balaguer. 

 

*Balaguer.  Toponim,  localitat de la provincia de Lleida. 

 

Rubrica. Mort de Galbes e de Galent. 

 

Rubrica. Dels francesos que entren en ajuda del senyor rey. 

 

*Penixa. Toponim. 

 

*Salces. Toponim d’una vila situada en el Rossello. Es considerada la poblacio mes 

septentrional del domini llingüistic català. 

 

Rubrica. Los catalans criden lo sagramental. 

 

Rubrica. La senyora reyna fon deliura. 

 

Rubrica. Scaramuces e mort de francesos. 

 

Rubrica. Com se donaren al rey de Castella. 

 

Rubrica. [Los de] Barcelona deroquen cases e orts. 

 

Rubrica. Lo senyor rey sobre Barcelona. 

 

*lo senyor don Anrich. Catalunya nomenà comte de Barcelona a  don Enric de 

Castella, qui va a renunciar a l’oferiment catala. 

 

Rubrica. La senyora reyna en Valencia e don Pedro. 

 

Rubrica. Lo don Pedro demana auxili. 
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Rubrica. Barcelona feri en lo camp del senyor rey. 

 

Rubrica. Lo senyor rey posa camp sobre Vilafranca. 

 

Rubrica. Barcelona dona fe al rey de Castella. 

 

Rubrica. Gent d’armes per al senyor rey. 

 

Rubrica. Del cambat de Taragona. 

 

Rubrica. Com Taragona se dona al senyor rey. 

 

Rubrica. [En] Valencia feren alimares per la bona nova. 

 

Rubrica. Vituales per a Tortosa. 

 

Rubrica. Partichsen los francesos. 

 

Rubrica. Albarans de don Jaume de Arago. 

 

Rubrica. Don Jaume pres lo castel d’Eslida. 

 

* Castel d’Eslida. Eslida, toponim. Localitat provincia de Castello. 

 

Rubrica. Per cobrar lo castel d’Eslida. 

 

Rubrica. Per molt temps corregut lo regne. 

 

*Val de Christi. Cartoixa de Valdecrist,  ubicada prop de la localitat d’Altura. 

(L’Alt Palancia) Castello. Dita Cartoixa, encara que fon obra de l’infant Marti, futur 

rei Marti l’Huma, senyor de Sogorp, fon una fundacio real de Pere II de Valencia, 

expedida el 7 de giner de 1386, subscrita aximateix per l’infant Marti i la seua 

muller.  

 

Rubrica. Pecunies acabades de Barcelona. 

 

Rubrica. Mort per lo castel de Miravet. 

 

Rubrica. Parti don Pedro contra don Jaume. 

 

Rubrica. Pres lo castel de Almaçora. 

 

Rubrica. Armada de catalans. 

 

Rubrica. Valencia dona sou a gens d’armes. 

 

Rubrica. Presa de bestiar de Tortosa. 

 

Rubrica. De Requena gent d’armes. 
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Rubrica. Armada de catalans. 

 

*Yviça. Ibiza. 

 

Rubrica. Crida de les treues dels reys. 

 

Rubrica. En Barcelona misatges de Castella. 

 

Rubrica. Lo rey de Castella renuncia a catalans. 

 

Rubrica. Bregua dels de [lo] Maest[r]at e de Tortosa. 

 

Rubrica. Dels morts e presos de Tortosa. 

 

*Riu de Tortosa. Riu Ebro. 

 

Rubrica. Don Pedro de Portogal entra en Barcelona per senyor. 

 

* Don Pedro de Portogal. Era net del comte d’Urgel. 

 

Rubrica. Pau del senyor rey e rey de Castela. 

 

* El rei de Castella referit es Enrique IV. 

 

Rubrica. La sglesia de Albal se crema. 

 

*Albal. Localitat  proxima a la ciutat de Valencia. 

 

Rubrica. De les fustes del rey de Napols. 

 

Rubrica. Consel general contra don Jaume. 

 

*Es referix a don Jaume d’Arago, que va patir preso en el Castell de Xativa en els 

anys 1464-1465. El Consell de la ciutat de Valencia abordà este assunt el 10 de 

juliol, i el dia 17 acordà penjar bandera en la finestra. 

 

Rubrica. Fonch treta la bandera contra Jaume. 

 

*Centenar dels balestes de la ploma. De totes les milicies urbanes, que atenien les 

convocatories del reis de Valencia, destacava la popular “Companyia del Centenar 

del glorios Sant Jordi” o “Companyia del Centenar de la Ploma”, coneguda tambe 

pel nom “Companyia dels Ballesters”. Sevillano Colom aplegà a la conclusio que 

havia segut instituida en nostra ciutat per privilegi del rei Pere II de Valencia - el 

Cerimonios -, otorgat en el siti de Morvedre el dia 3 de juny de 1365. 

 

Rubrica. Com don Jaume se dona 

 

Rubrica. Honor a la bandera. 
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NOTA. AFEGIRIA ELS DOS CAPITULS SEGÜENTS, per considerar-los 

interessants.  

 

Rubrica. Com entra don Jaume, muler e fills presos. 

 

Rubrica. Lo don Jaume al castel de Xativa. 

Rubrica. Don Pedro no confia dels cathalans.  

 

*Borgunya. Borgonya. Regio de França. 

 

*Proença. Provença. Regio de França. 

 

Rubrica. Don Fer[r]ando entra en Valencia. 

 

Rubrica. De la presa que feu lo don Ferrando dels catalans, e dels presone[r]s. 

 

Rubrica. Festa colent e profeso. 

 

Rubrica. Fonc en Valencia la senyora reyna. 

 

Rubrica. La senyora reyna mana que fosen preses V monjes. 

 

Rubrica. La senyora reyna ampra en Valencia. 

 

Cap. De la bregua del senyor maestre de Muntesa. 

 

*Vuldecona. Ulldecona. (Tarragona). 

 

Rubrica. Fonch en Valencia lo senyor rey. 

 

Rubrica. Foren presos los de Morela. 

 

Rubrica. De les galeres del rey de Napols. 

 

Rubrica. De Amposta posaren camp. 

 

Rubrica. Del tracte dels cavales cathalans. 

 

Rubrica. Don Alfonso vench en Valencia. 

 

Rubrica. Los regnes cansats de mal. 

 

Rubrica. De la mort de don Pedro de Portogal. 

 

Rubrica. Com se dona Tortosa al senyor rey. 

 

Rubrica. Lo senyor rey demana ajuda. 

 

Rubrica. [La] senyora reyna fonc [en]Ampurda. 
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Rubrica. De la crida per lo rey de França. 

 

Rubrica. Lo poble cansat, volent ajudar al senyor rey, e no trobaven espediment. 

 

Rubrica. De la crida de tenir roci. 

 

Rubrica. Batala del senyor princep contra catalans. 

 

Rubrica. Misatger de Çaragoçá a Valencia. 

 

Rubrica. Maestre de Muntesa entra en Valencia. 

 

Rubrica. Dels presones cathalans com yisqueren. 

 

Rubrica. Lo senyor rey cobra la vista. 

 

Rubrica. De la cometa ques mostra. 

 

Rubrica. Parti lo senyor princep a Horiola. 

 

Rubrica. Matrimoni del senyor princep ab la princesa de Castela.  

 

Rubrica. Mort d’en Calafora, que feu son cunyat. 

 

Rubrica. Los turchs pres lo Negre Pont. 

 

Rubrica. De la hobra de Alboraya e dels que y moriren. 

 

Rubrica. Com caygue mossen Almunia.  

 

Rubrica. Del fadri que caygue. 

 

Rubrica. Del moro que meteren en lo cofre. 

 

Rubrica. De Muntagut contra lo Aguilar. 

 

Rubrica. Del peys que lança la mar. 

 

Rubrica. Crida que no porten spasa. 

 

AFEGIR. EL CAPITUL SEGÜENT. 

 

Rubrica. Com trenqua Micalet, e mo[r]t lo papa. 

 

*El nou Papa electe fon Sixt IV que perteneixia a l’orde dels Frares Menors   

(franciscans). 

 

Rubrica. Mort que feu lo biscayi a la pexcateria. 
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*Trench. Carrer de la ciutat de Valencia, que es troba en les proximitats del Mercat 

Central. 

 

Rubrica. Mossen Andreu Sart, poplexia. 

 

Rubrica. Del lamp que mata la dona. 

Rubrica. Lo senyor rey prop de Barcelona. 

 

Rubrica. Mort d’en Eximeno de Patrays. 

 

* Patrays. Patraix, barri de la ciutat de Valencia. 

 

Rubrica. Com se mostra cometa. 

 

Rubrica. Com fonch nafrat en Bernat Guitart. 

 

Rubrica. Com fonch nafrat Muntagut. 

 

Rubrica. Com entra micer Rodrigo de Borja, cardenal, bisbe e legat, en 

Valencia. 

 

*Rodrigo de Borja, posteriorment papa Alexandre VI, naixque en Xativa. Son tio el 

papa Calixt III se l’emportà a Roma. Als 26 anys el nomenà cardenal canciller de la 

Santa Iglesia i va a eixercir responsabilitats en la Curia Pontificia Els papes Pio II, 

Sixt IV i Inocenci VIII li concediren bisbats, abadies i atres dignitats. Fon nomenat 

bisbe de Valencia en 1458 i va ser el primer arquebisbe de la diocesis de Valencia.   

En 1492, als 62 anys, l’elegiren Papa en el nom d’Alexandre VI.  Va morir en Roma 

en 1503 i fon soterrat en l’Iglesia de Montserrat de la Ciutat Eterna. 

 

Rubrica. Convit que feu lo cardenal  e bisbe. 

 

*S’observa que el “Dietari” tracta en ironia i prou despectivament als Borjes. No 

desaprofita l’ocasio per a criticar a Calixt III.  

 

Rubrica. Cardenal [e] jurats a la Trinitat. 

 

* El Cardenal referit es don Lluïs de Mila, designat cardenal per Calixt III en el 

mateix Consistori en que fon nomenat don Rodrigo de Borja. Probablement la visita 

al monasteri de la Trinitat era per a vore a l’abadesa, l’escritora Sor Isabel de Villena, 

comentadora de la Biblia i autora del  tractat titulat La Vita Christi, i amiga de la 

familia dels Borja. 

 

Rubrica. Com aparelaren los carre[r]s per hon avia pasar lo senyor cardenal e 

bisbe. 

 

Rubrica. Del compte Corela e don Pero Maça. 

 

Rubrica. De la molta pedra, e de la casa. 

 

*Çila. Poblacio de Silla. (Valencia).   
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Rubrica. Lo senyor princep feu metre en preso alcavotes. 

 

Rubrica. Com lo senyor rey hera entrat en Barcelona en gran honor. 

 

*Çigonça.  Toponim. Localitat de Sigüenza. (Guadalajara) 

Rubrica. Grans festes. 

 

Rubrica. De la mort de mossen Diago Furtado. 

 

Rubrica. De mort de Leopart e de la dona. 

 

Rubrica. Del gran vent que feu de ponent. 

 

Rubrica. Perpinya se dona al senyor rey. 

 

Rubrica. Combat al castel de Perpinya. 

 

Rubrica. Dels senyo[r]s que foren a Perpinya. 

 

Rubrica. Los francesos donaren combat a la vila. 

 

Rubrica. Per donar combat al camp dels francesos. 

 

Rubrica. De la victoria del senyor rey. 

 

Rubrica. La gran fam que avien passat. 

 

Rubrica. Com parti lo senyor cardenal e bisbes de Valencia. 

 

Rubrica. Del moro que vench Alaquas. 

 

Rubrica. De la fam del any LXXIIII. 

 

Rubrica. D’en Thomas Godal e sa muler. 

 

Rubrica. Dels albarans que meteren per Valencia. 

 

Rubrica. Com fogi frare Damia. 

 

Rubrica. De mossen Roig e mo[r]ro de vaques. 

 

Rubrica. Com lo rey de Castella era mort. 

 

*Es referix al rei don Enrique IV de Castella (1454-1474). 

 

Rubrica. Com juraren per rey lo senyor princep.  
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*Es referix a Ferran II d’Arago, que era rei de Secilia, i estava casat ab Isabel de 

Castella, germana d’Enrique IV, i que va a accedir al trono de Castella en 1474. 

 

Rubrica. D’en Pere Sanczes, com lo mataren. 

 

Rubrica. Lo fill d’en Belviure com lo furtaren. 

 

Rubrica. Dels quatre angels dels portals. 

 

Rubrica. Dels molts furts de Valencia. 

 

Rubrica. De les moltes aygüe[s], e de[l] mal e dany que han fet. 

 

*Les riuades per les fortes precipitacions i desbordaments dels rius Turia i Xuquer ha 

segut una constant en l’historia valenciana.  F. Almela i Vives les  estudià en el llibre 

Las riadas del Turia, Valencia, 1957. Thomas F.Glich ha elaborat una taula de les 

inundacions en Valencia des de l’any 1321 al 1487, en l’obra Regadio y sociedad en 

la Valencia Medieval. Valencia, 1988. Esta que el “Dietari”arreplega de 1475 està 

documentada, i plouria, de manera intensa, entre els dies 17 i 30 de novembre. Els 

efectes foren devastadors en tot lo Regne. 

 

Rubrica. De la nit spantable, e del dan[y] que feu.  

 

Rubrica. Les  aygües no manquar. 

 

Rubrica. Com les aygües no manquaven. 

 

Rubrica. De mestre Agosti Ferrandis, frare de sant Domingo. 

 

Rubrica. Com li trameteren que vengues a Valencia. 

 

Rubrica. Com sermona en la Seu. 

 

Rubrica. Com sermona lo diluns. 

 

Rubrica. Com  se parti de Valencia. 

 

Rubrica. Sermona a Vinalesa. 

 

Rubrica. Ana a Santa Ana. 

 

Rubrica. Dels eclesiasti[c]s  que determenaren. 

 

Rubrica. Com mori don Johan de Proxita. 

 

Rubrica. Com mori en Castella. 

 

Rubrica. Dels lochs de mortalitat. 
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*L’any 1475 fon un any que la documentacio valenciana registra com “any de 

morts”. Les fondos municipals constaten els primers sintomes de la “malaltia”, a 

mijan d’any. Es redactaren pregons, celebraren provessons i anunciaren rogatives 

publiques. Donada l’extrema virulencia, les autoritats del cap i casal del regne 

adopten mides de prevencio, com esta crida real que ordena que els portals de la 

ciutat foren tancats per causa de la pestilencia, excepte els portals de Quart, Serrans, 

Real i de Sant Vicent i designen vigilants per a que no entren persones que vinguen 

de part on se moren. Acort com este fon dictat, tambe pels “jurats” i “Racional” de la 

ciutat de Valencia en  l’any 1491.  

 

Rubrica. Del mal de costat e pleusisis. 

 

Rubrica. Dels morts, any LXXVII.  

 

* El “Dietari” arreglega els anys que es produiren altes mortalitats i una relacio de 

persones ilustres que falliren. 

 

Rubrica. Dels morts, any LXXVIII. 

 

Rubrica. De don Jaume. 

 

Rubrica. De la centencia del  senyor rey contra don Jaume. 

 

*Don Jaume d’Arago, duc de Gandia, fon tancat en la preso del castell de Xativa en 

l’any 1477. Anteriorment, havia segut tancat son pare, anys 1464-1465.    

 

Rubrica. Embaxada a don Jaume. 

 

Rubrica. De la muller e fills de micer Dalmau. 

 

Rubrica. Lo senyor rey promes esser en camp. 

 

Rubrica. Riquea de micer Dalmau. 

 

Rubrica. De deroquar les torres [de les] mesquites. 

 

Rubrica. Com an agut porogacio dels mesquites.  

 

Rubrica. Dels notaris que son fets en Valencia. 

 

Rubrica. Com fonch fet racional en Guillem de Çahera, e de lur mort. 

 

Rubrica. De don Jordi Centelles e del fill d’en Johan Garcia. 

 

*Monasteri del Carme. Es trobava en el lloc que ocupava l’antic Museu de Belles 

Arts -actual Museu del Carme- i la seua iglesia es l’actual parroquia de la Santa 

Creu, en el barri del Carme, d’on li ve el nom. 
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*Caydia. Monasteri de la Saidia. Estava ubicat en la marge esquerra del riu Turia 

entre els ponts de Sant Josep i el de Serrans. 

 

Rubrica. Mort de mossen Johan de Castelvi. 

 

Rubrica. Del furt del calzer de mossen Nofre. 

 

Rubrica. De la bregua del paporde Sanc. 

Rubrica. Com lo don Jaume s’era donat. 

 

Rubrica. De la bregua de mestre Biulaygua. 

 

Rubrica. D’en Corral, loctinent; de la bregua. 

 

Rubrica. Com pengaren a Bernat de Alzezira. 

 

NOTA. PODIEN INCLOURE EL CAPITUL SEGÜENT. 

 

Rubrica. De les iniquitats e mals de Sogorp. 

 

Rubrica. Dels LIII preveres que foren fets. 

 

Rubrica. Com fonch trobat quel fill de micer Dalmau feu la mort cruel.   

 

 

 

Ciutat de Valencia, 10 d’abril de 1999 

 

Dr. José Vte. Gómez Bayarri 

Academic de la RACV 

 

 

 

JOSEP VICENT GÓMEZ I BAYARRI, es doctor en Historia, catedratic de 

l’Institut Lluïs Vives de Valencia, Professor en l’Universitat Senior de la 

Politecnica de Valencia i Academic de la RACV. Els seus treballs d’investigacio 

i estudi es centren, fonamentalment, en temes d’Historia Migeval i en qüestions 

relacionades en l’orige i evolucio de la Llengua Valenciana. Entre les seues 

publicacions es poden citar: La transicio del mon musulma al cristia en el Regne 
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DIETARI DEL CAPELLÀ D’ALFONS EL MAGNANIM 
 

 

 

 

ESTUDI PREMILINAR I NOTES HISTORIQUES 
 

 

 

1ª. Apartat 
 

 

I. EL REGNAT DEL  MONARCA ALFONS EL MAGNANIM (1416-1458). 
 

1. Semblaça biografica del Monarca. 

2.  Política mediterranea.  

3. Politica interior. 

4. Corts valencianes del regnat d’Alfons III de Valencia, el Magnanim. 

5. Prestams de la ciutat de Valencia a Alfons el Magnanim. 

6. Monarca renaixentiste. 

7. La Biblioteca Real d’Alfons el Magnanim. 

8. Obra i valoracio del seu regnat. 

 

 

2ª. Apartat 
  

 

II. DIETARI DEL CAPELLÀ D’ALFONS EL MAGNANIM 

 

1. Els manuscrits del “Dietari” i  edicions. 

2. Fonts i contingut del Dietari. 

3. L’autor del manuscrit. 

4. Notes biografiques de l’autor. 

5. Data de redaccio. 

 

 

 

III. NOTES HISTORIQUES AL TEXT DEL “DIETARI” 

 


