




BIOGRAFIA DOCUMENTADA  
DE FRANCESC EIXIMENIS, OFM





BIOGRAFIA 
DOCUMENTADA DE 

FRANCESC EIXIMENIS, OFM

LLUÍS BRINES I GARCIA

Correcció Lingüística: Vicent Penya i Calatayud

València, 2018



Copyright ® 2018

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede 
reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, 
incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de 
información y sistema de recuperación sin permiso escrito del  autor y del editor.

© Lluís Brines i Garcia

 DEPÓSITO LEGAL: V-1560-2018
 ISBN: 978-84-09-02280-9
 IMPRIME y MAQUETA: Tink Factoría de Color
 brinesf@hotmail.com



Al meu pare, Lluís Brines i Selfa,  
qui m’ensenyà amb el seu gran cor i la seua generositat  

el mateix que ensenyen els franciscans.





ÍNDEX

ABREVIATURES ...............................................................................................  19

NOTÍCIA PRELIMINAR ...................................................................................  21

VIDA DE FRANCESC EIXIMENIS, OFM

I. Lloc i data de naixença. Primers anys ..........................................................  25
II. Formació acadèmica i universitària ..............................................................  27

1. Estudis a la Universitat de París ..............................................................  28
2. Estada a Itàlia .........................................................................................  30
3. Estudis a la Universitat d’Oxford ...........................................................  31
4. Eiximenis i les ‘Revelacions’de l’infant Pere d’Aragó ..............................  37
5. Estada a Palma de Mallorca ...................................................................  38
6. Eiximenis i la Universitat de Lleida .........................................................  39
7. L’obtenció del títol de mestre en teologia a Tolosa ..................................  40

III. Retorn a Catalunya i inici de Lo Crestià ......................................................  42
IV. Anada i estada a València ............................................................................  44

1. Primers anys a València (1382-1387) ......................................................  47
1.1. Sobre el nomenament d’Eiximenis com a confessor de Joan I ..........  54
1.2. Sobre les exèquies del rei Pere el Cerimoniós ...................................  55

2. Època central a València (1388-1397) ....................................................  56
2.1. Incursió a Tarragona .......................................................................  57
2.2. La crisi de 1391 i les seues conseqüències ........................................  59
2.3. La presó dels missatgers dels jurats i la lluita pel seu alliberament 

(1396-1397) ....................................................................................  65
3. Intensificació de la vida pública (1398-1401) .........................................  70

3.1. Participació en una comissió per a assessorar Martí I sobre el Cisma 
d’Occident .......................................................................................  70

3.2. Croades valencianomallorquines (1397-1399) .................................  80
3.3. Projecte d’unificació de les escoles de la ciutat de València ..............  84

4. Retir de la vida pública i dedicació a la vida religiosa (1402-1408) ........  86
4.1. Reducció de les relacions amb les autoritats municipals valencianes  86
4.2. Fundació del convent de Sant Esperit de Gilet .................................  87

a) Institució jurídica del convent ....................................................  90
b) Dotació del convent ...................................................................  92
c) Sobre la qüestió del boalar .........................................................  96

4.3. Relació amb Martí I durant aquest període .....................................  97
V. Anada a Perpinyà i final de la seua vida (1408-1409) ..................................  101
VI. Disposicions testamentàries i destinació dels llibres d’Eiximenis ..................  110
VII. Breu anàlisi dels llibres de la biblioteca de Francesc Eiximenis .....................  113



10 Índex

OBRES DE FRANCESC EIXIMENIS, OFM

I. Primeres obres .............................................................................................  147
II. Lo Crestià ....................................................................................................  150
III. Obres posteriors ..........................................................................................  162
IV. Obres de datació imprecisa ..........................................................................  177
V. Obres atribuïdes, perdudes i espúries ...........................................................  179

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................  181

APÈNDIX DOCUMENTAL

A. DOCUMENTS D’ARXIUS TRANSCRITS ..................................................  193
A) Archivo Histórico Nacional (Madrid) ....................................................  193

1-AHN .....................................................................................................  193
2-AHN .....................................................................................................  195
3-AHN .....................................................................................................  196
4-AHN .....................................................................................................  197
5-AHN .....................................................................................................  202
6-AHN .....................................................................................................  203

B) Arxiu Capitular de Barcelona .................................................................  204
1-ACB ......................................................................................................  204
2-ACB ......................................................................................................  204
3-ACB ......................................................................................................  205
4-ACB ......................................................................................................  206

C) Arxiu de la Catedral de València ............................................................  207
1-ACV ......................................................................................................  207
2-ACV ......................................................................................................  212
3-ACV ......................................................................................................  215

D) Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) ................................................  218
1-ACA ......................................................................................................  218
2-ACA ......................................................................................................  218
3-ACA ......................................................................................................  219
4-ACA ......................................................................................................  220
5-ACA ......................................................................................................  220
6-ACA ......................................................................................................  221
7-ACA ......................................................................................................  221
8-ACA ......................................................................................................  222
9-ACA ......................................................................................................  223
10-ACA ....................................................................................................  224
11-ACA ....................................................................................................  225
12-ACA ....................................................................................................  225
13-ACA ....................................................................................................  226
14-ACA ....................................................................................................  227
15-ACA ....................................................................................................  227
16-ACA ....................................................................................................  228



11Índex

17-ACA ....................................................................................................  229
18-ACA ....................................................................................................  229
19-ACA ....................................................................................................  230
20-ACA ....................................................................................................  231
21-ACA ....................................................................................................  232
22-ACA ....................................................................................................  232
23-ACA ....................................................................................................  233
24-ACA ....................................................................................................  233
25-ACA ....................................................................................................  234
26-ACA ....................................................................................................  235
27-ACA ....................................................................................................  236
28-ACA ....................................................................................................  236
29-ACA ....................................................................................................  237
30-ACA ....................................................................................................  238
31-ACA ....................................................................................................  239
32-ACA ....................................................................................................  240
33-ACA ....................................................................................................  240
34-ACA ....................................................................................................  241
35-ACA ....................................................................................................  242
36-ACA ....................................................................................................  242
37-ACA ....................................................................................................  243
38-ACA ....................................................................................................  244
39-ACA ....................................................................................................  244
40-ACA ....................................................................................................  245
41-ACA ....................................................................................................  245
42-ACA ....................................................................................................  247
43-ACA ....................................................................................................  248
44-ACA ....................................................................................................  249
45-ACA ....................................................................................................  250
46-ACA ....................................................................................................  251
47-ACA ....................................................................................................  251
48-ACA ....................................................................................................  254
49-ACA ....................................................................................................  255
50-ACA ....................................................................................................  256
51-ACA ....................................................................................................  257
52-ACA ....................................................................................................  258
53-ACA ....................................................................................................  259
54-ACA ....................................................................................................  260
55-ACA ....................................................................................................  261
56-ACA ....................................................................................................  262
57-ACA ....................................................................................................  263
58-ACA ....................................................................................................  263
59-ACA ....................................................................................................  264
60-ACA ....................................................................................................  265
61-ACA ....................................................................................................  265
62-ACA ....................................................................................................  266
63-ACA ....................................................................................................  267



12 Índex

64-ACA ....................................................................................................  267
65-ACA ....................................................................................................  272
66-ACA ....................................................................................................  273
67-ACA ....................................................................................................  274
68-ACA ....................................................................................................  275
69-ACA ....................................................................................................  276
70-ACA ....................................................................................................  276
71-ACA ....................................................................................................  277
72-ACA ....................................................................................................  277
73-ACA ....................................................................................................  278
74-ACA ....................................................................................................  279
75-ACA ....................................................................................................  280
76-ACA ....................................................................................................  280
77-ACA ....................................................................................................  281
78-ACA ....................................................................................................  283
79-ACA ....................................................................................................  284
80-ACA ....................................................................................................  285
81-ACA ....................................................................................................  285
82-ACA ....................................................................................................  286
83-ACA ....................................................................................................  287
84-ACA ....................................................................................................  288
85-ACA ....................................................................................................  288
86-ACA ....................................................................................................  289
87-ACA ....................................................................................................  290
88-ACA ....................................................................................................  291
89-ACA ....................................................................................................  294
90-ACA ....................................................................................................  295
91-ACA ....................................................................................................  295
92-ACA ....................................................................................................  296
93-ACA ....................................................................................................  297
94-ACA ....................................................................................................  298
95-ACA ....................................................................................................  298
96-ACA ....................................................................................................  299
97-ACA ....................................................................................................  300
98-ACA ....................................................................................................  301
99-ACA ....................................................................................................  301
100-ACA ..................................................................................................  302
101-ACA ..................................................................................................  303
102-ACA ..................................................................................................  303
103-ACA ..................................................................................................  304
104-ACA ..................................................................................................  305
105-ACA ..................................................................................................  306
106-ACA ..................................................................................................  306
107-ACA ..................................................................................................  307
108-ACA ..................................................................................................  308
109-ACA ..................................................................................................  309
110-ACA ..................................................................................................  310



13Índex

111-ACA ..................................................................................................  311
112-ACA ..................................................................................................  312
113-ACA ..................................................................................................  313
114-ACA ..................................................................................................  313
115-ACA ..................................................................................................  314

E) Arxiu Diocesà de Barcelona ....................................................................  315
1-ADB ......................................................................................................  315

F) Arxiu Diocesà de Girona ........................................................................  315
1-ADG .....................................................................................................  315

G) Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (Tortosa) ......................  316
1-AHCTE.................................................................................................  316
2-AHCTE.................................................................................................  316

H) Arxiu Històric Municipal de Barcelona ..................................................  317
1-AHMB ..................................................................................................  317
2-AHMB ..................................................................................................  318
3-AHMB ..................................................................................................  319
4-AHMB ..................................................................................................  320
5-AHMB ..................................................................................................  321
6-AHMB ..................................................................................................  322
7-AHMB ..................................................................................................  323
8-AHMB ..................................................................................................  324
9-AHMB ..................................................................................................  325
10-AHMB ................................................................................................  326

I) Arxiu Municipal de Lleida ......................................................................  327
1-AML .....................................................................................................  327
2-AML .....................................................................................................  328
3-AML .....................................................................................................  328

J) Arxiu Municipal de Tarragona: ..............................................................  329
1-AMT .....................................................................................................  329

K) Arxiu Municipal de València: .................................................................  330
1-AMV.....................................................................................................  330
2-AMV.....................................................................................................  331
3-AMV.....................................................................................................  333
4-AMV.....................................................................................................  334
5-AMV.....................................................................................................  334
6-AMV.....................................................................................................  335
7-AMV.....................................................................................................  336
8-AMV.....................................................................................................  336
9-AMV.....................................................................................................  337
10-AMV...................................................................................................  337
11-AMV...................................................................................................  338
12-AMV...................................................................................................  347
13-AMV...................................................................................................  348
14-AMV...................................................................................................  349
15-AMV...................................................................................................  349
16-AMV...................................................................................................  350
17-AMV...................................................................................................  350



14 Índex

18-AMV...................................................................................................  351
19-AMV...................................................................................................  351
20-AMV...................................................................................................  352
21-AMV...................................................................................................  352
22-AMV...................................................................................................  353
23-AMV...................................................................................................  355
24-AMV...................................................................................................  360
25-AMV...................................................................................................  363
26-AMV...................................................................................................  364
27-AMV...................................................................................................  365
28-AMV...................................................................................................  366
29-AMV...................................................................................................  366
30-AMV...................................................................................................  367
31-AMV...................................................................................................  367
32-AMV...................................................................................................  368
33-AMV...................................................................................................  369
34-AMV...................................................................................................  369
35-AMV...................................................................................................  371
36-AMV...................................................................................................  371
37-AMV...................................................................................................  372
38-AMV...................................................................................................  373
39-AMV...................................................................................................  374
40-AMV...................................................................................................  374
41-AMV...................................................................................................  375
42-AMV...................................................................................................  377
43-AMV...................................................................................................  379
44-AMV...................................................................................................  380
45-AMV...................................................................................................  381
46-AMV...................................................................................................  382
47-AMV...................................................................................................  383
48-AMV...................................................................................................  385
49-AMV...................................................................................................  386
50-AMV...................................................................................................  386
51-AMV...................................................................................................  387
52-AMV...................................................................................................  389
53-AMV...................................................................................................  389
54-AMV...................................................................................................  390
55-AMV...................................................................................................  391
56-AMV...................................................................................................  393
57-AMV...................................................................................................  394
58-AMV...................................................................................................  395
59-AMV...................................................................................................  399
60-AMV...................................................................................................  402
61-AMV...................................................................................................  403
62-AMV...................................................................................................  403
63-AMV...................................................................................................  404
64-AMV...................................................................................................  405



15Índex

65-AMV...................................................................................................  405
66-AMV...................................................................................................  407
67-AMV...................................................................................................  408
68-AMV...................................................................................................  409
69-AMV...................................................................................................  409
70-AMV...................................................................................................  410
71-AMV...................................................................................................  410
72-AMV...................................................................................................  411
73-AMV...................................................................................................  412
74-AMV...................................................................................................  412
75-AMV...................................................................................................  413
76-AMV...................................................................................................  413
77-AMV...................................................................................................  414
78-AMV...................................................................................................  416
79-AMV...................................................................................................  417
80-AMV...................................................................................................  417
81-AMV...................................................................................................  418
82-AMV...................................................................................................  418
83-AMV...................................................................................................  419
84-AMV...................................................................................................  420
85-AMV...................................................................................................  420
86-AMV...................................................................................................  424
87-AMV...................................................................................................  425
88-AMV...................................................................................................  425

L) Arxiu del Regne de València (València)...................................................  426
1-ARV ......................................................................................................  426
2-ARV ......................................................................................................  427
3-ARV ......................................................................................................  428
4-ARV ......................................................................................................  429
5-ARV ......................................................................................................  429
6-ARV ......................................................................................................  429
7-ARV ......................................................................................................  430
8-ARV ......................................................................................................  430
9-ARV ......................................................................................................  431
10-ARV ....................................................................................................  431
11-ARV ....................................................................................................  432
12-ARV ....................................................................................................  432
13-ARV ....................................................................................................  436
14-ARV ....................................................................................................  437
15-ARV ....................................................................................................  438
16-ARV ....................................................................................................  438
17-ARV ....................................................................................................  441
18-ARV ....................................................................................................  447

M) Arxiu Secret Vaticà (Roma) ....................................................................  451
1-ASV ......................................................................................................  451

N) Biblioteca Apostòlica Vaticana (Roma) ...................................................  468
1-BAV ......................................................................................................  468



16 Índex

B. REFERÈNCIES AUTOBIOGRÀFIQUES EN OBRES ..................................  469
A) Pròleg a tot Lo Crestià ...........................................................................  469

1-Cap. 2. “De les causes principals d’aquest volum”. ...............................  469
B) Primer del Crestià ...................................................................................  469

1-Cap. 57: “Qui ensenya encara ésser grans miracles en la part de migjorn, 
e de ponent, e de tremuntana e en lo pregon de crestiandat”. ................  469

2-Cap. 58. “Qui ensenya en special que en Cathalunya és multitud de 
sancts e·y ha una cosa fort maravellosa”..........................................  470

3-Cap. 59: “Qui ensenya com per tot lo món se fan encara tots jorns molts 
miracles”. ........................................................................................  470

4-Cap. 60: “Qui apporta testimonis de diverses philòsofs qui posaren que 
ells sabien que en lo món se feyen grans miracles”. ..........................  470

5-Cap. 69: “Qui és per solre al quart argument e posa alcunes proposi-
cions”. .............................................................................................  471

6-Cap. 70: “Qui sol al quint argument e al sisè”. .....................................  471
7-Cap. 207: “Com lo spay de la habitació crestiana s’és molt aminvat 

d’alcun temps a ençà”. ....................................................................  471
8-Cap. 248: “De la dignitat del rey d’Anglaterra”. ...................................  472
9-Cap. 256: “Qui posa la sisena dignitat, e és quant al sacrifici”. .............  472
10-Cap. 346: “Com aquells qui no saben theologia e per força la han a 

tractar se deuen comportar envers la dita sciència”. .........................  472
11-Cap. 370: “Com fonch profetat antigament que lo nom aquell de Déu 

tan amagat seria revelat en la ley de gràcia”. ...................................  473
C) Segon del Crestià ....................................................................................  473

1-Cap. 54: “Qui continua posar de les dites reglas”. ................................  473
2-Cap. 63: “Qui posa com deu hom corregir los profetes falsaris d’aquest 

temps”. ............................................................................................  473
3-Cap. 66: “Qui posa e ensenya quan és lleguda cosa demanar al profeta 

que enseny miracle si vol ésser cregut”. ............................................  474
D) Terç del Crestià. ......................................................................................  474

1-Cap. 17: “Qui tracta què és mal original”. ............................................  474
2-Cap. 399: “Qui posa lo quint remey contra peccat de gola”. .................  474
3-Cap. 495: “Com una notabla dona ensenyà per rahó a un cavaler que 

per una joya que li donà volia fer mal ab ela que él hera digna de 
mort”. .............................................................................................  475

4-Cap. 598: “Que tracta de peccat de sodomia, e specialment de la primera 
spècia, qui·s appela mol·lícies”. .......................................................  475

5-Cap. 617: “Qui ensenya qual ball és bo e sant”. ....................................  475
6-Cap. 671: “Com és gran periyl a les dones cant se pinten e·s fan beles per 

art special”. .....................................................................................  476
7-Cap. 912: “Com los juglars no són tots en periyl de dampnació per raó 

de lur offici”. ...................................................................................  476
8-Cap. 947: “Qui prova aquell mateix propòsit per diverses poetes”. ......  476
9-Cap. 1030: “Qui prova ço que ha dit lo precedent per altres rahons”. ..  477
10-Epíleg del llibre. ..................................................................................  477

E) Regiment de la cosa pública ...................................................................  478
1-Dedicatòria. ..........................................................................................  478



17Índex

2-Cap. 17[Cap. 373 del Dotzè del Crestià]: “Qui posa alcuns notables 
pertanyents als consellers de la cosa pública”. .................................  478

F) Dotzè del Crestià ....................................................................................  478
1-Dedicatòria. ..........................................................................................  478
2-Cap. 230: “En quins casos los molts deuen tembre als pochs”. .............  480
3-Cap. 466: “Què han dit alguns dels regnes presents e de lur durada e de 

novell imperi”..................................................................................  480
4-Cap. 469: “Que no·s dega fer general conversió dels infeels ans del temps 

de Antecrist final”. ...........................................................................  480
5-Cap. 578: “Qui prova ço qui dit és, per història qui s’esdevench en la 

ciutat de València”. .........................................................................  480
6-Cap. 672: “Qui posa quines leys són necessàries al bon regiment del 

regne o del principat del senyor”. ....................................................  481
7-Cap. 692: “Com mal fur o mala ley, si’s gira a pendre dons, per la senyo-

ria deu ésser de tots punts lexada e destrovida”. ..............................  481
8-Epíleg de l’edició incunable. ..................................................................  482

G) Llibre de les dones ..................................................................................  482
1-Dedicatòria. ..........................................................................................  482
2-Cap. 254: “Quantes spècies[hi ha] de peccat; e de les quatre penes natu-

rals qui nexen en nós per lo original, e què és peccat original”. .......  483
H) Llibre dels àngels ....................................................................................  483

1-Dedicatòria. ..........................................................................................  483
2-Cap. 50 del 5è tractat: “Tanca lo libre e·l sotmet a la Esgleya romana”.  483

I) Pastorale .................................................................................................  484
1-Dedicatòria. ..........................................................................................  484
2-Cap. 167: “De finis huius libri et de iterata presentatione eidem domino 

Valentino”. ......................................................................................  484
J) Scala Dei ................................................................................................  485

1-Dedicatòria. ..........................................................................................  485
K) Vida de Jesucrist .....................................................................................  485

1-Dedicatòria (cap. 1 del pròleg). .............................................................  485
2-Cap. 6è del pròleg. ................................................................................  485
3-Cap. 21 del 3er tractat: “Qui mostra com estech[la Verge] sobiranament 

pura e de fora formada fort maravellosament”. ...............................  486
4-Cap. 77 del 3er tractat: “Qui mostra què ha merescut a bons e a mals”.  486
5-Cap. 105 del 3er tractat: “Qui mostra que més li és estech donat[a la 

Verge] en quant és estada Mare de Déu”. ........................................  486
6-Cap. 45 del 4rt tractat: “Qui mostra del aveniment dels Tres Reys en 

Betlem”. ..........................................................................................  487
7-Cap. 8 del 9è tractat: “Qui ensenya com lo Senyor convertí aygua en vi 

en les Noces”. ..................................................................................  487
8-Cap. 95 del 9è tractat: “Qui mostra com Pilat sentencià a mort lo Salva-

dor”. ...............................................................................................  487
9-Cap. 101 (numerat com a 102 en aquest manuscrit) del 9è tractat: “Qui 

mostra com crucificaren dos ladres ab lo Salvador”. ........................  487
10-Cap. 66è del 10è tractat: “Qui tancha lo libre e ret gràcies a Déu”. ....  488

L) Psalterium alias Laudatorium .................................................................  488



18 Índex

1-Dedicatòria. ..........................................................................................  488
M) Ars Praedicandi ......................................................................................  489

1-Introducció. ..........................................................................................  489
C. CARTES AUTÒGRAFES .............................................................................  489

1- ACA. Autògrafs. II-A.8. ........................................................................  489
2- ACA. Autògrafs, II-A.8. ........................................................................  493

D. BUTLLES.....................................................................................................  494
1-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium Fran-

ciscanum. Volum VI. Roma. Typis Vaticanis. 1902, p. 476 (núm. 
1192). ..............................................................................................  494

2-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 466v-468r. .........................................  495
3-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 436v-438v. .........................................  498
4-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 473r-473v. ..........................................  502
5-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium Francis-

canum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 321 (núm. 947)
[Reg. Vat. Volum 323, f. 258]...........................................................  504

6-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium Francis-
canum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 363 (núm. 1051)
[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 330, f. 508]. ...........................................  505

7-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium Francis-
canum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 364-365 (núm. 
1056)[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 332, f. 121]. ..................................  506

8-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium Francis-
canum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 365 (núm. 1058)
[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 332, f. 115]. ...........................................  506

9-Butlla Humilibus et honestis. ................................................................  507
E. DADES BIOGRÀFIQUES EN LLIBRES SENSE BASE DOCUMENTAL .....  509

1-Magraner, Miguel, OFM. Historia de la Provincia de Valencia de la Re-
gular Observancia de San Francisco. V. II. 1824-1829. Manuscrit, p. 
15-16. ..............................................................................................  509

2-Martínez, Pedro. Historia del Real Colegio de Santo Espíritu del Monte. 
Finals del s. XVIII-principis del s. XIX. Manuscrit en 8º. .................  510

3-Massó i Torrents, Jaume. “Les obres de Fra Francesch Eiximenis (1340?-
1409?). Essaig d’una bibliografia”. Anuari de l’IEC, III. 1909-1910. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Gi-
rona / Diputació de Girona. 1991, p. 162. .......................................  511

F. DOCUMENTS PERDUTS ...........................................................................  511
1-Massó i Torrents, Jaume. “Les obres de Fra Francesch Eiximenis (1340?-

1409?). Essaig d’una bibliografia”. Anuari de l’IEC, III. 1909-1910. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Gi-
rona / Diputació de Girona. 1991, p. 158 n. 10. ..............................  511

G. REFERÈNCIES ANECDÒTIQUES I LLEGENDÀRIES ...............................  512
1-De Perellós, Ramon. Viatge al purgatori de sant Patrici. Barcelona. Ed. 

62. 1988, p. 57-58. A cura de Jordi Tiñena. Col. El Garbell, 26. ......  512
2-Llibre de Memòries. Any 1387. Introducció i notes de Salvador Carreres 

Zacarés. València. Acción Bibliográfica Valenciana. 1930, p. 165. ...  512
3-Biblioteca Apostòlica Vaticana. Vat. Ottob. Lat. 2356, f. 429v-431r. .....  513



ABREVIATURES

Arxius i biblioteques

ACA: Arxiu de la Corona d’ Aragó.
ACV: Arxiu de la Catedral de València.
ADB: Arxiu Diocesà de Barcelona.
ADG: Arxiu Diocesà de Girona.
AHCTE: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’ Ebre.
AHMB: Arxiu Històric Municipal de Barcelona.
AHN: Archivo Histórico Nacional.
AML: Arxiu Municipal de Lleida.
AMT: Arxiu Municipal de Tarragona.
AMV: Arxiu Municipal de València.
ARV: Arxiu del Regne de València.
ASV: Arxiu Secret Vaticà.
BAV: Biblioteca Apostòlica Vaticana.
BC: Biblioteca de Catalunya.
BNE: Biblioteca Nacional de España.
BUV: Biblioteca de la Universitat de València.

Publicacions i institucions

AFH: Archivum Franciscanum Historicum.
AIA: Archivo Ibero-Americano.
AIEC: Anuari de l’ Institut d’ Estudis Catalans.
AIEG: Annals de l’ Institut d’ Estudis Gironins.
AST: Annalecta Sacra Tarraconensia.
ATCA: Arxiu de Textos Catalans Antics.
BAC: Biblioteca de Autores Cristianos
BRABLB: Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.
BSAL: Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana.
BSCC: Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura.
CVC: Consell Valencià de Cultura.
EF: Estudis Franciscans.



20 Abreviatures

IEC: Institut d’ Estudis Catalans.
IIFV: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
PAM: Publicacions de l’ Abadia de Montserrat.
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona.
ZfK: Zeitschrift für Katalanistik.

Ordes i congregacions religioses

O. Carm.: Ordo Carmelitanum (carmelites).
O. Cist.: Ordo Cisterciensis (cistercencs).
OESA: Ordo Fratrum Eremitarum sancti Augustini (ermitans de sant 

Agustí).
OFM: Ordo Fratrum Minorum (franciscans).
OFM Cap.: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (caputxins).
OP: Ordo Praedicatorum (dominics).
OSA: Ordo sancti Augustini (agustinians).
OSB: Ordo sancti Benedicti (benedictins).
OSH: Ordo sancti Hieronimi (jerònims).
SJ: Societas Jesu (jesuïtes).



NOTÍCIA PRELIMINAR

El present treball s’ha realitzat en el marc de la concessió d’una beca de 
l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) per a treballs d’investigació del 
valencià, concedida en juny de 2009.

El repte d’elaborar una biografia documentada sobre Francesc Eiximenis no 
ha sigut una tasca senzilla. En primer lloc, ha requerit una consulta arxivísti-
ca complexa, en la qual hem acudit a la recerca de documentació en diversos 
arxius d’unes quantes ciutats (València, Barcelona, Madrid, entre d’altres). En 
segon lloc, el temps que hem tingut per a realitzar aquesta tasca ha estat menys 
del que ens haguera agradat: quatre mesos i mig escassos. En tercer lloc, calia 
revisar (i en alguns casos refer) el que ja han dit altres eminents investigadors 
sobre aquesta matèria.

La metodologia que hem seguit, doncs, parteix de la recerca arxivística. 
D’aquesta manera, hem consultat l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
l’Arxiu Capitular de Barcelona, l’Arxiu Diocesà de Barcelona, l’Arxiu Històric 
Municipal de Barcelona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Municipal de 
València, l’Arxiu del Regne de València, l’Arxiu de la Catedral de València, 
l’Arxiu Municipal de Tarragona, l’Arxiu Municipal de Lleida i l’Arxiu Històric 
Comarcal de les Terres de l’Ebre (de Tortosa). Hem tingut també accés a l’envi-
ament d’un document digitalitzat de l’Arxiu Diocesà de Girona (un document 
del 26 d’agost de 1364 que demostra que Eiximenis anà a París a estudiar, 
pensionat pel llavors bisbe de Girona, el valencià Ènnec de Vallterra), que en la 
pràctica equival a haver-lo consultat directament.

No m’ha donat temps, i també ha influït la distància, de visitar altres arxius 
que m’haguera agradat: els arxius diocesans, catedralicis o eclesiàstics que en-
cara puga haver a Perpinyà i, sobretot, els arxius de la Ciutat del Vaticà. Dema-
ne disculpes per aquestes omissions, i espere alguna volta en el futur poder-los 
visitar i, si n’hi ha sort, trobar nous documents que puguen enriquir el perfil 
biogràfic de fra Francesc Eiximenis, OFM.

En primer lloc, doncs, hem revisat els documents que altres investigadors i 
erudits ja havien trobat. Aquesta tasca és important, perquè sempre et pots tro-
bar amb algun error de transcripció, i, d’altra banda, hem mirat una certa uni-
ficació de criteris, tot adaptant-nos també a les normes de l’AVL quant a trans-
cripció de textos en valencià antic. D’altra banda, calia també donar referències 
arxivístiques actualitzades, car per exemple les referències que Atanasio López, 
OFM, dóna de l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, moltes de les que dóna 
Andreu Ivars, OFM, de l’Arxiu Municipal de València o algunes de les que usa 
Antoni Rubió i Lluch de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, estan ja desfasades.
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En segon lloc, una altra línia de treball era, evidentment, trobar nous do-
cuments. Aquesta és la part més difícil (i aleatòria) de la investigació. Així en 
aquest treball transcrivim per primera volta uns vuitanta documents, uns rela-
cionats directament, i altres indirectament, amb Eiximenis. En un principi, hem 
seguit les notícies i els rastres del que altres han dit. Per exemple l’erudit Antoni 
Rubió i Lluch dóna notícia d’uns quants documents nous a l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó, els quals ací per primera volta transcrivim íntegrament. Trobar 
un nou document sempre és com trobar un tresor, i, per tant, es pot seguir la 
màxima que usen els buscadors de tresors: on apareix un tresor, deu haver-ne 
més al voltant. Així ha estat en molts casos. Per exemple, a l’Arxiu Municipal 
de València, tot i la investigació exhaustiva que féu Andreu Ivars, OFM, apa-
regueren uns quants documents nous, que ell no havia vist. En altres casos, 
els documents nous han aparegut en els llocs més insospitats. Per exemple, en 
l’Archivo Histórico Nacional de Madrid, on trobàrem un document nou rela-
tiu a les disposicions testamentàries d’Eiximenis, amb data de 30 d’octubre de 
1410, investigant els pergamins que tenen d’una de les dotze parròquies de què 
disposava València després de la Reconquesta: la de la Santa Creu.

Després, en tercer lloc, la següent i darrera fase de la investigació ha consis-
tit a elaborar una biografia documentada coherent del nostre menoret. I ací la 
directriu principal era, precisament, documentar al màxim tot allò que s’afirme 
al voltant de la seua persona. I després, com és lògic, elaborar un discurs cohe-
rent i ben estructurat sobre la biografia de Francesc Eiximenis. Com es veurà, 
parlem de manera separada de la vida i de l’obra del nostre autor. Tot i que 
les dues coses van entrellaçades, hem volgut donar idees clares de cadascuna. 
En aquest sentit, quan parlem de l’obra d’Eiximenis, hem actualitzat una mica 
tot el que sabem, i hem aprofitat així materials que ja teníem i que ja havíem 
publicats en altres llocs. Però d’aquesta manera també creiem que donarem a 
conèixer la importància de l’obra de Francesc Eiximenis, en el sisè centenari de 
la seua mort, que continua sent un gran desconegut per a molts. I pel que fa a 
les dades biogràfiques que fan referència o que tenen relació amb l’obra en si 
mateixa, també posem les darreres actualitzacions i novetats.

Així doncs, oferim, un treball d’informació biogràfica de Francesc Eiximenis 
estructurat amb dues parts ben clares: d’una banda, l’elaboració pròpia de la 
biografia, sempre basant-nos en documents. De l’altra, un apèndix documental, 
on transcrivim íntegrament tots els documents que ens ha estat possible, antics 
i nous, i que complementa d’aquesta manera la biografia pròpiament.

També n’hem actualitzat la bibliografia, pel que fa a les obres de Francesc 
Eiximenis editades o reeditades recentment. I en aquest sentit, oferim com a no-
vetat un recull de les edicions en línia, en la xarxa d’Internet, de les seues obres. 
Constitueix això un gran avenç, que permet fer accessible l’obra de Francesc 
Eiximenis a tothom, i que estem convençuts que al mateix Eiximenis, sempre 
tan atent a les novetats i als avenços del seu temps, li encantaria. I amb aquest 
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xicotet recull, podem donar a conèixer l’obra d’Eiximenis a molta gent, i singu-
larment a les noves generacions.

Per últim, no podia concloure aquest breu escrit introductori si no fera un 
acknowledgement a totes les persones que ens han ajudat en aquest treball, que 
en són moltes.

He de donar les gràcies en primer lloc, als dos màxims experts vius en Fran-
cesc Eiximenis: els professors Albert Hauf i Curt Wittlin. Ells no sols m’han 
animat i recolzat en tot moment, sinó que m’han subministrat generosament 
molta informació útil per al meu treball.

He d’agrair també al Sr. Jaume Riera, arxiver de l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó, la gran amabilitat que tingué de passar-me la seua comunicació amb el títol 
“Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”, que presentà en el Congrés Internaci-
onal Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novem-
bre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona), i 
que, tot i rebre per imperatius cronològics uns pocs dies abans de concloure el 
treball, m’ha subministrat una informació valuosíssima, amb noves i descone-
gudes dades biogràfiques de Francesc Eiximenis, fruit de la recerca al llarg de 
molts anys d’aquest arxiver en el susdit Arxiu de la Corona d’Aragó. Les valu-
oses dades que subministra aquesta comunicació les he pogudes incorporar in 
extremis, abans de concloure el treball.

He d’agrair igualment al germà Valentí Serra de Manresa, OFM Cap., que 
em trametera per correu diligentment fotocòpies d’unes quantes butlles del Bu-
llarium Franciscanum que reproduïm en l’apèndix documental.

He de donar les gràcies a Vicent Pons, arxiver de la catedral de València, que 
m’ha ajudat amb els seus grans coneixements de paleografia. El professor Witt-
lin, esmentat adés, també m’ajudà una vesprada a transcriure dos documents 
nous de l’Arxiu Municipal de València en llatí relatius a Eiximenis.

També he de donar les gràcies al professor Mateu Rodrigo, del Departament 
d’Història Medieval de la Universitat de València, que m’ha subministrat va-
luosa informació bibliogràfica respecte al període de l’època d’Eiximenis.

Així mateix, volia agrair al professor Ramon Ferrer el suggeriment que em 
féu de visitar l’exposició sobre Francesc Eiximenis organitzada per la Universi-
tat de València i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a la qual pertany. Un dels 
documents exposats, descobert per ell, em posà sobre la pista de deu valuosos 
nous documents en total de l’Arxiu del Regne de València.

També volia donar les gràcies a l’Arxiu Diocesà de Girona, i en concret al 
seu arxiver Albert Serrat, que m’enviaren digitalitzat un valuós document, que 
ja he esmentat adés, i la qual cosa m’estalvià, doncs, temps i un viatge.

Volia expressar el meu agraïment als germans del convent franciscà de Va-
lència, que em permeteren consultar alguns llibres del seu fons.
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En darrer terme, last but not least, he de donar les gràcies al meu amic Joan 
Botam i Casals, OFM Cap., i per extensió a la Fraternitat Caputxina de Sarrià, 
a la qual pertany. Aquests germans caputxins no sols continuen ajudant-me ge-
nerosament, com han fet d’ençà que els conec, sinó que continuen aportant-me 
valuosa informació sobre el franciscanisme medieval, i sobre el franciscanis-
me en general (que practiquen amb l’exemple), indispensable per a conèixer la 
Weltanschauung de Francesc Eiximenis.

També volia agrair les atencions de tot el personal administratiu i bibliote-
cari amb el qual he tingut tracte a l’hora d’investigar per a aquest treball. No 
cal dir que, sense ells, aquest treball no hauria estat possible. A més del personal 
dels arxius visitats que ja he esmentat, volia donar les gràcies al personal de la 
Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà”, i de la Biblioteca de Socials “Gregori 
Maians”, de la Universitat de València; de la Biblioteca de Catalunya, en Bar-
celona; i de la Biblioteca Nacional, de Madrid.

I, per últim, he d’agrair al meu amic, l’escriptor Vicent Penya, que es presta-
ra a fer altruísticament la revisió estilística i formal del text final, sense la qual 
aquest llibre no hauria pogut eixir a impremta.



VIDA DE FRANCESC EIXIMENIS, OFM

I. LLOC I DATA DE NAIXENÇA. PRIMERS ANYS

Francesc Eiximenis nasqué probablement a Girona. Fins al moment, 
l’única constatació que tenim d’aquest fet és el que diu ell mateix en el 
pròleg de Lo Crestià1. Cal tenir present, a més, que aquesta dada només 
apareix en l’edició incunable del Primer del Crestià (on habitualment va 
inserit aquest pròleg general, que consta en conjunt de cinc capítols), feta 
a València el 1483 per l’impressor Lambert Palmart. Cap dels altres quatre 
manuscrits on apareix aquest pròleg esmenta aquesta dada2. D’altra banda, 
no hi ha cap altre document que ens puga servir de prova fefaent per a ve-
rificar aquesta informació. Quant a la data de naixement, ens trobem amb 
una incertesa semblant, i l’únic que podem afirmar és que Francesc Eixime-
nis nasqué al voltant de 1330 (potser abans d’aquesta data)3.

1 Vide Document B-A-1.
2 Parlem dels manuscrits del Primer del Crestià que hi ha a la Biblioteca de Catalunya 

(Barcelona), al monestir d’El Escorial (Madrid), a la Biblioteca Metropolitana de la Seu 
de València i a la Biblioteca Nacional de Madrid. Vide Martí de Barcelona, OFM Cap. 
“Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva vida, els seus escrits, la seva per-
sonalitat litarària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. 
Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 199.

3 En aquest sentit els darrers anys hom a fet cas en aquesta qüestió de manera quasi ex-
clusiva a les consideracions que fa J. Perarnau, qui ubica la seua data de naixença entre 
1327 i 1332 (“Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. 
ATCA, I (1982), p. 191-215 [206-207]). J. Perarnau treu aquestes conclusions prenent 
com a base que, analitzant un document on presumptament Francesc Eiximenis va 
rebre el sotsdiaconat, si Eiximenis va rebre el sotsdiaconat el 22 de desembre de 1351, 
la qual cosa estava llavors prohibida abans dels vint-i-un anys, Eiximenis devia haver 
nascut abans de la data del 22 de desembre de 1330.

 No obstant, una anàlisi detallada del document que el canonge Perarnau pren en con-
sideració (vide Document A-E-1), que correspon a un registre d’una ordenació de di-
verses persones en tots els diversos ordes sacerdotals, que tingué lloc a l’església de 
Santa Maria de Sants el 22 de desembre de 1351, ens mostra dues coses. En primer 
lloc, la data que estem considerant és, efectivament, el 22 de desembre de 1351, perquè 
és aquesta la data que figura en el document (11 de les calendes de gener de 1352, que 
equival a eixa data). En segon lloc, ens trobem amb el dubte que apareixen dos Francis-
cus Eiximenis ordenats, un de sotsdiaca i altre de diaca. Al nostre entendre, està molt 
clar de quin Francesc Eiximenis estem parlant, ja que el que fou ordenat de diaca és de 
ordine fratrum minorum (de l’orde dels frares menors), afegit que no figura en el que 
fou ordenat de sotsdiaca.

 Això ja ho digué fra Pere Sanahüja, OFM (vide Historia de la seráfica provincia de 
Cataluña. Barcelona. Editorial Seráfica. 1959, p. 156) reconegut historiador del seràfic 
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Fill d’una família de comerciants ben instal·lada, i ben relacionada amb 
la casa reial, entrà de ben menut en l’orde franciscà, com d’altra banda era 
molt comú en molts dels fills de famílies benestants de la Corona d’Aragó 
de l’època4. Ell mateix confessa que entrà de ben menut en aquesta orde 
en el capítol 167 del Pastorale5. La seua pertinença originària al convent 

orde en la província de Catalunya, a qui mossèn Perarnau desacredita només començar 
la seua anàlisi (“Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. 
ATCA, I (1982), p. 202, n. 37).

 Per a ser diaca, calia un mínim de 22 anys, per tant la diferència d’un any no canvia 
molt l’estat de la qüestió sobre la data exacta de naixença d’Eiximenis, tenint present 
la incertesa en què ens movem. Caldria també tenir present, ço que no fa el canonge 
Perarnau, que estem en un temps molt proper a la mortandat que suposà la pesta negra 
de 1348, i després d’aquesta data, i davant la davallada demogràfica que hi hagué, es 
relaxaren un poc els requisits per a accedir al ministeri eclesiàstic en alguns casos. Un 
exemple d’això fou la traducció al valencià del missal romà que féu a València el do-
minic Guillem Anglès envers 1350 (vide Ferrando, Antoni / Serra, Xavier. La traducció 
valenciana de la missa del s. XIV. València. Universitat de València / Arquebisbat de 
València. 2003, p. 17-29). Per tant, tampoc en aquest cas hauríem de posar una data 
molt taxativa.

 I aquesta darrera matisació també podria servir per a desfer altra de les objeccions 
principals que posa mossèn Perarnau: que segons establí sant Ramon de Panyafort, no 
es podien rebre dues ordes sacerdotals al mateix temps. Si tenim present que estem en 
un temps on, davant la davallada demogràfica, i en conseqüència la manca d’efectius 
eclesiàstics, es feren certes concessions, per què no podem pensar que es permetè a una 
persona rebre dues ordes el mateix dia? En aquest cas, podríem pensar això també del 
nostre menoret (cosa que també apunta fra Pere Sanahüja). Donat que en el Franciscus 
Eiximenis ordenat de sotsdiaca apareix també l’afegit de frater (germà), podria ser, 
doncs, la mateixa persona que fou també ordenada de diaca.

4 És interessant en aquest sentit que vegem les consideracions que fa l’estudiosa anglesa 
Jill R. Webster: Fr. Francesc demuestra un aspecto muy notable del franciscanismo del 
siglo XIV, sus estrechas relaciones con la burguesía y el hecho de que en Cataluña la 
gran mayoría de sus miembros procedieron de estos mercaderes adinerados (“Una fa-
milia de mercaderes: los Examenis”. AIA, XLVII. 1987, p. 78).

 Aquesta estudiosa té una sèrie d’estudis biogràfics, incloent-hi l’esmentat, que indi-
carien la pertanyença d’Eiximenis a una família clarament burgesa, d’origen gironí i 
establerta també a Barcelona:

 – Webster, Jill R. “Nuevas aportaciones a los estudios examenianos. Francesc Examenis, 
OFM: su familia y su vida”. AIA, XXXIX. 1979. 429-35.

 – Webster, Jill R. “Notes biogràfiques sobre fra Francesc Examenis, franciscà gironí”. 
EUC, XXIV. 1980. 597-602.

 – Webster, Jill R. “Una familia de mercaderes: los Examenis”. AIA, XLVII. 1987. 63-78.
 Respecte a la seua entrada en vida religiosa d’ençà que era xiquet, ell mateix ho con-

fessa en el capítol 167 del Pastorale: Licet immeritus totus a Domino, tamen sui magna 
clementia a pueritia vocatus [Tot i ser tot inmerescut per nostre Senyor, no obstant vaig 
ser cridat des de la infantesa per la seua gran clemència] (Vide Document B-L-2).

5 Vide Document B-I-2.
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franciscà de Girona pot deduir-se de diversos documents que ens han arri-
bat. En primer lloc, tenim constància d’un document post mortem, trobat a 
l’Arxiu de la Catedral de València, datat el 5 de juny de 1415. És un rebut 
emès per Pascasi del Pi, OFM, en què, com a advocat del convent franciscà 
de Girona, constata haver rebut 24 llibres que havien pertangut en vida a 
Francesc Eiximenis6. Aquesta dada és molt important perquè, segons les 
Constitucions Benedictines i Farinèries de l’orde franciscà, de 1337 i 1354, 
el convent d’on els frares eren fills d’hàbit tenien dret als béns en ús dels 
religiosos7. A més a més, podem trobar una altra prova de la pertinença ori-
ginària d’Eiximenis al convent de Girona en l’inici d’una de les seues obres, 
l’Ars Praedicandi (que degué ser, per tant, de les seues obres inicials), on es 
diu explícitament que pertanyia a aquest convent8.

Fins i tot, encara que siga a nivell anecdòtic i llegendari, en el Viatge al 
Purgatori de Sant Patrici de Ramon de Perellós, personatge contemporani 
a Eiximenis, se’ns parla d’un «frare Francés, del Orde de Girona dels frares 
menós del dit convent», que qui sap si poguera ser el nostre Eiximenis9.

El 1357 hi hagué un capítol general de l’orde franciscà a Barcelona, i 
seria possible que Eiximenis hi haguera participat10.

II. FORMACIÓ ACADÈMICA I UNIVERSITÀRIA

Francesc Eiximenis tingué una extensa formació acadèmica i universi-
tària, com era habitual en aquella època en tots aquells que emprenien es-
tudis universitaris, que culminà amb la graduació com a mestre en teologia 
(que es pot considerar el grau màxim del sistema universitari de l’època)11 

6 Vide Document A-C-3.
7 Vide Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La 

seva vida, els seus escrits, la seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins 
D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Gi-
rona. 1991, p. 187.

8 Vide Document B-M-1.
9 Vide Document G-1.
10 Sanahüja, Pere. OFM. Op. cit., p. 234-235.
11 Aquesta preeminència de la teologia en el pensament medieval i les seues arrels pre-

gones ens l’explica molt bé J. A. Merino: “La filosofía medieval se caracteriza por un 
fuerte sentimiento de trascendencia y por su vinculación a la fe que ofrece a la razón 
nueva luz y nuevos materiales de reflexión. Su esencial fisonomía espiritual está apoya-
da y forjada en el lema agustiniano intellege ut credas, crede ut intellegas [entén perquè 
pugues creure, creu perquè pugues entendre]. (…) Aunque hay que tener en cuenta 
que el recurso de la razón a la fe religiosa no es exclusivo de la así llamada filosofía 
cristiana, pues también se ha repetido en las filosofías arábiga y judía. (…) El paso de 
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a Tolosa de Llenguadoc el 1374. El sistema d’estudis medieval era molt ri-
gorós, com mostraran uns capítols aprovats a la ciutat de València per a la 
unificació dels estudis el 5 de gener de 1412, en la redacció dels quals possi-
blement tingué molt a veure Francesc Eiximenis, com més tard analitzarem 
amb més detall12. A més, solia durar molts anys. Si tenim en compte que 
Eiximenis va nàixer al voltant de 1330, i el títol l’obtingué el 1374, podem 
deduir, doncs, que tenia més de quaranta anys quan el va rebre. El mateix 
Eiximenis en el capítol 346 del Primer del Crestià confessa haver estat uns 
trenta o quaranta anys estudiant teologia13.

1. Estudis a la Universitat de París

Poques coses sabem de l’estada d’Eiximenis en diversos centres d’estudi 
d’Europa i de la Corona d’Aragó, tret del que ell mateix ens diu en les seues 
obres. Ara bé, disposem d’un document excepcional, datat el 25 d’agost de 
1364, trobat a l’Arxiu Diocesà de Girona, en què el bisbe d’aquesta ciutat, 
el valencià Ènnec de Vallterra14, li atorgà 5 florins d’or perquè poguera anar 
a estudiar a París15. Aquest document va ser publicat per l’investigador Pep 
Vila el 200116. És, doncs, l’única prova documental per ara de la possible es-
tada d’Eiximenis en eixa ciutat com a estudiant. Això a banda de les abun-

la fe a la inteligencia, a la teología en primer lugar y a la filosofía después, es el resul-
tado del convencimiento de que el cristianismo ha sido dado al mundo como doctrina 
de salvación revelada, y no como una filosofía en sentido académico. Los pensadores 
medievales, que eran fundamentalmente teólogos, trataban de explicar racionalmente 
los contenidos de esa revelación, y para ello se sirvieron de la filosofía. Aunque se hacía, 
implícita o explícitamente, una distinción formal y metodológica entre teología y filo-
sofía, en la práctica el pensador era teólogo y filósofo al mismo tiempo” (Historia de la 
filosofía franciscana. Madrid. BAC. 1993, p. XIX-XX).

12 Vide Document A-K-85.
13 Vide Document B-B-10.
14 “Ènnec de Vallterra. * València 1330, † Segorb (Alt Palància) 1407. Eclesiàstic i polític. 

Fill d’una família noble, fou bisbe de Girona (1362-69). És notable la compilació de 
sinodals que manà fer a aquesta diòcesi. El 1370 fou traslladat a Sogorb. Era canceller 
de l’infant Martí, duc de Montblanc, i el 1377 acudí a Roma amb el seu germà Andreu 
de Vallterra per demanar la investidura de Sicília pel rei Pere III. El papa Climent VII 
el designà per a Tarragona el 1380, però a causa del cisma no pogué prendre possessió 
de la diòcesi fins el 1387. Emparà la fundació de la cartoixa de Valldecrist, lluità per 
l’ampliació dels límits de Sogorb i féu reformar les catedrals de Sogorb i d’Albarrasí. Un 
cop possessionat de Tarragona, celebrà quatre concilis provincials (1391, 1395, 1399 i 
1406). Fou amic i partidari de Benet XIII.” (www.enciclopedia.cat).

15 Vide Document A-F-1.
16 Vila, Pep. “El viatge de Francesc Eiximenis a París”. Quaderns de la Selva, 13. 2001. 

265-267.

http://www.enciclopedia.cat/
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doses referències que en fa al llarg de la seua obra, al Primer del Crestià17, 
al Terç del Crestià18 i al Llibre de les dones19. Fins i tot hi trobem alguna 
referència indirecta20. A París, els franciscans disposaren d’una càtedra de 
Teologia que donà importants figures21.

La ubicació de París al bell mig de l’Europa occidental, li hauria permès 
viatjar a altres indrets del nostre continent. Això sí, parlant sempre en ter-
mes hipotètics, car en aquest aspecte no tenim ara com ara proves docu-
mentals, tret de les referències que apareixen en les seues obres, en les quals 
fa esment a altres poblacions europees visitades per ell. Bé podria haver 
anat, per exemple, a Colònia22, que no es troba a molta distància de París.

17 Vide Document B-B-4.
18 Vide Documents B-D-4, B-D-7.
19 Vide Document B-G-2.
20 Així trobem una possible referència de la seua estada com a estudiant en el capítol 326 

del Primer del Crestià: “Vull que sàpies de cert que fonch un sanct theòleg studiant e 
religiós no ha molt de temps, e era de l’orde dels frares menors, qui més aprés una nit 
orant Nostre Senyor aprés lo tabernacle de l’altar stant agenollat davant lo preciós cors 
de Jesucrist, que no féu en cinch anys que havia studiat a París” (València. Lambert 
Palmart. 1483, f. 175r).

21 Vide Glorieux, P. “D’Alexandre de Hales à Pierre Auriol. La suite des maîtres francis-
cains de paris au XIII siècle”. AFH, 26. 1933. 257-281.

 Coneixem els noms dels mestres franciscans que regentaren aquesta càtedra durant 
la seua primera centúria d’existència, molts dels quals foren figures molt destacades 
de l’escola franciscana: 1. Alexandre d’Hales (1231-41), 2. Jean de la Rochelle 
(1241-febrer de 1245), 3. Eudes Rigauld (setembre de 1245-desembre de 1247), 4. 
Guillem de Meliton (gener de 1248-juliol de 1253), 5. Sant Bonaventura (setembre de 
1253-febrer de 1257), 6. Guibert de Tournai (1257-1260), 7. Eudes de Rosuy (1260-
63), 8. Eustache (1263-66), 9. Guillem de Barlo (1266-7), 10. Gualteri de Bruges (1267-
9), 11. John Peckham (1269-71), 12. Eustache (?), 13. Guillem de la Mare (1274-5), 
14. Mateu d’Aquaesparta (1275-7), 15. Bertomeu de Bolonya (1277-9), 16. Guillem 
Pere de Falegar (1280-2), 17. Arlotto da Prato (1282-5), 18. Ricard de Middletown 
(1284-7), 19. Raimon Rigaud (1287-9), 20. Joan de Murro (1289-91), 21. Jacques de 
Quesnoy (1291-2), 22. Vital du Four (1292-4), 23. Simó de Lens (1294-5), 24. Gentile 
da Montefiori (1295-6), 25. Guillem de Ware (1297-9), 26. Jean de Ostris (1299-1300), 
27. Gonzalo de Balboa (1301-3), 28. Alain (?), 29. Pere d’Anglaterra (1303-6?), 30. 
Gilles de Ligny (1305-6?), 31. Joan Duns Escot (1306-7), 32. Alexandre d’Alexandria 
(1307-8). 33-Nicolau de Lira (1308-9). 34-Jacques d’Ascoli (1309-10). 35-Bertran de 
la Tour (1311-12), 36. Martí d’Abbeville (1312-4), 37. Miquel de Cesena (1315-6), 38. 
Arnauld Royard (1316-8), 39. Pierre Auriol (1318-20).

22 Vide Documents B-B-1 i B-K-6.
 En el primer dels documents esmentats, fa referència a la presència a Colònia de les 

relíquies de les onze mil verges. És molt possible, però, que tinguera notícia d’això ja en 
el convent franciscà de Girona, on hi havia diverses d’aquestes relíquies, i fins i tot un 
altar dedicat a elles.



30 Lluís Brines i Garcia

També tenim referències directes en la seua obra de la seua estada al san-
tuari de Santa Maria del Puig de França23, el qual, novament, podria haver 
visitat coincidint amb la seua anada a la Universitat de París per a estudiar.

2. Estada a Itàlia

No hi ha cap document que ens demostre fefaentment l’estada d’Eiximenis 
a Itàlia, però sí que disposem, de nou, les referències que hi apareixen en 
les seues obres. És curiós notar, així mateix, com aquestes referències es 
concentren en la seua darrera obra, la Vida de Jesucrist. Hi trobem, doncs, 
notícia de la seua estada a Roma24 i al mont d’Alvèrnia25, que en aquella 

 És interessant en aquest sentit, que reproduïm les consideracions que en fa Pere Sa-
nahüja sobre la importància (en especial a partir dels favors que li professà Elisenda 
de Montcada, dona de Jaume II) i grandiositat d’aquest convent: “Todo era grande y 
solemne en el monasterio de San Francisco de Gerona. La iglesia, gótica, espaciosa co-
mo la catedral, reedificada en el s. xiv y consagrada por el obispo de la diócesis, Íñigo o 
Eneco de Valterra, el 4 de junio de 1368, estaba enriquecida con muchas reliquias, entre 
las cuales, en un altar dedicado a las Once Mil Vírgenes, se guardaban algunas que la 
reina Elisenda, mujer de Jaime II, regaló a dicha iglesia en el año 1357 (…). Y en efec-
to, la referida doña Elisenda de Montcada, en 3 de octubre de 1357, agradecida a Fr. 
Guillermo de Campllonc, guardián del convento de Gerona, por los muchos servicios 
hechos a ella y a su monasterio de Santa María de Pedralbes, le regaló para ser colo-
cadas en la capilla que él había mandado construir en dicha iglesia de Gerona, varias 
reliquias de los cuerpos de las Once Mil Vírgenes, y de los santos Lorenzo, mártir, Félix 
de Gerona, mártir, Francisco, Cerbón, obispo y mártir, Esteban, protomártir, Dionisio, 
mártir, Eloy, mártir, Elena, Paulino, mártir, Cristóbal, mártir, Catalina, virgen y mártir, 
sangre de la imagen de Cristo, Donato, Narciso, Jorge, mártir, Tomás de Cantorberi 
y plura alia ossa aliorum sanctorum, quorum nomina ignoramus [moltes altres restes 
d’altres sants el nom dels quals ignorem]” (Op. cit., p. 57).

23 Vide Document B-K-7.
 Disposem també a la seua obra d’una possible referència autobiogràfica a la seua es-

tada a Tolosa de Llenguadoc (Document B-K-8). Podria haver ja estat coincidint amb 
aquesta primera anada al Regne de França, però hi estigué més tard de ben segur per a 
l’obtenció del títol de Mestre en Teologia el 1373 i 1374, com veurem més avant.

24 Vide Document B-K-3.
25 Vide Documents B-K-5 i B-K-9.
 En el capítol 54 del Segon del Crestià (Document B-C-1), també dóna a entendre haver 

estat en eixa famosa muntanya.
 El mont d’Alvèrnia va ser el mont on sant Francesc rebé els estigmes, i anys després 

fou un focus importantíssim dels franciscans anomenats espirituals, els quals feien una 
interpretació rigorista de la regla franciscana, posant un èmfasi especial en la pobresa 
i tingueren especial importància al llarg dels segles xiii i xiv, en què foren dissolts per 
disposició papal a causa del seu radicalisme. Per a saber més sobre aquest moviment 
del franciscanisme medieval, vide Iriarte, Lázaro. OFM. Historia franciscana. València. 
Editorial Asís. 1979, p. 91-97.
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època era un important focus d’espiritualitat franciscana de la regió italiana 
de la Toscana26. Sempre hom sol fer coincidir aquestes visites amb el periple 
d’estudis europeu d’Eiximenis, però no hauria de ser necessàriament així. 
Tanmateix, a falta d’altres evidències, podríem acceptar, dins del camp de 
les hipòtesis, aquesta coincidència.

3. Estudis a la Universitat d’Oxford

Ja hem vist com sí que tenim, com a mínim, una prova documental se-
gons la qual Eiximenis anà a estudiar a la Universitat de París, a banda de 
les referències que apareixen en les seues obres.

No posseïm, en canvi, cap document que ens demostre que el nostre 
autor va estudiar a la Universitat d’Oxford, però, en relació amb aquest 
fet, disposem d’abundoses referències al llarg de les seues obres i, sobretot, 
tenim constància d’una influència intel·lectual enorme dels diversos pensa-
dors que passaren per aquesta Universitat, sense la qual no s’entenen molts 
aspectes de l’obra eiximeniana, i la qual només és explicable de manera 
directa pel fet que Eiximenis estiguera present en aquesta institució.

Al ja esmentat document B-G-2 trobem una referència conjunta en rela-
ció amb les universitats de París, Cambridge i Oxford27. Així mateix, hem 
constatat, com a mínim, una al·lusió autobiogràfica de la seua estada en 
aquesta darrera universitat28.

26 Sembla ser així mateix que Eiximenis estigué no sols per aquesta regió, ans també 
per tot el centre i nord d’Itàlia, com es desprén del coneixement que mostra en alguns 
capítols del seu opus, com ara el capítol 200 del Dotzè (molt important en matèria 
escatològica). Profetitza en aquest capítol que pels volts del 1400 d’aquí avant fins a 
la fi del món regnarà per tot la justícia popular, e tot lo món per consegüent serà partit 
e regit per comunes, axí com huy se regeix Florença, e Roma, e Pisa, e Sena, e d’altres 
ciutats de Ytàlia e de Alemanya (València. Lambert Palmart. 1484, f. 86v).  

 Fa referència sens dubte Eiximenis al sistema comunal que llavors imperava al centre i 
nord d’Itàlia. I notem de pas com estén el seu coneixement a la realitat alemanya de lla-
vors, la qual cosa cal relligar amb la seua estada a Colònia, a la qual hem fet referència.

27 Al capítol 254 del Llibre de les dones, en exposar el dogma de la Immaculada Con-
cepció (summament important en el pensament teològic franciscà), ens diu que co-
munament se afferma vuy en lo món per les universitats teologals axí com és París en 
França, e Cantabrígia [Cambridge] e Uxònia [Oxford] en Englaterra (Barcelona. Curial 
Edicions Catalanes. 1981, p. 374). Demostra amb aquesta afirmació que estava ben al 
corrent de les doctrines intel·lectuals d’aquestes universitats, per la qual cosa cal pres-
suposar que hi havia estat. 

28 Vide Document B-K-4. Ací, al capítol 77 del tercer tractat de la Vida de Jesucrist ens 
parla d’una doctrina que se tractava en lo studi de Oxònia en lo temps que aní llà per 
studiar (València. BUV. Ms. 209, f. 72r).



32 Lluís Brines i Garcia

I no sols això, sinó que en molts llocs expressa una encesa admiració per 
la Universitat d’Oxford, on d’altra banda el seu orde tenia un brillant estu-
di29. Sense exagerar, doncs, podem dir que els mestres franciscans d’aquesta 

 També podria interpretar-se com a referència autobiogràfica a la seua estada en univer-
sitats angleses el que diu al capítol 17 del Terç del Crestià (vide Document B-D-1), on 
exposa una doctrina teològica sobre el pecat original qui en mon temps se perseguia e·s 
tractava en Englaterra per diverses grans e famoses maestres.

 En darrer terme, al capítol 947 del Terç del Crestià (vide Document B-D-8) dóna a en-
tendre Eiximenis que té coneixences de la llengua anglesa, la qual cosa sols és explicable 
per la seua estada a Anglaterra.

 Respecte a Cambridge, hi trobem una referència a una possible estada seua a la ciutat 
com a mínim al capítol 63 del Segon del Crestià. Ací ens conta una historieta que passà 
una vegada en Anglaterra, i el protagonista de la qual és un guardià del convent dels 
Frares Menors de Cantabrígia (Lo Crestià. Barcelona. Edicions 62. 1983, p. 66). Tenint 
present la seua vida d’estudiós i el susdit periple d’estudis, costa creure que no aprofi-
tara la seua estada en eixa ciutat per a passar per la seua Universitat. Vide Document 
B-C-2.

29 A l’opus eiximenià hi ha dos llocs on mostra Eiximenis l’encesa admiració que sentirà 
per la Universitat d’Oxford. En primer lloc, als capítols 18 i seg. del Dotzè (València. 
Lambert Palmart. 1484, f. 14v-15r). Ací es va narrant com la ciència i l’estudi passà 
d’una terra a altra (Babilònia, Egipte, Pèrsia, Grècia, Roma), amb alguna narració una 
mica fantàstica pel mig. I arribem així al capítol 21 del Dotzè. Ací diu que després dels 
romans, d’aquí vengué aprés la edificació de París en França la sciència e studi de saviea 
aquí, e d’aquí passà en Englaterra, on ha diversos e notables studis (Ibidem, f. 15r). Si 
tenim present que en aquest viatge itinerant de la ciència i el saber, el darrer lloc és el de 
sa ubicació definitiva, crida doncs l’atenció veure com ell ubica Anglaterra per davant 
de París, que era el centre per excel·lència del saber medieval.

 De semblant manera, al capítol 248 del Primer, on parla “De la dignitat del rei d’An-
glaterra”, parla que “en aquest regne ha dues universitats de theologia de les millors del 
món. La primera se appel·la Cantabrígia, que fundà Beda doctor segons que·s diu. La 
segona se appel·la Oxònia, qui encara val més que l’altra” (València. Lambert Palmart. 
1483, f. 142r). Vide Document B-B-8.

 Destaquem el fet que, en l’exposició de les dignitats reials cristianes que fa Eiximenis 
als capítols 244-255 del Primer, no esmenta com a cosa meritòria de cap altre regne 
el fet de posseir una important universitat. Ni tan sols al capítol 245, que parla “De la 
dignitat del rei de França” (València. Lambert Palmart. 1483, f. 140v-141v), hi esmenta 
la Universitat de París com a important centre d’estudi europeu, tal com veiem que sí 
que ha fet amb les universitats de Cambridge i d’Oxford, que com diu, encara val més 
que l’altra.

 I respecte a la primacia de la Universitat de París a l’Edat Mitjana, cridarem l’atenció 
del fet de com curiosament, per a un anglès com Joan de Salisbury (molt influent per 
cert en Eiximenis, com anirem veient), el centre del saber estava a París. Vegem com ho 
expressa E. Gilson: “Lorsqu’un Anglais tel que Jean de Salisbury voit Paris en 1164, 
c’est-à-dire avant l’extraordinaire floraison doctrinale dont sa future Université sera le 
siège, il n’hésite pas sur le caractère providentiel de l’oeuvre qui s’y accomplit: vere Do-
minus est in loco isto, et ego nesciebam; en vérité, le Seigneur est dans ce lieu, et je ne le 
savais pas” [Quan un anglès com Joan de Salisbury veu París el 1164, és a dir abans de 
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ciutat van ser els que més li influïren, sobretot les dues màximes figures del 
pensament franciscà del segle xiv: Guillem d’Ockham i el beat Joan Duns 
Escot. Precisament, en un interessantíssim inventari de les obres que posseïa 
Eixemenis en el moment de la seua mort, conservat a l’Arxiu Secret Vaticà 
i descobert per l’investigador Jacques Monfrin, aquests dos autors són els 
que més abunden30. L’inventari es va fer entre el 25 i el 26 d’abril de 1409 
(la qual cosa ens permet suposar que Eiximenis morí poc abans d’eixes da-

l’extraordinària florida doctrinal de la qual serà seu la seua futura universitat, no dubta 
un moment sobre el caràcter providencial de l’obra que es compleix: vere Dominus est 
in loco isto, et ego nesciebam [en veritat Déu està en aquest lloc i jo no ho sabia]; en 
veritat, nostre Senyor està en aquest lloc, i jo no ho sabia] (L’esprit de la philosophie 
médiévale. Paris. Librairie philosophique J. Vrin. 1969, p. 377).

 W. Ullmann ens explica el perquè d’aquesta enorme influència. Ens diu així que la in-
fluència de la Universitat de París es devia al caràcter dels estudis allà cursats. Aquests, 
diu, estaven relacionats amb els principis fonamentals d’un ordre còsmic, i no amb 
problemes limitats. Així mateix, el tipus de literatura que venia de París, tan imbuïda de 
pensament aristotèlic, tenia a més un valor pràctic. S’evidenciaven així nous problemes, 
així com nous mitjans per a solucionar-los. L’estudiós format a París abordava així els 
problemes des d’un punt de vista universal i un nivell filosòfic (Principios de gobierno 
y política en la Edad Media. Madrid. Ediciones de la Revista de Occidente. 1971, p. 
292-293).

30 Monfrin, Jacques. “La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409)”. Bibliothèque d’Hu-
manisme et Renaissance, XXIX. 1967. Reimprès a Williman, Daniel. “Bibliothèques 
ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon, I”. Documents, études et répertoires 
publiés par l’Institut de Recherche d’Histoire des Textes, 23, 1. Paris. 1980. Dins D. A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col.legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 
1991, p. 282-286.

 D’Ockham, per cert, trobem comentaris a les sentències, un Quodlibet [Qüestions ale-
atòries] i una Summa logicae [Summa de lògica]. De Duns Escot trobem també comen-
taris a les sentències, Collationes Oxonienses [Col·lacions d’Oxford], De formalitati-
bus [Sobre les formalitats], Quodlibeta [Qüestions aleatòries] i unes Quaestiones super 
Aristotelis Metaphysicam [Qüestions sobre la metafísica d’Aristòtil]. Hi són represen-
tats així mateix, encara que en menor mesura, els altres dos grans mestres de l’escola 
franciscana: Alexandre d’Hales i el seu deixeble sant Bonaventura (dels quals trobem 
bàsicament Comentaris de les Sentències).

 Crida molt l’atenció així mateix, dins dels autors franciscans, la gran presència d’autors 
que podem qualificar pertanyents a l’escola escotista. Així tenim a Àlvar Pelai (possible 
deixeble d’Escot a París), Antoni Andreu, Francesc de Marchia, Francesc de Mayronis, 
Gerald Odonis, Hug de Newcastle, Joan de Ripa, Landulf Caracciolo, Nicolau de Lira, 
Pere d’Aquila (anomenat Scotellus per la seua fidelitat al Doctor Subtil), Pere Tomàs, 
Robert Cowton i Robert Halifax.

 També podem detectar una gran quantitat d’autors que podem qualificar de nomina-
listes (no oblidem que podem considerar al citat Guillem d’Ockham com al pensador 
més destacat d’aquesta línia de pensament), si bé en aquest cas no tots són franciscans: 
Adam Wodham (OFM), Armand de Beauvoir (OP), Pere Aureol (OFM), Gregori de 
Rímini (OSA), Joan Dumbleton (professor universitari), Joan de Mirecourt (O. Cist.), 
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tes). Aquesta enumeració dels volums de la seua biblioteca, com era usual 
llavors en tots els que tenien una dignitat episcopal, es va efectuar donada 
la seua condició final d’administrador apostòlic d’Elna (antic nom de la 
diòcesi de Perpinyà) al final de la seua vida. Tenint present que Eiximenis 
viatjà a Perpinyà a finals de 1408, quan ja era molt gran, i que morí molt 
poc de temps després, els llibres encara romanien al convent de València, i 
el susdit inventari es va fer de València estant. Aquest importantíssim docu-
ment, molt valuós per a conèixer les preferències intel·lectuals d’Eiximenis, 
el reproduïm en l’apèndix documental31.

Cal que destaquem en la relació inventarial d’obres la gran quantitat 
de mestres anglesos o de personalitats que passaren per Oxford: Adam 
Wodham (OFM), Adelard de Bath, Alexandre d’Hales (OFM), l’esmentat 
Guillem d’Ockham (OFM), Hug de Newcastle (OFM), Joan Dumbleton, el 
també esmentat Joan Duns Escot (OFM, escocès però format i professor a 
Oxford), Joan de Gal·les (OFM, gal·lès, com el seu nom indica, però estu-
diant i professor a Oxford), John Beleth (Johannes Beleth), John Huntman 
(Johannes Venator), Miquel Escot (escocès però estudiant a Oxford segons 
la tradició), Osbert Ànglic (O. Carm.), Ricard de Kilvington, Ricard Fitz-
ralph (irlandès però professor i canceller a Oxford), Ricard de Middletown 
(OFM), Robert Cowton (OFM), Robert Halifax (OFM), Roger Roseth 
[Rogerius Rosetus] (OFM), Esteve Langton, Robert Holcot (OP), Robert 
Kilwardby (OP) o Tomàs de Buckingham32.

Enric Tottinga d’Oyta (professor universitari), Nicolau d’Oresme (bisbe de Lisieux), 
Robert Holcot (OP), i fins i tot Osbert Ànglic (O. Carm.).

 En aquesta classificació hem seguit dues obres bàsicament: Grabmann, Martin. Histo-
ria de la teología católica. Madrid. Ed. Espasa-Calpe. 1940, p. 126-9; i Merino, J. A. 
OFM. Op. cit., p. 266.

31 Vide Document A-M-1.
32 Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 282-286.
 Podríem incloure ací també Tomàs d’Irlanda el qual, encara que no siga de nació angle-

sa, és evident que prové de les Illes Britàniques. No obstant, l’obra d’aquest autor que 
figura en l’inventari considerat (Manipulus florum) sembla ser una obra molt coneguda 
i utilitzada pels eclesiàstics medievals en general. Són interessants en aquest sentit les 
consideracions que en fa Albert Hauf (D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. València/
Barcelona. PAM/IIFV. 1990, p. 110).

 També és possible que fóra anglès, si bé no hi ha evidències rotundes, el liturgista i 
teòleg del s. xii Joan Beleth, l’obra del qual Summa de ecclesiasticis officiis apareix en 
aquest inventari.

 D’altra banda, l’altre grup majoritàriament representat en aquest inventari, donada la 
condició de franciscà del nostre autor, és evidentment el d’escriptors franciscans. Als 
autors franciscans que fins ara hem identificat com a tals, cal afegir-ne d’altres: Alexan-
dre d’Alexandria, Bertran de la Tour, Joan de Rupella i Pèire Joan Oliu.
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D’una banda, entre tots els autors anglesos que hem assenyalat, cal po-
sar-hi l’atenció que molts d’ells eren franciscans, la qual cosa és un clar 
exponent de com l’estudi franciscà de la Universitat d’Oxford fou brillan-
tíssim i, per consegüent, donà grans figures.

Això demostra molt clarament, en qualsevol cas, la considerable em-
premta intel·lectual que rebé Eiximenis com a conseqüència de la seua es-
tada a Anglaterra en general, i a Oxford en concret. I fins i tot podríem 
parlar ací d’altres tres autors anglesos (tots ells bisbes, curiosament) que no 
apareixen en aquest inventari, però que Eiximenis cita en la seua obra i que, 
de segur, el van influir, sobretot els dos darrers: l’arquebisbe de Canterbury 
Thomas Bradwardine33, el bisbe de Lincoln Robert Grosseteste (el qual apa-
reix citadíssim per Eiximenis sota el nom de Linconiensis o Liconiensis)34 i 

 També caldria ací incloure un altre autor dels d’aquest inventari, que és l’Astensis. 
Aquest autor és un anònim framenor anomenat així per provenir de la ciutat piamon-
tesa d’Asti [seguim ací bàsicament Grabmann, Martin. Op. cit., p. 137-146].

33 Aquest teòleg i matemàtic anglès apareix citat de tant en tant per Eiximenis. És interes-
sant com en aquest teòleg ens trobem, tot i no ser franciscà, la noció d’omnipotència 
divina, tant important en el pensament teològic franciscà, segons ens indica J. Le Goff: 
“Chez Thomas Bradwardine (v. 1290-1349), proctor de l’université d’Oxford et arc-
hevêque de Cantorbery, le niveau théologique est atteint à travers les mathématiques. 
Mais il s’agit surtout, pour Bradwardine, de parvenir de la structure cosmologique de 
l’univers à Dieu. Or l’expérience humaine offre une intuition fondamentale: l’hom-
me se sent incapable d’accomplir par lui-même un acte de liberté positive. Il ne peut 
qu’être un champ ouvert à la bonté et à la puissance infinie de Dieu infiniment libre 
parce qu’infiniment parfait. De même Dieu se rencontre partout dans l’univers, même 
dans le vide. Dieu n’est plus limité par rien, ni par l’absurde, ni par le néant. Il est tout-
puissant sans aucune restriction” [En Thomas Bradwardine (v. 1290-1349), proctor de 
la Universitat d’Oxford i arquebisbe de Canterbury, el nivell teològic s’assoleix a través 
de les matemàtiques. Però es tracta, sobretot per a Bradwardine, d’arribar a partir 
de l’estructura cosmològica de l’univers a Déu. Ara bé, l’experiència humana ofereix 
una intuïció fonamental: l’home se sent incapaç de complir per ell mateix un acte de 
llibertat positiva. No pot ser sinó un camp obert a la bondat i l’omnipotència infinita 
de Déu, que és infinitament lliure en tant que infinitament perfecte. D’altra banda, Déu 
està en totes les parts de l’univers, fins i tot en el buit. Déu no pot ser limitat per res, ni 
per l’absurd, ni pel no-res. És totpoderós sense cap restricció] (Le XIIIe siècle. L’apogée 
de la chrétienté (v. 1180-1330). París. Bordas. 1982, p. 120).

34 Per a donar una notícia sobre qui fou aquest pensador, citadíssim per Eiximenis, 
transcrivim el que ens conta J. A. Merino: “Roberto Grosseteste no fue franciscano 
(…), sino maestro y animador cultural de la primera comunidad franciscana de Oxford. 
Nació en 1175, aproximadamente, en Stradbrok, del condado de Suffolk, en Inglaterra. 
Estudió en Oxford y en París. Fue maestro ordinario y canciller de la Universidad de 
Oxford. En 1235 fue nombrado obispo de Lincoln y murió en 1253 (…). Grosseteste 
tuvo un gran influjo en los primeros pensadores franciscanos, sobre todo en Rogelio 
Bacon, que dice de su maestro que “fue un hombre de ciencia como ningún otro (…), 
pues era versado en matemáticas y en óptica y sabía además tanto en lenguas que era 
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el bisbe de Chartres Joan de Salisbury35. D’altra banda, tot i que no figure 
en aquest inventari i que no siga anglès, sinó escocès, hi ha un altre autor 
provinent de les Illes Britàniques que Eiximenis cita prou al llarg de la seua 
obra: Ricard de Sant Víctor36.

capaz de leer a los Padres (griegos) y a los filósofos y sabios de la antigüedad” (Op. 
cit., p. 4-5).

 Si Eiximenis estigué al convent franciscà d’Oxford, és segur que tindria accés a les obres 
d’aquest pensador, ja que com diu el mateix J. A. Merino: “Grosseteste tuvo gran influjo 
en la escuela franciscana de Oxford no sólo porque fue de ella el gran maestro sino 
porque además dejó todos sus libros al convento franciscano de esta ciudad” (Op. cit., 
p. 12, n. 21).

 Les obres completes de Robert Grosseteste es poden trobar en aquest enllaç en línia: 
www.grosseteste.com

35 No obstant, les cites d’aquest autor que fa Eiximenis són de segona mà, i les pren 
d’una de les obres de Joan de Gal·les, OFM, el Communiloquium, com ha demostrat A. 
Hauf (vide “Eiximenis, Joan de Salisbury i Joan de Gal·les, OFM”. Miscel·lània Sanchis 
Guarner, I. Quaderns de Filologia. Universitat de València. 1984. 167-174).

 Vegem com ens resumeix A. Hauf el cursus vitae d’aquest autor: “Joan de Salisbury és 
un dels autors medievals que més s’acosta a allò que més tard hom anomenarà l’hu-
manisme. Nat a Anglaterra, a principis del segle xii, va seguir a França les lliçons dels 
millors mestres del moment (Abelard, Guillem de Conches i Gilbert de la Porrée, entre 
d’altres). Ocupà càrrecs de responsabilitat, com el de secretari de sant Tomàs de Canter-
bury. Va morir essent bisbe de Chartres, el 1180. L’elegància del seu llatí, el seu domini 
dels clàssics i, en general, la seva òbvia curiositat intel·lectual, el relaciona directament 
amb la famosa escola catedralícia d’aquella ciutat francesa, que tant va contribuir a 
l’anomenat “Renaixement del segle xii”. En el seu llibre Policraticus va saber combinar 
materials presos de Ciceró i dels filòsofs estoics, principis del dret romà i de la tradició 
jurídica de l’Escola de Bolonya, amb la Bíblia, la doctrina dels canonistes i les millors 
essències de l’augustinisme, per a construir una filosofia política o teoria cristiana de 
l’Estat mínimament coherent” (D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. València/Barcelona. 
IIFV/PAM. 1990, p. 127-128).

36 “Richard von St. Viktor, Augustinerchorherr, † 16.3. 1173, París, J. de Toulouse nennt 
Richard in seinem»Liber antiquitatum Sancti Victoris«, nach 1600, einen Schotten. Er 
selbst fühlte sich - Briefe an Robert von Melun, Bischof von Hereford - in England 
zuhause. Dort, in einer Abtei, wird er den ersten Unterricht erhalten haben. Wann und 
wie er in Paris in der 1114 gegründeten Abtei St. Viktor Chorherr wurde, erfahren 
wir nicht. Noch lebte Abt Guildan, der Gründer, † 1155. Seine theologischen Studien 
überwachte der hochangesehene Hugo von St. Viktor, † 1141. Ein Mann seines Geistes 
dürfte Magister Richard, sein Nachfolger im Lehramt geworden sein. Zeitweilig war 
er auch der Novizenmeister. 1159 wurde er zum Subprior und 1162 zum Prior bestellt. 
Er hatte sich hohes Ansehen erworben. Als geistlicher Lehrer lebte er nicht weltfremd. 
Er stritt an der Seite von Thomas Becquet, des Erzbischofs von Canterbury, gegen den 
König Heinrich II, und an der Seite des Bernhard von Clairvaux gegen Abaelard. Ge-
gen den streitsüchtigen Abt Ervis im eigenen Haus konnte er sich nicht durchsetzen. 
Man holte den Papst Alexander III zu Hilfe. Der 1172 neugewählte Abt Guérin stellte 
die Ordnung wieder her, aber mit seinem Prior verstand auch er sich nicht. Er habe 
ihm das Wort aus dem Mund und die Feder aus der Hand genommen, heißt es. Schon 

http://www.grosseteste.com/
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No obstant, tot i les influències majoritàriament franciscanes i oxonianes 
en el seu pensament i formació, s’aprecia en Eiximenis un cert autodidactis-
me, mogut potser per l’esperit pràctic i funcional del propi pensament fran-
ciscà, tal com remarca molt bé C. Wittlin: “The Franciscan school maintai-
ned the practical philosophy of higher education for clergymen formed by 
its great teachers Roger Bacon, Duns Scotus, Ockham, John of Salisbury, 
John of Wales, Grosseteste, which was more to the liking of our somewhat 
autodidact writer than the scholastic Thomism taught at other universities” 
[L’escola franciscana mantingué la filosofia pràctica de l’educació superior 
per als clergues que transmeteren els seus grans mestres Roger Bacon, Duns 
Escot, Ockham, Joan de Salisbury, Joan de Gal.les, Grosseteste, que era més 
del gust del nostre en certa manera autodidacta escriptor, que el tomisme 
ensenyat en altres universitats]37.

4. Eiximenis i les ‘Revelacions’de l’infant Pere d’Aragó

Eiximenis parla en el capítol 66 del Segon del Crestià38 d’aquestes Re-
velacions de l’infant Pere d’Aragó, i de com suposadament ell hi va ser pre-
sent39. Vegem què diu exactament: “E sàpies que en mon temps en Avinyó, 

im folgenden Jahr starb Richard” [Ricard de Sant Víctor, canonge de sant Agustí, † 
16.3.1173, París. J. de Toulouse anomena a Ricard al seu»Liber antiquitatum Sancti 
Victoris«(Llibre d’Antiguitats de Sant Víctor), escrit al voltant de 1600, com a escocès. 
Ell mateix —cartes a Robert de Melun, Bisbe de Hereford— se sent a Anglaterra com 
a casa. Allà, en una abadia, degué rebre ell la seua primera classe. Quan i com fou que 
ell esdevingué canonge de la recent fundada abadia de Sant Víctor a París el 1114 no 
ho sabem. Encara vivia l’abat Guildan, el fundador, † 1155. Els seus estudis teològics 
els supervisà el respectat Hug de Sant Víctor, † 1141. Sent una persona del seu mateix 
esperit, és probable que el mestre Ricard esdevinguera el seu successor en la docència. 
Provisionalment fou ell també mestre de novicis. El 1159 fou triat subprior i el 1162 
prior. Havia adquirit gran renom llavors. Com a mestre eclesiàstic, no visqué allunyat 
del món. Ell lluità al costat de Tomàs Becquet, arquebisbe de Canterbury, contra el rei 
Enric II, i al costat de Bernat de Claravall contra Abelard. Contra el bel·licós abat Ervis 
en canvi no pogué a sa pròpia casa imposar-se. Recorregué al papa Alexandre III en 
recerca d’ajuda. El novament triat abat Guérin fundà el 1172 novament l’orde, però 
tampoc no s’entengué amb el seu prior. Hom diu que ell li llevà la paraula de la boca, i li 
tragué la ploma de la mà. En els anys següents morí Ricard] ( www.kirchenlexikon.de ).

37 Psalterium alias Laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum. Toronto. Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies. 1988, p. 3.

 Edició i introducció de Curt Wittlin.
38 Vide Document B-C-3.
39 L’infant Pere d’Aragó (1305-1381) va ser un dels fills del rei Jaume II el Just, i pare 

d’Alfons d’Aragó, marqués de Villena, comte de Dénia i de Ribagorça i primer duc de 
Gandia, a qui Eiximenis dedicà el Dotzè. En quedar vidu, ingressà en l’orde franciscà. 
L’any 1365 va tenir unes visions o Revelacions, a conseqüència de les quals es traslladà 

http://www.kirchenlexikon.de/
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vivent papa Urbà quint, de santa memòria, venc un notable hom de fort 
gran estament, lo qual no vull nomenar, car és viu encara, e de part de Déu 
aquest gran hom li proposà alscunes altes revelacions qui manaven al dit 
papa fer alscunes coses fort grans e àrdues. E de present lo dit papa li respòs 
molt prudentment que si lo dit denunciant, segons lo consell eclesiàstic li 
dava senyal de veritat per un miracle, sobre ço que li havia proposat, o pro-
vava ço que deia per la Santa Escriptura, que ell faria ço que li denunciava 
e que ell hi obeiria volenters; en altra manera que no en faria res, per una 
guisa ni per altra, per tal lo dit pare sant menyspreà sos dits, ni volc que se’n 
faés pus menció”.

Cal estar molt atent al que diu fil per randa el text, i, fent una lectura 
conscient, ens adonem que no indica amb exactitud que Eiximenis hi fóra 
present, en eixe acte, sinó que en tingué coneixença, com encertadament 
assenyala el professor A. Hauf40.

En conseqüència, no podem assegurar amb total certesa que Eiximenis 
eixe any estiguera present en tals revelacions.

5. Estada a Palma de Mallorca

Com a pas previ a l’obtenció del títol de mestre en teologia, Eiximenis 
esdevingué bacalarius. Amb aquest títol apareix Eiximenis en un interessant 
document que trobà l’estudiosa Jill Webster a l’Archivo Histórico Nacional 
de Madrid i que després publicà el 197941. Es tracta d’un pergamí interes-
sant, ja que Eiximenis apareix com a franciscà del convent de Palma de 
Mallorca. Per desgràcia, en el document l’escrivà no posà l’any, i l’única 
manera que tenim d’establir un any aproximat és, precisament, fixant-nos 
en la seua condició de bacalarius. El document té relació amb l’execució 
testamentària d’un home anomenat Bertomeu de Brull. És curiós, per cert, 
veure com en aquest document apareix una altre franciscà, Nicolau Espital, 
que després localitzarem també a València, igual que Eiximenis42.

a la cort papal d’Avinyó, on li va exposar al papa la urgència i necessitat del trasllat 
definitiu de la seu papal de nou a Roma. Per a tenir més informació sobre l’infant Pere 
d’Aragó i les seues Revelacions, vide Pou, Josep. Visionarios, beguinos y fraticelos cata-
lanes (ss. XIII-XV). Alacant. Diputació Provincial d’Alacant. 1996, p. 461-561.

40 Hauf, Albert. D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Barcelona / València. IIFV / PAM. 
1990, p. 64.

41 Vide Document A-A-1.
42 Per exemple, tenim un acord del Consell de València de 26 de maig de 1383, en què 

se li dóna un subsidi de 30 florins d’or per a anar al Regne de Granada a predicar el 
cristianisme als moros, i també 20 florins d’or per certes tasques i pels bons serveis que 
féu a la cosa pública:
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La investigadora Jill Webster posa com a data possible d’aquest fet el 
136743, però, per desgràcia, ens movem de nou en la incertesa. L’únic que 
podem dir és que aquesta estada hauria tingut lloc entre el possible inici 
del seu periple europeu (1364) i l’obtenció del títol de mestre en teologia a 
Tolosa de Llenguadoc (1374).

6. Eiximenis i la Universitat de Lleida

Sembla que a finals de 1371 hi hagué un intent de dur Francesc Eixi-
menis com a mestre a la Universitat de Lleida, que en aquell moment era 
la més important de la Corona d’Aragó44. La informació que tenim ens la 

 [F. 5r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXIIIº., die martis, de mane, XXVI die 
mensis madii, in Civitate Valentie fo appel·lat consell…

 [F. 6r] Finalment lo dit consell concordantment e deliberada, tench per bé e volch e 
atorgà que de la peccúnia comuna de la dita Ciutat per lo clavari d’aquella sien per 
reverència de Déu e per caritat dats e delliurats al honrat e religiós Maestre Nicholau 
Espital, doctor en sancta theologia, del orde dels frares menors, trenta florins d’or en 
ajuda de les despeses per ell fahedores en un viatge que prestament deu fer envers les 
parts de Granada, per preycar aquí la sancta fe cristiana. E açò ultra.XX. florins que li 
solen ésser dats per certes tasques, specialment per molts e bons servicis que ha fets e fa 
a la cosa pública de la Ciutat dessús dita [AMV. Manual de consells. A-18, f. 5r / 6r].

 Prèviament a aquest acord, ens trobem amb una altra donació a aquest frare per part 
del Consell de València, en aquest cas junt amb el religiós agustí Joan Bisbe Dabià amb 
data de 17 de març de 1376 (AMV. Manual de consells. A-17, f. 43v-44v):

 [F. 43v] Anno a nativitate Domini Mº. CCCº. LXXVIº., die lune, de mane,.XVIIº. men-
sis marcii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 44v] Ítem lo dit consell en remuneració d’alcuns servicis e bones obres fets e fetes a 
la cosa pública de la dita Ciutat per lo reverent e religiós frare Johan Bisbe Dabià, del 
orde dels agostins, atorgà ésser dats a aquell de la peccúnia comuna de la dita Ciutat 
vint florins d’or. E per semblant raó al honrat e religiós Mestre Nicholau Espital, del 
orde dels frares menors, altres vint florins, e tot acò en reverència de nostre Senyor Déu.

 I tenim, en fi, un altre donatiu a aquest frare menor per part de la ciutat, amb data de 4 
de febrer de 1379 (AMV. Manual de consells. A-17, f. 166r / 167v):

 [F. 166r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXIXº., die veneris, de mane,.IIIIª. men-
sis februarii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 167v] Ítem lo dit consell per esguart e en remuneració d’alcuns servicis e bones obres 
fets e fetes a la cosa pública de la dita Ciutat per l’onrat e religiós Maestre Nicholau 
Espital, atorgà a aquell graciosament e li manà ésser dats de la peccúnia comuna de la 
dita Ciutat per lo clavari d’aquella vint florins d’or, dels quals enaprés li fo fet albarà 
avant a XIIII dies de maig del present e dessús dit any.

43 Webster, Jill. “Nuevas aportaciones a los estudios examenianos”. AIA, XXXIX. 1979, 
p. 434.

44 Sanahüja, Pere. OFM. “La enseñanaza de teología en Lérida”. AIA, I. 1941. 270-298 
(274-276).
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proporcionen tres documents descoberts a l’Arxiu Municipal de Lleida per 
Pere Sanahüja, OFM45.

Se’ns diu ací que ja s’estava d’acord que fra Francesc anara a Lleida a 
ocupar-se de la lectura de la Teologia. El custodi fra Pere de Verdú anà a 
cercar fra Francesc per a desenvolupar aquesta tasca. Però tot fou debades, 
car ens trobem posteriorment amb un acord dels paers del Consell General 
de Lleida de 15 de novembre de 1371 en què se’ns informa que això no fou 
possible, sense indicar-ne la causa46.

7. L’obtenció del títol de mestre en teologia a Tolosa

Tal com assenyala A. Hauf, la manca de titulació de mestre en teologia 
potser fou clau perquè a Eiximenis se li denegara la docència a la Univer-
sitat de Lleida. Potser per això, anys després tenim notícies documentals 
molt concretes que ens indiquen que Eiximenis estava totalment capficat en 
l’obtenció d’aquest preuat títol a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, 
cosa que per fi sembla que féu el 1374. Per a l’obtenció del títol de mestre 
en teologia, Eiximenis comptà amb l’ajut inestimable dels monarques i de la 
dona del príncep hereu (el futur Joan I), Mata d’Armanyac, francesa i amb 
molta influència Pirineus enllà.

Com diem, es disposa d’una abundant informació documental molt con-
creta de l’ajut de la casa reial per a l’obtenció d’aquest preuat títol:

1. Hi ha una carta de Pere el Cerimoniós, datada el 25 d’abril de 1373 de 
Barcelona estant, en què demana al duc d’Anjou que recomane Eiximenis al 
canceller perquè puga graduar-se el mateix 137347.

2. També disposem d’un document, datat el 3 d’agost de 1373 de Barce-
lona estant, en què Pere el Cerimoniós li concedeix cinquanta florins d’or a 
Eiximenis per a esdevenir mestre en teologia a Tolosa48.

45 Vide Documents A-I-1, A-I-2 i A-I-3.
46 A. Hauf formula la hipòtesi que la causa era que li mancava a Eiximenis el títol acadèmic 

pertinent (D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. València/Barcelona. PAM/IIFV. 1990, p. 
65). Aquest títol se’l trauria uns anys més tard (1374), com ja hem indicat, a la Univer-
sitat de Tolosa del Llenguadoc.

 D. Viera, per contra, en trau unes altres conclusions, i diu que potser la causa va ser que 
Eiximenis preferia estar prop de la cort per a fer carrera, o potser va ser el mateix Pere 
el Cerimoniós qui preferí retenir-lo a Barcelona perquè ja tenia en ment el projecte de 
Lo Crestià, del qual fou ell el principal impulsor (“Francesc Eiximenis (1340?-1409?) i 
els estudis de la Universitat de Lleida”. Ilerda, XLII. 1981. 273-277).

47 Vide Document A-D-1.
48 Vide Document A-D-2.
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3. En una altre document, datat el 5 d’agost de 1373 de Barcelona es-
tant, la reina Elionor li concedeix vint-i-cinc florins d’or per a ajudar-lo en 
les despeses fetes a Tolosa per a l’obtenció del títol de mestre en teologia49.

4. Disposem, així mateix, de la sol·licitud (datada l’1 de setembre de 
1373 de Barcelona estant) que Pere el Cerimoniós fa al comte d’Armanyac 
(parent de Mata d’Armanyac, primera dona del futur Joan I), en què li de-
mana que el recomane al canceller de la Universitat de Tolosa a fi que puga 
obtenir aviat l’esmentat títol50.

5. Destacarem també una missiva de la infanta Mata al canceller en què 
s’interessa perquè Eiximenis obtinga aviat el grau de mestre en teologia, do-
nat que el seu marit el necessitava a València, datada el 25 de març de 1374 
de València estant51. El mateix dia i també des de València escriu la infanta 
Mata a les autoritats acadèmiques universitàries de Tolosa (de manera genè-
rica) demanant-los el mateix52.

6. La mateixa infanta Mata tornà a insistir en la mateixa qüestió en 
una altra missiva datada l’1 de maig de 1374 de València estant, adreçada 
també genèricament a les autoritats universitàries tolosanes53. De manera 
semblant a com havia fet en l’anterior, escriu una carta al canceller de la 
universitat tolosana, amb igual data i origen54.

No tenim més documents reials posteriors a aquesta data que indiquen 
l’interès dels monarques en aquesta obtenció del títol. Per tant, podem su-
posar que Eiximenis obtindria aquesta designació poc després de la darrera 
data que hem esmentat.

En aquest període, no obstant això, i donada la no excessiva distància 
entre Barcelona i Tolosa de Llenguadoc, podem suposar que Eiximenis ana-
va i venia. I, de fet, hi ha un document del qual ens donà notícia Martí de 
Riquer, i que ens dóna peu a creure en aquest supòsit, que ens indica que el 
maig de 1373 Eiximenis era custodi del convent dels franciscans de Barce-
lona i que en data del primer de maig fa donació d’una capella i terres que 

49 Vide Document A-D-3.
 Aquesta concessió es materialitzà l’agost d’eixe any, segons indica el volum del tresorer 

de la reina Elionor, Berenguer de Relat (Vide Document A-D-4).
50 Vide Document A-D-5.
51 Vide Document A-D-6.
52 Vide Document A-D-7.
53 Vide Document A-D-8.
54 Vide Document A-D-9.
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té a Girona a favor de Bernat Miquel, secretari del rei, possessions que l’any 
anterior el nostre escriptor havia rebut de Matias de Teserach55.

Tornant al tema principal d’aquest epígraf, en qualsevol cas creiem que 
resta ben clar el suport reial a Eiximenis per a l’obtenció d’aquest títol. 
Potser el rei Pere el Cerimoniós tenia la intenció que Eiximenis estiguera el 
millor preparat possible perquè escriguera el projecte que segurament tenia 
ja in mente, i del qual parlarem en l’epígraf següent.

III. RETORN A CATALUNYA I INICI DE LO CRESTIÀ

Una volta tornat a Catalunya, després del seu periple d’estudis europeu, 
que culminà, com hem vist, amb l’obtenció del títol de mestre en teologia a 
Tolosa de Llenguadoc el 1374, tenim notícies documentades que va estar a 
Vic el 137956, a banda d’alguna ràpida incursió diplomàtica a Girona, se-
gons indica un document amb data de 12 d’octubre de 137757. En aquesta 
ràpida incursió diplomàtica, trameté a l’infant Joan (el futur rei Joan I), que 
llavors residia en aquesta ciutat, certs encàrrecs del Consell barceloní58. En 
la mateixa data (i, per tant, també des de Girona estant), l’infant Joan li 
escriu a Eiximenis per demanar-li que envie a sa presència en P. Donzell i en 
Plaça, que han parlat algunes coses amb el rei59. Disposem, en fi, d’un docu-

55 Riquer, Martí de. Història de la Literatura Medieval. Volum II. Barcelona. Ed. Ariel, SA. 
1984, p. 316.

 Aquest document està en l’Arxiu Riquer (pergamí núm. 22 del fons Agullana). Eixi-
menis apareix designat com a frater Franciscus Eximini, custos fratrum minorum in 
custodia Barchinone.

56 Vide Document F-1.
 La notícia de l’estada d’Eiximenis a Vic és de 1379, en un document que s’ha perdut i 

del qual donà notícia l’erudit local Josep Serra i Campdelacreu. S’hi parla de la cons-
trucció d’una cel·la per a Eiximenis a la ciutat, la qual cosa implica que degué estar-hi 
prou temps.

57 Vide Document A-D-10.
 En aquest document, l’infant Joan (futur Joan I), des de Girona estant, escriu als con-

sellers de Barcelona per agrair-los el que li han comunicat per mediació de Francesc 
Eiximenis, i els encarrega que donen fe i creença al que els dirà quan torne.

58 En aquest moment, tot i que tenim pocs documents que ho mostren, amb el que dis-
posem podríem deduir una relació cordial entre Eiximenis i l’infant Joan (relació que 
es trencaria després, com veurem). A banda d’aquest document, també podríem ací 
esmentar el document A-D-16. En aquells dies aparegué una misteriosa estrella que es 
podia veure tant a Barcelona com a València (un cometa, potser, segons la descripció). 
L’infant Joan escriu a un tercer perquè demane consell, secretament i per separat, sobre 
què pot significar aquesta aparició a fra Francesc Eiximenis i Dalmau Ça Plana.

59 Vide Document A-D-11.
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ment datat el 13 d’octubre de 1377 que potser ens aclarirà en què consistia 
aquesta missió diplomàtica d’Eiximenis60. En aquest document, escrit per 
l’infant Joan, es donen les gràcies al Consell barceloní pel que han fet o dit 
en lo fet seu (de son pare Pere el Cerimoniós) e de madona Sibília, i els diu 
a més que facen cas al que sobre això els dirà Francesc Eiximenis de part 
seua. Si tenim present que el rei Pere el Cerimoniós es casà amb Sibil·la de 
Fortià el dia 11 d’octubre de 1377, potser estaríem davant d’algunes discre-
pàncies del llavors infant Joan respecte a aquest casament (tenint present 
que hi havia molta diferència d’edat entre el vell rei Pere i Sibil·la de Fortià). 
Possiblement Eiximenis hauria fet de mitjancer (com farà al llarg de la seua 
vida en altres moments, tal com veurem) entre pare i fill en aquest tema.

Hi ha un altre document, datat el 8 de maig de 1380, que ens dóna 
notícies d’ell. Es tracta d’un escrit de Barcelona estant, en què el rei Pere el 
Cerimoniós concedeix a Bernat Pintor, notari gironí i familiar d’Eiximenis, 
a instàncies d’ell, que no haja d’eixir amb les hosts que es formaven llavors 
a Girona61.

En aquesta època (possiblement el 1380), podem datar un viatge 
d’Eiximenis a Avinyó, al costat de fra Esteve Fort, per a entrevistar-se amb 
el papa Climent VII, segons documentació exhumada de l’ACA fa poc per 
l’erudit Jaume Riera62.

60 Vide Document A-D-12.
61 Vide Document A-D-13.
 Cal que notem com en aquest document el rei Pere el Cerimoniós parla d’Eiximenis en 

termes elogiosos, en dir d’ell que apud nos de subscriptis efficaciter intercessit, quique 
majores a nobis favores et gratias uberius promeretur [davant de Nós eficaçment va 
intercedir sobre allò escrit, i es mereix encara majors favors i gràcies per part nostra].

62 Això ens diu la comunicació amb títol “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí” pre-
sentada per aquest estudiós en el marc del Congrés Internacional Francesc Eiximenis, 
sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes. Universitat de Girona): “La notícia de l’entrevista cordial amb el pa-
pa d’Avinyó, ens és donada en forma indirecta. La llegim en una carta de l’infant Martí 
adreçada al mateix papa, el 16 de setembre de 1383. L’infant li sol∙licita que faci efectiu 
el trasllat del seu confessor, fra Francesc Riquer, arquebisbe electe de Monreale (Sicília), 
a algun bisbat dels dominis reials cismarins, tot fent-li present que li havia promès que 
no trigaria a disposar el trasllat. Li ho havia promès, diu l’infant Martí, amb creença 
per a ell comanada a mestre Esteve Fort i a mestre Francesc Eiximenis.

 L’entrevista dels dos frares catalans amb el papa Climent VII, en la qual va confiar-los la 
promesa de fer efectiu el trasllat de l’arquebisbe electe, diu l’infant Martí que tingué lloc 
“molt ha”. Podem suposar que seria tres anys abans, el 1380. Aquell any fra Esteve Fort 
va fer diversos viatges d’anada i tornada a Avinyó fent de missatger entre la cort del rei 
Pere i la cúria papal, en l’afer de les revelacions de l’infant fra Pere d’Aragó. L’entrevista 
de fra Esteve Fort amb el papa, acompanyat d’Eiximenis, sembla lògic que tingués lloc 
en el seu primer viatge, el més principal, que es pot situar el juny de 1380”.
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A partir d’aquest moment, l’activitat d’Eiximenis anirà estretament lli-
gada al projecte de Lo Crestià. El primer i principal promotor d’aquesta 
obra fou el susdit rei Pere el Cerimoniós. Possiblement volia tenir una mena 
d’equivalent català al Speculum majus [Espill major] de Vincent de Beau-
vais, OP. Podem inferir això de l’afecció que el rei tenia a aquesta obra, per 
tal com manà fer-ne una traducció als dominics Jaume Domènech i Antoni 
Ginebreda. I tant li agradava, que en els seus darrers dies ordenà que li’n 
llegiren un capítol diari de la versió en la nostra llengua63.

Com hem comentat adés, és possible que el rei Pere ja tinguera in mente 
que Eiximenis es dedicara a la redacció d’aquesta obra en enviar-lo a Tolosa 
de Llenguadoc per a traure’s el títol de mestre en teologia, i en subvencio-
nar-lo i recolzar-lo (ell i altres membres de la casa reial, com hem vist) per 
a aquesta finalitat.

El 1379, segons ens diu el capítol 256 del Primer del Crestià, ja estava 
Eiximenis dedicat plenament a aquesta obra, i la tenia molt avançada (si 
tenim present que l’obra final té 376 capítols)64.

El rei Pere, doncs, volgué que fóra Eiximenis qui es dedicara a la com-
posició i la redacció d’aquesta obra. Tant és així que, en dues cartes escrites 
el 17 de maig de 1381 de Saragossa estant, manà al guardià del convent 
franciscà de Barcelona, i a Eiximenis mateix, que aquest no es moguera del 
convent fins que no haguera acabat l’obra que estava escrivint65. Aquests 
documents, així mateix, serien, doncs, un indici que potser Eiximenis havia 
decidit, o els seus superiors eclesiàstics ja tenien previst, el seu trasllat al 
convent de València, la qual cosa ocorregué l’any següent, el 1382, com 
veurem tot seguit.

IV. ANADA I ESTADA A VALÈNCIA

Tenim notícies que Eiximenis ja estava a València a finals de 1382, tal 
com ens indiquen tota una sèrie de documents transcrits per Jill Webster, 

63 Viera, David. “Les idees pedagògiques de Ramon Llull i de Francesc Eiximenis: estudi 
comparatiu”. Estudios Lulianos, 73. V. XXV. Fasc. 2. 1981-3, p. 233, n. 29.

 També és cert que en el pròleg a tot Lo Crestià, ens diu Eiximenis que, a banda de l’in-
centiu inicial del susdit rei Pere en la composició del llibre, aprés lo·y mogueren prechs 
dels reverents e amables senyors seus los consellers de la ciutat de Barchinona. E axí 
mateix gran instància d’alcuns devots e honorables ciutadans d’aquella mateixa ciutat 
(vide Document B-A-1). És això una prova més, en qualsevol cas, que en començar a 
escriure Lo Crestià, Eiximenis era a Barcelona.

64 Vide Document B-B-9.
65 Vide Documents A-D-14 i A-D-15.
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que corresponen a un conjunt de cartes dels consellers de Barcelona, on re-
quereixen fra Francesc Eiximenis i fra Tomàs Alsina que acudisquen al con-
vent de Barcelona per a pacificar alguns aldarulls que s’hi havien produït. 
Aquests documents es refereixen a ambdós franciscans com a “conventuals 
de València”66.

Així mateix, ens assabentem que l’any 1383 apareix com a àrbitre d’un 
testament67. L’única informació sobre aquest fet ens l’aporta el cronista 
franciscà Miguel Magraner, en la seua Historia de la Provincia de Valencia 
de la Regular Observancia de San Francisco (escrita entre 1824 i 1829), 
però de moment no s’ha trobat cap document concret en relació amb aquest 
tema68.

En aquesta ciutat es quedaria fins a un any abans de la seua mort, en què 
el papa d’Avinyó Benet XIII el cridà al Concili de Perpinyà, i poc després el 
nomenà, potser com a recompensa a la seua fidelitat, administrador apos-
tòlic de la diòcesi d’Elna (Perpinyà) i patriarca de Jerusalem69.

Pel que fa als possibles motius de la seua vinguda definitiva a València, 
ultra aquest afer testamentari, creiem que el pare caputxí Martí de Barce-
lona ens els exposa prou bé. En primer lloc ens diu que hi figuraven possi-
blement els designis dels seus superiors. Però, tot seguit, apunta més aviat 
cap a la influència dels jurats70, a qui precisament dedicà Eiximenis el seu 
Regiment, que a finals del segle xiv feren un constant esforç per atraure 

66 Vide Documents A-H-1, A-H-2, A-H-3, A-H-4, A-H-5, A-H-6, A-H-7, A-H-8, A-H-9 i 
A-H-10.

 Vide també Webster, Jill R. “Fra Francesc Examenis i fra Tomàs Alsina com a pacifi-
cadors de brogits i escàndols al convent de Barcelona l’any 1382”. EF, 84. 1983. 339-
350).

67 Ivars, Andreu. OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408). 
Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, p. 52-54.

68 Vide Document E-1.
69 Pou, Josep. OFM. Op. cit., p. 572-573.
 – Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva 

vida, els seus escrits, la seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 
1991, p. 193-194.

 – Massó i Torrents, Jaume. “Les obres de fra Francesch Eximeniç (1340?-1409?). As-
saig d’una bibliografia”. AIEC, III. 1909-1910. Reimprès dins D. A. Studia Bibliograph-
ica. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 1991, p. 161-162.

70 Els jurats de la ciutat de València eren els detentors del poder executiu de la ciutat. Ells 
presidien el Consell General, que era l’òrgan on es discutien, tractaven i acordaven la 
majoria de decisions relatives a la vida municipal de llavors. Els consellers eren uns 
setanta aproximadament, i representaven totes les classes socials, car es triaven quatre 
per cadascuna de les dotze primitives parròquies de València, i un per cada gremi.
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a València els millors mestres dels ordes mendicants per tal de donar-li 
lluentor intel·lectual. I ens esmenta els següents noms, a banda del nostre 
menoret, és clar: “Si no alhora, almenys successivament passaren alesho-
res al Regne i residirien en la ciutat susdita, entre altres, els famosos domi-
nicans Antoni i Pere Canals, Nicolau Eymerich, Àlvar d’Oms i sant Vicents 
Ferrer, els carmelitans Vicents Tamarit i Pere Albert, l’augustinià Vicents 
Agredant i els framenors Pere Jorba, Nicolau Espital, Pere Ribes, Francesc 
Anforra —quem ista Civitas visceraliter non modicum habet carum, com 
diuen els jurats—, Nicolau Ça-costa, etc.”71 La informació que ens dóna el 
pare Martí possiblement la va traure del franciscà Andreu Ivars, qui apor-
ta referències molt detallades de les decisions dels jurats en aquest sentit72.

Tot això, evidentment, a banda de l’atractiu intrínsec de què gaudia la ciu-
tat de València a finals del segle xiv. València era vista llavors com una urbs 
en creixement i plena d’oportunitats, malgrat tots els problemes d’aquells 
temps: epidèmies, guerres amb Castella i invasió del Regne, bandositats nobi-
liàries, etc. Els avantatges que oferia la ciutat i Regne de València superaven 
amb escreix aquests inconvenients als ulls dels nouvinguts d’aquesta època, 
com és el cas del nostre menoret.

 El funcionament del Consell General de València era democràtic, ja que, com hem dit, 
la gran majoria dels afers es tractaven i resolien entre tots, a la Sala del Consell. Per a 
afers greus i que requerien major deliberació, solia no obstant nomenar-se una comissió 
ad hoc, que tenia les seues reunions a la cambra del consell secret. Era habitual també 
facultar els comissionats perquè pogueren cridar i sentir el parer de persones especialit-
zades, de fora del Consell. El que allà es deliberava tornava al Consell General i llavors 
es feia l’aprovació general. Els seus acords eren anomenats “establiments”, i obligaven 
els habitants de la ciutat de València i del seu terme, que segons dictaminà Jaume I, li-
mitava amb Sagunt, Olocau, Xiva, Montserrat, Alzira, Cullera i cent milles mar endins. 
Pere el Cerimoniós afegí a la jurisdicció de València el Puig, Sagunt i Cullera (Ivars, 
Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XXIV. 1925. 
Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 146-148).

71 Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva 
vida, els seus escrits, la seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 
1991, p. 190-191.

72 Ivars, Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. 
Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 55-60.
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1. Primers anys a València (1382-1387)

A València, l’èxit del nostre franciscà fou immediat. La seua fama d’home 
erudit i estudiós, i, sobretot, la divulgació de les seues obres, li donaren un 
prestigi enorme. Així, veiem que els volums de Lo Crestià, la seua obra més 
important, es trobaven lligats amb una cadena a la Sala del Consell de Va-
lència, amb la finalitat que qualsevol ciutadà poguera llegir-los si volia, tal 
com exposarem més avant.

En primer lloc, però, analitzarem les notícies que tenim d’ell en aquest 
període, en base als documents coneguts. La que considerem la primera re-
ferència a Eiximenis en un document valencià, apareix el 27 de juliol de 
138373. Ací es concedeix una almoina per part del Consell de la Ciutat de 
València als convents mendicants en general (50 sous a cadascú), i després a 
Eiximenis en concret (100 sous). Aquesta concessió es materialitzà el 15 de 
setembre de 138374. En aquest cas se li fa a Eiximenis un subsidi en espècie: 
amb part d’eixos diners s’acorda comprar-li drap a obs de dues gonelles e 
d’unes calces e d’un mantell, dels quals es diu que Eiximenis tenia necessi-
tat.

73 Vide Document A-K-3.
74 Vide Document A-K-4.
75 Per exemple, tenim un acord del 2 de març de 1380 en què es dóna un subsidi al con-

vent de franciscans per a la celebració de capítol provincial (AMV. Manual de consells. 
A-17, f. 211v-212v):

 [F. 211v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXº, die veneris, de mane,.IIª. mensis 
Marcii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 212r] E aprés acord e expedició d’alcuns processes e affers de les corts criminal e civil 
de la dita Ciutat, fo proposat en lo dit consell per los dits jurats que per part del covent 
dels frares menors de la dita Ciutat era estat exposat als dits jurats que a la prop vinent 
festa de Cinquagesma se devia e era acordat celebrar capítol provincial de lur orde en lo 
monestir o casa lur de la dita Ciutat. E com per aquella raó e per los molts frares d’aquesta 
província que·s deuen ajustar e ésser al dit capítol, covenga lo dit covent fer provisió de 
diverses coses necessàries a vida humanal e d’aquén fer moltes e grans despeses necessàri-
ament; e açò no poguessen sens ajuda de Déu e de la dita Ciutat, com ells no hajen altres 
béns; per ço havien pregat als dits jurats que açò proposassen al dit Consell, e a aquell 
de part del dit convent per [F. 212v] amor de nostre Senyor Déu demanassen ajuda per la 
dita raó. Sobre la qual proposició lo dit consell, haüda col·lació e plen acord, attenent que 
alcun temps és passat lo dit Consell atorgà e donà graciosament al religiós frare P.[ere] 
Ribes, conventual del dit monestir, doents florins d’or en ajuda de les despeses per aquell 
faedores en obtenir magisteri de sancta theologia, e en la festa d’aquell magisteri, la qual 
cosa no vench a acabament; e que jassia per consegüent lo dit frare P. [ere] Ribes degués 
restituir a la dita Ciutat raonablement la dita quantitat, puys cessava la raó per la qual 
li havien feta la dita cessió. Emperò com lo dit frare P.[ere] se digués que per aquella raó 
e per preparatori de la dita festa havia fetes messions, e axí mateix lo dit Consell hagués 
en bé de fer ajuda als dits frares per la dita raó, la qual apparia necessària e bonament 
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Era molt habitual en el govern municipal valencià d’aquesta època que 
estem considerant concedir almoines o subsidis a religiosos, tant en gene-
ral (convents o comunitats)75 com en particular76. Això és indicatiu, d’una 
banda, de la profunda pietat i religiositat dels jurats i del govern munici-

fer no ho pogués a present per alcuns specials càrrechs que la Ciutat havia de present no 
acostumats, per tant, volent proveir a cascú cap, lo dit Consell deliberadament e concor-
dant, atorgà al dit covent en ajuda de les despeses per aquell faedores en la dita celebratió 
de capítol e per raó d’aquella cent florins d’or dels dits doents florins d’or reebuts segons 
és dit per lo dit frare P.[ere] Ribes, romanents a ell los altres cent florins d’or. Enaixí, que 
aquell restituesca al dit covent en nom de la dita Ciutat, o lo dit covent del frare P.[ere] 
Ribes haja e cobre los dits cent florins d’or dels dits doents florins, e los altres cent florins 
se retenga e·s puxa retenir vers si lo dit frare P.[ere] Ribes. E lo dit Consell en aquest cas li 
remès e remet aquells per esguart de les despeses que ja féu per lo dit magisteri e prepara-
tori de la festa d’aquell, que·s devia fer e no·s féu, segons és dit”.

 També tenim un donatiu del Consell dos anys més tard (24 de maig de 1382), per a la 
celebració del capítol dels dominics (AMV. Manual de consells. A-17, f. 281v / 282v):

 [F. 281v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXIIº., die sabbati, de mane, vigilia 
penthecostes. XXIIIIº. madii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 282v] Ítem lo dit consell concordant per reverència de nostre Senyor Déu e per cari-
tat atorgà graciosament e volch ésser dats de la peccúnia de la dita Ciutat per lo clavari 
d’aquella, al covent dels frares preÿcadors de la dita Ciutat, cinch-cents sòlidos en ajuda 
de les despeses per aquells faedores per raó de la celebració de capítol provincial de lur 
orde pròximament faedora ací en lur monestir.

76 Podem posar per exemple un generós subsidi de 200 florins d’or de la ciutat a sant 
Vicent Ferrer amb data de 22 de desembre de 1387 (AMV. Manual de consells. A-18, f. 
246v / 247v):

 [F. 246v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXVIIº, die dominica, de mane,.
XXII. mensis decembris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 247 v] E ans de elections de Justícia, lo dit Consell, haüd parlament e acord sobre 
les coses dejús escrites, concordantment per esguart de molts bons e lonchs servicis per 
l’onrat e religiós frare Vicent Ferrer, del orde dels preÿcadors, natural d’aquesta Ciutat, 
fets a la cosa pública d’aquella, atorgà e manà ésser data graciosament de la peccúnia 
comuna de la dita Ciutat per lo clavari d’aquella al dit frare Vicent, per obs d’alcuns 
àrdues affers seus, doents florins d’or, no contrastant qualsevol contrari establiment o 
ordenament del consell de la dita Ciutat, sobre lo qual lo dit Consell scientment, segons 
dix, volch dispensar quant a aquesta vegada tant solament, aquell d’ací avant romanent 
en sa força e valor.

 O també podem esmentar per exemple un acord de 6 de novembre de 1388, amb el 
qual es fa un donatiu a un anònim frare mercedari perquè rescate captius (AMV. Ma-
nual de consells. A-19, f. 25r-25v):

 [F. 25r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXVIIIº., die veneris, de mane,.VI. no-
vembris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 25v] E haüd plenament acord sobre les coses dejús escrites, lo dit Consell concor-
dantment per reverència e amor de Déu e per caritat, atorgà e manà que de la peccúnia 
comuna de la dita Ciutat, per lo clavari d’aquella sien dats e liurats cent florins d’or 
d’Aragó al honrat e religiós frare del orde de nostra dona de la Mercè dels catius, en 
ajuda de la reempçó de cert e covinent nombre de catius cristians, que pochs dies ha, 
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pal valencià de llavors en general. I, de l’altra, de com aquests religiosos i 
aquestes comunitats religioses, i els ordes mendicants en particular, feien 
molts servicis a la ciutat, de diverses maneres, que aquesta recompensava77. 

ha rescatats o atallats de lur rescats de poder de infeels sarraïns en confiança de bona 
ajuda de Déu e dels cristians feels.

77 Podríem citar ací més exemples de recompenses de la ciutat a comunitats religioses per 
les seues ajudes, oracions i oficis religiosos fets a favor de la ciutat de València.

 Tenim així una donació amb data de 20 de maig de 1396 a diversos convents i comunitats 
religiosos, a fi que preguen per la ciutat de València (AMV. Claveria comuna. J-27, f. 34v):

 De nós [los jurats de la ciutat de València, al honrat en Luís Dexarch, conciutadà nostre 
e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

 Metets en compte de vostra data setze libres,.XII. sòlidos, los quals de manament ver-
bal nostre e precedent ordenació verbal del Consell de la dita Ciutat, e nós sabents e 
compartints, havets realment distribuïdes e dades en reverència de Déu als covents dels 
monestirs dejús declarats, per ço que pregassen e pregaren Déu per lo bo e pacífich 
estament d’aquesta Ciutat, ço és, al covent de Portaceli.V. libres.X. sòlidos; al covent 
de preÿcadors.II. libres.X. sòlidos, al covent dels frares menors.II. libres.X. sòlidos, al 
espital dels beguins.I. libra.II. sòlidos; als agostins.II. libres.X. sòlidos; e als carmelitans.
II. libres.X. sòlidos, de les dites.XVI libres.XII. sòlidos.

 E retenits lo present et fiat et datum ut supra.
 Mandatum ut supra.
 En data de 7 de setembre de 1403 tenim així una altra concessió de diners a diversos 

convents de la ciutat (AMV. Claveria comuna. J-31, f. 10v):
 De nós [los jurats de la ciutat de València, al honrat en Ramon de Salars, conciutadà 

nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].
 Metets en compte de vostra data decem florins d’or comuns d’Aragó valents V libres X 

sòlidos, los quals de voler e manament nostre verbal havets despeses a alcuns covents 
de frares e a alcunes ecclésies de la dita Ciutat als quals fon feta caritat d’aquells per 
ço com a pregàries nostres, feren scrifici e pregàries a Déu, lo Sant Sperit per placar-lo, 
volgués endreçar lo Concell de la Ciutat en bé consellar lo profit de la cosa pública.

 E retenits-vos lo present albarà, cor mostrant aquell, la dita quantitat vos serà presa en 
compte de paga.

 Datum ut supra.
 Vidi Geraldus Bou.
 Tenim un altre exemple, en fi, d’una concessió pecuniària amb data de 3 de setembre de 

1407 feta al convent franciscà de València (AMV. Claveria comuna. J-35, f. 13r):
 De nós [los jurats de la Ciutat de València al honrat en Gabriel Femades, conciutadà 

nostre e clavari de la peccúnia comuna de la dita ciutat].
 Pagats al guardià dels frares menors de la dita Ciutat cinch florins d’or comuns d’Aragó, 

los quals la Ciutat deu pagar per caritat de misses e divinals officis, los quals havem 
fetes celebrar a honor e glòria de la Sancta Trinitat, que haja en gràcia la dita Ciutat e 
la preserve de tots sinistres, e la lexe bé obrar a honor e servey del senyor rey, e utilitat 
de la cosa pública.

 E cobrats d’ell lo present albarà, car restituín aquell la dita quantitat vos serà reebuda 
en concepte de paga.

 Datum Valentie tercia die mensis Septembris anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº.sep-
timo.
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També era normal fins i tot repartir diners entre pobres i gent necessitada, 
en algunes ocasions, una prova més del que estem comentant78. I fins i tot 
hi havia casos en què es feien almoines a ambdós col·lectius (religiosos i po-
bres) al mateix temps, generalment coincidint amb celebracions religioses79. 
Comptat i debatut, es concedien donatius en ocasió d’alguna rogativa, que 
es feia de comú acord amb les autoritats religioses, davant d’alguna calami-
tat que estava patint la ciutat80.

 Vidi Guillem Jençor.
78 Podem citar ací, per exemple, un acord de 10 de març de 1377 (AMV. Manual de con-

sells. A-17, f. 76v / 79r):
 [F. 76v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXVIIº, die martis, de mane,.X. mensis 

marcii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
 [F. 79r] Axí mateix lo dit consell, en reverència de Déu e per obra de caritat, a subvenir a la 

fretura e misèria de molts pobres mendicants e altres que huy són en la dita Ciutat, special-
ment de les parts de Castella, per occasió de la fam que allí és, deliberadament e concordant 
volch e tench per bé que als dits pobres axí mendicants com vergonyants, per los dits jurats 
e a lur coneguda sia dada e distribuïda aquella quantitat, axí del bescuyt de la Ciutat, com 
de peccúnia del comú d’aquella, la qual e segons que als dits jurats serà ben vist.

79 Com per exemple tal com ens indica un acord del Consell de València de 4 de setembre 
de 1387 (AMV. Manual de consells. A-18, f. 238r / 239v):

 [F. 238r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXVIIº, die mercurii, de mane,.IIIIº. 
mensis septembris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 239v] Ítem, per retre laors e gràcies a son nostre Senyor de la salut corporal cobrada 
per lo senyor rey, e per impetrar d’aquella convalescència e esforç e continuació de 
sanitat del dit senyor, qui jassia delliurat e quiti de sa malaltia, roman flach de sa vigor 
corporal, lo dit Consell deliberadament e concordant volch e proveí que dicmenge prop 
instant sia feta solemnial e devota processó general de la Seu tro a la capella de nostra 
dona Santa Maria de Gràcia, tornant en la dita Seu, e·n sia feta gran solemnitat de mis-
ses e de sermons. e que de la peccúnia comuna de la Ciutat sien dats per amor de Déu 
e distribuïts per caritat a pobres vergonyants e mendicants, axí de religió com altres, a 
coneguda dels dits jurants, doents florins d’or.

80 Tenim un exemple en un acord municipal del Consell de València amb data de 20 de 
març de 1408 (AMV. Manual de consells. A-23, f. 303r / 303v):

 [F. 303r] Anno a nativitate Domini MºCCCCºVIIIº, die martis mane intitulata.XXº. 
mensis marcii, in Civitate Valencie convocat consell públich ab crida pública…

 [F. 303v] Per obviar e tolre lo gran dammantge apparellat als esplets de la orta e del terme 
de la ciutat per la lagosta, la qual exia de la terra en gran multitut, lo consell provehí que 
fos supplicat al senyor bisbe de processó fahedora un jorn per la ciutat, e que a la dita 
processó tot lo poble anàs devotament per Déu pregar que aquella plaga levàs e sotsmetés.

 Ítem provehí que de les peccúnies de la ciutat fos feta caritat en quantitat de sexanta 
libres distribuhidores a pobres vergonyans de la Ciutat, per los qui tenen los bacins dels 
pobres de les.XII. parròquies de la ciutat. E que los honorables jurats ab los advocats de 
la ciutat e alcuns pròmens per ells appel·ladors en cambra, provehissen al feyt de la dita 
lagosta per tot aquell remey e per totes aquelles maneres que·ls paregués ésser fahedor, 
en via de cinquantenes o deenes o nombre de persones de la ciutat que isqueren de la 
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Aquesta profunda religiositat dels governants municipals valencians 
d’aquell temps (que podem percebre també en altres fets) és una altra mos-
tra de la plena vigència en època medieval de la idea del cos místic de Crist, 
segons la qual el poble cristià forma un tot, i els governants (tant eclesiàstics 
com seglars) han de treballar per conduir el poble a la salvació81.

ciutat per matar aquella mala lavor, e ço que provehiren fos executat per lo justícia civil 
sens pagar jornals, o viandes, e sens tot càrrech e despesa de la Ciutat.

81 Eiximenis explicita tot això, citant la frase clau de la Primera Epístola als Romans, 
12 de sant Pau: Sint in uno corpore multa membra; habemus omnia autem membra 
non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, al capítol primer 
del Regiment de la cosa pública (cap. 357 del Dotzè). I a continuació, explica molt bé 
aquesta idea amb les seues pròpies paraules: E vol dir que axí com diversos membres 
fan un cors qui han diversos officis en l’om, axí diverses persones e officis ajustats fan 
un cors e una comunitat, la qual és appel.lada la cosa pública crestiana [Ed. Barcino. 
Barcelona. 1927, p. 41]. L’altra cita paulina remarcable, la fa al capítol següent del 
mateix Regiment de la cosa pública (cap. 358 del Dotzè), i és de la Primera Epístola als 
Corintis, 12: Etenim in uno spiritu nos omnes in unum corpus baptitzati sumus. I com 
ell mateix torna a glossar: lo baptisme nos ajusta tots en unitat de cos qui s’apel·la cos 
crestià [Ed. Barcino. Barcelona. 1927, p. 44]. Molt bé sintetitza aquesta concepció una 
oració que diu Eiximenis en el capítol 26 del Pastorale (Martínez Checa, Montserrat. 
Francesc Eiximenis, Pastorale. Edició i traducció. Barcelona. UAB. 1995, p. 33): 

 Deus.
 Imperator. Papa.

 Reges.
 Magnates. Cardinales.

 Parentes.
 Propinqui. Omnes prelati ecclesie.

 Benefactores.
 Populus christianus. Omnes religiones.

 Omnes heretici.
 Omnes infideles. Tota pars ecclesiastica.

 Traduït això al valencià, resultaria aquest esquema:

 Déu.
 Emperador. Papa.

 Reis.
 Magnats. Cardenals.

 Parents.
 Veïns. Tots els prelats de l’Església.

 Benefactors.
 Poble cristià. Tots els ordes religiosos i estaments eclesiàstics.

 Tots els heretges.
 Tots els infidels. Tota la part eclesiàstica.

 Diu Eiximenis que Petrus de Revenna in suo Devotatorio (Pere de Ravenna al seu De-
vocionari) recomana als sacerdots que després de la missa facen una oració pels vius i 
pels morts. Com a ajuda mnemotècnica els ofereix aquest esquema, que sintetitza molt 
bé aquesta concepció eiximeniana (i per extensió medieval).
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A. Ivars ha fet un recull exhaustiu d’aquestes almoines de la ciutat al 
nostre franciscà. De moment, exposarem aquests subsidis referents a aquest 
període que estem analitzant, ultra el que ja hem esmentat:

1. Acord de 22 de desembre de 1384, mitjançant el qual se li concedeixen 
a Eiximenis 20 florins82.

2. Execució del precedent acord amb la mateixa data83.
3. Acord del 28 de setembre de 1385 per a contribuir amb 100 florins a 

la celebració del capítol provincial dels franciscans, en atenció a “un nota-
ble frare d’aquell convent”, que A. Ivars identifica com a Eiximenis84.

4. Ordre del 7 de novembre de 1386 perquè siguen lliurats a Francesc 
Eiximenis 20 florins d’or85.

5. Acord del 14 d’agost de 1387 perquè siguen donats a Francesc Eixi-
menis 20 florins d’or86.

Com podem observar, tot plegat comporta una notable quantitat de di-
ners per a aquella època, que indica, en qualsevol cas, la interrelació de què 
hem parlat.

I també cal afegir un altre generós subsidi de 30 florins, en aquest cas de 
part de l’infant Martí (el futur rei Martí I), que va rebre Eiximenis el gener 
de 1386, i que havien estat concedits l’octubre de 138587.

Així mateix, ens consta que hi ha evidències documentals que demostren com 
en aquesta època primigènia de l’estada d’Eiximenis a València es valorà d’ell 
especialment el seu vessant d’escriptor. El resultat final, tal com hem esmentat 
adés, fou que els primers volums de Lo Crestià, junt amb el Regiment de la cosa 

 Dins de la concepció del cos místic de Crist, la part eclesiàstica i la part seglar, els gover-
nants eclesiàstics i els governants civils, vénen tots subordinats, però, al guiatge i mes-
tratge de Jesucrist, com diu a l’oració núm. 73 del Psalterium alias Laudatorium, on diu, 
referint-se a Crist: Hic est summus sacerdos et pontifex, et imperator omnium regum 
terrae [ací està el summe pontífex, i emperador de tots els reis de la terra] (Psalterium 
alias Laudatorium. Toronto. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 1988, p. 154).

 Per a saber més coses d’aquesta Weltanschauung medieval i de la seua presència en el 
pensament eiximenià, vide Brines, Lluís. La filosofia social i política de Francesc Eixi-
menis. Sevilla. Ed. Novaedició. 2004, p. 236-244.

82 Vide Document A-K-7.
83 Vide Document A-K-8.
84 Vide Document A-K-9.
85 Vide Document A-K-10.
86 Vide Document A-K-13.
87 Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació presentada en el 

Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de 
novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona).
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pública, restaren lligats amb una cadena a la Sala del Consell perquè qualsevol 
ciutadà de València poguera llegir-los. Vegem com anà el procés originàriament:

1. Acord del 28 de maig de 1384 mitjançant el qual el Consell de Valèn-
cia destina una quantitat de diners a preparar un manuscrit del Regiment de 
la cosa pública per a tenir-lo a la sala de l’escrivà88.

2. El 5 d’octubre de 1384, el Consell de València ordena pagar el preu del 
primer volum del Primer del Crestià de Francesc Eiximenis, per a tenir-lo 
a la Sala del Consell a disposició de tots els ciutadans valencians89. Aquest 
document és interessant perquè ens diu que el Segon del Crestià ja estava a 
València, on l’havia escrit. Encara que no s’hi diu expressament, es podria 
entendre que el Segon del Crestià també estava posat a disposició de la ciu-
tadania valenciana perquè pogueren llegir-lo si volien.

Per tant, veiem, doncs, que al poc de temps d’arribar a València, els ju-
rats i el poble valencià en general estaven ben interessats en els seus llibres. 
De fet, una de les obres esmentades, el Regiment de la cosa pública, a més 
de ser escrita ja a València (com el Segon del Crestià, segons ens indica el 
document A-K-6), anava destinada als jurats de València, com més avant 
analitzarem amb més detall90.

El procés de posar a disposició dels ciutadans de València tots els volums 
de Lo Crestià es completaria anys més tard:

3. El 20 de maig de 1396 el Consell de València ordena pagar el preu del 
Terç del Crestià de fra Francesc Eiximenis, amb la finalitat idèntica de tenir-
lo lligat a la Sala del Consell perquè tots els ciutadans valencians pogueren 
llegir-lo91.

4. Així mateix, el Dotzè del Crestià (com a mínim fins al capítol 466, 
més els set capítols palinòdics afegits el 1391, dels quals parlarem en un 
altre apartat) també estava a disposició dels ciutadans de València perquè el 
pogueren llegir segons ens diu l’epíleg de l’edició incunable del 15 de març 
de 148492.

Pel que fa a les diferents dates de composició dels volums de Lo Crestià, 
en farem esment més avant. De moment, cal que notem que el darrer volum 
d’aquest projecte escrit per ell, el Dotzè del Crestià, anava destinat ja a un 

88 Vide Document A-K-5.
89 Vide Document A-K-6.
90 Vide Document B-E-1.
91 Vide Document A-K-40.
92 Ens diu així: Lo qual volum per prechs e instàntia dels reverends e honorables senyors 

e ciutadans de la insigna ciutat de Valèntia és stat tret o empremptat del original que és 
en la sala de la dita ciutat (Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 205v).
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personatge valencià, Alfons el Vell d’Aragó, fill de l’infant Pere d’Aragó, 
marquès de Villena, comte de Dénia i de Ribagorça, i primer duc de Gan-
dia93. Sobre les causes d’això i altres aspectes d’aquesta obra relacionats 
amb la biografia del nostre menoret, en qualsevol cas, en donarem detalls 
en el seu moment.

1.1. Sobre el nomenament d’Eiximenis com a confessor de Joan I

L’infant Joan (el futur rei Joan I) nomenà Eiximenis el seu confessor el 15 
de novembre de 1384, en document expedit a Elna94.

En relació amb això disposem de tres cartes successives, emeses a més 
en tres dies consecutius (16, 17 i 18 de novembre)95 , i adreçades respecti-
vament a P. [ere] Marrades (batlle general del Regne de València), Ramon 
de Soler (dispenser reial) i Tomàs Olzina (ministre dels franciscans de la 
província d’Aragó), en què els insta a pressionar Eiximenis perquè accepte 
aquest nomenament. Això denota una certa impaciència (o desconfiança) 
del príncep Joan sobre el fet que Eiximenis acceptara finalment el càrrec, ja 
que aquest s’adreça a personatges que es poden considerar com a impor-
tants en aquella època. La darrera de les cartes, l’adreçada a fra Tomàs Al-
sina, té ja notes una mica dramàtiques. En aquest cas, el príncep apel·la a la 
condició de superior jeràrquic d’Eiximenis per part de fra Tomàs: e encara 
en virtut de sancta obediència li ho sabrets manar. I al final, sembla com si 
de sobte perdera la paciència i acceptara implícitament que Eiximenis no 
anaria on ell estava: Si en presència nostra no era, no li·n pendrem. Pocs 
dies després, amb data de 6 de desembre de 1384, des de Perpinyà torna a 

93 Vide Document B-F-1.
 A diferència de les altres parts de Lo Crestià, no hem descobert encara algun document 

que certifique que el Dotzè del Crestià fou copiat expressament per ordre del Consell de 
València amb la finalitat d’estar a disposició dels ciutadans de València que volgueren 
llegir-lo. En tenim, però, una carta dels jurats de València al papa Benet XIII [Docu-
ment A-K-83], amb data de 2 d’agost de 1409 (és a dir, després de la mort d’Eiximenis, 
ocorreguda en abril de 1409, com veurem), on li demanen que els llibres que Francesc 
Eiximenis havia escrit a petició de la ciutat, i que havia deixat al convent franciscà de 
València quan se n’anà, se donaren a la ciutat per a la seua conservació.

 Tot i que el Dotzè del Crestià fou dedicat a Alfons el Vell d’Aragó, com hem dit, potser 
podríem considerar, a nivell d’hipòtesi, que en la seua carta, els jurats de València també 
feien referència a aquest llibre, i seria aquesta, doncs, l’explicació de com és que dispo-
saven d’una còpia seua.

94 Vide Document A-D-19.
95 Vide Documents A-D-20, A-D-21 i A-D-22.
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escriure el príncep Joan, aquesta volta al mateix Eiximenis, per requerir-li 
que acudisca el més aviat possible a exercir aquest càrrec96.

En un altre document datat a Vic un 17 de setembre de 1385, apareix 
com a confessor del llavors infant fra Tomàs Olzina, qui a més era ministre 
provincial dels franciscans97.

Podem deduir, doncs, bé que Eiximenis va renunciar al càrrec de con-
fessor de l’infant Joan, bé que va ser canviat. A manca de documents que 
ens expliquen el perquè d’aquest canvi, només podem formular hipòtesis 
sobre això. Pel que sembla, l’estima entre Francesc Eiximenis i la ciutat de 
València va ser mútua, i això va ser un factor important perquè Eiximenis 
preferira quedar-se ací.

Sembla, però, que la raó de fons va ser l’animadversió que sentia Eiximenis 
envers aquest infant, futur rei. Hi ha diversos factors que ens permeten traure 
aquesta deducció, sobre els quals hi ha diversos treballs98. Podríem afirmar 
fins i tot en un sentit més ample que Eiximenis tingué difícils relacions amb 
els darrers reis d’Aragó del Casal de Barcelona amb els quals tingué tracte 
directe (Pere el Cerimoniós, l’esmentat Joan I i Martí I)99. És per això, potser, 
que Eiximenis, a banda de l’estima per la ciutat, es trobava més còmode i, 
sobretot, més lliure per a escriure a València que no pas a Barcelona, prop de 
la cort reial, i amb el seu treball estretament vigilat. És aquest, així mateix, un 
dels possibles motius del trasllat de la seua residència de Barcelona a València 
el 1382, si bé, com hem dit, ens movem sempre en el camp de les hipòtesis.

1.2. Sobre les exèquies del rei Pere el Cerimoniós

Així mateix, tot i que només s’ha conservat un trosset d’un sermó seu, 
sembla que la seua activitat predicatòria a València fou important. No de-

96 Vide Document A-D-23.
97 Vide Document A-D-24.
 En aquest document l’infant Joan recorda al ministre dels franciscans de la Corona d’Aragó 

la seua promesa de fer batxiller en Teologia a fra Joan Paguera, i de donar-li llicència per 
a ensenyar al convent de Barcelona. Continua una carta, amb igual data i també de Vic 
estant, sobre el mateix afer adreçada al mateix Eiximenis (vide Document A-D-25).

98 Recomanem dos treballs en què se’ns explica això molt bé:
 -Viera, David. “Francesc Eiximenis’s Dissension with the Royal House of Aragon”. 

Journal of Medieval History, 22. 1996. 249-261.
 -Wittlin, Curt. “Quae maxime damnant animas principum: Fünf antimonarchische Ka-

pitel im Pastorale des Francesc Eiximenis”. ZfK, 2. 1989. 98-114.
99 En aquest sentit, per a veure una visió de conjunt d’aquestes difícils relacions, vide 

Brines, Lluís. La Filosofía Social i Política de Francesc Eiximenis. Sevilla. Ed. Novae-
dició. 2004, p. 96-107.
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bades s’ha conservat un Ars Praedicandi (Manual de predicació) seu, del 
qual parlarem. La seua primera activitat predicatòria important a València 
de què tenim notícia tingué lloc el 1387. En aquest any, va ser Eiximenis un 
dels tres religiosos encarregats de pronunciar l’elogi fúnebre del rei Pere el 
Cerimoniós, seguint la pauta elaborada pels consellers, al costat d’un altre 
valencià importantíssim en aquesta època, sant Vicent Ferrer100.

Tot i que hem reproduït en l’apèndix documental tot el funeral que el 
Consell de València prescrigué per al rei Pere el Cerimoniós a la ciutat de 
València, que durà en total sis dies101, per desgràcia no disposem de cap 
document que ens prove la participació d’Eiximenis en aquest elogi fúnebre, 
sinó del que ens diu el cronista franciscà Pedro Martínez102.

2. Època central a València (1388-1397)

En aquest període, continuen les estretes relacions d’Eiximenis amb els 
jurats de València i el govern municipal en general. I disposem de diversos 
documents que ens ho demostren. Així mateix, en aquesta època es conso-
lida la seua activitat com a escriptor en terres valencianes. Abandonat el 
projecte de Lo Crestià poc després de la mort de Pere el Cerimoniós el 1387, 
Eiximenis pren altres rumbs en la seua producció literària, com analitzarem 

100 Molt s’ha escrit sobre la suposada amistat o enemistat d’ambdós personatges. I en 
aquest sentit recordem aquell episodi tan comentat que diu que davant d’una entrada 
de sant Vicent Ferrer a València, amb un ample seguici, Eiximenis li digué: Frare Vicent, 
com va la bufa (vanitat)? I fra Vicent prestament li respongué: Va i ve, però no es deté. 
Vide Document G-2.

 Sí que és possible que hi haguera una certa rivalitat entre ells, ja que pertanyien a dos 
ordes diferents (franciscans i dominics) que sí que sostenien algunes discrepàncies, i que 
també alimentaven diferències de caràcter i de personalitat: directe i a voltes violent en 
la predicació sant Vicent, i subtil i habilidós a l’hora d’exposar les coses fra Francesc. 
També cal pensar, però, que els dos, com a religiosos mendicants, tenien una finalitat 
comuna, que era la conversió i la salvació de les ànimes, i en aquest sentit, doncs, les 
diferències, en el fons, no n’eren tantes.

 D’altra banda, la investigadora Jill Webster esmenta un document de la catedral de Valèn-
cia amb data de 1406, que correspon a una sentència arbitral encomanada a sant Vicent 
Ferrer, en què entre els frares esmentats apareix també Francesc Eiximenis, que seria, per 
tant, una prova documental de la relació d’ambdós personatges (Webster, Jill R. “Nuevas 
aportaciones a los estudios examenianos”. AIA, XXXIX. 1979, p. 434-435). Al llarg de 
la nostra investigació, però, no ens ha donat temps de consultar aquest valuós document.

101 Vide Document A-K-11.
 Amb data de 25 de maig de 1387, s’assignaren 1.615 lliures amb motiu de les exèquies 

de Pere el Cerimoniós, una part de les quals serà destinada a religiosos i clergues (vide 
Document A-K-12).

102 Vide Document E-2.
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amb més detall, que a més a partir d’ara va adreçada preferentment a per-
sonatges valencians o vinculats a València103.

Durant l’inici d’aquest període, doncs, podem dir que Eiximenis continua 
amb la seua activitat normal, de religiós, escriptor i assessor i col·laborador 
dels jurats i el Consell de València. Continua així rebent subsidis d’aquests, 
en nom de la ciutat de València, com indiquen diversos documents:

1. Acord del 14 de gener de 1388: el Consell de València acorda que siga 
feta remuneració de 100 florins o més a una notable persona (potser fra 
Francesc Eiximenis?) pels grans serveis prestats per aquella a la ciutat104.

2. Acord del 5 de maig de 1389 pel qual s’atorguen 15 florins d’or a 
Francesc Eiximenis105.

3. Execució del precedent acord el 17 de maig de 1389106.
4. Acord del 12 d’octubre de 1389 pel qual s’atorguen 10 florins d’or a 

Francesc Eiximenis107.
5. Execució del precedent acord el mateix 12 d’octubre de 1389108.
6. Acord de 16 de novembre de 1390 pel qual el Consell de València 

acorda que siguen donats 10 florins d’or a fra Francesc Eiximenis109.

2.1. Incursió a Tarragona

L’any 1388 tenim notícies que Eiximenis féu una incursió a Tarragona, 
per manament reial. L’origen d’això cal trobar-lo en un document, escrit el 
18 de juliol de 1388, de Saragossa estant, pel rei Joan I110. En aquest docu-
ment el rei escriu a l’arquebisbe de Tarragona, el valencià Ènnec de Vallter-

103 Així en aquesta època escriu el Llibre de les dones (1388) i el Llibre dels àngels (1392), 
dedicats respectivament a Sanxa Ximenes d’Arenós, comtessa de Prades i dona de Joan 
d’Aragó, fill de l’infant Pere d’Aragó i germà d’Alfons d’Aragó, duc de Gandia, a qui 
havia dedicat ja el Dotzè del Crestià; i a Pere d’Artés, mestre racional.

104 Vide Document A-K-14.
 Aquest document és una mica ambigu, ja que sols es parla d’un subsidi a “una notable 

persona”. El pare A. Ivars, qui el transcrigué per primera volta [“El escritor Fr. Fran-
cisco Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere Santonja 
en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1409). 
Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, p. 70], pressuposa que 
s’està referint a Eiximenis, però potser siga una deducció una mica arriscada.

105 Vide Document A-K-15.
106 Vide Document A-K-16.
107 Vide Document A-K-17.
108 Vide Document A-K-18.
109 Vide Document A-K-19.
110 Vide Document A-D-26.
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ra, en referència a certs tractes que el rei Pere el Cerimoniós havia fet amb 
les autoritats eclesiàstiques tarragonines sobre la jurisdicció de certs llocs 
del Camp de Tarragona. Aquesta jurisdicció abans era compartida entre el 
rei i les autoritats eclesiàstiques, i el rei Pere el Cerimoniós havia determinat 
que fóra exclusiva del rei. Les negociacions per a dur a terme aquesta dispo-
sició encara no havien conclòs, i el nou rei Joan havia enviat Bernat Miquel 
a Tarragona per a tractar l’assumpte.

En un altre document emès el mateix dia i en les mateixes circumstàn-
cies, l’actual rei Joan envià, així mateix, Francesc Eiximenis per a concloure 
els tractes que havia començat Pere el Cerimoniós i que continuava ell, so-
bre el retorn al domini reial d’algunes jurisdiccions del Camp de Tarragona 
que abans compartia l’arquebisbat i la casa reial111.

I encara disposem d’un tercer document en aquest sentit, emès des de 
Saragossa el 23 de juliol de 1388. El rei Joan I hi refereix a Pere ça Costa, 
batlle general de Catalunya, com ha enviat Bernat Miquel (a més d’haver 
enviat també Francesc Eiximenis, tot i que no hi aparega anomenat), per a 
concloure els tractes que havia començat Pere el Cerimoniós, i ell continuà, 
sobre el mateix assumpte112.

És en aquest context que ens trobem amb un acord municipal del govern 
municipal de Tarragona, amb data de 26 d’octubre de 1388, en què hom 
parla d’un intent de construir una cel·la per a Francesc Eiximenis al convent 
de franciscans113. Apareix una clàusula al final de l’acord que diu com hi 
agen diners. Això implica, per tant, que no és segur que tal cel·la es cons-
truïra finalment, però en qualsevol cas és un altre indicatiu de les anades 
d’Eiximenis a Tarragona per a resoldre aquest fet, que el rei Joan li havia 
encarregat.

Dos anys més tard, Eiximenis faria de nou una tasca semblant, però aques-
ta volta al Regne de València. Segons ens indica un document amb data del 
28 de desembre de 1390, el rei Joan escrigué des de Saragossa a Francesc 
Eiximenis, Pere d’Artés i Ramon Nebot perquè feren de mitjancers i resolgue-
ren un plet que tenia Constança d’Anglesola, senyora d’Albalat i Segairén (la 
Ribera Alta), amb els seus creditors. Sembla que els creditors amenaçaven i/o 

111 Vide Document A-D-27.
112 Vide Document A-D-28.
113 Vide Document A-J-1.
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feien la vida difícil als habitants d’aquells llocs, per la qual cosa el rei recorre 
a aquests personatges adés esmentats per a resoldre el conflicte114.

2.2. La crisi de 1391 i les seues conseqüències

El 1391 fou un any de gran crisi al Regne de València115. Els seus gover-
nants estaven preocupats, i en aquest cas recorregueren a allò que creien 
que millor els podia ajudar: resar molt. Encarregaren així a fra Francesc 
que organitzara una mena de pregàries per la ciutat i Regne de València als 
convents més importants dels voltants del cap i casal: Cartoixa de Portaceli 
(Serra, Camp de Morvedre) i Valldecrist (Altura, Alt Palància), eremitori 
de dones de Sant Miquel (Llíria, Camp de Túria) i jeronis de Sant Jeroni de 
Cotalba (prop de Gandia, la Safor). Tenim una carta dels jurats de València 
als priors i religiosos d’aquests llocs, amb data del 24 de maig de 1391, on 
els jurats de València els demanen que facen cas al que Eiximenis els dirà 
de part seua116. Un pagament posterior del 12 de juny de 1391, ens explica 

114 Vide Document A-D-29.
 El mateix dia escrigué el rei Joan una carta a un destinatari desconegut, on li diu que 

faça cas al que li diran Francesc Eiximenis, Pere d’Artés, Ramon Nebot i el governador 
del Regne de València, respecte al que els ha encomanat en relació amb el conflicte que 
Constança d’Anglesola té a les poblacions d’Albalat i Segairén amb els seus creditors 
(Document A-D-30).

115 Per a copsar la crisi general d’aquesta època, vide D. A. Història del País Valencià. 
Volum II. Barcelona. Ed. 62. 1989, p. 247-264.

116 Vide Document A-K-20.
 I per si hi haguera poques calamitats o problemes, encara cal destacar la dura activitat 

inquisitorial de Nicolau Eimeric, OP, que importunà tant el Consell de València, que 
aquest decidí enviar fra Jaume de Xiva, OFM, a la cort papal a queixar-se d’això, com 
indica un acord del Consell General de València de 6 de maig de 1391 (AMV. Manual 
de consells. A-19, f. 216r-217r):

 [F. 216r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCIº., die sabbati, de mane,.VI. madii in 
Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 216v] E haüd parlament e acord sobre les coses dejús escrites, lo dit Consell con-
cordantment volch e proveí que de part del dit Consell com a embaxador d’aquell e de 
la dita Ciutat, l’onrat e religiós maestre Jacme de Xiva, professor en sancta theologia 
del orde dels frares menors, sia tramés a la cort del Sant Pare Apostoli, axí per instar e 
afrontar denant nostre senyor lo papa e consistori seu a maestre Nicholau Eymerich, 
del orde dels preÿcadors, que·s diu inquisidor de la pravitat heretical en aquestes parts, 
de o per sos mals dits e fets, e males obres. Com encara per supplicar a nostre senyor 
lo papa e d’ell obtenir alcuns rescrits o bulles necessaris a la dita Ciutat, axí de justícia 
com de gràcia. E que sobre açò sien ordenats e liurats capítols al dit micer Jacme, e a 
ell dat poder ab incidents [F. 217r] e emergents, segons que mils porà ésser ordenat a 
consell dels honrats advocats pensionats e d’altres sàvies persones que·ls honrats jurats 
de la dita Ciutat haver-hi volran.
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amb més detall què féu Eiximenis en aquells monestirs: un viatge per ex-
plicar a cascuns d’ells alcunes necessitats e tribulacions de la dita ciutat, e 
recomanar aquella a les lurs oracions per impetrar l’ajuda e remey, sobre les 
dites necessitats e tribulacions, de la divinal clemència117.

Aquesta crisi culminà amb l’assalt al call o barri jueu de la ciutat de 
València el 9 de juliol de 1391. Pel seu interès històric, hem reproduït en 
l’apèndix documental la narració dels fets que es fa al Manual de consells 
de la ciutat de València. Es pot clarament percebre el dramatisme amb què 
s’exposen aquests fets118.

L’ambient de crisi va continuar encara més, i els jurats tornaren a dema-
nar ajuda al nostre menoret perquè organitzara pregàries semblants en els 
mateixos monestirs119. Amb data del 26 d’agost de 1391, els jurats tornen 
a escriure als priors dels monestirs que ja havia visitat Eiximenis abans 
d’aquell estiu per a requerir-los que facen confiança amb ell i executen les 
pregàries que els recomanarà120.

L’any 1391 fou també un any difícil per a Eiximenis a nivell personal. És 
l’any en què el rei Joan el reprén, a través de Pere d’Artés, per les profecies 
que havia fetes en el capítol 466 del Dotzè del Crestià, on pronosticava la 
desaparició de totes les monarquies reials envers 1400 excepte la casa de 
França, mitjançant una carta datada a Lleida el 17 de novembre d’aquell 
any121. Amb igual data escrigué al mateix Eiximenis, en què el commina a 
fer cas del que li diria mossèn Pere d’Artés122.

La reprensió per part del rei motivà que Eiximenis afegira set capítols 
més a la primera meitat del Dotzè, en els quals en certa manera es desdeia 
del que havia dit abans. El rei es donà per satisfet amb aquesta correcció, 

117 Vide Document A-K-21.
118 Vide Documents A-K-23.
 Hi ha també una explicació dels fets en les “Missives dels jurats”, amb dues cartes amb 

dates de 9 de juliol de 1391 (Document A-K-22) i 17 de juliol de 1391 (Document A-K-
24).

119 Tenim així una angoixosa carta dels jurats, datada el 21 d’agost de 1391, en què se li 
demana urgentment a Eiximenis que torne a la ciutat (vide Document A-K-25).

120 Vide Document A-K-26.
121 Vide Document A-D-31.
 La rectificació, en realitat, no va ser molt acusada. Si es fa una anàlisi detallada del que 

diu en aquests set capítols nous, hom pot comprovar que no divergeixen totalment del 
que diu en el censurat capítol 466 (vide Brines, Lluís. La filosofía social i política de 
Francesc Eiximenis. Sevilla. Ed. Novaedició. 2004, p. 417-421).

122 Vide Document A-D-32.
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com indica una carta del mateix monarca del 12 de desembre de 1391 es-
crita a Vilafranca del Penedès123.

Tants treballs sostinguts per Eiximenis per la ciutat i el Regne de Va-
lència foren degudament recompensats. Així, el 15 de desembre de 1391 
s’acordà que rebera un subsidi de 15 florins d’or124. Una disposició de la 
Claveria comuna de data de l’1 de juny, on se li assignen 13 lliures i 15 sous, 
fa referència concreta als viatges fets per Eiximenis pels diversos convents 
que acabem d’esmentar125.

Enmig d’un ambient tan tens a la ciutat i Regne de València, l’arribada a 
la ciutat de les restes de l’infant Pere d’Aragó des d’Itàlia el 3 d’octubre de 
1391 per a ser soterrades al convent franciscà de la ciutat, i les solemnitats 
que s’hi feren, degueren constituir un lleu respir126. I també podem emmar-
car ací les celebracions de l’èxit de la campanya siciliana de 1392, en ocasió 
de les quals tenim notícia que el nostre menoret va predicar per a celebrar 
tal èxit127.

123 Vide Document A-D-34.
 Aquesta carta va precedida d’una altra, adreçada a Pere d’Artés, en què li comunica el 

rei Joan que ja ha rebut la resposta de Francesc Eiximenis sobre aquesta qüestió, la qual 
li tramet (Document A-D-33).

124 Vide Document A-K-28.
125 Vide Document A-K-29.
126 Vide Document A-K-27.
 L’infant Pere d’Aragó havia mort a Pisa el 4 de novembre de 1381 (Ivars, Andreu. 

OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XIX. 1923. Reedició co-
ordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez 
en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 95).

 La notícia de la seua mort arribà al rei Pere el Cerimoniós, nebot seu, el 15 de gener de 
1382 a València (on llavors es trobava), mitjançant una carta dels consellers de Barce-
lona (vide Document A-D-17). Amb una carta escrita a València el 20 de gener de 1382, 
el rei Pere el Cerimoniós comunicà al seu fill primogènit, l’infant Joan (futur Joan I), la 
mort del seu oncle, fra Pere d’Aragó, de l’orde dels frares menors (vide Document A-D-
18).

 Les gestions per a dur el cos de l’infant Pere havien començat ja el 28 de novembre de 
1385, en què Pere el Cerimoniós escrigué al papa Urbà, al comú de Pisa i al guardià del 
convent franciscà d’aquella ciutat (on havia mort l’infant Pere, i en el convent franciscà 
de la qual ciutat estava soterrat), en què demana que permeteren tornar a la Corona 
d’Aragó el cos de l’infant (Rubió i Lluch, Antoni. Documents per l’història de la cultura 
catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 251 n.1).

127 D’aquest fet trobem confirmació per boca del mateix Eiximenis, en una carta seua 
autògrafa conservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó coneguda com “Epístola a l’In-
fant Martí, duc de Montblanc”, enviada de València estant i amb data de 15 de juliol 
de 1392 (vide Document C-1) Ací ens diu el nostre frare: “D’estz jorns faem gran sol-
lempnitat açí en la ciutat per la vostra victòria e honor, e jo preyqué e tota la gent féu 
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El mateix 1392 sembla que ja n’hi ha també una lleu recuperació del dur 
colp que suposà l’assalt al call de la ciutat de València. En carta datada a Va-
lència el 17 de desembre de 1392, el rei Joan encarrega a Eiximenis, als seus 
companys d’hàbit fra Tomàs Olzina (confessor seu) i fra Nicolau Sacosta 
(confessor de la reina), juntament amb el metge Pere de Figuerola, la revisió 
dels llibres hebraics furtats en l’assalt al barri jueu128. Aquesta revisió pre-
tenia, com diu el document, constatar que aquestes obres estaven d’acord 
amb la fe cristiana. És aquest un punt conflictiu en la biografia d’Eiximenis, 
perquè ell mateix declara en el capítol 370 del Primer del Crestià que no sap 
hebreu129. Si atenem a la lletra d’aquest document esmentat adés, en tro-
bem la solució. El document ens diu que els llibres hebreus furtats estaven 
en possessió d’alguns jueus conversos (molt influents tots ells en el Regne 
de València d’aquesta època): Domènec Mascó, Aznar Pardo de la Casta, 
Roger de Montcada, Pasqual Massana i Gabriel Ballester. És versemblant, 

aquell jorn gran festa, e ab gran alegria tot hom desitga contínuament de vós oir tot bé e 
myllorament e novell bo, car vostro bé, glòria és de tota la nació e de la casa d’Aragó”.

 Destacarem, en fi, com en una missiva dels jurats de València de 5-I-1399, se’ns parla 
de les prèdiques del nostre frare amb motiu del naixement de l’infant Pere, fill de Martí 
el Jove i nét per tant de Martí I l’Humà [vide Document A-K-59].

 Respecte al govern del llavors infant Martí a l’illa de Sicília, cal que cridem l’atenció 
d’una missiva de 12 d’octubre de 1393 adreçada a ell de part de fra Pere Marí, pro-
vincial dels franciscans, que nosaltres reproduïm en l’apèndix documental (Document 
A-D-42). En aquesta carta, a més de donar-li consells sobre temes concrets del seu 
govern a l’illa, cal destacar com li censura la seua poca energia i excessiva devoció.

128 Vide Document A-D-36.
 Poc abans, els responsables de l’assalt al call foren castigats. Així ens ho certifica un 

acord del Consell de València de 15 de novembre de 1392 (AMV. Manual de consells. 
A-20, f. 37v-39r). En aquest document, el Consell de València mostra algunes cartes del 
rei Joan I. Entre els temes tractats està l’exculpació de la ciutat de València de tal assalt, 
i també de tots els culpables, excepte vint, que segons s’hi diu foren els més culpables 
del dit assalt, i es determina que aquests vint reberen el càstig corresponent. Aquests 
són els seus noms: Bertomeu Olives sastre, Lopico Garcés, P.[ere] de Navasques corre-
dor, frare Berenguer de Montoliu, Marcho Boyso flaquer, Martí i Joan de Mora (fills 
de Sanxo l’albarder, s’hi diu), Domingo Blascho, Francesc Maestre barber, Rodrigo de 
Çamora, Berenguer Romeu (fill d’en Jacme Romeu convers, s’hi diu), Blasco Ferrandiç, 
Bernat Çafont fuster, Alfonso Gallego, Miquel de Bellmunt, Pedro Gonçàlveç, Johan 
Alfonso, Jacobo lo çabater, Johan de Múrcia, Alfonso Sturian.

 I fins i tot uns dies abans, el 26 d’octubre de 1392, el Consell de València havia designat 
uns missatgers per a anar a la cort reial a parlar amb el rei sobre diversos temes, entre 
els quals hi havia l’atac al call jueu (vide Document A-K-31). És versemblant que llavors 
es determinaria tot això. Un dels missatgers dels jurats, per cert, era Ramon Soler, gran 
amic d’Eiximenis, com veurem.

129 Vide Document B-B-11.
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doncs, pensar que aquests conversos ajudarien Eiximenis i els altres exami-
nadors dels llibres hebraics en la seua traducció.

L’any 1393, d’altra banda, succeí un fet singular en la biografia 
d’Eiximenis. Amb carta datada a Tortosa el 28 de juliol de 1393, el rei Joan 
escriu als jurats de València per exposar-los que li han arribat notícies (de 
part del seu confessor) de com Francesc Eiximenis comenta que ha rebut in-
formacions que deu musulmans de la Meca han acudit al Regne de Granada 
predicant que Crist és l’únic Déu i que l’Islam no diu veritat, i els demana 
referències sobre aquest assumpte130. Torna a parlar sobre això, en aquest 
cas en una missiva datada també a Tortosa el 6 d’agost de 1393, i en aquest 
cas adreçada a la reina131.

En qualsevol cas, el fet que Eiximenis estiguera en aquesta comissió és 
també un indici que la relació amb el rei Joan havia millorat una mica. Una 
altra prova d’aquesta aparent milloria és l’intercanvi de llibres que testimo-
nien alguns documents del 27 de desembre de 1391132. Amb data de 18 de 
gener de 1393 ens trobem amb un altre document que podem destacar en 
aquesta línia133. En eixe paper, el rei Joan encomana a Eiximenis que retin-
ga tots els llibres i béns que té en possessió i que pertangueren a Nicolau 

130 Vide Document A-D-39.
131 Vide Document A-D-41.
 Eiximenis estava convençut que els seus temps eren els darrers i que la fi del món es-

devindria al voltant de 1400. Un dels símptomes de la fi del món seria la conversió dels 
musulmans, i la posterior destrucció i desaparició d’aquesta religió. Ho diu en diversos 
llocs de la seua obra, però ací per exemple podríem citar el capítol 207 del Primer 
del Crestià: “Car esperam en breu guerres grans e gran dejecció del regne de França, 
e major de tota clerecia, e aprés gran mutació en los principats e senyories setglars de 
crestiandat, segons que les prophecies dels sancts mostren e ensenyen clarament. (…). 
Esperam encara sens tot dupte per aquesta mateixa tribulació venir en breu destruc-
ció de la secta de Mafomet. E sabem per los dits dels sancts que tota crestiandat deu 
ara florir aprés de açò en gran sanctedat més que no féu jamés. E aprés esperam sens 
dupte pau generalment entre lo braç ecclesiàstich e setglar, e encara pau general per tot 
lo món. Esperam encara conversió dels infels fort gran” (Madrid. BNE. Ms. 1790, f. 
151v-152r).

 Vol dir, per tant, que Eiximenis el 1393 feia plenament campanya a favor dels seus ide-
als escatològics (és possible que eixa notícia que dóna fóra inventada). I en qualsevol 
cas, el seu, diguem-ne, “activisme” escatològic alertà els seus superiors, ja que no hem 
d’oblidar que qui informa el rei és el seu confessor, fra Tomàs Olzina, ministre provin-
cial dels franciscans.

 Per a saber més sobre les idees profeticoescatològiques de Francesc Eiximenis, vide 
Brines, Lluís. “La filosofia social i política de Francesc Eiximenis (3ª part)”. EF. Vol. 
108, núm. 442 (gener-agost 2007). 41-134.

132 Vide Document A-D-35.
133 Vide Document A-D-37.
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Espital, OFM (recordem que aquest frare ja havia coincidit amb Eiximenis 
en la seua estada a Mallorca, i després al convent de València). El rei Joan 
deslliura Eiximenis d’aquesta obligació el 29 de juliol de 1393134. Destaca-
rem, en fi, en aquesta línia de bona entesa entre Eiximenis i el rei Joan, una 
donació de la reina Violant de Bar, muller de Joan I, a Francesc Eiximenis de 
sis florins d’or per a dir misses i fer almoines, el juny de 1393135.

També cal ressaltar el fet que el rei Joan li encarregue i pague a Eiximenis 
perquè diga misses per son difunt pare, el rei Pere, com indica una carta del 
sobirà al Batlle General del Regne de València, escrita a València amb data 
de l’1 d’abril de 1394136. Eiximenis va rebre aquest subsidi reial al llarg dels 
seus anys d’estada a València, just fins al darrer any en què tenim notícies 
de la seua estada (1408), com certifiquen diverses partides dels successius 
llibres del mestre racional de la Batlia de València137. En una àpoca de data 
de l’1 d’abril de 1395, Eiximenis certifica haver rebut 250 sous d’aquests 
500 anuals que tenia estipulats138. Així mateix, com indiquen les partides 

134 Vide Document A-D-40.
135 Vide Document A-D-38.
136 Vide Document A-D-43.
137 Vide Documents A-L-2, A-L-4, A-L-5, A-L-6, A-L-7, A-L-8, A-L-9, A-L-10, A-L-11, 

A-L-13 i A-L-15.
 En resum, tenim assignacions pecuniàries a Eiximenis per aquesta quantitat des de 

1394, en què se li concedí, fins 1408. Com es podrà comprovar, només falten les con-
cessions dels anys 1398, 1400, 1404 i 1405. Dels anys 1400 i 1404 no es conserva 
llibre del Mestre Racional. En el llibre de l’any 1398, tot i que l’estat de conservació 
és bo, semblen faltar fulls al final. Eiximenis solament hauria deixat de rebre aquesta 
subvenció el 1405. Com indica l’estudiós Jaume Riera, nou anys després de la pròrroga 
del rei Martí, Eiximenis reclamà que no se li havia abonat la quantitat de 500 sous que 
li corresponia [Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació 
presentada en el Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) 
(Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Univer-
sitat de Girona]. Com que, tal com hem dit, no tenim notícies que rebera això el 1405, 
creiem que aquesta queixa d’Eiximenis fa referència a eixe any.

 Un document amb data de 27 d’abril de 1406, en què la reina Maria de Luna mana al 
batlle de València que pague a Fr. Francesc Eiximenis certa quantitat de moneda que 
el rei, el seu espós, li tenia assignada sobre l’ofici d’aquella batllia (Document A-D-82) 
possiblement fa referència a aquesta quantitat que li era deguda.

138 Vide Document A-L-3.
 La investigadora Jill Webster, que dóna notícia i transcriví primerament aquesta àpo-

ca, també ens dóna notícia d’una altra, trobada en el mateix lloc (Arxiu del Regne 
de València) amb data d’1 de setembre de 1394 (“Nuevas aportaciones a los studios 
examenianos”. AIA, XXXIX. 1979, p. 434, n. 16). Ens diu que quan la consultà (1979), 
estava “en mal estat”, i de fet sols la transcriu parcialment. Nosaltres l’hem buscada en 
el mateix arxiu durant aquesta investigació (que ha tingut lloc el 2009, és a dir, trenta 
anys després), i no l’hem trobada. Potser en aquest interval de temps el document ha 
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comptables posteriors a 1397, el rei Martí va prorrogar aquesta concessió 
amb data del 18 de juny de 1397, en què assenyalen que a més de fer misses 
per l’ànima del rei Pere el Cerimoniós, també hauria d’afegir en les seues 
intencions l’ànima del recentment mort rei Joan I.

I el mateix 1395, amb data del 6 de novembre, torna a rebre un abun-
dant subsidi de la ciutat, en forma de 10 florins d’or139.

2.3. La presó dels missatgers dels jurats i la lluita pel seu allibera-
ment (1396-1397)

L’any 1396 degué marcar el cènit del conflicte entre Eiximenis i els jurats 
de València, per una banda, i el rei Joan i els seus cortesans per altra. Dispo-
sem d’un document del 10 de març de 1396 una mica fosc, ja que no dóna 
a entendre exactament què està tractant, en què Eiximenis i Pere d’Artés 
presenten al Consell de València una lletra closa del rei, en què tracta sobre 
la vinguda del sant pare a les terres de la seua dominació, i els demana un 
subsidi. El Consell de València acordà ajornar la resposta, i astutament de-
termina que els missatgers seus que estaven preparats per a anar a la cort 
reial a Barcelona estesament e certa se informen dels dits affers e de totes 
lurs circunstàncies140.

Pel que sembla, els jurats de València i els consellers de Barcelona havien 
establert una sèrie de contactes secrets per a enviar sengles ambaixades al 
rei el març de 1396 a Perpinyà (on llavors estava) per a queixar-se de diver-

acabat de malmetre’s, potser té una altra referència, o potser, senzillament, no hem estat 
capaços de trobar-lo.

 En qualsevol cas, la transcripció parcial que fa Jill Webster d’aquesta àpoca és 
aquesta: “Noverint universi quod ego Ffrater Ffranciscus Eximini, in sacra pagina 
professor, ordinis fratrum minorum, confiteor et in veritate recognosco vobis 
venerabili [Raymundo] de Solerio, militi, consiliario domini regis baiuloque generali 
regni Valentie, absenti sicut presenti et futuris ex vigore eiusdem litere ipsius domini 
regis, eius sigil[llo], in dorso sigillate, cuius series sic se habet Johannis, Dei gracia rex 
Aragonum, Valentie, Maiorice, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis 
et Ceritanie … consiliario nostro, Raymundo de Solerio, milites, baiulo generali, regni 
Valentie et alii cuicumque qui de cetero eidem preerit officio, vel eius locusque salutes 
et dilecto … cum nos in refrigerium anime serenissimi domini regis, genitoris nostri, 
carissimi memorie recolende, ordinaverimus et velimus inter alia serie cum presenti 
quod … et dilectus Ffrater Ffranciscus Eximini, in sacra pagina professor, ordinis 
fratrum minorum, celebret missas continue pro anima dicti genitoris nostri…”.

139 Vide Document A-K-33.
140 Vide Document A-K-34.
 En acord de 17 d’abril de 1396, el Consell de València torna a ajornar la resposta (vide 

Document A-K-37).
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ses coses, singularment de la mala influència d’alguns cortesans corruptes i 
arrogants141.

Siga com siga, aquesta ambaixada dels jurats tingué mala fi, perquè foren 
fets presoners els missatgers142. I just dos dies després (12 de març de 1396), 
Eiximenis va redactar una carta valenta en què demanava l’alliberament de 
Ramon Soler, un dels missatgers, lo qual ells (els jurats) an axí com a lum 
lur e a pròpia ànima143.

Al rei Joan la franquesa d’Eiximenis no li degué agradar massa, i una 
prova és que l’1 d’abril de 1396 Ramon Boïl, governador del Regne de 
València, tramet una lletra closa del monarca en què exposa que, malgrat 
que els jurats (i Eiximenis en la missiva que hem esmentat) li demanaven 
l’alliberament de la presó de Ramon de Soler, el rei no ho farà144. El 7 
d’abril de 1396, el Consell delibera sobre la resposta a donar al rei sobre 

141 Recomanem veure el que diu a la introducció de la darrera edició de la Doctrina com-
pendiosa (Paiporta. Denes. 2006, p. 24-5) l’estudiós Curt Wittlin, on ofereix un bon 
resum d’aquest conflicte.

 S’ha conservat a més el conjunt de queixes dels missatgers dels jurats de València (Roca, 
Josep Maria. “Memorial de greuges que’ls missatgers de la Ciutat de València presen-
taren al Rey Johan I d’Aragó”. BRABLB, II. 1923. 70-9. Citat in eodem loco, p. 36).

142 Sembla que el rei Joan actuà d’aquesta manera en veure el disgust amb el qual la reina 
Violant de Bar reaccionà davant de “la injúria e difamació de los vostres consellers, 
segons que los dits missatgers han fet” [Introducció de Curt Wittlin a Doctrina com-
pendiosa (Paiporta. Denes. 2006, p. 25)]

143 Vide Document C-2.
 Cal que notem com, a diferència d’altres moments en què Eiximenis usa un to més 

ambigu en tractar temes delicats, o intenta no ofendre els poderosos, ací pren un to sor-
prenentment directe en demanar l’alliberament de Ramon Soler: us plàcia, senyor, que·l 
deliuretz de present. I encara afegeix: sien-vos a cor vostres notablas ciutatz e vilas, car 
a la fi aquestas vos han a traura del fanch e a mantenir vostro estament.

 Aquest to, com diem, és inusualment directe, en una persona que diu per exemple 
en el seu Ars Praedicandi: “Nam predicare moraliter contra prelatos et principes 
et regentes mundum et vicarios eorum non est bonum coram populo, quia est 
periculum commouendi et suscitandi populum contra eos; sed vicia eorum debent 
dici ad partem, familiariter vel saltem coniunctis eis” [Car predicar moralment con-
tra els prelats i prínceps i regents del món i els seus vicaris no és bo davant del poble, 
perquè hi ha perill de moure i suscitar el poble contra ells; però els seus vicis deuen 
ser-los dits en privat o com a mínim en la intimitat] (Martí de Barcelona, OFM 
Cap. “L’Ars Praedicandi de Francesc Eiximenis”. Dins Homenatge a Antoni Rubió 
i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics. Vol. II. Barcelona. 
1936, p. 314).

144 Vide Document A-K-35.
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aquesta notícia de la presó de Ramón Soler, i al mateix temps dóna ànims 
als empresonats de manera bella145.

Mentrestant, la tensió era evident. En un document del 2 de maig de 
1396, es parla que ha vingut a València Joan Desvall, “de casa del senyor 
Rey”, i que està intrigant en la cort contra els jurats, i havia vingut amb lle-
tres del rei a sembrar divisions entre els jurats. S’hi diu que hom estiga alerta 
amb el que dirà, i que tot el que diga estiga d’acord a furs i privilegis146.

El nostre frare estava ajudant fermament els jurats i la ciutat de València 
en aquest pols amb el rei. A banda de la carta autògrafa esmentada, conei-
xent el seu caràcter, devia estar fent d’assessor continu del Consell en aquest 
espinós afer, a banda de donar-los ànims (que també era cosa important). 
La ciutat li ho degué reconèixer, ja que posteriorment, amb data del 15 de 
maig de 1396147, se li atorga un subsidi de 10 florins. Uns dies més tard, el 
20 de maig del mateix any, és precisament quan la ciutat ordena pagar el 
preu del Terç del Crestià de fra Francesc Eiximenis per a lligar-lo amb una 
cadeneta a la cambra de l’escrivania de la Sala del Consell, al costat dels 
altres volums de Lo Crestià, perquè qualsevol ciutadà de València poguera 
llegir-lo148. Potser era una decisió ja presa feia temps, però és evident que 
coincideix amb aquesta mostra d’agraïment del Consell de València i la ciu-
tat en general per l’ajuda del nostre frare en aquest difícil afer.

I uns dies després es desencadena un esdeveniment que canvia totes les 
coses en aquest dolorós afer per a la ciutat: en data de 27 de maig de 1396 
arriben notícies a València de la mort del rei Joan mentre estava caçant en 
les partides d’Ampurdà, i s’organitza el funeral oportú, que seguirà les ma-
teixes pautes del que s’organitzà per son pare, Pere el Cerimoniós149.

145 Vide Document A-K-36.
 S’hi diu que “per gràcia de Déu tals obres havien fetes e fahien sens coa de palla, que 

no·ls calia duptar o tembre de foch ans abrivadament podien axí fer denant la reyal faç 
e en tota plaça totes coses honestes e legudes ab humilitat e deguda reverència del dit 
senyor parlan segons que·s pertany de feels vassalls de bon senyor”.

146 Vide Document A-K-38.
147 Vide Document A-K-39.
148 Vide Document A-K-40.
149 Vide Document A-K-41.
 Com ja hem vist, Eiximenis va predicar durant les exèquies del rei Pere el Cerimoniós 

a València. És per tant versemblant que, si aquest funeral va seguir les pautes d’aquell, 
ara també predicara.

 El procés de proclamació del nou rei, Martí I, culminà amb la proclamació joiosa del 
nou rei a València el 22 de juliol de 1396, en comprovar-se que la darrera dona de Joan 
I, Violant de Bar, no estava embarassada (vide Document A-K-43).
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Aquest fet acabarà conduint a l’alliberament dels missatgers dels ju-
rats presos a Barcelona, ja que el rei Joan era el principal partidari del 
seu confinament. Sembla que l’alliberament fou llavors quasi immediat. 
L’animadversió que produïen a més els cortesans instigadors féu que els 
consellers de Barcelona i altres ciutats catalanes col·laboraren amb els jurats 
de València en la seua persecució i càstig. Per això mateix, en documents 
posteriors, el Consell de València insta aquests missatgers a romandre a 
Barcelona per a dur a terme la persecució i càstig dels responsables.

El 19 de juny el Consell de València anima els missatgers que havien estat 
presos a Barcelona (entre ells Ramon Soler) a lluitar contra els cortesans i la 
gent que els han difamats, i a defensar la veritat i la cosa pública, amb belles pa-
raules150. Amb data de 16 de setembre, en saber-se que la reina ha proveït a fa-
vor d’alguns d’aquests curials, el Consell de València li demana explicacions151.

El 27 de novembre de 1397 se’ns parla d’un privilegi reial que permet els 
missatgers de València parlar lliurement amb el rei i la reina sobre els temes 
de la seua missatgeria. Així doncs, pel que sembla és un triomf dels jurats i 
del Consell de València, després del dolorós afer de l’empresonament dels 
missatgers152.

Eiximenis segurament devia estar assessorant els jurats i el Consell de la 
Ciutat de València, i encoratjant-los en aquest afer tan dolorós (i difícil). I 
l’agraïment de la ciutat, pel seu assessorament i per la victòria obtinguda, bé 
podia ser la causa de l’atorgament d’un generós subsidi de 20 florins d’or el 
22 de desembre de 1396153.

Al llarg de l’any 1397 continua el procés de persecució i càstig dels res-
ponsables de la presó dels missatgers dels jurats:

1. El 23 de gener de 1397 alguns dels cortesans presos a Barcelona per 
demanda dels jurats de València i dels consellers de Barcelona demanen 
mercè als jurats i al Consell de València, car són naturals d’aquesta ciutat, i 
el Consell de València determina que, com que això no solament concerneix 

150 Vide Document A-K-42.
 Ací apareixen els noms dels altres missatgers, companys de Ramon Soler en aquest afer: 

Bernat Anglés, Pere de Solanes, Pere de Vilaragut, Joan de Quintavall, Bernat Abelló, 
Nicolau de Valldaura i Pere Català.

 El procés contra aquests cortesans fou iniciat pels consellers de Barcelona, en convèncer 
la reina Maria de Luna d’arrestar dos dotzenes d’alts oficials reials i obrir-los un procés 
amb data de 2 de juny de 1396 [Introducció de Curt Wittlin a Doctrina compendiosa 
(Paiporta. Denes. 2006, p. 25)].

151 Vide Document A-K-44.
152 Vide Document A-K-45.
153 Vide Document A-K-46.
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València, ans Barcelona i altres ciutats, ells no poden dictaminar-hi res. Al 
final determinen que treballaran en aportar testimonis, i dictaminen els seus 
honoraris i els dels lletrats que aportaran154.

2. El 9 de febrer de 1397 els consellers de Barcelona ofereixen 
col·laboració, cosa que els jurats i el Consell de València agraeixen. En vista 
de la desagradable experiència viscuda, el Consell de València estudia com 
fer que en el futur els missatgers tinguen major seguretat i indemnitat155.

Podria haver una explicació a aquesta oferta de col·laboració de les au-
toritats municipals barcelonines en una intervenció directa d’Eiximenis. I és 
que disposem d’un document escrit de Barcelona estant amb data de 31 de 
gener de 1397 en què la reina Maria escriu al propi Eiximenis demanant-li 
urgentment que vaja a Barcelona perquè li acompanye durant la vinguda 
del seu espós Martí I des de Sicília a prendre possessió dels regnes de la Co-
rona d’Aragó156. També escrigué a Pere d’Artés amb igual data i també de 
Barcelona estant, dient-li que ha escrit dos cartes, una a Francesc Eiximenis, 
on li demana que estiga present a Barcelona durant la vinguda del seu es-
pós Martí I des de Sicília per a prendre possessió dels regnes de la Corona 
d’Aragó; i una altra a Berenguer Martí, rebedor dels emoluments reals en 
el Regne de València, perquè aporte els diners necessaris per a fer possible 
tal vinguda. Li diu que trameta aquestes cartes a aquests dos personatges, la 
qual cosa indica, doncs, que Eiximenis degué rebre aquesta carta de mà de 
Pere d’Artés157. Una tercera carta (també de 31 de gener de 1397 i escrita a 
Barcelona) va adreçada a Berenguer Martí (i diu que també la rebé de mà 
de Pere d’Artés), i en ella se li diu que prepare els diners necessaris per a 
sufragar l’anada de Francesc Eiximenis a Barcelona158.

3. El 30 de juny de 1397 el noble Gilabert de Centelles demana als jurats 
i al Consell de València intercessió per a alguns imputats en el procés contra 
els cortesans de Joan I. El Consell determina que escriurà al rei sobre això159.

4. Encara el 14 d’agost de 1397 els jurats i el Consell de València es 
queixen que, primer la reina, i després el rei, no han castigats com caldria 
els curials de Joan I contra els quals hi havia un procés pendent. Decideixen 
enviar cartes al rei, als missatgers en la Cort i als consellers de Barcelona 

154 Vide Document A-K-47.
155 Vide Document A-K-48.
156 Vide Document A-D-44.
157 Vide Document A-D-45.
158 Vide Document A-D-46.
159 Vide Document A-K-49.
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perquè aquests curials reben el càstig que mereixen. Seria això a més un 
indici de la feblesa de caràcter del rei Martí160.

La intensitat i la persistència, doncs, amb què els governants municipals 
valencians demanen càstig per als responsables de la presó dels missatgers 
dels jurats el 1396 (i possiblement, per la seua instigació, d’altres decisions 
errònies del rei Joan I) demostren com va ser de dolorós i humiliant aquest 
fet per a ells, i, per extensió, per a la ciutat de València.

3. Intensificació de la vida pública (1398-1401)

En aquest tercer període de l’estada d’Eiximenis a València, podem dir 
que s’intensifica la seua vida i activitat pública. La seua fama i el seu pres-
tigi l’havien consolidat com a personalitat de referència a la qual demanar 
consell, i el mateix Eiximenis no dubtava tampoc a acudir allà on el dema-
naven. Potser també, a manera d’hipòtesi, es podria suposar que, com que 
Eiximenis pensava que pel voltant de 1400 el món podia acabar-se, això el 
va empènyer a una hiperactivitat161.

Aquesta hiperactivitat no es contradiu, però, amb la seua cada volta més 
accentuada espiritualitat en la seua producció literària, de la qual parlarem 
més avant amb més detall. Les dues obres importants que escriu en aquest 
període, el Pastorale en llatí (1398) i l’Scala Dei en valencià (1399), seguei-
xen aquesta línia. Tanmateix, van adreçades a dos personatges importantís-
sims: en primer lloc, el bisbe de València Hug de Llupià, i en segon, la reina 
d’Aragó Maria de Luna. Eiximenis no desatén, doncs, en fer això, el seu 
vessant públic i d’acostament als poderosos (i, en la mesura que pot, desig 
d’influenciar-los), que marca gran part de la seua vida.

3.1. Participació en una comissió per a assessorar Martí I sobre el 
Cisma d’Occident

Just el darrer dia de l’any que conclou l’anterior període (31 de desembre 
de 1397), disposem d’una carta del nou rei Martí I, de Saragossa estant, en 
què convoca una sèrie de teòlegs per a tractar del Cisma de l’Església, entre 

160 Vide Document A-K-50.
161 Vegem com ho expressa en el capítol 200 del Dotzè del Crestià: Per raó d’açò diu ara 

en lo derrer centenari del món qui serà in apercione sexti signaculi ecclesie, qui diu que 
començarà Anno Domini millessimo.CCCC. [València. Lambert Palmart. 1484, f. 86v].
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els quals està el nostre menoret162. Cal destacar que tots ells són d’ordes men-
dicants, la qual cosa és una mostra del prestigi i la preparació intel·lectual 
d’aquests ordes en aquest període: agustins (Pere de Cases Gemes i Vicent 
Agredant), dominics (Aznar Despuig i Antoni Canals), franciscans (Tomàs 
Olzina, Francesc Eiximenis i Nicolau Costa) i carmelitans (Pere Albert).

No obstant, aquests teòlegs que pertanyien a ordes mendicants no foren els 
únics convocats a aquesta reunió, com sembla donar a entendre el descrobri-
dor d’aquest document (i d’altre anàleg de data posterior, del qual parlarem 
tot seguit), el franciscà Andreu Ivars163. Aquesta carta cal inserir-la dins d’un 
context en què s’emeten cartes semblants a d’altres estaments, tant religiosos 
no mendicants com seglars, tots emesos des de Saragossa i amb la mateixa 
data. El Cisma d’Occident era un afer polític en primer lloc, i per tant entraven 
en joc les raons d’estat. És per això que el rei Martí cridà, per tal d’assessorar-
se, gent de diverses condicions. Així mateix, era costum en els nostres reis, 
quan tractaven un tema delicat, emetre cartes a diverses persones, no a una 
sola, potser per a assegurar-se que el seu objectiu seria acomplert164.

D’aquesta manera, un primer document, adreçat als consellers de Barce-
lona, ens parla de diverses coses, i es fa referència a certes letres que havem 
haüdes de nostre molt car cosí lo rey de França, en què·ns fa saber que·ns 
tramet solemnes ambaxadors per lo fet de la Esgleya165. I just després tenim 
constància d’un document en què el rei Martí escriu a les autoritats muni-

162 Vide Document A-D-49.
 El document està datat el 1398, però en aquesta època en alguns documents es comp-

tava l’any nou a partir del dia de Nadal. Com el document és del 31 de desembre, es 
considera, doncs, 1397. Trobem el mateix cas per exemple en el document A-D-87 i en 
el document A-K-77.

163 Ivars, Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. 
Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars. OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 83-84.

164 En tenim un exemple en el ja vist nomenament a Francesc Eiximenis, de confessor del 
llavors infant Joan. Després del nomenament en si, el 15 de novembre de 1384 (Docu-
ment A-D-19), l’infant Joan, com ja hi hem insinuat, potser no estava segur que Eiximenis 
compliria el seu mandat, i fa successives crides, el 16 (Document A-D-20), 17 (Document 
A-D-21) i 18 de novembre d’eixe any (Document A-D-22), a Pere Marrades (Governador 
general del Regne de València), Ramon des Soler (dispenser seu i potser llavors ja amic 
personal d’Eiximenis) i a la fi, de manera una mica dramàtica, a fra Tomàs Olzina (minis-
tre provincial dels franciscans a la Corona d’Aragó) respectivament. Fins i tot, en vista de 
la trigança d’Eiximenis a acudir a la crida del rei Joan, aquest torna a escriure-li directa-
ment a ell amb data de 6 de desembre de 1384 (Document A-D-23), com hem vist.

165 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 22v.
 Lo rey.
 Pròmens:
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cipals del Principat de Catalunya per a demanar-los que envien a aquesta 
reunió dos doctors o juristes d’aquexa Ciutat, dels majors clergues per a 
tractar aquest tema en la reunió ja esmentada amb els ambaixadors del 
rei de França166. Un altre document convoca les autoritats municipals del 
Regne de València (amb l’afegit de les de Tortosa)167. I un altre les autoritats 

 Per lo fet de la sancta armada e per lo fet axí mateix de la execució del vezcomte de 
Castellbó, per los quals és vengut a nós lo feel nostre en Ferrer de Marimon, ensemps 
conseller ab vasalls, e per certes letres que havem haüdes de nostre molt car cosí lo 
rey de França, en què·s fa saber que·ns tramet solemnes embaxadors per lo fet de la 
Esgleya, havem proposat trametre·us los amats e feels consellers nostres Mossèn Ra-
mon de Blanes, algutzir, Micer P.[ere] de Sentmenat, advocat fiscal de nostra cort, als 
quals havem sobre les dites coses e alcunes altres declarada nostra intenció. Perquè·us 
pregam que a tot ço que·us diran los demunt nomenats de part nostra sobre·ls dits afers 
e altres donets plena fe e creença, axí com si nós personalment ho dehíem.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXXI. dies de deembre del any M CCC 
XCVII[I].

 Rex Martinus.
 Dirigitur consiliariis et Consilio.C. juratorum Civitatis Barchinone.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
166 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 23r.
 Lo rey.
 Pròmens:
 Segons letres que havem haüdes de nostre molt car cosí lo rey de França, ell nos 

tramet sobre·l fet de la Esgleya solemnes ambaxadors e aprés de les dites letres 
havem sabut certament que·ls dits ambaxadors són ja partits e vénen dret camí a 
nós. E com sia necessari que en lur venguda e en les proposicions que faran sien 
entorn nós solemnes doctors e altres sàvies, fundades e enteses persones, per ço·us 
pregam a manera que·ns trametats dos doctors o juristes d’aquexa Ciutat, dels ma-
jors clergues e més fundats, que hi sien per tal que ab ells e ab molts altres de nostra 
senyoria que·ych farem venir e ab lur consell, puxam als dits ambaxadors mils e més 
sàviament respondre. E fets per manera que quan los ambaxadors del dit rey seran 
en aqueixa Ciutat, partesquen los que·ns trametets, per ço que·ych sien.I. o.II. jorns 
abans d’ells. E [d’]açò no haja falla, com vaja molt a nostra honor e a bon stament 
de nostres terres.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXXI. dies de deembre del any MCCCX-
CVII[I].

 Rex Martinus.
 Dirigitur consiliariis Barchinone.
 Item similis juratis Civitatis Gerunde.
 Item similis pariariis Civitatis Ilerde.
 Item similis consulibus Ville Perpiniani.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
167 Ibidem.
 Lo rey.
 Pròmens:
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eclesiàstiques catedralícies de les principals ciutats de Catalunya, on els de-
mana que·ns trametats.I. doctor o jurista d’aqueix capítol dels majors cler-
gues e mils fundats que hi sien168. Un quart document continua fent aquesta 
crida a les autoritats eclesiàstiques d’altres catedrals de Catalunya i de Va-
lència169. Després ve la crida a diverses personalitats dels ordes mendicants 
a què hem fet referència170. En una carta en concret als jurats de València 
se’ls prega que facen cas al que els diran uns missatgers enviats directament 
pel rei171. I, finalment, el darrer dels documents d’aquesta sèrie es tracta 

 Segons letres que havem reebudes de nostre molt car cosí ut supra usque ad E fets, et 
in eius loco fuit positum E açò no haja falla com hi vaja molt a nostra honor e a bon 
estament de nostres terres. Datum ut supra.

 Rex Martinus.
 Dirigitur juratis Civitatis Valentie.
 Item similis procuratoribus Civitatis Dertuse.
 Item similis juratis Civitatis Xative.
 Item similis juratis ville Morelle.
 Idem [ Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
 Probata.
168 Ibidem.
 Lo rey.
 Segons letres que havem haüdes et cetera ut supra. Perquè·us pregam que·ns trametats.I. 

doctor o jurista d’aqueix capítol dels majors clergues e mils fundats que hi sien, per tal 
que ab ells e ab molts altres et cetera ut supra usque ad verbum E fets per manera que 
quan los ambaxadors del dit rey seran en aqueixa Ciutat, partesca.I. que·ns trametets et 
cetera ut supra.

 Dirigitur als amats nostres lo capítol de la esgleya de Barchinona.
 Item similis al capítol de la esgleya de Gerona.
 Item similis als degà e capítol de la esgleya de Leyda.
 Item similis usque ad verbum E farets per manera que quan los ambaxadors del dit rey 

seran en aquexes partides, partesquen aquells que·ns trametets [es talla el document].
 Idem [Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
 Probata.
169 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 23v.
 Lo rey.
 Segons letres et cetera ut supra expressa clausula E fets per manera ut usque ad verbum 

E açò no haja falla com hi vaja molt a nostra honor e bon estament de nostres terres. 
Dada et cetera ut supra.

 Dirigitur decano et capitulo ecclesie Valentie.
 Item similis capitulo ecclesie Terracone.
 Item similis decano et capitulo ecclesie Urgellensis.
 Item similis capitulo ecclesie Vicensis.
 Item capitulo ecclesie Dertusensis.
170 Vide Document A-D-49.
171 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 23v.
 Lo rey.
 Pròmens:
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d’una carta adreçada al seu oncle el marquès de Villena i al seu cosí el comte 
d’Urgell, en què els demana que hi siguen presents també en tal trobada 
amb els ambaixadors del rei de França per a tractar aquesta qüestió172.

El rei Martí tornà a fer una nova i urgent crida entre el 19 i el 21 de gener 
de 1398, també de Saragossa estant. El dia 19 de gener tenim constància de 
dos documents. El primer l’adreça als consellers de Barcelona i a les autori-
tats municipals d’altres ciutats importants del Principat de Catalunya, i els 
torna a requerir (a cada ciutat) que envien a la trobada dos doctors o juris-
tes dels millors clergues e mils fundats173, que tindrà amb ambaixadors del 
rei de França per a tractar el Cisma d’Occident. En el segon escriu de nou 

 Segons letres que havem reebudes de nostre molt car cosí lo rey de França, ell nos 
tramet solemnes embaxadors per lo fet de la Esgleya. E per aquesta raó nós havem 
raonades alcunes paraules als vostres missatgers, qui ab nostra licència e voler se’n 
tornen aquí, per ells a vosaltres dehidors. Perquè·us pregam que a tot ço que diran los 
dits missatgers de part meua donets plena fe e creença, axí com si nós personalment ho 
dehíem.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXXI. dies de deembre del any MCCCX-
CVII[I].

 Rex Martinus.
 Dirigitur juratis civitatis Valentie.
 Idem [Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
 Probata.
172 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 24r.
 Lo rey.
 Molt car oncle:
 Segons letres que havem haüdes de nostre molt car cosí lo rey de França, e aprés 

havem sabut certament, lo dit rey nos tramet fort solemnes ambaxadors per lo fet de la 
Esgleya, e vénen a jornades anades a nós dret camí. E com haguéssem sobirà plaer que 
en lur proposició e en lo procehiment qui·s seguirà, vós fóssets ab nós, pregam-vos tan 
affectuosament com podem, que vengats a nós com abans porets, per tal que ab vostre 
consell e d’alcuns maestres en Theologia, doctors e fundats clergues que·ych fem venir, 
puxam sàviament respondre a açò que·ns serà proposat per los ambaxadors demunt 
dits. E serà cosa, molt car oncle, de què·ns farets plaer e servei gran.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret, a.XXXI. dies de deembre del any MCCCX-
CVII[I].

 Rex Martinus.
 Dirigitur a nostre molt car oncle lo marquès de Villena.
 Lo rey.
 Molt car cosí, segons letres et cetera.
 A nostre molt car cosí lo comte d’Urgell.
 Idem [Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
 Probata.
173 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 34r.
 Lo rey.
 Pròmens:
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una carta adreçada al seu oncle el marquès de Villena i al seu cosí el comte 
d’Urgell, en què els sol·licita que hi siguen presents també en tal trobada 
amb els ambaixadors del rei de França per a tractar aquesta qüestió174.

 Per certs ardits que havem haüts d’Avinyó havem sabut que los ambaixadors que·l rey 
de França nos tramet sobre·l fet de la Sgleya, dels quals l’altre jorn vos scrivim per altra 
nostra letra, vénen a grans jornades e deuen a nós ésser fort breu. E jassia creegam que 
tantost que sien en aquexa Ciutat, nos trametrets dos doctors o juristes dels millors 
clergues e mils fundats que hi sien, emperò encara·us en sol·licitam pregants nós e 
manants que encontinent que aquí sien los dits ambaxadors, façats partir e a nós venir 
los dos doctors o juristes, e fets que sien ab nós abans dels dits ambaxadors per dos o 
tres dies, per tal que ab ells e ab molts d’altres de nostra senyoria que hi fem per aquesta 
raó venir, puxam sobre açò que·ns proposaran mils e pus sàviament respondre. E en açò 
per res no haja falla.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret, a.XIX dies de janer del any.M CCC XCVIII.
 Rex Martinus.
 Dirigitur consiliariis Civitatis Barchinone.
 Item similis littera fuit missa juratis et probis hominibus Civitatis Gerunde.
 Item similis parariis et probis hominibus Civitatis Ilerde.
 Item similis consulibus ville Perpiniani.
 Hoc addito quod post verbum respondre sequitur E noresmenys vos pregam e manam 

que provehiscats e puxats saber tantost que·ls dits missatgers seran d’ací a·Avinyó, e 
per correu cuytat no se’n transigís prèviament. E en açò per res no haja falla. Datum ut 
supra.

 In litteris proximis infrascriptis fuit facta additio quemadmodum in litteris proximis 
sequentibus.

 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
174 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 35v.
 Lo rey.
 Molt car cosí:
 L’altre jorn vos scrivim per altra nostra letra que vinguéssets a nós, com abans pusqués-

sets, per tal que ab vós e ab molts altres de nostra senyoria que·ych fem venir per açò, 
poguéssem mils e pus sàviament respondre a açò qui·ns serà proposat sobre·l fet de la 
Esgleya per certs ambaxadors que·ns tramet per aquesta raó nostre molt car cosí lo rey 
de França, segons que en la dita letra haurets pogut largament veure. E com ara novella-
ment hajam haüts certs ardits d’Avinyó que·ls dits ambaxadors són ja partits, e vénen a 
grans jornades a nós, pregam-vos tan affectuosament com podem que encontinent sens 
tarda alcuna vingats a nós, e per res no·ns hi falgats.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XVIIII dies de janer del any Mil CCC 
XCVIII.

 Rex Martinus.
 A nostre molt car cosí lo comte d’Urgell.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
 Sub simili forma fuit scripta marchioni Villene cum altera littera incipiente Molt car 

oncle.
 Similis additio fuit facta proximis dictis litteris ut in aliis.
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Just després, ara amb data de 21 de gener de 1398, emet un document 
semblant, en aquest cas adreçat a les autoritats municipals del Regne de 
València (amb l’afegit de les de Tortosa)175. Al llarg de la nostra investigació 
hem descobert la resposta que donaren les autoritats municipals de València. 
Amb acord municipal de 4 de febrer de 1398, després d’esmentar-se aquesta 
carta del rei Martí en què els demanava dos doctors o juristes, la ciutat de 
València se n’excusa, perquè diu que el rei ja està prou aconsellat sobre això 
i s’hi fa referència a una carta dels jurats en relació amb l’assumpte (que per 
desgràcia s’ha perdut, perquè el volum de “Missives dels jurats” correspo-
nent a eixa data ha desaparegut). En la decisió dels jurats, es fan retrets al 
rei Martí de la manca d’ajuda per part seua enfront dels abusos del Justícia 
d’Aragó envers els missatgers de la ciutat176.

 Idem [Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
 Probata.
175 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 34v.
 Lo rey.
 Pròmens:
 Jassia l’altre jorn vos scrivíssem per altra nostra letra que·ns trametéssets dos bons 

doctors o juristes que fossen ací ab nós per tal que ab ells e ab molts de nostra senyoria 
que·y fem per açò venir poguéssem mils e pus sàviament respondre a açò que·ns serà 
proposat sobre·l fet de la sgleya per certs ambaxadors que·ns tramet per aquesta raó 
nostre molt car cosí lo rey de França, segons que en la dita letra havets pogut largua-
ment veure. Emperò encara no·ns havets aquells trameses, de què som fort maravellats. 
E com havem haüts certs ardits d’Avinyó que·ls dits ambaxadors són ja partits, e vénen 
a grans jornades a nós, pregam-vos e manam que encontinent sens tarda alcuna, nos 
trametats los dits doctors o juristes. E açò no mudets o laguiets per res.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXI. dies de janer del any.M CCC XCVIII.
 Rex Martinus.
 Dirigitur juratis Civitatis Valentie.
 Item similis littera fuit missa procuratoris Civitatis Dertuse.
 Item similis juratis Civitatis Xative.
 Item similis juratis ville Morelle.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
 Sequens additio fuit apposita post data et signo cuiuslibet proxime inseratarum liter-

arum: Aprés que la present fou feta, havem sabut certament que dijous prop passat, 
hora de dinar, entraren en Barchinona los dits ambaxadors, perquè és necessari cuytets 
tant com sia possible trametre’ns los doctors per nós demanats, e vingats a les majors 
jornades que porets. Dada axí com dessús. Guillelmus secretarius”.

 Probata.
176 AMV. Manual de consells. A-21, f. 171v / 172v.
 [F. 171v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIIIº., die lune, de mane, IIIIª februa-

rii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
 [F. 172v] E fo mostrada e lesta al present Consell una letra del senyor rey per los dits 

jurats en lo dia prop passat, segons dixeren reebuda, Datum Cesarauguste.XXIª. die jan-
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Després, amb igual data, en un altre document adreçat a les autoritats 
eclesiàstiques catedralícies de les principals ciutats del Principat de Catalu-
nya, els demana, i de manera semblant a com feia en la primera carta corre-
lativa a aquesta, que nos trametrets.I. doctor o jurista dels millors clergues e 
mils fundats que sien en aquest capítol177. Just després es produeix una nova 
crida a diverses personalitats dels ordes mendicants de la Corona d’Aragó, i 

uarii del present any, continent en summa que·l dit senyor demanava e manava als jurats 
e pròmens d’aquesta Ciutat que encontinent a gran cuyta li trametessen dos doctors o 
juristes pus solemnes per haver consell d’ells e d’altres sobre lo fet del orrible scisma de 
sancta ecclésia. E haüd sobre açò per lo dit Consell lonch raonament e plena deliberatió, 
attenent que cascuns missatgers que la Ciutat ha tramès al dit senyor rey en Çaragoça 
són estats escandalitzats per lo justícia d’Aragó e de fet penyorats per raó del procés que 
aquell s’esforça·a fer contra la dita Ciutat per lo fet de Xelva; e jassia que cascuns dels 
dits missatgers, hoc encara per la Ciutat ab ses letres, sien estats fets clams d’aquesta raó 
al dit senyor, al·legant e mostrant-li que faent açò lo dit justícia fahia no tant solament 
ubert tort a la dita Ciutat de Valèntia specialment, car no petanyia a ell ne a son offi-
ci, ans encara fahia usurpatió de juredictió e de superioritat de senyoria al dit Senyor, 
però ell ab sa humil reverència parlant, jamés no·y havia volgut degudament proveir; 
attenent axí mateix que sobre lo dit fet del cisma, lo dit senyor ja n’és prou aconsellat 
e informat, pot encara si li plaurà, haver pus plen consell dels doctors de sa cort e d’al-
tra senyoria sua, qui són molts e solemnes. Per tal lo present Consell concordantment 
acordà, e proveí, e volgué que de part sua sia feta e tramesa una bona letra al dit senyor, 
escusatòria d’aquesta raó, e que sia vista e regoneguda per los advocats pensionats de la 
dita Ciutat. E axí fo fet e complit enaprés, segons appar per lo libre de letres de la Sala.

177 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 34v.
 Lo rey.
 Per certs ardits que havem haüts d’Avinyó, havem sabut que los ambaxadors que·l rey de 

França nos tramet sobre·l fet de la sgleya, del qual l’altre jorn vos scrivim per altra nostra 
letra, vénen a grans jornades e deuen a nós ésser fort breu. E jassia creegam que tantost 
que sien en aquexa Ciutat nos trametrets.I. doctor o jurista dels millors clergues e mils 
fundats que sien en aquest capítol; emperò encara·us en sol·licitam pregans-vos e manants 
que encontinent que aquí sien los dits ambaxadors, façats partir e a nós venir lo dit doctor 
o jurista, e que sia ab nós abans dels dits ambaxadors per.II. o.III. dies, per tal que ab ell 
e ab molts d’altres de nostra senyoria que hi fem per aquesta rahó venir puxam sobre açò 
que·ns proposaran mils e pus sàviament respondre. E en açò per res no haja falla.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXI. dies de janer del any.M CCC. XCVIII.
 Rex Martinus.
 Als amats nostres lo capítol de la sgleya de Barchinona.
 Similis littera fuit missa capitulo ecclesie Gerunde.
 Item similis decano et capitulo ecclesie Ilerdensis.
 Item similis capitulo Elnensis ecclesie. Dempto quod in predictis dicit en aquexa Ciutat, 

ponit in ista en aquexes partides.
 Similis additio fuit facta proximis infrascriptis litteris ut in aliis.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
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als mateixos teòlegs de la primera crida178. I tot seguit, en un altre document, 
continua fent aquesta demanda a les autoritats eclesiàstiques d’altres cate-
drals de Catalunya i de València, en què els recorda de nou que en la prime-
ra carta els havia sol·licitat que·ns trametéssets.I. doctor o jurista d’aqueix 
capítol, i com que això no ha estat fet encara, ho torna a requerir179.

Per últim, amb data de 22 de gener de 1398, escriu el rei Martí una carta 
al bisbe de Tortosa i al bisbe d’Elna, per a requerir-los que hi siguen presents 
en la trobada amb els ambaixadors del rei de França180.

178 Vide Document A-D-50.
179 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 35r.
 Lo rey.
 Jassia l’altre jorn nós scrivíssem per altra nostra letra que·ns trametéssets.I. doctor o 

jurista d’aqueix capítol, qui fos ací ab nós, per tal que ab ell e ab molts altres de nostra 
senyoria que·y fem per açò venir, poguéssem mils e pus sàviament respondre a açò 
que·ns serà proposat sobre·l fet de la sgleya per certs ambaxadors que·ns tramet per 
aquesta raó nostre molt car cosí lo rey de França, segons que en la dita letra havets 
pogut largament veure; emperò encara no·ns havets aquell tramès, de què som fort 
maravellats. E com hajam haüts certs ardits d’Avinyó que·ls dits ambaxadors són ja 
partits, e vénen a grans jornades a nós, pregam-vos e manam qu·encontinent sens tarda 
alcuna nos trametats lo dit doctor o jurista. E açò no mudets o laguiets per res.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXI. dies de janer del any M CCC XCVIII.
 Rex Martinus.
 Dirigitur decano et capitulo ecclesie Valentie.
 Item similis al paborde e capítol de la sgleya de Tarragona.
 Item similis al degà e capítol d’Urgell.
 Item similis al capítol de la seu de Vich.
 Item similis al capítol de la seu de Tortosa.
 Similis additio fuit facta proximis infrascriptis litteris ut in aliis.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
180 ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 35v.
 Lo rey.
 Honrat pare en Crist:
 Cert ardit havem que·ls ambaxadors que nostre molt car cosí lo rey de França nos 

tramet sobre·l fet del cisme foren dijous prop passat a dinar en Barchinona, e vénen a 
nós per lurs jornades. E com a nós plagués molt vós fóssets açí ab nós en lur proposició 
e procehiments, pregam-vos tan affectuosament com podem que vengats a nós a les ma-
jors jornades que porets, per tal que ab consell vostre e d’altres prelats e grans clergues 
de nostra senyoria que fem açí venir per aquesta raó, nós puxam mils e pus sàviament 
respondre a tot ço que·ns serà proposat e dit per los ambaxadors demunt dits. E ja 
d’açò haguérem scrit l’altre jorn quan nós scrivim a certs prelats, barons, capítols, uni-
versitats de nostra senyoria, mas abstenguem-nos-en per nós dar-vos-en enuig de venir, 
e encara remetam vostre venir o annar a vostra voluntat.

 Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XXII. dies de janer del any.M.CCC.
XC.VIII.

 Rex Martinus.
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Aquesta junta d’autoritats, teòlegs i religiosos per a tractar el Cisma, po-
dem dir que respon, d’una banda, a la pròpia gravetat del tema i, de l’altra, 
a la profunda religiositat del rei Martí (anomenat generalment l’Humà, 
però també l’Eclesiàstic)181, per al qual el Cisma d’Occident representava 
una greu pertorbació de l’estat de coses de la cristiandat.

L’agost del mateix any 1398, el rei Martí cridà Eiximenis al seu costat per 
uns motius que no són explícits182. En qualsevol cas, demostra això també la 
gran consideració que tenia el rei Martí pel nostre menoret en aquesta època.

 Dirigitur episcopo Dertuse.
 Similis littera fuit missa episcopo Elne cum illa clausula infrascripta E ja d’açò usque ad 

verbum Datum.
 Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
 Probata.
181 Sembla que ja els seus propis contemporanis li assignaren aquest malnom. Això ens indica 

una crònica del seu regnat que es troba a continuació de la de son pare i son germà en el 
manuscrit 92-6-12 de la BUV, i que té molt de valor, en ser un document contemporani a ell: 
“E mort lo dit rey en Johan, succehí a ell en los regnes e comtats son jermà lo rey en Martí lo 
ecclesiàstich, e per ço li fou sobre posat tal sobrenom com cascun dia volia hoir tres misses 
e dehia les hores axí com un prevere ordinàriament, e mirave’s molt en los ornaments de 
les esglésies e en especial de la sua capella” (citat en Rubió i Lluch, Antoni. Documents per 
l’història de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. XLVI n. 2).

 Un altre indici de la forta religiositat d’aquest rei en la documentació valenciana 
d’aquesta època, encara que siga a nivell anecdòtic, ens ho mostra un acord del Consell 
de València del 2 de març de 1402, en el qual es diu que en la Setmana Santa vinent 
serien mostrats els relicaris reials a l’església de sant Vicent fora els murs (Sant Vicent 
de la Roqueta) (vide Document A-K-70).

 Com a contrapartida, en canvi, sembla que tenia bons dots oratoris, tal com ens indica 
Antoni Rubió i Lluch: “Amb el rei Martí ateny l’oratòria parlamentària catalana son 
més alt grau de perfecció, donades les condicions en què es movia el gènere, sentint l’es-
calf i el moviment de la nova sang que l’humanisme portava a les lletres. La proposició 
de les Corts de Perpinyà de 1406, és el monument més famós i brillant d’aquesta elo-
qüència. El rei Martí és l’únic que ha dedicat un sentit i vehement homenatge patriòtic 
a la gloria del Principat de Catalunya” (Documents per l’història de la cultura catalana 
mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. LV).

 En la documentació valenciana de l’època hem trobat un indici d’aquests dots oratoris 
del rei Martí. És un document del Consell General de València de 4 de juliol de 1391 
(AMV. Manual de consells. A-19, f. 239r / 240r). Es presentà l’infant Martí al Consell 
de València, i trameté una lletra de son germà el rei Joan I. El rei Joan demanava als 
jurats i al Consell de València que ajudaren l’infant Martí en son passatge a Sicília. E 
lesta la dita reyal, axí com dit és, lo dit senyor duc, ab belles e aptes paraules explicà al 
dit Consell largament lo dit passatge per ell ab mà poderosa.

182 Vide Document A-D-52.
 Tornarà el rei Martí a cridar Eiximenis sense especificar-ne el motiu el 15 de desem-

bre de 1401: Vistes les presents, tots altres afers a part posats, vingats a nós; certifi-
cant-vos que no·n rebríem alcuna escusació (Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el 
rei Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Eiximenis, 
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3.2. Croades valencianomallorquines (1397-1399)

L’activitat que més podem destacar d’Eiximenis en aquest període, això 
no obstant, és la tasca organitzadora com a comissari apostòlic de dues 
croades valencianomallorquines contra els pirates de les costes del nord 
d’Àfrica (1397-99)183.

El procés començà el 1397, i el detonant fou l’assalt dels pirates nord-
africans a Torreblanca (el Baix Maestrat), l’agressió a l’església del poble, 
i el furt de les hòsties consagrades. Hem de pensar, però, que aquest esde-
veniment fou la gota que féu vessar el got, ja que els assalts dels pirates 
nord-africans a les costes valencianes i a la resta del litoral de la Corona 
d’Aragó eren continus. Aquest assalt degué ocórrer a principi de setembre 
de 1397. Pocs dies després, el 15 de setembre de 1397 i en ple dissabte, un 
acord del Consell de València se’n fa ressò d’aquest fet i determina l’inici de 
l’organització d’una armada contra els pirates nord-africans184.

Pocs dies després, el 20 de setembre de 1397, el Consell General de Va-
lència aprova els capítols concordats entre les persones diputades per part 
del Consell i alguns particulars, armadors de galeres185.

Com a curiositat, Eiximenis per eixes dates es trobava prop del lloc on 
passaren els fets. Concretament a Tortosa (el Baix Ebre). Està documentat 
que va fer sermons al convent franciscà d’eixa ciutat en eixes dates, i per 
això fou remunerat186.

Quan el rei Martí s’assabentà d’aquests successos luctuosos, mogut per la 
seua gran religiositat i, al mateix temps, per les raons d’estat, encoratjà viva-
ment la formació d’aquesta armada. En una carta del 9 de novembre de 1397 

sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes. Universitat de Girona).

183 Vide l’excel·lent estudi del pare Andreu Ivars sobre aquesta qüestió que du per títol 
Dos creuades valenciano-mallorquines a les costes de Berberia (València. Imprenta de 
Olmos y Luján. 1921. CXXI+175).

184 Vide Document A-K-51.
185 Vide Document A-K-52.
186 Vide Documents A-G-1 i A-G-2.
 Aquests documents són un recull de pagaments de l’antic consell municipal de Tortosa 

(Claveria). El primer document, amb data de 15 de setembre de 1397, ens explicita el pa-
gament que rebé Pere Correguo per dur bancs de la Casa de la Ciutat fins al convent fran-
ciscà amb ocasió de la predicació de Francesc Eiximenis allà. El segon, amb data de 28 de 
setembre de 1397, ens detalla el pagament (en espècie en aquest cas) a Francesc Eiximenis 
per la seua predicació: E foren-li trameses gallines, perdius, pa, vi blanch e vermell e peix.
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(redactada a Saragossa), escriu als incitadors de l’armada de València per a 
felicitar-los pel seu propòsit d’anar contra els moros del nord d’Àfrica187.

El 3 de desembre de 1397 el rei Martí escriu al mateix Eiximenis per a 
dir-li que espera molt de la seua santa armada començada a organitzar-se a 
València. Promet ajudar sol·licitant el concurs de Barcelona i altres ciutats 
perquè seguisquen l’exemple de València188.

Sembla que Barcelona no pogué unir-se a les forces navals, però 
això no desanimà els valencians, que només començar el nou any, el 23 

187 Vide Document A-D-47.
 En aquesta carta, els recorda alguns fets de la història romana i de la vida de sant Paulí 

de Nola, la qual cosa fa pensar de nou en els grans dots oratoris que tenia aquest rei, a 
més de la seua erudició.

188 Vide Document A-D-48.
189 La causa de la negativa de les autoritats municipals de Barcelona a participar en aques-

ta croada foren els càrrecs i obligacions que els imposà el rei Martí per a afrontar 
l’ocupació del vescomtat de Castellbó per Mateu de Foix († Bearn, 5 d’agost de 1398). 
Per a saber més sobre aquest afer, vide Miret i Sans, J. Investigación histórica sobre el 
Vizcondado de Castellbó. Barcelona. 1900, p. 287 ss.

 Tenim així un acord del Consell barceloní de l’11 de gener de 1398 (AHMB. Manual 
de consells, f. 137. Citat a Ivars, Andreu. OFM. Dos creuades valenciano-mallorquines 
a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 1921, p. 17-8), on es 
reflecteix aquesta negativa final:

 Die veneris, XI. dicti mensis januarii, anni M.CCC.XC. octavi. Convocat e applegat Con-
sell de C. jurats de la ciutat de Barchinona, specialment per les rahons dejús escrites, en la 
casa del Consell de la dita Ciutat, vengueren al dit Consell e foren presents los honorables 
R. de Blanes, alguazir, e micer Pere Martí, doctor en leys, advocat fiscal, consellers del 
senyor rey, missatgers de la dita Ciutat e al Consell de aquella per lo dit senyor tramesa.

 E elegida primer en lo dit Consell per mi, Bonanat Gili, escrivà de aquell,.I. letra de 
creença del dit senyor rey, que·ls dits mossèn R. de Blanes e micer Pere Martí havien 
aportada e als dits consellers presentada, los dits missatgers, explicants en lo dit Consell 
la creença per lo dit senyor a ells comanada, digueren que·l dit senyor rey al pressent no 
vehia ne trobava d’acort, que ell pogués fer la execució contra lo vezcontat de Castellbó 
per la forma contenguda en les respostes per part de la Ciutat als dubtes dats per lo 
dit senyor a·n Ferrer de Marimon, missatger per la dita Ciutat al senyor Rei tramès; e 
que tan poch ell, per manera alguna, no podia desemparar la execució del dit vezcontat 
sens gran minva sua e gran dan de tota la cosa pública; ne tampoch, eximent Barchi-
nona del servey de la host, vehia lo dit senyor, que ab la resta del braç reyal pogués fer 
la dita execució, perquè lo dit senyor responia a la dita Ciutat, que ell, no podia fer a 
la dita Ciutat la relaxació de la demanda del servey de la host, mas que pregava lo dit 
senyor molt affectuosament tot lo dit Consell, que la dita Ciutat procehís e fahés la 
santa armada acordada contra moros, com fos cosa molt meritòria e la qual ja per tota 
cristianidat divulgada, no·s podia lexar sens gran minva e blasme del dit senyor rey e de 
la dita Ciutat, dients sobre açò moltes paraules inductives e fundants que la dita Ciutat 
devia e podia aquestes II. càrrechs ensemps, ço és, de la host e de la dita armada.
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de gener de 1398189, reafirmaren el seu propòsit de continuar-ne amb 
l’organització190.

El papa Benet XIII finalment sancionà i beneí aquesta armada, mitjan-
çant tres butlles de l’1 de març de 1398, on apareix Francesc Eiximenis 
com a comissari apostòlic de tal croada. En la primera d’aquestes butlles, 
Benet XIII concedí diverses indulgències als que prengueren la creu per anar 
en l’armada de València i als que contribuïren amb almoines. Donà així 
mateix grans facultats als predicadors apostòlics191. En la segona, Benet 
XIII dispensa els eclesiàstics que vulguen prendre la creu, tant seculars com 
regulars, de certes obligacions. Concedeix així mateix, diverses indulgènci-
es a les dones que vagen en la santa armada per a l’assistència dels ferits i 
malalts192. En la tercera, en fi, el sant pare facultà els comissaris papals de 
la croada perquè, dels béns legats a hospitals, esglésies i convents, pogueren 
disposar de certa quantitat per a les necessitats de la santa armada193.

Malgrat que Barcelona i altres ciutats catalanes no pogueren participar 
plenament en la croada, sí que ho feren amb entusiasme els mallorquins. Així 
doncs, en una carta del 31 de maig de 1398 escrita a Saragossa, el rei Martí 
comunicava als jurats de Mallorca el seu plaer per raó de la santa armada que 
preparaven, i els concedia semblants provisions que a la ciutat de València194.

L’exèrcit de la primera de les croades lliurà fort i valent combat el 27 d’agost 
de 1398 a la badia de Tedeliç, on obtingué una important victòria. En disposar-

 [F. 137v] E feta per los dits missatgers la dita proposició o explicació de creença, e seguida 
entre ells e los consellers, demanants per part de la Ciutat que plagués al dit senyor re-
metre lo dit servey de la host en cas que tenguda hi fos e que la Ciutat procehiva en fer la 
armada, gran altercació; e los dits missatgers perseverants en lur proposició; e exits del dit 
Consell los dits missatgers, lo dit Consell concordantment acordà e deliberà que per los 
consellers fos respost, pressent tot lo dit Consell, als dits missatgers, pus al senyor rey no 
plahia remetre a la Ciutat lo dit servey de la host en cas que tenguda hi fos, ne la dita Ciu-
tat tan poch no podia, ne volia fer la dita armada, com no fos bastant a portar tan grans 
II. càrrechs ensemps; e que tan poch, posat que per avant lo dit senyor volgués remetre e 
relaxar lo dit servey de host, la dita Ciutat no poria fer la dita armada per desfalliment de 
temps. La qual resposta fo encontinent per los dits Consellers, pressent tot e approvant tot 
lo dit Consell, als dits missatgers appel·lats en lo dit Consell per oir la dita resposta.

 Sembla, no obstant, que al final la ciutat de Barcelona aportà dues galeres a aquesta pri-
mera croada (Ibidem, p. LXXXIV-LXXXV). També sembla que participaren en aques-
ta primera croada les ciutats de Vilafranca del Penedès, Perpinyà, Tortosa, Tarragona, 
Menorca, Alzira, Xàtiva i Montesa (Ibidem, p. LXXXV-LXXXVI).

190 Vide Document A-K-53.
191 Vide Document D-2.
192 Vide Document D-3.
193 Vide Document D-4.
194 Vide Document A-D-51.
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se a continuar atacant les costes de Berberia, una tempesta va desfer l’estol i 
llançà les naus a les costes de la comarca de la Marina i de les Balears195.

El 4 de setembre de 1398 els jurats de València notifiquen als comissaris 
i subdelegats en l’execució de les butlles papals la victòria aconseguida pels 
croats a la ciutat de Tedeliç196. Poc després, el 14 de setembre de 1398, els 
jurats de València escriuen a Benet XIII per a notificar-li la tempestat que 
sobrevingué a la victòria de Tedeliç, que llançà l’armada a les parts de deçà, 
i el que es pensava fer en avant197. En una carta amb la mateixa data, els ju-
rats de València comuniquen al rei Martí noves notícies sobre la victòria de 
Tedeliç. Li expliquen que és la seua intenció, després de reparar els vaixells 
damnats, tornar a les parts de Berberia198.

Per suggeriment del rei Martí, l’armada fou enviada en auxili del papa 
Benet XIII, que es trobava assetjat al seu palau d’Avinyó, assetjament que 
tingué lloc durant els mesos de desembre de 1398 i gener i febrer de 1399199. 
Efectivament, el 28 de setembre de 1398, de Saragossa estant, Martí I su-
plica als jurats de la ciutat de València, clavaris i altres diputats de la santa 
armada de València, que l’estol siga tramés, per via de socors, al sant pare, 
que està assetjat dins son palau d’Avinyó200. Un acord del Consell de Valèn-
cia del 17 d’octubre de 1398 ens indica aquest socors prestat al papa per 
aquesta primera força naval201.

En qualsevol cas, l’eufòria que provocà la victòria de Tedeliç en aques-
ta primera croada era evident. Una missiva dels jurats amb data de 19 de 
desembre de 1398 ens mostra com aquests es disposaven a exigir i imposar 
condicions als reialmes musulmans del nord d’Àfrica, o en altra manera se 
tinguen per covidats a les noces de Tedeliç202.

En tornar, es preparà una segona croada, també per valencians i ma-
llorquins. En aquest sentit, el 18 de febrer de 1399 hi hagué un acord del 

195 Ivars, Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. 
Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 87.

196 Vide Document A-K-54.
197 Vide Document A-K-55.
198 Vide Document A-K-56.
199 Ivars, Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. 

Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 87.

200 Vide Document A-D-53.
201 Vide Document A-K-57.
202 Vide Document A-K-57.
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Consell General de València sobre les galeres tornants del servici del sant 
pare, i altres disposicions sobre la nova armada203. Aquesta segona croada 
fou aprovada pel Consell de València el dia 11 de març de 1399204. El 31 
d’agost de 1399 es presentaren davant de la ciutat de Bona, però patiren 
una derrota ja que no pogueren prendre-la. Llavors decidiren tornar a les 
seues terres, a Mallorca i a València, fins que es veieren sorpresos per una 
nova tempesta que va fer greus danys en ambdós estols205.

Potser els esforços d’Eiximenis com a comissari apostòlic i de predicació 
per a aquesta armada (a banda dels que amb la seua dedicació i coneixe-
ments poguera haver fet) foren el motiu de la concessió d’un generós sub-
sidi de 10 florins d’or i 60 sous per part de la ciutat el 17 de maig de 1399, 
segons manament verbal dels jurats de la mateixa ciutat206.

Una carta dels jurats de València, amb data del 22 de setembre de 1399, 
ens informa de la derrota de l’estol valencianomallorquí a Bona207.

Malgrat aquesta darrera derrota, podem dir que l’objectiu de les croades 
va ser complert: se signaren una sèrie de tractats amb els reialmes musul-
mans del nord d’Àfrica que garantiren uns anys de pau i de cessament dels 
atacs dels pirates a les zones costaneres de la Corona d’Aragó208.

3.3. Projecte d’unificació de les escoles de la ciutat de València

També ens trobem Francesc Eiximenis l’any 1399 en una comissió crea-
da pel Consell de la Ciutat de València, a la qual es va encarregar la redacció 
dels estatuts de les escoles del cap i casal, en un intent d’unificar-les, propò-
sit que, finalment, no reïsqué209.

203 Vide Document A-K-60.
204 Vide Document A-K-62.
205 Ivars, Andreu. OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. 

Reedició coordinada per Pere Santonja en Andreu Ivars. OFM. El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cul-
tura). 1989, p. 87.

206 Vide Document A-K-64.
207 Vide Document A-K-65.
208 Ivars, Andreu. OFM. Dos creuades valenciano-mallorquines a les costes de Berberia. 

València. Imprenta de Olmos y Luján, p. CXXIX-CXXXII.
209 -Cruselles, José María. “La política educativa del Consell de Valencia antes de la fun-

dación de la Universidad”. Pedralbes, 13 (1993[1994] 1 i 2= Tercer Congrés d’Història 
Moderna de Catalunya) II. 387-94.

 -Teixidor y Trilles, Josep. OP. Estudios de Valencia. València. Universitat de València 
(Secretariat de Publicacions). 1976. 357 (17, 107, 137-142).
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El procés s’inicià mitjançant un acord del Consell de València de 27 de 
setembre de 1399210. Amb aquest acord, es parla que s’havia establert una 
comissió, de la qual formaven part, a més d’Eiximenis, Pere Català (diu 
que “llicenciat en decrets”), Francesc Tallat (“llicenciat en lleis”) i Salva-
dor Ferrando, notari. El fet d’aparèixer Eiximenis anomenat en primer lloc, 
podria fer pensar que tenia una certa preeminència dins d’aquest òrgan. 
L’esmentada comissió havia redactat uns estatuts, que foren presentats al 
Consell de València, el qual els va donar el vistiplau. S’acordà, però, presen-
tar-los als jurats i als advocats pensionats de la ciutat perquè els analitzaren.

L’any següent, amb data del 31 d’agost de 1400, els jurats de València 
convocaren un debat públic entre els partidaris i els detractors d’aquests 
estatuts, i al final s’establí que anaven contra fur i, en vista d’això, es re-
vocaren, ja que havien estat aprovats en teoria l’any anterior211. Aquesta 
revocació fou confirmada pel Consell General de València el 15 de setembre 
de 1400212.

L’estat de les escoles a la ciutat de València no devia ser bo, ja que en 
un acord del Consell de València del 2 de juny de 1403 s’especifica que les 
escoles de gramàtica de la ciutat de València funcionen malament (s’hi diu 
textualment que van a redolons), i que d’ara en avant s’examinaran els 
mestres per part dels jurats. S’hi convida al capítol de la Seu a fer una cosa 
semblant213. Amb data del 25 d’abril de 1405 es parla de nou del fet de les 
escoles en el Consell de València, i s’hi assenyala que se l’encomanarà a Sal-
vador Ferrando (qui havia format part de la comissió redactora dels esta-
tuts de 1399, on també estava integrat Eiximenis)214. El 13 d’agost de 1407 
torna a eixir el tema en el Consell de València, i es parla de la necessitat de 
comprar un alberg per a ús de les escoles de la ciutat, però es prorroga la 
decisió, perquè es diu que tal compra d’edifici s’havia de tractar primer amb 
els obrers de murs i valls215.

I arribem així al 28 de febrer de 1410, data en què es torna a nomenar 
una comissió per a redactar uns estatuts per a les escoles de la ciutat de 
València. Eiximenis havia mort un any abans, però hi consta Salvador Fe-
rrando, qui havia format part de la primera comissió el 1399 i, per tant, n’és 
un lligam clar216.

210 Vide Document A-K-66.
211 Vide Document A-K-67.
212 Vide Document A-K-68.
213 Vide Document A-K-72.
214 Vide Document A-K-76.
215 Vide Document A-K-80.
216 Vide Document A-K-84.
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Els estatuts veieren la llum finalment el 5 de gener de 1412, consensuats 
amb el bisbat de València217.

Aquests estatuts, això no obstant, no tingueren eficàcia, a causa de di-
verses raons i circumstàncies, i la tan desitjada unificació de les escoles de la 
ciutat de València, malgrat tot, no es produí fins a la instauració de la Uni-
versitat de València el 1492218. És per això que podem afirmar obertament 
que aquests estatuts —dels quals es pot assegurar que tenen una empremta 
de Francesc Eiximenis detectable en diversos aspectes219— són l’antecedent 
més directe de la Universitat de València.

4. Retir de la vida pública i dedicació a la vida religiosa (1402-1408)

Allò més destacable del darrer període d’Eiximenis a València, és, sens 
dubte, la seua gradual desaparició de la vida pública, ja siga per ancianitat, o 
per una accentuació de la seua dedicació i interès per temes espirituals i àd-
huc místics, ja perceptible en l’anterior període. Tot això unit, evidentment, a 
la seua dedicació plena a la vida religiosa, com a frare franciscà. És en aquest 
període quan escriu les dues obres que podem considerar com a més espiri-
tuals i personals (i, segons el parer d’alguns, més belles estèticament): la Vida 
de Jesucrist en valencià i el Psalterium alias Laudatorium en llatí.

4.1. Reducció de les relacions amb les autoritats municipals valen-
cianes

Un altre detall de la retirada de la vida pública d’Eiximenis en aquest 
període és el fet que trobem poques notícies d’ell relacionades amb les auto-

217 Vide Document A-K-85.
218 Cruselles, José María. Op. cit., p. 392-4.
219 Per exemple, quan diu que el mestre quolibet anno legat aliquum librum de logica in 

quo sint compilate breviter et utiliter materie logice secundum quod istis temporibus 
communiter pertractantur per magistros Parisius et Oxonie [qualsevol any llija algun 
llibre de lògica en el qual estiguen compil·lades breument i útilment matèries lògiques 
segons el que en aquests temps es tracta pels mestres a París i Oxford]. Podem pensar 
que, a la València de llavors, l’única persona que podia haver estudiat en ambdues 
universitats, i per tant conèixer la seua importància i les seues novetats, era el nostre 
menoret. D’altra banda, la referència a la lògica fa pensar de seguida en l’interès cien-
tífic de l’escola franciscana. Eiximenis, així mateix, segons l’inventari dels llibres que 
es va fer en el moment de la seua mort, posseïa diversos volums de lògica, i bàsicament 
de mestres d’Oxford: Summa Logicae de Guillem d’Ockham, Logica de John Hunt-
man (Johannes Venator Anglicus) o unes Quaestiones logicales (d’autor no identificat) 
(Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 282-286).
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ritats municipals de la València medieval, ço que no ocorria, ni de bon tros, 
en els anys anteriors.

En aquest sentit, els abundants subsidis i dons que rebia abans per part 
d’aquestes autoritats, ara resten reduïts a la mínima expressió. Durant 
aquest període només en tenim notícia de tres casos:

1. El primer subsidi està datat el 15 de desembre de 1402, i consisteix en 
una peça de drap burell a obs de son vestir220.

2. El segon du per data el 4 de gener de 1404, i consisteix en dues peces 
de drap burell221. L’acord del Consell de València s’executà el 10 de gener 
de 1404222.

3. El tercer subsidi és del 12 de febrer de 1407, i consisteix en una peça 
de drap burell també a obs de un àbit per reverència de Déu223.

Tal com hem vist, les tres donacions consisteixen en el mateix: peces de 
drap burell. El drap burell era una tela cara, però, en qualsevol cas, aques-
tes donacions estan molt lluny de les quantitats de diners que Eiximenis va 
rebre en lliuraments anteriors. A més, com també es pot veure, les tres estan 
relativament espaiades en el temps. Sembla, doncs, com si foren donacions 
honorífiques, reconeixements per part del Consell de València a un perso-
natge de prestigi en la ciutat i Regne de València, que en temps anteriors 
tant els ajudà, i que ara a més devia ser ja prou ancià.

4.2. Fundació del convent de Sant Esperit de Gilet

En aquest quart període, sens dubte, allò més destacable en la biografia d’Ei-
ximenis, i que per descomptat li requerí més energies, fou la seua tasca de co-
fundador, juntament amb la reina Maria de Luna, esposa de Martí l’Humà i filla 
espiritual seua (no debades a ella dedicà Eiximenis una de les seues obres, l’Sca-
la Dei, com analitzarem amb més detall)224, del convent franciscà observant de 
Sant Esperit de Morvedre, al terme municipal de Gilet, prop de Sagunt225. La 

220 Vide Document A-K-71.
221 Vide Document A-K-73.
222 Vide Document A-K-74.
223 Vide Document A-K-78.
 En aquest darrer cas s’explica un poc més per què se li fa aquesta donació: per esguart 

de moltes singulars obres bones que fa a la cosa pública, en preÿcacions e en altres in-
struccions de bona doctrina.

224 Aquesta dedicatòria la reproduïm en el document B-J-1.
225 Agulló, Benjamín. OFM. “Fundación y dotación del convento de Santo Espíritu del 

Monte (Valencia)”. AIA, XLII. 1982. 125-143.
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devoció d’aquesta reina a l’orde franciscà cal també emmarcar-la en el francis-
canisme tradicional de la casa reial d’Aragó226.

226 Pou i Martí, Josep. OFM. Op. cit., p. 507-508.
 En concret, fent referència al ja esmentat infant Pere d’Aragó, ens diu això J. Pou: 

“Nuestro Infante había bebido a los pechos de su madre, doña Blanca, hermana de San 
Luis, Obispo de Tolosa, la devoción a san Francisco, y no pocas demostraciones del 
mismo amor seráfico había visto en su padre, Jaime II, hermano de santa Isabel de Por-
tugal (…); devoción que había aprendido ya de su abuelo Jaime I y de su padre Pedro 
III, e imitado de su madre, Constancia, hija de santa Clara, después de ser reina, y de su 
hermano el rey Alfonso III, que quiso recibir moribundo el hábito del Seráfico Patriarca 
y dormir con sus hijos el sueño de los justos. Alfonso IV, hermano de nuestro Infante, 
había imitado al morir en 1336 el ejemplo de su tío homónimo, y la misma devoción 
había observado nuestro Infante en sus madrastras doña María, segunda mujer de Jai-
me II, y doña Elisenda de Moncada, cuarta esposa del mismo, fundadora del magnífico 
monasterio de santa Clara de Pedralbes en Barcelona, donde murió y está enterrada, 
y de una manera especial había visto cómo otro hermano suyo, esto es, don Juan, ar-
zobispo de Toledo y más tarde de Tarragona y Patriarca de Alejandría, distinguía a los 
Menores con cariño verdaderamente paternal”.

 També se’ns parla en la mateixa obra del franciscanisme de la branca mallorquina de la 
casa d’Aragó (p. 236-237): “Pocas familias Reales habrá que hayan tenido tan íntimas 
relaciones con la Orden Franciscana como la de Mallorca en su brevísimo reinado. 
Doña Sancha, hija de Jaime I de esta Casa y mujer del rey Roberto de Nápoles, en una 
carta ditirámbica que en 1334 dirigió a los Minoritas reunidos en Asís con ocasión del 
Capítulo general y de la Indulgencia de la Porciúncula, para demostrar que ella podía 
ser llamada verdadera madre y protectora de esta Religión, alega los méritos de su 
familia para con los hijos del Seráfico Patriarca. “Habéis de saber, dice, carísimos her-
manos míos, que el Señor hizo que yo naciera de tal estirpe y prosapia, que mi señora 
madre fuese Dª Esclaramunda, reina de Mallorca, de santa memoria, hija verdadera del 
bienaventurado Padre San Francisco. Quiso también la Majestad divina que yo fuese 
hermana de Fr. Jaime de Mallorca, que siendo primogénito renunció a la corona por 
amor a San Francisco, entrando en su Religión. Hizo también la altísima clemencia que 
yo fuese del linaje de la Bienaventurada Isabel, reina de Hungría, hija verdaderamente 
devota de nuestro Padre San Francisco y madre de la Religión, la cual fue hermana de 
mi abuela, la madre de mi señor y padre, el rey D. Jaime de Mallorca”.

 La piadosa Reina sigue refiriendo en su carta las pruebas de amor franciscano dadas 
por la familia de su marido, o sea de Anjou; pero respecto a la suya aún podría aña-
dir que su padre era el grande protector de Raimundo Lulio y de los Franciscanos de 
Mallorca, cofundador del célebre Colegio de Miramar, que su hermano mayor era el 
Infante D. Felipe, cuyo amor a la pobreza de la Orden le llevó a extremos inconcebibles; 
(…) y finalmente, podía gloriarse de que su sobrino el Infante D. Fernando de Mallorca 
hubiese emitido el voto de entrar en la Orden de San Francisco y de observar literal-
mente su Regla y el Testamento”.

 I en la mateixa obra (p. 177 n. 75), en fi, se’ns parla, encara que siga per damunt, del 
franciscanisme de l’altra branca de la casa d’Aragó, la de Sicília: “Waddingo (Annales, 
an. 1318, num. XXXIX, t. VI, pág. 326) escribe que Fadrique [Frederic II de Sicília] fue 
devotísimo de la Orden Franciscana, como toda la Casa Real de Aragón. (…) Hermana 
de ambos [Frederic II de Sicília i Alfons III d’Aragó] fue la excelsa reina de Portugal, 
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Aquest convent fou un dels primers de l’observança franciscana a la Co-
rona d’Aragó. Eiximenis ja havia vist amb bons ulls aquesta reforma més 
rigorista franciscana227 feia temps, com demostra un document de l’1 de 
març de 1391 emès a València, on fra Ramon Esperandéu, franciscà, procu-
rador dels framenors de l’eremitori de la vall de Xelva (un dels primers de 
l’observança franciscana a la Corona d’Aragó), confessa haver rebut de Gil 
Sánchez de Montalbán, en tant que procurador i per manament del carde-
nal Pero de Luna, dotze florins d’or d’Aragó, que l’esmentat cardenal havia 
concedit a aquella comunitat a precs de mestre Francesc Eiximenis228. No-

Santa Isabel, terciaria franciscana. Murieron clarisas profesas doña Leonor, mujer de 
D. Fadrique, sus dos hijas Catalina y Margarita, sus dos nietas Constancia y Eufemia y 
otras princesas de su parentela. (…) D. Fadrique, después de haber vivido tan íntima-
mente unido a la Orden, murió en 1337 y fue amortajado con su hábito (Bartolomé de 
Pisa, De Conf., l. c., pág. 348). Eligió su sepultura en el convento minorítico de Barce-
lona (…); disposición que no se cumplió”.

227 Lázaro Iriarte, OFM, ens explica molt bé com sorgí aquest moviment: “Luego del pon-
tificado de Juan XXII, por reacción contra el “conventualismo” de la comunidad y 
debido al tedio de las implicaciones públicas, comenzaron a aparecer en Italia, España 
y Francia diferentes grupos que aspiraban a la observancia integral de la regla. Había 
quedado latente el fermento de las aspiraciones de los espirituales y sus ideas de “refor-
ma”“ (Op. cit., p. 104). El mateix autor ens explica l’èmfasi rigorista que aquest movi-
ment posa en la pobresa: “Casi siempre la “observancia regular” significa compromiso 
de guardar la regla según las declaraciones pontificias. (…) La pobreza estrecha en edi-
ficios, vestidos, viajes, dinero, está siempre en el centro del programa de vida” (Ibidem, 
p. 111).

228 Vide Document A-B-1.
 El llavors cardenal Pero de Luna havia visitat València l’any anterior, amb data de 13 

d’agost de 1390, i la ciutat li féu generós donatiu (AMV. Manual de consells. A-19, f. 
159r-160r):

 [F. 159r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº. nonagesimo, die sabbati, de mane,.XIII. 
mensis augusti, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 159v] E feta la dita electió, com fos proposat e raonat en lo dit Consell, si e qual 
present o do seria fet per la dita Ciutat al reverent senyor don Pedro de Luna, [F. 160r] 
Cardenal d’Aragó, lo qual és legat de la sancta ecclésia de Roma en Espanya, e era ven-
gut en la present Ciutat, no per necessitat de sa legació, mas per visitar la Ciutat dessús 
dita, en la Seu de la qual havia haüts e havia notables beneficis. Car jassia en lo prop 
precedent Consell fos dit que li fos fet present de viandes, emperò molts del present 
Consell eren e foren de intenció que tal present de viandes no·s convenia, ans mellor e 
major. E haüd sobre açò parlament, plagué al dit Consell que per observar l’estatut del 
Consell parlant d’aquesta matèria, que açò fos mès en escrutini segons forma del dit 
estatut, lo qual aquí fo lest. E axí fo fet, e seguí·s que exseguits en secret e a part los vots 
de cascú del dit Consell, la major part hoc e aquí lo tot del dit Consell dixeren que al dit 
senyor Cardenal fos fet do per de la Ciutat de vexella d’argent daurada en o d’aquelles 
formes o obratges que seria vist als dits jurats, tro en preu o valor de cinch-cents florins 
d’or d’Aragó, pagadors per lo clavari de la dita Ciutat de la peccúnia comuna d’aquella, 
e axí fo concordat per tot lo dit Consell aprés la publicació dels dits vots.
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tem de pas com ací ens trobem a Eiximenis col·laborant amb Pero de Luna, 
futur papa Benet XIII, la qual cosa demostra la llunyana amistat d’ambdós 
personatges, així com el seu comú interès pel moviment de l’observança 
franciscana.

a) Institució jurídica del convent

En l’abundant documentació de què disposem respecte a la fundació i 
la dotació d’aquest convent, no sempre apareix el nom d’Eiximenis. Però 
tenint present que la reina Maria era en bona mesura filla espiritual seua, i 
el zel amb què Eiximenis feia totes les coses, no podem deixar de pensar que 
ell estigué darrere de tot el procés.

La primera notícia que tenim en relació amb la fundació d’aquest con-
vent és del 31 de gener de 1402, data en què se’ns indica que les senyores del 
lloc de Gilet, Jacmeta de Poblet i la seua filla primogènita Joana, coneixent 
els desitjos de la reina Maria de fundar un convent a la vall de Toliu, al 
terme de Gilet, li fan generosa donació per escriptura signada a Borriana229.

El primer document que ens assenyala directament la voluntat de la rei-
na Maria de Luna d’afavorir la fundació del futur convent de Sant Esperit 
a Gilet és una carta escrita a València i adreçada al papa Benet XIII, amb 
data del 22 de maig de 1402, en què la reina Maria de Luna suplica al papa 

229 Vide Document A-D-64, del qual parlarem més avant, i que en realitat tracta de la 
donació de la vall de Toliu per part de la reina Maria al convent edificat pels frares de 
Sant Esperit en aquesta vall.

 Respecte a aquesta donació per via notarial del 31 de gener de 1402, se’ns diu això: 
“Et quod quidem monasterium cum solo seu patio in quo est positum seu construc-
tum, ecclesiam, claustra et domos ac edificia universa, cum ortis, introitibus, exitibus, 
fontibus, arboribus, juribus et pertinentiis universis prout melius competunt nobis vi-
gore donacionis facte nobis ex inde per Jacmetam de Poblet, uxorem Petri Guillelmi 
Cathala, quondam, militis, et Johannetam filiam conjugum predictorum et eiusdem 
patris sui universalem heredem cum publico instrumento facto in posse fidelis scriptoris 
nostri Anthonii Valls, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacio-
nem suam in villa Burriane, die XXXI. januarii anno a nativitate Domini Mº CCCCº 
secundo…” (I [considerants] que certament el monestir amb el seu sòl o pati en què està 
posat o construït, l’església, els claustres i cases i tots els edificis, amb els horts, entrades, 
eixides, fonts, arbres, segons els drets pertinents ens pertanyen per vigor de donació feta 
a Nós des de llavors per Jaumeta de Poblet, dona de Pere Guillem Català, cavaller, i 
Joaneta, filla dels cònjuges predits i hereva universal de son pare amb públic instrument 
fet en poder del fidel escrivà nostre Antoni Valls, per autoritat règia notari públic per 
tota la terra i dominació seua, a la vila de Borriana, en el dia XXXI de gener de l’any 
de la nativitat del Senyor M CCCC segon…).
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Benet XIII que concedisca una butlla amb amples facultats i privilegis per a 
fundar un convent de franciscans a la vall de Toliu, prop de Sagunt230.

La butlla fundacional (Eximiae devotionis affectus) arribà poc més tard, 
el 16 d’agost de 1403231. Aquesta butlla concedia àmplies facultats en la 
fundació a Francesc Eiximenis: s’hi diu que els primers guardians i vicari 
del convent seran elegits per la reina i Eiximenis de comú acord232. Aquests 
privilegis els confirmaria encara el papa Martí V el 6 de desembre de 1419, 
mitjançant la butlla Humilibus et honestis233.

Podem dir que el procés jurídic fundacional conclou amb un document 
notarial escrit a València el 21 d’octubre de 1404, on la reina Maria de Lu-
na fa solemne donació als frares de Sant Esperit del convent que per a ells 
ha edificat a la vall de Toliu, amb totes les seues pertinences, i els assigna 
una renda anual de 5.000 sous reials de València. Entre els testimonis apa-
reixen els franciscans Francesc Eiximenis i Bertomeu Borràs234. De manera 

230 Vide Document A-D-54.
231 Vide Document D-5.
232 Aquest és el tenor literal de la butlla pel que respecta a Francesc Eiximenis: “Nos igitur, 

de hiis certam notitiam non habentes ac cupientes praefatam reginam attollere in hac 
parte, eius supplicationibus inclinati, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, 
quatenus, si est ita, auctoritate nostra statuas et ordines, quod gardianus et vicarius in 
dicta domo vice prima deputandi de voluntate et consensu ipsius reginae per dilectum 
filium Franciscum Eximini eiusdem ordinis professorem, magistrum in theologia, vel 
alium, quem ipsa ad hoc elegerit, deputentur ac ipsorum gardiani et vicarii successores 
per fratres dictae domus aut eorum maiorem partem de triennio in triennium (alias 
tamen canonice) eligantur” [Nós, per tant, no havent certa notícia sobre això i desitjant 
exalçar la dita reina en aquesta part, inclinats per les seues súpliques i per la teua fra-
ternitat [del llavors bisbe de València, Hug de Llupià, a qui va adreçada la butlla], per 
escrits apostòlics manem que, si és d’aquesta manera, per la nostra autoritat determinés 
i ordenés, que el guardià i el vicari en aquesta casa primera, siguen designats de voluntat 
i consens de la reina pel seu dilecte fill Francesc Eiximenis, professor del mateix orde, 
mestre en teologia, o altre que la reina per a això elegira, i que els successors del guar-
dià i el vicari primers siguen triats pels germans d’aquesta casa o la seua major part de 
trienni en trienni (d’altra manera no obstant canònicament)].

233 Vide Document D-9.
 I encara disposem d’una executòria de la butlla Eximiae devotionis affectus, que és la 

butlla fundacional del convent de Sant Esperit, com hem vist, i que apareix reproduïda 
en aquest document, amb data de l’11 de febrer de 1432 (vide Document A-L-16).

234 Vide Document A-D-64.
 En l’Arxiu del Regne de València hi ha una còpia d’aquest document, que consisteix 

en un trasllat notarial estès a Sagunt, el 8 de setembre de 1457 [Document A-L-17]. 
Encara després de la mort de la reina Maria, el rei Martí es preocupà perquè aquest 
convent tinguera tal renda assignada. Així ho demostra un altre document de l’Arxiu 
del Regne de València [Document A-L-18], que és un trasllat notarial de 19 de gener 
de 1461 d’un altre document amb data del 7 d’abril de 1407. En el document original 
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paral·lela a aquesta donació, amb igual data, i escrit també a València, dis-
posem d’un document amb el qual la reina Maria de Luna notifica a tots 
els que tinguen algun dret a la demarcació de la vall de Toliu, en la qual 
ha fundat un convent de Frares Menors, que li ho exposen dins de 30 dies, 
passats els quals caducaran els drets de particulars a la vall235.

b) Dotació del convent

El procés de dotació del convent de Sant Esperit començà paral·lel a la 
seua fundació jurídica, i podem dir que durà pràcticament fins a la mateixa 
mort de la reina Maria el desembre de 1406.

D’aquesta manera, el 17 d’octubre de 1402 ja es va emetre un docu-
ment escrit a València, mitjançant el qual la Reina Maria de Luna mana a 
Jaume Pastor, administrador de la seua Reial Cúria, perquè pague els 32 
florins que costà el missal per al convent de Sant Esperit i que ell donà a Fr. 
Francesc Eiximenis, perquè aquest el duguera al mateix convent236. Aquesta 
donació es materialitzarà el mes següent237.

Veiem, doncs, que poc després de la donació de les senyores de Gilet de la 
propietat per a edificar el convent, el 31 de gener de 1402, ja devia haver-hi 
una xicoteta comunitat instal·lada. Veiem de pas la presència del nostre me-
noret, també en aquest segon procés de dotació del convent, d’altra banda 
necessari, després de la seua institució jurídica.

Com es podrà observar, en tot aquest procés les donacions al convent 
per al seu proveïment provenen majoritàriament de l’administració reial. 
Veiem així com la reina Maria es prengué aquesta fundació com a cosa ben 
pròpia. En les següents etapes d’aquesta dotació, tornem a trobar de tant en 
tant Francesc Eiximenis:

d’aquesta darrera data, el rei Martí, com a marmessor del testament de la seua dona, la 
reina Maria, fa una donació al convent de Sant Esperit de 5.000 sous anuals de renda 
sobre els impostos reials de la vall d’Almonacid. També afegeix 500 sous més sobre les 
rendes reials de Paterna, que els deixà com a almoina la reina fundadora per als vestits, 
alimentació i obres a realitzar en tal convent.

 Prèviament a aquesta solemne donació, però, el rei Martí havia emés un document on 
feia donació de tota la vall de Toliu a la reina Maria, amb data del 3 de març de 1404 
(Agulló, Benjamí. OFM. Op. cit., p. 130).

235 Vide Document A-D-65.
236 Vide Document A-D-56.
237 Vide Document A-D-57.
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1. El novembre de 1402 es lliuren 35 florins d’or a fra Bertomeu Borràs 
per a comprar tarongers, llimeres i altres arbres fruiters per a l’hort del con-
vent de Sant Esperit238.

2. El dia 11 de juny de 1404, en document escrit a València, la reina Ma-
ria de Luna mana a Berenguer Martí que lliure a fra Bertomeu Borràs 150 
florins d’or d’Aragó perquè no passe necessitat el convent de Sant Esperit239.

3. L’agost de 1404 es fa un lliurament de 2.680 sous per a un pal·li i al-
tres ornaments del convent de Sant Esperit240.

4. El 17 de setembre de 1404, des de València, la reina Maria de Luna 
mana a Berenguer Martí que lliure 150 florins d’or a Bertomeu Borràs per 
a la sustentació i altres necessitats dels frares del convent de Sant Esperit241.

5. L’octubre de 1404, l’administració reial fa un lliurament de 274 sous 
barcelonins a l’orfebre Jaume de Veta per a un encensari d’argent amb des-
tinació al convent de Sant Esperit242.

6. L’octubre de 1404, l’administració reial fa una almoina de 250 florins 
d’or a fra Francesc Eiximenis per a satisfer les necessitats locals dels frares 
del convent de Sant Esperit243.

7. El 4 de desembre de 1404, des de Sagunt, la reina Maria de Luna 
mana a Francesc Berenguer, ciutadà de Sagunt, que es cobre els 3.000 flo-
rins d’ors que havia invertit, a precs seus, en les obres del convent de Sant 

238 Vide Document A-D-58.
239 Vide Document A-D-59.
 Aquest és un altre generós donatiu que està proper a la, diguem-ne, constitució jurídica 

oficial del convent el 21 d’octubre d’aquest any. Tenint present que Bertomeu Borràs 
tingué també un paper important en aquesta fundació, podem dir que també això seria 
una mena de donatiu fundacional.

240 Vide Document A-D-60.
241 Vide Document A-D-62.
 Poc abans d’aquesta donació, tenim una almoina reial a Francesc Eiximenis de 10 flo-

rins per a vestir pobres (vide Document A-D-61). És això una altra mostra de l’afecte 
que sentia la reina pel nostre menoret, i al mateix temps de la seua profunda pietat i 
caritat, en les quals coses estava influïda sens dubte pel nostre menoret.

242 Vide Document A-D-63.
243 Vide Document A-D-66.
 És un donatiu d’una quantitat bastant considerable. Notem a més com es fa aquest 

donatiu un dia després del que podem considerar document fundacional del convent 
de Sant Esperit (vide Document A-D-64), mitjançant el qual la reina Maria de Luna fa 
solemne donació als frares de Sant Esperit del convent que per a ells ha edificat a la vall 
de Toliu, amb totes les seues pertinences, i els assigna una renda anual de 5.000 sous 
reials de València. Podríem dir, doncs, que aquesta donació seria una mena de capital 
fundacional del convent.
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Esperit244. El mateix mes l’administració reial fa una almoina de 60 florins 
d’or al guardià del convent de Sant Esperit245. Aquest mateix mes, en fi, 
l’administració reial fa una almoina de 10 florins d’or a Francesc Tosquella 
per les pèrdues que ha tingut en la confecció del cor de fusta del convent de 
Sant Esperit246.

8. El 21 de març de 1405, en document emès a Barcelona, la reina Maria 
de Luna faculta el procurador del convent de Sant Esperit, Francesc Beren-
guer, perquè reta comptes solament al guardià del convent dels 5.000 sous 
anuals concedits als frares del dit convent, sobre les rendes i emoluments de 
la vall d’Almonacid247.

9. L’octubre de 1405, l’administració reial fa un lliurament de 66 sous 
barcelonins per les despeses d’ornamentació dels frontals, dalmàtiques, ca-
pes, estoles i manoples del convent de Sant Esperit248.

10. El dia 1 de desembre de 1405 ens trobem amb diversos documents 
relatius a aquesta dotació per part de l’administració reial. En un d’ells, es 
notifica a Jaume Pastor, administrador general de la cort de la reina, el que 
es deu a Pere Marçal, cambrer seu, per les compres que ha fet, per mana-
ment de la reina, entre les quals figuren algunes teles per a ornaments del 
convent de Sant Esperit249. En un altre, es notifica a Francesc Foix que es 
deu a Pere Marçal, cambrer de la reina, 1.060 sous, 3 diners barcelonesos, 
pels ornaments que el rei ha donat a la reina per a ús del convent de Sant 
Esperit, juntament amb altres ornaments que ha comprats la reina250. En un 
altre, al capdavall, s’hi fa saber a Francesc Foix que es deuen a Pere Marçal, 
cambrer de la reina, 140 sous barcelonesos per 80 lliures de candeles de 
cera, comprades per manament de la reina, i enviades al convent de Sant 
Esperit251.

11. El desembre de 1405, l’administració reial fa un lliurament de 26 
sous a compte de diversos ornaments i pal·lis de tela d’or i de seda, amb 
destinació al convent de Sant Esperit252.

244 Vide Document A-D-68.
245 Vide Document A-D-69.
246 Vide Document A-D-70.
247 Vide Document A-D-73.
248 Vide Document A-D-74.
249 Vide Document A-D-77.
250 Vide Document A-D-78.
251 Vide Document A-D-79.
252 Vide Document A-D-80.
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12. El setembre de 1406, l’administració reial fa un lliurament de 95 
sous per a la compra d’una aixeta de coure, amb destinació a un aljub del 
convent de Sant Esperit253.

Veiem, doncs, com la reina Maria tingué una dedicació especial a la do-
tació d’aquest convent, i com Eiximenis, bé que intermitentment, continua 
apareixent al llarg d’aquest procés. D’aquesta manera, tenim notícia d’una 
entranyable carta de la reina al nostre menoret, escrita a Barcelona i amb 
data de 12 de juliol de 1406, en què s’encomana a les seues oracions i a les 
dels frares de Sant Esperit, i els promet una visita254. Cal destacar que la 
carta va ser escrita mentre la reina estava malalta.

Maria de Luna moriria uns mesos després, precisament prop del con-
vent, a Vila-real, el 29 de desembre de 1406255. Francesc Eiximenis l’assistí 
espiritualment en les seues darreres hores, com ens ho indica una carta del 
rei Martí, escrita a València i amb data de 28 de desembre de 1406256. La 
reina va traspassar unes hores després, de manera que el 30 de desembre de 
1406 arribà a València la notícia de la seua mort i es va decretar el funeral 
pertinent257.

253 Vide Document A-D-85.
254 Vide Document A-D-84.
255 D. A. Dietari del Consell antich barceloní. V.I. Barcelona. Impremta d’en Henrich y 

companyia. 1892, p. 147.
 Sabem fins i tot l’hora en què expirà: les dues de la matinada.
256 Vide Document A-D-87.
257 Vide Document A-K-77.
 Uns dies abans, l’1 de desembre de 1406, havien arribat també noves a València de la 

mort de la darrera de les dones de Pere el Cerimoniós, Sibil·la de Fortià (AMV. Manual 
de consells. A-23, f. 112v-113r):

 [F. 112v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. sexto, die mercurii, mane, intitulata 
prima mensis decembris, in Civitate Valentie convocat Consell públich…

 [F. 113r] En lo qual consell feta anunciació que la molt alta senyora dona Sibília [F. 
113v] dita reyna, muller que fon del molt alt senyor rey en Pe[re], pare e antecessor del 
molt alt senyor en Martí, per la gràcia de Déu rey e senyor nostre, era passada d’aques-
ta vida en la Ciutat de Barcelona, de la qual mort lo dit senyor havia haüt soptós e 
subiran desplaer no sens raó; e que de son voler era que per ànima de la dita senyora 
fos feta solemne remembrança de offici divinal, servades exèquies segons covenia a la 
honor del stat reyal; lo present Consell, atteses les dites coses e que la dita senyora era 
estada humil, piadosa, e dotada de moltes virtuts, protectora e defenedora de la Ciutat 
de Valèntia, provehí, volch e del·liberadament concordà que a messió de la Ciutat fos 
fet en la Ciutat de València un solemne aniversari per ànima de la dita Senyora, he·y fos 
donat un bell e ricós drap d’aur, e cremassen a laor de Déu cent brandons durant l’offici, 
e que los honrats jurats, e lo justícia civil, e lo síndich de la Ciutat, e los verguers fossen 
vestits de sengles gramalles e capons de drap negre per dol. Però si lo senyor rey fahia 
fer segons se dehia, que faria l’aniversari fora la Seu, he·y covidava los jurats, en tal 
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c) Sobre la qüestió del boalar

El boalar és un tros de terra on pasturen els bous258. Per a establir els límits 
de la propietat del convent de Sant Esperit i a fi que pogueren pasturar lliure-
ment els ramats del convent, per document escrit a València i amb data del 12 
de novembre de 1404, la reina Maria manà a Francesc Berenguer que proce-
dira a establir personalment, amb mollons de pedra, el boalar del convent259.

No obstant això, aquesta qüestió va arribar a ser conflictiva. Dona Jau-
meta de Poblet, senyora de Gilet, que havia fet donació tan generosa al prin-
cipi, al·legà certs drets que posseïa dins dels límits del boalar del convent 
de Sant Esperit, en concret en un paratge anomenat la Vidriera. El conflicte 
passà per diverses vicissituds. Primer intervingueren els jurats de València, 
els quals el 10 de desembre de 1404 donaren aprovació a l’amollonament 
fet per dos dels seus conjurats, Andreu Castellà i Pere Bertran260. Després es 
va recórrer a la mediació d’uns tercers261.

La resolució final començà amb un document emès a Barcelona el 14 
de març de 1405, pel qual la Reina Maria de Luna manà al governador de 
València que fera una taxació del just preu que tenia a la vall de Toliu la 
dona de Pere Guillem Català, senyor del lloc de Gilet, a fi d’adquirir tal dret 
i d’evitar les vexacions que rebien els frares del convent de Sant Esperit per 
part d’ella262. En un altre document amb data del 28 d’octubre de 1405, la 
reina Maria escriu a Berenguer Martí perquè presente unes cartes que ha 
escrites, ella i el rei Martí, al governador del Regne de València, sobre el plet 

cas, los dits jurats, si bé·ls era vist, se lexassen de haver e donar lo dit drap e brandons 
o ciris, com lo dit Consell tregués, e axí fon dit que seria assats satisfet a la honor del 
senyor rey, que ell fahent l’aniversari daria drap e draps d’or llà on se fes l’aniversari, 
e faria cremar ciris en gran nombre segons fon fet e covench a son estat reyal, en lo 
monestir de la església de sent Vicent fora València.

 Consta que la primera sepultura de la reina Maria de Luna fou el monestir de sant 
Vicent de la Roqueta, a la ciutat de València (vide Document A-K-79). Segons indica 
un dels seus documents testamentaris (Document A-D-88), les seues restes foren tras-
lladades posteriorment al monestir de Poblet: Et quod pro translatione corporis dicte 
illustris regine fienda ad monasterium Populeti erat nobis summe necessarium habere 
diversas peccuniarum quantitates ad premissa satisfaciendum (I que per a la realització 
de la translació del cos de la dita il·lustre reina al monestir de Poblet era a nosaltres 
necessari tenir diverses quantitats de diners per a poder satisfer tal trasllat).

258 Definició segons l’edició en línia del Diccionari Català-Valencià-Balear: http://dcvb.
iecat.net/

259 Vide Document A-D-67.
260 Vide Document A-K-75.
261 Agulló, Benjamí. OFM. Op. cit., p. 139-41.
262 Vide Document A-D-72.

http://dcvb.iecat.net/
http://dcvb.iecat.net/
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del boalar del convent de Sant Esperit, i perquè el mateix Berenguer Martí 
fera les actuacions en aquest plet que estimara pertinents263.

Aquesta taxació es va fixar en 10 florins d’or, que foren abonats el 12 de 
maig de 1406264. Encara en un altre document emès a Barcelona el 25 de 
setembre de 1406, la reina Maria escriu al mestre racional per a manar-li 
que pague a Berenguer Martí 25 florins d’or, que aquest ha pagat per certa 
causa del boalar del convent de Sant Esperit, entre els seus procuradors i 
altres senyors265. Potser en aquest context cal inserir un document que hi ha 
a l’Arxiu del Regne de València (Pergamins Reials núm. 33), amb data del 
16 de juliol de 1406. En aquest document, estès al mateix convent de Sant 
Esperit, es documenta la presa de possessió de la vall de Toliu per part de 
Martí de Pomar, procurador de la reina Maria, en nom seu. En aquest do-
cument n’hi ha inclosos altres dos. El primer és una carta de Martí I (datada 
a València el 14 de juliol de 1406) al Governador del Regne de València 
perquè ordene que es faça tal presa de possessió. L’altre és una carta de la 
reina Maria de Luna (datada a Barcelona el 18 de setembre de 1405), en 
què nomena Martí de Pomar com a procurador seu perquè realitze tal presa 
de possessió de la vall de Toliu en el seu nom266.

Amb això podem dir que s’acaba el plet oficialment (com a mínim es-
tant encara en vida la reina Maria). Però el conflicte i les reclamacions dels 
successors de Na Jaumeta de Poblet sorgiren de manera intermitent al llarg 
dels anys, i podem afirmar que no s’acabaren fins a la mateixa exclaustració 
del convent267.

4.3. Relació amb Martí I durant aquest període

En el transcurs d’aquests anys, Eiximenis no sols tingué una relació fluï-
da amb la reina Maria, ans també amb el seu marit el rei Martí, amb qui ja 
havia mantingut, així mateix, un tracte fluït en períodes anteriors, com ja 
hem anat apuntant en diversos apartats d’aquest treball268.

263 Vide Document A-D-76.
 Amb igual data tenim un altre document, en què la reina escriu al mateix Eiximenis 

contant-li les malalties que està passant, i li demana que pregue, i faça pregar els frares 
i les persones que conega, per ella (vide Document A-D-75).

264 Vide Document A-D-83.
265 Vide Document A-D-86.
266 Vide Document A-L-12.
267 Agulló, Benjamí. OFM. Op. cit., p. 141-2.
268 I un altre exemple tindríem en una carta del 15 de desembre de 1401 trobada fa poc en 

l’ACA, on el rei Martí li pregava que “vistes les presents, tots altres afers a part posats, 
vingats a nós; certificant-vos que no×n rebríem alcuna escusació” [Riera, Jaume. “Fra 



98 Lluís Brines i Garcia

És veritat, però, que aquest rei continuà el tradicional franciscanisme de 
la casa reial d’Aragó, del qual hem parlat, però també és cert que fins i tot 
sembla haver tingut una certa predilecció per l’orde cartoixà, i no deba-
des fundà dues cartoixes (Vall de Crist i Valldemossa)269. Un altre exemple 
d’aquest fet el tindríem en un acord del Consell de València amb data del 29 
de maig de 1403, mitjançant el qual el rei, a través de Ramon Boïl, gover-
nador del Regne de València, i Pere d’Artés, mestre racional, sol·licita que la 
ciutat de València reba en sa protecció i guarda els monestirs cartoixans de 
Portaceli i Vall de Crist270.

Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacion-
al Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

 Cal no perdre de vista, però, el fet que la devoció excessiva del rei Martí no era ben 
vista, fins i tot pels mateixos religiosos, que estimaven més pertinent d’un rei dedicar-se 
amb més intensitat a les tasques de govern. En aquest sentit, ja hem esmentat la carta de 
fra Pere Marí, ministre provincial dels franciscans de la Corona d’Aragó, del 12 d’oc-
tubre de 1393 (Document A-D-42), en què se li censura a aquest rei això precisament, 
a més de la seua poca energia.

 Eiximenis, al llarg de la seua obra, hi fa subtils i indirectes crítiques a l’exagerada 
devoció del rei Martí. A banda del seu llegendari “esperit de concòrdia” i de la seua 
no menys llegendària astúcia, potser fou l’estreta i afectuosa relació que tingué amb la 
reina Maria de Luna el que li impedí fer crítiques més obertes a això. Però les crítiques, 
encara que siguen indirectes i matisades, en qualsevol cas, hi són (Vide Brines, Lluís. La 
filosofía social i política de Francesc Eiximenis. Sevilla. Ed. Novaedició. 2004, p. 102-
6).

269 Silleras-Fernández, Núria. Power, Piety and Patronage in Late Medieval Queenship. 
Maria de Luna. New York. Palgrave-MacMillan. 2008, p. 123.

270 AMV. Manual de consells. A-22, f. 243r / 244r.
 [F. 243r] Anno a nativitate Domini Mº CCCC IIIº, die martis, XXVIIII mensis madii, 

fon appel·lat Concell de la Ciutat de València…
 [F. 244r] Quant a les pregàries de part del molt alt senyor rey endreçades al dit Concell 

e referides per los nobles Mossèn Ramon Boïl, governador del Regne de València e 
Mossèn Pere d’Artés, racional del dit senyor, havents que la Ciutat reeba en sa guarda, 
custòdia e protecció los monestirs de Portaceli e de Vall de Crist, orde de Cartoxa, lo 
dit Concell, attenents que les dites pregàries són a esguard de Déu e honrament del 
divinal offici, a qui deu lo Concell molt liberalment devallar, com tals coses preserven 
molt les Ciutats de molèsties e persecucions, concordantment volch e atorgà que·ls dits 
monestirs sien acceptats e reebuts en les dites guàrdia, custòdia e protecció de la dita 
ciutat, e a les libertats, privilegis e immunitats d’aquella, e la manera e ordinació de la 
acceptació, e lo càrrech que d’aquella serà donat e deja reebre la Ciutat per les dites co-
ses comuns, lo dit concell, a juhí, ordinació, atorgament e voler dels honorables jurats, 
a consell dels advocats pensionats de la Ciutat e a lur bon arbitre, com lo Concell de 
present loa, aprova e amologa tot ço que per aquells serà atorgat, promès, fet e ordenat, 
e jamés no·y vendrà contra, ans ho haurà e·u ha de present axí com si per tot lo Concell 
nomenadament era ordenat, atorgat, fet e promès.
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El mateix Eiximenis li llançà subtils retrets a aquest rei per aquesta 
preferència dels cartoixans en contra dels franciscans, en la primera de 
les dues cartes autògrafes seues conservades271. També és cert, però, que 
aquest rei tingué proves de deferència amb els franciscans, com el rescripte 
de l’1 d’agost de 1398, en què establí que tots els confessors de la casa reial 
d’Aragó foren perpètuament fransciscans272.

El rei Martí, mogut per la seua pregona devoció, tenia un gran interès 
per tot el que fóra literatura religiosa273. I Eiximenis no fou aliè a aquesta 
predilecció del monarca. Tenim així una carta del rei adreçada al nostre 
menoret, amb data del 9 de juny de 1402, en què li demana la tercera part 
del Nicolau de Lira274. També és cert que l’any següent, en una circular del 
rei Martí del 22 d’octubre de 1403 adreçada als seus oficials del Regne de 
València, el rei els feia present que fra Francesc Eiximenis, per la seua con-
dició de domèstic i capellà reial, no estava sotmès a la jurisdicció ordinària, 
sinó a la seua pròpia i del seu canceller, i llavors ordenà als oficials que no 
s’involucraren amb la seua persona, ni amb la dels seus familiars ni béns275.

271 Vide Document C-1.
 Diu això en concret Eiximenis: Siatz cert, senyor, que oracions de santas personas vos 

sostenen e us han dada honor: en special ma pens en les dels frares de la Vall de Jhesu-
crist, e puys les dels frares de sent Francesch, los quals avetz oblidatz de totz puns, Déus 
vos ho perdó.

272 Fullana, Lluís. OFM. “Rescripto de Martín el Humano ordenando perpetuamente que 
los confesores de la Casa Real de Aragón sean franciscanos”. AIA, XVI. 1921, p. 250-
255.

273 Així ens ho testimonia Antoni Rubió i Lluch, en fer un recompte de les preferències 
literàries del rei Martí en base als documents per ell recopilats a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó: “La preocupació principal del rei són els llibres litúrgics, martirologis (I, 474), 
missals (I, 470, 485; II, 407), leccioners nocturnals (I, 508), oficiers santorals (II, 363), 
pontificals (II, 366), breviaris (I, 446; II, 493) per un dels quals pagà 150 florins d’or (II, 
406), saltiris (II, 374, 412), llibres d’oracions (II, 358), homiliers (I, 462), oficis de les 
relíquies (I, 470), etc.” (Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval. V. II. 
Barcelona. IEC. 1921, p. XLVIII).

274 Vide Document A-D-55.
 Possiblement es refereix a les Postillae (Postil·les), d’aquest jueu convers, que després 

fou franciscà i que visqué entre els segles XIII i XIV. Eiximenis posseïa aquesta obra en 
la seua biblioteca personal, segons l’inventari dels seus llibres, fet en el moment de la 
seua mort (Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 285).

275 Desconeixem el motiu d’aquest document de l’ACA, si bé sembla algun conflicte en 
què incorregué Eiximenis, i del qual el rei es desentengué, com suggereix el descobridor 
d’aquest document, Jaume Riera [“Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació 
presentada en el Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) 
(Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universi-
tat de Girona)].
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Així mateix, una carta de Pere d’Artés adreçada al rei Martí, escrita a 
València amb data del 16 de març de 1406, discorre al voltant de la Vida 
de Jesucrist de Francesc Eiximenis, obra que estava dedicada precisament a 
aquest personatge276. I encara que siga posteriorment a la mort d’Eiximenis, 
hi ha un document amb data de 7 de novembre de 1409, en què el rei Martí, 
des de la seua residència de Bellesguard, lliura al majordom de la reina de 
Sicília un llibre anomenat Crestià que havia estat del seu marit277, la qual 
cosa demostra l’interès que l’obra del nostre menoret despertava en la casa 
reial.

Ja hem vist la carta amb data del 28 de desembre de 1406 en què consta 
que Eiximenis assistí espiritualment la reina Maria en el moment de la seua 
mort. Després de la mort de la reina, disposem d’un document escrit a Va-
lència amb data del 3 d’agost de 1407, en què el rei Martí I i els marmessors 
de la reina d’Aragó, Maria de Luna (entre els quals hi ha Francesc Eixime-
nis), nomenen com a procuradors especials amb plens poders Ènnec Jiménez 
i Domènec Cosida per a tot allò referent al contracte d’arrendament dels 
rèdits i altres béns del comtat de Luna, amb la finalitat de saldar les despeses 
ocasionades per la testamentaria de l’esmentada reina278. En relació amb 
els treballs de testamentaria, disposem encara d’una àpoca amb data del 
20 d’abril de 1407, en què apareix de nou Eiximenis com a marmessor de 
la reina Maria executant tasques derivades del seu testament, en aquest cas 
l’assignació de 500 florins d’or que la reina Maria donà a Joana de Queralt, 
una de les seues donzelles, “en auxili del seu matrimoni”279.

A conseqüència de la dedicació d’Eiximenis als treballs testamentaris 
derivats de la mort de la reina Maria, rebé amb data del 9 de novembre de 
1407 un generós subsidi de 100 florins d’or, que el rei Martí I manà al seu 
tresorer Berenguer Martí que lliurara a Eiximenis280.

Podem deduir, doncs, que durant aquest darrer període Eiximenis tingué 
una relació amb el rei Martí d’allò més cordial, com d’altra banda sempre 
l’havia tinguda i que l’únic punt de discrepància amb ell era la preferència 
que aquest rei mostrà sempre pels cartoixans. Aquesta cordial relació po-
dem dir que es va trencar quan Eiximenis va ser nomenat administrador 
apostòlic de la diòcesi d’Elna, com veurem tot seguit.

276 Vide Document A-D-81.
 Reproduïm la dedicatòria de la Vida de Jesucrist en el document B-K-1.
277 Vide Document A-D-115.
278 Vide Document A-D-88.
279 Vide Document A-L-14.
280 Vide Document A-D-89.
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V. ANADA A PERPINYÀ I FINAL DE LA SEUA VIDA (1408-
1409)

Malgrat els llargs anys d’estada a València, Eiximenis no pogué con-
cloure ací la seua vida. A finals de 1408, encara tenim notícies d’ell a Va-
lència, car en una butlla amb data del 26 d’agost de 1408, a instàncies del 
rei Carles de Navarra, Benet XIII encarrega a Eiximenis que promoga el 
franciscà fra Pere Garcia al doctorat en teologia281. Aquest fra Pere Garcia 
era un dels frares del convent franciscà de València, com ho demostra un 
dels documents testamentaris referents al llegat de béns d’Eiximenis que 
analitzarem més avant282. En qualsevol cas, tenim una prova que fra Pere 
Garcia esdevingué mestre en teologia poc després de la butlla, en un acord 
del Consell de València del 6 d’octubre de 1408, en què es diu textualment 
que esdevindria mestre en teologia l’endemà (7 d’octubre de 1408)283.

No obstant, el papa d’Avinyó Benet XIII el cridà al concili de Perpinyà el 
1408. Tenim notícies que el 20 de novembre de 1408, el papa Benet XIII ja 
estava en aquella ciutat rossellonesa per a celebrar el concili284. Eiximenis 
devia ja estar també a Perpinyà en aquell mes, ja que durant aquestes dates 
disposem d’una carta del rei Martí adreçada al nostre menoret, en què li diu 
que treballe amb el papa Benet XIII i amb el ministre general dels francis-
cans per a aconseguir la reducció dels regidors de la província, la qual cosa 
s’aconseguiria, segons assenyala el rei, si el ministre general renunciava a 

281 Vide Document D-6.
282 Vide Document A-A-4.
 Aquest document testamentari du per data el 31 de juliol de 1413, és a dir, quatre anys 

després de la mort d’Eiximenis. Tant al principi com al final apareixen els noms de tots 
els frares d’aquell moment del convent franciscà de València. Podem afirmar, doncs, que 
la majoria d’ells estaven en el convent en la data de què estem parlant. Aquests són els 
noms: Joan Tuet (mestre en teologia i guardià), Joan Massen, Pere Garcia, Bernat Ça-
nou, Guillem Montravà (tots ells mestres en teologia també), Vincent Marrades, Bernat 
Selva, Nicolau Martorell, Julià Gil (lector), Guillem Maçot (major), Lluís Serra, Jaume 
Mir (vicari), Lluís Aznar, Francesc Perit, Gabriel Stanyals, Jaume Doménec, Guillem 
Mestres, Francesc Nadal, Francesc Linares, Francesc Riquer, Nicolau Soler, Pau Sobirà, 
Ramon Dalmau, Martí Galopi, Rastani Legeri, Guillem Galteri, Joan Amormeguia, 
Pere Aranyola, Jaume Ramoneda, Joan Calbó, Pere Martí, Francesc Garcia, Francesc 
De la Foc, Miquel Serrano, Joan Nomdedéu, Guillem Maçot (minor), i Francesc Mur.

 Notem com en aquesta data (31 de juliol de 1413), fra Pere Garcia ja ha esdevingut 
mestre en teologia.

283 Vide Document A-K-81.
284 Vide Document A-K-82.
 Aquest concili s’iniciaria l’endemà, el 21 de novembre de 1408, i fou conclòs a la pràc-

tica el 12 de febrer de 1409, malgrat les successives pròrrogues, que no tingueren efecte 
(Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 241).
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nomenar regidors per la seua autoritat, i a la província es tornava a l’antic 
sistema d’elecció285.

Allà el papa nomenà Eiximenis, en primer lloc, patriarca de Jerusalem i 
després, administrador apostòlic de la diòcesi d’Elna (nom antic de la diò-
cesi de Perpinyà, tal com ja hem dit anteriorment)286. Segons l’autoritzada 
crònica de Martí d’Alpartils, una volta ja a Perpinyà, el nostre frare fou no-
menat patriarca de Jerusalem el 12 de novembre de 1408. La designació ofi-
cial es va efectuar un dia després, per butlla del 13 de novembre de 1408287. 
La consagració la rebé el 14 de novembre, de mans del bisbe d’Auch Joan 
d’Armanyac288.

Un mes més tard, el 19 de desembre de 1408, li encomanava la diòcesi 
d’Elna, segons consta per butlla d’eixa data289.

En qualsevol cas, en les actes del Concili apareix la seua signatura amb 
aquestes dues dignitats290.

285 Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació presentada en el 
Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de 
novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona).

286 Pou, Josep. OFM. Op. cit., p. 572-573.
 Vide també Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM. (1340?-

1409?). La seva vida. Els seus escrits. La seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. 
Reimprès dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona/
Diputació de Girona. 1991, p. 192-193.

 El Concili de Perpinyà el convocà el papa avinyonès Benet XIII (l’aragonès Pero de Lu-
na) davant el seu aïllament creixent i en certa manera com a resposta al seu trencament 
amb França i al Concili de Pisa que organitzaren cardenals dissidents a ell.

287 Vide Document D-7.
288 D’Alpartils, Martí. Chronica Actitatorum temporibus Benedicti XIII Pape. Saragossa. 

Govern d’Aragó. 1994, p. 188.
 En aquesta crònica es fa un gran elogi d’Eiximenis (i en provenir de València, se’l con-

sidera valencià): “Die lune, XII creavit papa sacristam Magalonensem patriarcham An-
thiocenum et administratorem ecclesie Astensis et fratrem Franciscum Eximini, ordinis 
Minorum, Valentinum, magistrum in sacra theologia profundissimum, virum magne 
sanctitatis, patriarcham Ierossolimitanum; et consecrati fuerunt per dominum Auxi-
tanum episcopum cardinalem XIIII novembris” (Dilluns dia 12 de novembre, el papa 
nomenà el sagristà Megalonense patriarca d’Antioquia i administrador de l’església As-
tense, i el germà Francesc Eiximenis, de l’orde dels Menors, valencià, mestre molt versat 
en sagrada teologia, home de gran santitat, patriarca de Jerusalem; i foren consagrats 
pel senyor d’Auch, bisbe cardenal, el dia 14 de novembre).

289 Vide Document D-8.
290 Ehrle, Franz. SJ “Aus den Acten des Afterconcils von Perpignan, 1408”. Dins Ehrle, 

Franz SJ / Denifle, Heinrich, OP. Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittel-
alters. V. VII. Freiburg im Brisgau. Herder’sche Verlagshandlung. 1900, p. 668-671.

 Se’ns diu això textualment: “Infrascripti vero fuere presentes in eodem concilio genera-
li, prout de ipsorum representatione constat per publica documenta.
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Malgrat el poc de temps que exercí d’administrador apostòlic de la diò-
cesi d’Elna, tenim notícies precises de la seua tasca pastoral en aquesta de-
marcació. Així, el 4 de gener de 1409 nomenà dos procuradors fiscals a 
Perpinyà291. El 23 de gener de 1409 confià a un capellà anomenat Arnau de 
Solera l’administració de l’hospital de Coll d’Ares, dins de la parròquia de 
les Santes Justa i Rufina de Prats de Molló292. El 13 de febrer de 1409 de-
clarà deure a la comunitat de sacerdots de Sant Joan cent vint-i-cinc escuts 
d’or, que aquesta li havia prestat293. El 6 de març de 1409 nomenà el rector 
de Sant Joan d’Albera294.

Com hem apuntat adés, això no obstant, amb el nomenament en aquesta 
diòcesi s’encetà un enfrontament amb el rei Martí que durà fins a la mort 
del nostre menoret. Jaume Riera ens explica molt bé els motius d’aquestes 
desavinences: “La seu d’Elna havia restat vacant en virtut del trasllat del 
bisbe titular. El dia 17 de desembre havia mort fra Joan Ermengol, bisbe 

 Papa - sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Benedictus, divina 
providentia papa tertiusdecimum, qui prefatum concilium convocavit.

 Cardinales: …
 Patriarche: … Franciscus patriarcha jerosolimitanus.
 Protonotarii: …
 Corrector: …
 Archiepiscopi: …
 Episcopi: … Franciscus administrator perpetuus ecclesie Elnensis”.
 [Els escrits davall foren en realitat presents en el mateix concili general, segons consta 

per públics documents la representació seua.
 Papa - santíssim en Crist pare i senyor nostre, senyor Benet, per la divina providència 

papa tretzè, qui convocà el citat concili.
 Cardenals: …
 Patriarques: … Francesc patriarca jerosolimità.
 Protonotaris: …
 Corrector: …
 Arquebisbes: …
 Bisbes: … Francesc administrator perpetu de l’església d’Elna].
291 Puiggarí, Pere. Catalogue biographique des évêques d’Elne. Perpinyà. J.B. Alzine. 1842, 

p. 68-69.
292 Ibidem, p. 69.
 Amb aquesta data, el sigil·lògraf F. de Segarra veié als arxius de Perpinyà una carta 

d’Eiximenis a Joan Boffatí, Arnau Garriga i Giralt Dauder, en què els manava que 
inquiriren si l’adquisició d’una peça de terra podia ser útil a un benifet de l’església de 
les monges de sant Salvador (vide Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eixi-
menis, OM (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. La seva personalitat literària”. 
EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari 
de Girona/Diputació de Girona. 1991, p. 193).

293 Puiggarí, Pere. Op. cit., p. 69.
294 Ibidem.
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de Barcelona. Encara no era enterrat, que el papa designà Francesc de Bla-
nes, bisbe de Girona, com a nou bisbe de Barcelona, i designà fra Ramon 
Descatllar, bisbe d’Elna, com a nou bisbe de Girona. L’administració de la 
seu d’Elna, vacant pel trasllat de fra Ramon Descatllar, fou confiada a fra 
Francesc Eiximenis, patriarca de Jerusalem.

Allò que disgustà el rei Martí fou justament la designació d’Eiximenis 
com a administrador apostòlic del bisbat d’Elna. El rei Martí hi volia veure 
col∙locat Alfons de Tous com a bisbe en propietat. Feia molts anys, exac-
tament tretze, que Alfons de Tous, canonge de Barcelona, era diputat del 
principat de Catalunya pel braç eclesiàstic, i com a tal, president de la insti-
tució. Des de 1396, els préstecs de la Diputació al rei Martí, i els deutes que 
li havia condonat, pujaven a molts milers de florins. Una de les proves de 
gratitud més efectives que el rei podia donar al canonge Alfons de Tous era 
gestionar la seva promoció a algun bisbat”295.

El projecte inicial, en qualsevol cas, del rei Martí era el nomenament 
d’Alfons de Tous com a bisbe de Barcelona. Així ho testimonien diversos 
documents. D’aquesta manera, amb data del 18 de desembre de 1408, el rei 
Martí I escrigué al cardenal de Montearagón per anunciar-li que havia tra-
mès al papa Benet XIII el seu cambrer Bernat d’Olms amb una carta en què 
li demanava que Alfons de Tous fóra nomenat bisbe de Barcelona, i donava 
a entendre que esperava que el susdit cardenal ajudara en aquest propòsit296.

Un dia després, el 19 de desembre de 1408, va ser quan Eiximenis fou no-
mentat administrador apostòlic del bisbat d’Elna297. El mateix dia es produí 
el trasllat del bisbe d’Elna, Ramon de Castellà, O.S.B, al bisbat de Girona298, 
i del bisbe de Girona, Francesc de Blanes, al bisbat de Barcelona299.

Com es pot suposar, i a causa de les distàncies i els sistemes de transmis-
sió d’informació de llavors, el rei Martí no se n’assabentà immediatament. 
Tenim constància de documents en què el monarca insistia perquè Alfons 
de Tous fóra nomenat bisbe de Barcelona amb data del 19 i 21 de desembre 
de 1408.

295 Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comunicació presentada en el 
Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de 
novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona).

296 Vide Document A-D-90.
 Juan Martín de Murillo, abat del monestir de Montearagón, prop d’Osca, fou nomenat 

cardenal el 22 de setembre de 1408 a Perpinyà per Benet XIII (Eubel, Conrad. OFM. 
Hierarchia Catholica Medii Aevi. V. I. Regensburg. 1914, p. 29).

297 Ben. XIII Av. t. 55, f. 115 (vide Eubel, Conrad. OFM Op. cit., p. 248).
298 Ben. XIII Av. t. 55, f. 106 (vide Eubel, Conrad. OFM Op. cit., p. 272).
299 Ben. XIII Av. t. 55, f. 102 (vide Eubel, Conrad. OFM Op. cit., p. 131).
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Amb data del 19 de desembre de 1408 tenim així un primer document 
en què el rei Martí I escriu al cavaller Simon Miró per dir-li que presente al 
papa Benet XIII una carta escrita de la seua mà en què li demana que Alfons 
de Tous siga nomenat bisbe de Barcelona300. Amb idèntica data el rei Martí 
I escriu a l’arquebisbe de Tarragona, a l’ambaixador (amb el papa Benet 
XIII), i a Lluís de Vallterra, per demanar-los que intercedisquen davant del 
papa perquè Alfons de Tous tinga aquest nomenament, i que la canongia de 
la seu de Barcelona que ocupava Alfons de Tous passe a Gabriel Gombau, 
tot i que també manifesta que si el susdit Gabriel Gombau ocupara una 
canongia de la seu de Mallorca, d’on era natural, també es donaria per 
satisfet301. Per últim, el rei Martí I escrigué en aquesta data al papa Benet 
XIII per demanar-li el mateix, i per suggerir-li algunes permutes respecte als 
càrrecs eclesiàstics que Alfons de Tous posseïa302.

El 21 de desembre de 1408 el rei Martí I escrigué a Guillem Carbonell, 
sagristà de Barcelona, per demanar-li que intercedira perquè Alfons de Tous 
aconseguira aquest nomenament303.

És per això que el nomenament d’Eiximenis com a administrador apos-
tòlic de la diòcesi d’Elna contradigué enormement els plans del rei Martí. La 
primera reacció del monarca en els dies posteriors a assabentar-se d’aquest 
nomenament fou insistir de nou perquè es revocara la designació de Fran-
cesc de Blanes com a bisbe de Barcelona, i que ocupara aquest càrrec Alfons 
de Tous. Així, amb data del 27 de desembre de 1408, el rei Martí I escrigué 
a l’anterior bisbe de Girona, Francesc de Blanes, nomenat recentment bis-
be de Barcelona, per manifestar-li el seu disgust perquè Alfons de Tous no 
havia aconseguit aquest bisbat, tal com ell volia, i per indicar-li que faria 
tot el possible perquè ell no en prenguera possessió304. I el mateix dia el rei 
escrigué a Bernat d’Olms per informar-lo de la carta adreçada al nou bisbe 
de Barcelona (anterior de Girona), manifestar-li el seu disgust per aquest 
nomenament en lloc d’Alfons de Tous, i demanar-li que continue intercedint 
davant del papa Benet XIII perquè canvie les coses305.

300 Vide Document A-D-91.
301 Vide Document A-D-92.
 L’arquebisbe de Tarragona era llavors Pere Ça Garriga, anterior bisbe de Lleida, nome-

nat per butlla del 15 de juny de 1407 (Ben. XIII. Av. T. 49, f. 121. Eubel, Conrad. OFM. 
Op. cit., p. 505).

302 Vide Document A-D-93.
303 Vide Document A-D-94.
304 Vide Document A-D-95.
305 Vide Document A-D-96.
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Tot fa semblar que el rei Martí va deixar passar un cert temps per a veu-
re si els seus designis respecte a aquesta qüestió es complien, però passats 
dos mesos, el març de 1409, com que això no succeïa, el monarca tornà a 
la càrrega. Com que la presa de possessió del bisbat de Barcelona per part 
de Francesc de Blanes semblava ja un fet consumat, ara l’objectiu del rei 
era directament la revocació de la designació de Francesc Eiximenis com a 
administrador apostòlic del bisbat d’Elna i el nomenament d’Alfons de Tous 
per a aquesta diòcesi.

Començà, doncs, a moure els ressorts el dia 2 de març de 1409. Amb 
aquesta data escriu una carta a l’arquebisbe de Sevilla, i patriarca de Cons-
tantinoble, per indicar-li que ha enviat Guerau Alemany de Cervelló per a 
parlar-li de certs temes relacionats amb Alfons de Tous, i que faça cas del 
que li dirà com si li ho diguera ell mateix. Una carta semblant fou emesa a 
l’arquebisbe de Toledo306.

Com podem veure, el to d’aquest primer document és una mica am-
bigu, però no ho és tant un altre document amb data del 4 de març de 
1409, en què el rei Martí I s’adreça a l’arquebisbe de Tarragona per de-
manar-li que ajude en la comesa de nomenar Alfons de Tous bisbe d’Elna, 
i s’hi queixa perquè creu que el susdit arquebisbe està treballant perquè 
Francesc Eiximenis continue com a titular d’aquest bisbat307. Amb idèn-
tica data escrigué sobre aquest assumpte als cardenals de Montearagón i 

306 Vide Document A-D-97.
 L’arquebisbe de Sevilla i patriarca de Constantinoble llavors es deia Alfons, i fou primer 

ardiaca de Solsona i doctor en decrets. El 28 de gener de 1383 fou nomenat bisbe de 
Zamora [Cle. VII Av. T. 28, f. 116 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 571)]. El 17 
de març de 1395 fou traslladat com a bisbe a la diòcesi d’Àvila [Ben. XIII Av. T. 1, f. 
176 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 66)]. I finalment, el 30 de juliol de 1403 fou 
nomenat arquebisbe de Sevilla [Ben. XIII Av. T. 30, f. 34 (vide Eubel, Conrad. OFM. 
Op. cit., p. 289)]. Posteriorment, el 20 de setembre de 1408 [Ben. XIII Av. T. 54, f. 624; 
Ben. XIII Av. T. 55, f. 76 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 289)] fou nomenat pa-
triarca de Constantinoble, per la qual cosa romangué com a administrador de la diòcesi 
de Sevilla.

 L’arquebisbe de Toledo era Pere de Luna, qui primerament fou prepòsit de la seu de 
València i doctor en decrets. El 28 de novembre de 1397 fou nomenat administrador 
de la diòcesi de Tortosa [Reg. Vat. T. 326, f. 319 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 
542)]. Posteriorment, el 30 de juliol de 1403 fou nomenat arquebisbe de Toledo [Ben. 
XIII Av. T. 30, f. 60 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 514)].

307 Vide Document A-D-98.
 El mateix dia torna el rei Martí a escriure al susdit arquebisbe de Tarragona, ara dient-li 

que faça cas al que li dirà Guerau Alemany de Cervelló, governador de Catalunya, so-
bre el fet del bisbat d’Elna (Document A-D-101).
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d’Urriés308, i al metge Pere Figuerola309. També hi ha un document emès 
el mateix dia amb destinatari desconegut, però que podria estar adreçat a 
Pere de Comuel, secretari personal del papa Benet XIII, en què li sol·licita 
aquest nomenament, i li fa retrets directes de voler influir el papa Benet 
XIII perquè el bisbat d’Elna siga adjudicat a Francesc Eiximenis310.

Un dia més tard, el 5 de març de 1409, escrigué a mestre Felip de Malla, 
possible parent d’Eiximenis311.

En aquest context cal inserir la carta que amb data del 6 de març de 1409 
li escrigué el rei Martí I, en què li demana que ell i fra Bertomeu Borràs re-
nuncien a la seua condició de marmessors testamentaris de la reina Maria, 
per a assumir-la ell i així agilitar l’execució del seu testament312. Amb igual 
data escriu a fra Bertomeu Borràs, per insistir-li sobre el mateix propòsit313. 
Denota aquesta decisió un evident refredament i distanciament en les rela-
cions tan cordials que ambdós personatges tota la vida havien tingut.

I com que Eiximenis no era revocat, tenim tot un seguit de missives del 
rei Martí poc després, amb data del 26 de març de 1409, sempre amb el 
mateix propòsit, que Eiximenis renunciara al bisbat d’Elna, i que Alfons de 
Tous en fóra nomenat. Els destinataris de les missives foren, d’una banda, el 

308 Vide Document A-D-100.
 Carlos de Urriés era canonge de sant Jordi, i fou nomenat cardenal el 22 de setembre de 

1408 (Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 29).
309 Vide Document A-D-102.
 El metge Pere de Figuerola havia participat el 1392 amb Eiximenis en la revisió de 

llibres furtats a València al pogrom de 1391 (Document A-D-36), i cal suposar, doncs, 
que tenia amistat amb ell.

310 Vide Document A-D-99.
 El document va adreçat a un tal “Mossèn P.[ere]”. Hem deduït que possiblement es 

refereix a Pere de Comuel perquè un document posterior que analitzarem (Document 
A-D-109) adreçat a aquest personatge, té un contingut i un to molt pareguts.

 La relació entre Eiximenis i Pere de Comuel es remuntaria a molts anys enrere. Hem 
vist així com en un document datat a València el 18 de juliol de 1398, fra Francesc Ei-
ximenis reconeix davant notari i testimonis haver rebut de Pere de Comuel, procurador 
actuant en nom de Benet XIII, cinquanta florins d’or d’Aragó (Vide Document A-B-2). 
També veurem com Pere de Comuel serà després marmessor testamentari d’Eiximenis, 
un altre indici d’aquesta forta amistat entre els dos (Documents A-A-2, A-A-3 i A-C-1).

311 Vide Document A-D-103.
 La investigadora anglo-canadenca Jill R. Webster ha investigat la possible parentel·la 

entre ambdós escriptors, en dos interessants articles:
 -“Una familia de mercaderes: los Examenis”. AIA, 47. 1987, p. 63-78.
 -“Francesc Examenis i Felip de Malla”. EF, 85. 1984, p. 359-368.
312 Vide Document A-D-104.
313 Vide Document A-D-105.
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governador de Catalunya i Francesc d’Aranda314, així com l’arquebisbe de 
Tarragona315. De l’altra, Pere de Comuel, secretari particular del papa Benet 
XIII316. De nou torna a retreu-li el rei Martí al secretari personal del papa 
una suposada connivència d’interessos amb Francesc Eiximenis.

El rei Martí va reprendre fins i tot directament el mateix Eiximenis, en 
una carta adreçada el mateix 26 de març de 1409, en què li demana que 
renuncie a l’administració del bisbat d’Elna perquè aquest siga atorgat a 
Alfons de Tous. Per a informar-lo de la seua intenció, ço diu, li havia enviat 
el cavaller Simon Miró317. Un darrer document emès en aquesta data ens 
indica com el rei Martí I escriu precisament al cavaller Simon Miró, am-
baixador seu a Avinyó, per tornar-li a demanar que intercedisca perquè el 
papa faça resignar Francesc Eiximenis del bisbat d’Elna, i perquè el susdit 
Simon Miró trameta les cartes que sobre aquesta qüestió ha escrit a diversos 
destinataris318.

Però les coses continuaven com estaven: ni Eiximenis va renunciar ni el 
papa Benet XIII el destituí del bisbat d’Elna. Eiximenis tampoc no va re-
nunciar a les rendes provinents de l’administració del bisbat d’Elna (origen 
darrer del conflicte), ni el papa les canvià per una altra font d’ingressos. 
D’aquesta manera, el rei Martí provà de fer una nova temptativa el mes se-
güent. Amb data del 12 d’abril de 1409 escriu a Francesc d’Aranda perquè 
intercedisca davant del papa Benet XIII amb el mateix objectiu: que el bis-
bat d’Elna siga atorgat a Alfons de Tous, i Francesc Eiximenis siga deposat 
de l’administració d’aquest bisbat319.

El 15 d’abril de 1409 el rei Martí tornava a escriure a Francesc d’Aranda 
i a l’ambaixador Simon Miró. Ara els pregava “que tengats totes les mellors 
maneres que porets, per cessar scàndels, que∙l dit Sanct Pare faça al dit 
patriarcha aquella esmena que li plaurà, e que∙l dit patriarcha resigne de 
bon grat a la administració del dit bisbat”. No obstant, ara el to s’endureix 
notablement: com que va passant el temps i el seu desig no s’acompleix, el 
rei manifesta el seu enuig, i en aquest cas amenaça amb segrestar les tempo-
ralitats d’aquest bisbat, si no es fa com ell diu320.

314 Vide Document A-D-106.
315 Vide Document A-D-108.
316 Vide Document A-D-109.
317 Vide Document A-D-107.
318 Vide Document A-D-110.
319 Vide Document A-D-111.
320 Vide Document A-D-112.
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Eiximenis moriria poc després. El ja esmentat inventari dels seus llibres 
portat a terme a València (ja que encara no havia tingut temps d’endur-se’ls 
a Perpinyà) en saber-se la seua mort, ens ofereix la clau per a esbrinar quan 
va faltar el nostre menoret321. Aquest inventari du per data el 25-26 d’abril 
de 1409, ja que a causa de la gran quantitat de llibres que posseïa el nostre 
menoret, calgueren dos dies per a fer-lo. És, doncs, en aquest interval de 
dates (entre el 15 i el 25 d’abril de 1409), quan es produí la seua mort.

Potser poc abans del primer dia de la data d’aquest inventari (25 d’abril 
de 1409), fou quan se sabé a Barcelona la notícia de la mort d’Eiximenis. En 
qualsevol cas, disposem d’un document emès des de Barcelona estant amb 
eixa data (25 d’abril de 1409), en què el rei Martí es dóna per assabentat 
que el papa Benet XIII havia cridat Alfons de Tous perquè anara a Elna, i es-
criu a Francesc d’Aranda per recordar-li les instàncies que ha fet pequè siga 
nomenat bisbe d’aquesta diòcesi, i insisteix en el fet que solament ell hauria 
de ser nomenat bisbe d’aquesta diòcesi322. En un altre document emès amb 
idèntica data, també de Barcelona estant, el rei escriu al papa Benet XIII per 
insistir que Alfons de Tous siga nomenat bisbe d’Elna, davant de la mort de 
Francesc Eiximenis, anterior administrador apostòlic323. Notem com aques-
ta carta està escrita en valencià, i no en llatí, com solia ser usual quan el rei 
Martí (o qualsevol altra instància) s’adreçava al papa Benet XIII, cosa que 
podria interpretar-se potser com un cert distanciament del monarca envers 
el sant pare, ja que no li guardava les formes que calia. Notem també com, 
només començar la carta, se’ns diu clarament que en eixa data (25 d’abril 
de 1409), Eiximenis ja era mort: Aprés que sabem que·l patriarcha de Jhe-
rusalem fo passat d’esta vida.

El 15 de maig de 1409 ja tenim el nomenament del seu successor en la 
diòcesi perpinyanesa, el canonge Alfons de Tous324, amb la qual cosa, doncs, 
per fi va quedar satisfet el rei Martí.

El nostre menoret morí a la ciutat de Perpinyà i les seues despulles ro-
mangueren al convent de sant Francesc d’aquella ciutat fins a principis del 
segle xx, quan aquest convent fou destruït quasi completament per a cons-
truir-hi una caserna militar.

En la seua tomba hi havia un epitafi que, tot i que duia data equivocada, 
deia el següent:

321 Vide Document A-M-1.
322 Vide Document A-D-113.
323 Vide Document A-D-114.
324 Ben. XIII. Av. T. 55, f. 145 (vide Eubel, Conrad. OFM. Op. cit., p. 248). 
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D.D. FRANC. XIMENIUS ORDIN. MINOR., EPISC. HELNENSIS ET 
PATRIARCHA HIEROSOLYMITANUS, OBIIT DIE 23 JANUAR. 1409; 
HIC EST TRANSLATUS DIE 17 SEP. 1623325.

VI. DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES I DESTINACIÓ DELS 
LLIBRES D’EIXIMENIS

Francesc Eiximenis posseïa una rica biblioteca personal que coneixem en 
gran part gràcies a l’inventari (al qual ja hem fet moltes referències al llarg 
d’aquest treball326) que es va realitzar entre els dies 25 i 26 d’abril de 1409 
dels llibres que encara estaven al convent franciscà de València. Tanmateix, 
en aquest inventari, que trobà el professor Jacques Monfrin a l’Arxiu Secret 
Vaticà, hi falten alguns fulls a l’inici. D’aquesta manera, de les sis caixes de 
què constava, ens falta informació del contingut de la primera i de part de 
la segona. Hi ha d’altra documentació, que analitzarem tot seguit, que ens 
ha permès reconstruir l’hipotètic contingut d’aquestes caixes, com ha fet 
magistralment l’investigador Jacques Monfrin327.

No hem trobat encara un possible testament del nostre menoret. En co-
neixem algunes de les disposicions testamentàries, així com els noms de les 
persones que les executaren, com veurem tot seguit. Cal veure, doncs, què 
diuen altres documents al voltant de la destinació dels llibres que pertan-
gueren a Francesc Eiximenis, i també de les seues hipotètiques disposicions 
testamentàries (que afecten sobretot evidentment el més preuat que tenia: 
els seus llibres).

L’interès per l’obra d’Eiximenis era evident a València, ja ho hem assen-
yalat i ho veurem amb més detall en l’apartat següent. Segons això, poc des-
prés de la seua mort, amb data del 2 d’agost de 1409, els jurats de València 
adrecen una carta al papa Benet XIII en què li demanen que els llibres que 
Eiximenis havia escrit a petició de la ciutat, i que havia deixat al convent 
franciscà de València quan se n’anà, es donaren al cap i casal per a la seua 
conservació328. El mateix any 1409 el papa Benet XIII va rebre una sèrie de 

325 Vide Document E-3.
 La referència original prové de l’obra Gallia Christiana.
 Traduït al valencià vol dir: “Francesc Eiximenis, de l’orde dels menors, bisbe d’Elna i 

patriarca jerosolomità, morí el dia 23 de gener de 1409; fou traslladat ací el dia 17 de 
setembre de 1623”.

326 Vide Document A-M-1.
327 Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 282-6.
328 Vide Document A-K-83.
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llibres que havien pertangut a Eiximenis, segons demostra un altre docu-
ment de la Biblioteca Apostòlica Vaticana329. Els llibres dels prelats solien 
ser habitualment transmesos o venuts a la biblioteca pontifícia, i aquest 
document no fa sinó certificar l’interès de Benet XIII per alguns volums 
concrets, que en virtut de tal dret li pertanyien. No obstant, sembla que 
Eiximenis obtingué dispenses que li permeteren testar i escapar en part al 
dret que tenia la biblioteca pontifícia sobre els béns dels prelats difunts330.

L’any següent, en un document datat a València el 30 d’octubre de 1410, 
Antoni Riera, capellà (presbiter beneficiatus) de la parròquia de la Santa 
Creu d’aquesta ciutat, certifica mitjançant àpoca haver rebut sis llibres que 
havien pertangut a Francesc Eiximenis, i que eren en possessió de Ramon 
Piquer, canonge i sotssagristà de la Seu de València. Executa aquest acte 
Pere de Comuel, que apareix en aquest document com a marmessor testa-
mentari de Francesc Eiximenis, i es fa tot això en virtut d’una carta en la 
qual Pere de Comuel dóna aquests llibres a Antoni Riera pels servicis fets 
per ell a Eiximenis en vida331.

Arribem així a l’important document datat a València el 31 de juliol de 
1413, al qual ja hem fet referència, mitjançant el qual els frares del convent 
de Sant Francesc de València testifiquen haver rebut alguns llibres i béns 
que pertangueren a Fr. Francesc Eximenis, i s’obliguen així a dir una certa 
quantitat de misses per la seua ànima332. Aquest document és summament 
interessant per diverses raons, a banda de la relació de llibres que hi apareix. 
En primer lloc, fa acte de presència de nou Antoni Riera, però ara com a 
capellà beneficiat de la catedral de València, i se’ns diu que és procurador de 
Pere de Comuel, marmessor testamentari d’Eiximenis. En segon lloc, se’ns 
diu la quantitat de misses que els frares del convent de València s’havien 
obligat a dir pel nostre menoret: 3.000, de les quals ja havien enllestit en 

329 Vide Document A-N-1.
330 Vide Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 243-244.
331 Vide Document A-A-2.
 Aquest Antoni Riera ens el trobem de nou en un altre document, datat a València el 3 

d’abril de 1413 (si bé ara apareix ja com a sacerdot beneficiat de la Seu de València), 
mitjançant el qual, Fr. Ramon Peçonada, OFM, reconeix que Antoni Riera li ha donat 
deu florins d’or comú d’Aragó pels serveis que havia fet a Fr. Francesc Eiximenis durant 
la seua vida (Vide Document A-A-3).

 Com ja hem vist, la relació entre Eiximenis i Pere de Comuel, sembla remuntar-se a anys 
enrere, i aquest eclesiàstic sembla haver fet tasques d’intermediació entre Eiximenis i 
Benet XIII (Vide Document A-B-2).

332 Vide Document A-A-4.
 Al llarg de la nostra investigació, hem trobat el mateix document, però sense figurar la 

firma del notari, a l’Arxiu de la Catedral de València (Document A-C-1).



112 Lluís Brines i Garcia

eixa data 1.740, i en restaven, doncs, 1.260. En tercer lloc, last but not le-
ast, ja hem ressenyat com en aquest document apareix la llista dels germans 
franciscans que llavors hi havia al convent, que ja hem exposat i que no 
repetirem, amore brevitatis, i que, en qualsevol cas, donada la proximitat 
de dates, devia haver variat poc respecte a la data de la mort d’Eiximenis. 
D’altra banda, s’hi assenyala també que una part de la biblioteca personal 
d’Eiximenis en aquella data ja havia estat venuda.

Poc després d’eixe dia, ens trobem amb una àpoca datada a València el 
8 d’agost de 1413, mitjançant la qual fra Bertomeu Borràs, OFM, confes-
sa haver rebut el llibre segon de les Sentències, escrit per Fr. Francesc de 
Mayronis, que ell havia prestat a Fr. Francesc Eiximenis en vida d’ell333. 
Recordem com aquest frare fou un gran amic del nostre menoret i, en cert 
manera, amb ell i la reina Maria, esdevingué un altre dels cofundadors 
del convent de Sant Esperit. L’any següent tenim una altra àpoca datada a 
València l’11 de juliol de 1414, mitjançant la qual Fr. Nicolau Martorell, 
OFM, manifesta que Antoni Riera li ha donat dos llibres que aquell havia 
prestat a Fr. Francesc Eiximenis334.

La liquidació definitiva de l’herència d’Eiximenis i, en conseqüència, del 
seu llegat de llibres, sembla haver-se aconseguit l’any següent (1415), com 
indiquen dos documents trobats a l’Arxiu de la Catedral de València. En el 
primer d’aquests documents, datat al cap i casal el 19 de febrer de 1415, Pe-
re de Comuel, que ja hem vist que era marmessor testamentari d’Eiximenis, 
emet un escrit a Antoni Riera per a la liquidació de l’herència del nostre 
menoret (bàsicament llibres seus)335.

333 Vide Document A-A-5.
334 Vide Document A-A-6.
335 Vide Document A-C-2.
 Exactament, s’hi fa aquesta distribució de llibres:
 a) 15 llibres per al papa Benet XIII.
 b) 31 llibres que havien estat assignats al convent de Girona primerament, finalment 

passaren al convent de València.
 c) 18 llibres foren distribuïts entre alguns religiosos i clergues seculars.
 d) 4 llibres per al convent de Lleida.
 e) Un missal per a Antoni Riera, prevere beneficiat de la Seu de València.
 f) 2 llibres (un d’ells en dos volums) per a Pere de Comuel, llavors sotsdiaca del papa, 

ardiaca de Sogorb i canonge de la Seu de València, a banda de marmessor testamentari 
d’Eiximenis. També Pere de Comuel rebé set llibres que encara restaven en poder d’An-
toni Riera, però no s’espefica en aquest document de quins llibres es tracta ni quina 
destinació se’ls donà.

 De la resta de llibres que encara restaven a València, s’hi diu que es vengueren, i amb 
l’import tret se sufragaren diverses despeses testamentàries, i s’assignaren certes quan-
titats a certes persones.
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En un altre document datat a València el 5 de juny de 1415, fra Pasca-
si del Pi, OFM, advocat dels franciscans del convent de Girona, emet un 
rebut per 24 volums del llegat de Francesc Eiximenis, que anaren a parar, 
doncs, a eixe convent336. D’aquest document ja hem parlat en altre lloc del 
nostre treball, en ser un document provatori de la pertinència primigènia 
d’Eiximenis al convent franciscà de Girona, ja que segons les Constitucions 
Benedictines i Farinèries de l’orde franciscà, de 1337 i 1354, el convent d’on 
els frares eren fills d’hàbit tenien drets als béns en ús dels religiosos337. Sem-
bla, així mateix, que hi hagué un xicotet plet al voltant d’aquest fet entre 
el convent franciscà de València i el de Girona, car en l’anterior document 
que hem esmentat, amb data del 19 de febrer de 1415, s’hi diu textualment 
que Pere de Comuel assignava al convent de València trenta-un volums que 
prèviament havia assignat al convent de Girona338. Els franciscans de Gi-
rona, doncs, aconseguiren a la fi rescatar alguns dels llibres que posseïa el 
nostre menoret en el moment de la seua mort. No queda clar, però, en el 
document del 5 de juny de 1415, si eixos 24 volums que aconseguiren a la fi 
els franciscans de Girona formaven part dels 31 volums que rebé el convent 
de València i que havien estat assignats primerament al convent de Girona, 
o formaven un lot de llibres a banda.

VII. BREU ANÀLISI DELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DE 
FRANCESC EIXIMENIS

Hem vist, doncs, com els llibres de la biblioteca personal d’Eiximenis 
foren objecte de disputa fins a sis anys després de la seua mort. No podem 
concloure aquest treball sense fer-ne una breu anàlisi. El ja esmentat article 
de Jacques Monfrin sobre aquesta biblioteca fa una classificació al final 
de tots els llibres trobats fins a eixe moment339. Nosaltres ara exposarem, 

336 Vide Document A-C-3.
337 Vide Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La 

seva vida, els seus escrits, la seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins 
D. A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació de 
Girona. 1991, p. 187.

338 Aquest és el tenor literal del document: “Item dedit dictus Anthonius conventui frat-
rum minorum Valencie, de mandato dicti domini Petri, tot libros quot dictus dominus 
Petrus dederat conventui minorum Gerundi, scilicet triginta unum expressos in apoca 
inde facta et ostensa” [Així mateix el susdit Antoni (Riera) donà al convent de frares 
menors de València, de mandat del susdit Pere (de Comuel), tants llibres com Pere (de 
Comuel) havia donat al convent de menors de Girona, és a dir, trenta-un, dels quals es 
té constància en àpoca que fou feta i manifestada per això].

339 Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 282-286.
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doncs, eixos autors i llibres, fent-ne una xicoteta classificació i donant una 
breu ressenya dels autors, que esperem que puga ser útil a futurs investiga-
dors.

Així doncs, farem una breu classificació dels autors, tot esmentant les 
obres presents per corrents de pensament i matèries:

1. Autors antics:
– Aristòtil:

– De animalibus (traducció de Miquel Escot [Michael Scotus])340.

340 “Michael Scot (Michael Scotus) was a thirteenth century mathematician, philosopher, 
and scholar. He was born in Scotland, about the year 1175. […] There is a tradition 
to the effect that he studied first at the cathedral school of Durham, and afterwards 
at the Universities of Oxford and Paris. At the last mentioned place he was known as 
“the mathematician”, which implies that he studied in the Faculty of Arts. It is proba-
ble that he studied theology also. At any rate, he was beyond doubt a cleric. It seems 
likely that, on leaving Paris, he visited the University of Bologna, before repairing to 
Sicily, to the Court of Frederick II. This occurred about 1200. At Palermo, he joined 
the circle of learned men who surrounded the emperor; by some, indeed, he is said to 
have been elevated to the rank of imperial tutor, although the Manuscripts, as a rule, 
entitled him “astrologer to the Lord Emperor Frederick”. In 1209 he went to Toledo, 
made the acquaintance of several distinguished Arabian scholars and wrote his “Abbre-
viatio Avicennæ”, the Manuscript, of which bears the date 1210. He also took up the 
study of astronomy and alchemy, and translated from the Arabic several works on those 
subjects. That he was interested in the philosophy of the Arabians is evident from the 
fact that he translated several philosophical commentaries of Averroes. After his return 
to Palermo, about 1220, Michael devoted special attention to the science and practice 
of medicine. He received several signs of pontifical as well as imperial favour. By Pope 
Honorius III he was offered several ecclesiastical benefices, among them being the Arch-
bishopric of Cashel, in Ireland. He was also offered the Archbishopric of Canterbury 
both by Honorius in 1223, and by Gregory IX in 1227. In this case, however, it was the 
unwillingness of the local clergy and not that of the candidate himself that stood in the 
way of Michael’s preferment. His disappointment is, according to his latest biographer, 
reflected in the gloomy “prophecies” which he composed about this time, and which 
were so well known during the Middle Ages. According to Roger Bacon, Michael visited 
Oxford “about the year 1230”, bearing with him “certain books of Aristotle and com-
mentaries of learned men concerning physics, and mathematics”. The date of his death 
is uncertain; it is generally given as 1234. The legend which grew up around the name of 
Michael Scot was due to his extraordinary reputation as a scholar and an adept in the 
secret arts. He figures as a magician in Dante’s “Inferno” in Boccaccio’s “Decamerone”, 
in local Italian and Scottish folk-lore, and in Sir Walter Scott’s “Lay of the Last Minstrel” 
[Erudit, matemàtic i filòsof del s. xiii. Nasqué a Escòcia al voltant de l’any 1175. […] 
Hi ha una tradició respecte al fet que estudià primer a l’escola catedralícia de Durham, 
i posteriorment a les Universitats d’Oxford i París. En el darrer lloc, fou conegut com el 
Matemàtic, la qual cosa implica que estudià a la Facultat de Filosofia. És probable que 
estudiara teologia també. En qualsevol cas, fou sens dubte un clergue. Sembla problable 
que, en deixar París, visitara la Universitat de Bolonya, abans d’anar a Sicília, a la cort 
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– Meteora, vetus translatio.

– Tabulae.

– Euclides:
– Elementa (traducció d’Adelard de Bath)341.

– Sèneca:
– Dicta Senece.

2. Bíblia i comentaris bíblics:
– Biblia.

de Frederic II. Això passà al voltant de 1200. A Palermo, s’uní al cercle de gent cultivada 
que envoltava l’emperador; per a alguns, de fet, assolí la dignitat de tutor imperial, tot 
i que els manuscrits, en general, l’anomenen “astròleg del Senyor Emperador Frederic”. 
El 1209 anà a Toledo, féu coneixença d’alguns distingits erudits àrabs i escrigué la seua 
Abbreviatio Avicennæ [Abreviació d’Avicenna], el manuscrit de la qual porta la data de 
1210. Ell també emprengué l’estudi d’astronomia i alquímia, i traduí de l’àrab diversos 
treballs sobre aquestes matèries. Que ell estava interessat en la filosofia àrab és evident, 
car traduí diversos comentaris filosòfics d’Averrois. Després del seu retorn a Palermo, 
al voltant de 1220, Miquel dedicà especial atenció a la ciència i pràctica de la medicina. 
Rebé diverses mostres de favor pontifici i també imperial. El Papa Honori III li oferí 
diversos beneficis eclesiàstics, entre els quals estava l’Arquebisbat de Cashel, a Irlanda. 
També se li oferí l’Arquebisbat de Canterbury tant per Honori III el 1223, com per 
Gregori IX el 1227. En aquest cas, no obstant, sembla que fou la incapacitat del clergat 
local i no la del propi candidat la que s’interposà. El seu desencant, segons el seu dar-
rer biògraf, es reflecteix en les seues fosques “profecies” que compongué durant aquest 
temps, i que foren molt conegudes durant l’Edat Mitjana. Segons Roger Bacon, Michael 
visità Oxford “al voltant de l’any 1230”, duent amb ell “certs llibres d’Aristòtil i comen-
taris de gent sàvia relatius a física i matemàtiques”. La data de la seua mort és incerta; 
i generalment es dóna 1234. La llegenda que va créixer al voltant de Miquel Escot fou 
deguda a la seua extraordinària reputació com a erudit i com a entès en ciències ocultes. 
Apareix com a mag a l’Inferno de Dante, al Decamerone de Boccaccio, en el folklore 
italià i escocès, i en l’obra de Sir Walter Scott’s Lay of the Last Minstrel (Cant del Darrer 
Joglar)”]. (www.newadvent.org).

341 “Adelard von Bath, englischer Benediktiner, scholastischer Philosoph, † um 1160. - A. 
hat der mittelalterlichen Wissenschaft des Abendlandes reichen naturwissenschaftlichen 
bzw. naturphilosophischen Stoff der Antike und der Araber, den er sich auf ausgedehn-
ten Reisen erworben hatte, durch Übersetzungen vermittelt. In dem Universalienstreit 
des Mittelalters nahm A. eine vermittelnde Stellung ein: Der Unterschied zwischen ge-
nera, species und Individuen liegt nur in der verschiedenen Betrachtung (respectus) des 
Menschen” [Adelard de Bath, benedictí anglès, filòsof escolàstic, † al voltant de 1160. 
Adelard ha proporcionat a la ciència medieval d’Occident una rica matèria de ciències 
naturals o de filosofia natural dels antics i dels àrabs, que ell després de llargs viatges 
adquirí a través de traduccions. Respecte a la disputa dels universals a l’Edat Mitjana, 
Adelard prengué la següent posició: la diferència entre genera (gèneres), species (es-
pècies) i individus rau sols en la diversa consideració (respectus) dels homes] (www.
kirchenlexikon.de).

http://www.newadvent.org/
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– In totam Bibliam.

– Gen.

– Eccle.

– Cant. Cant.

– Jer. et Exech.

– Marc. et Luc.

– Act. Apost.

– Rom.

– Apoc.

3. Llibres litúrgics:
– Breviarium.

– Missale.

4. Llibres jurídics canònics:
– Decretum Gratiani342.

342 “Gratian, Begründer der kirchlichen Rechtswissenschaft, * Ende des 11. Jahrhunderts 
wahrscheinlich in Carraria bei Orvieto, † in Bologna. - G. war Kamaldulensermönch 
(OSBCam) und lehrte als Magister praktische Theologie im Kloster St. Felix und Nabor 
in Bologna. Mehr wissen wir von seinem Leben nicht; auch sein Todesjahr ist unbe-
kannt. - G. hat als erster die kirchliche Rechtswissenschaft als selbständigen Wissens-
zweig, als»theologia practica externa«, getrennt von der übrigen Theologie, betrieben 
und vorgetragen. Er hat um 1140 das in den verschiedensten Sammlungen zerstreute 
kirchliche Rechtsmaterial gesichtet und in einer einheitlichen Sammlung zum Studium 
und kirchlichen Gebrauch verarbeitete. Unter Anwendung der scholastischen Methode 
stellte G. meist kurze Lehrsätze (distinctiones) und Rechtsfälle (causae) nach systema-
tischen Gesichtspunkten zusammen (paragraphi oder dicta Gratiani) und belegte sie 
jedesmal, immer wieder unterteilend (capitula, später canones genant), mit möglichst 
vielen Stellen aus der Heiligen Schrift, aus Konzilien, Papstbriefen, liturgischen Bü-
chern, Väterschriften (autoritates), wobei er bemüht war, die Widersprüche in den Bele-
gen auszugleichen. Man gab dem Werk den Namen»Concordia (Concordantia) discor-
dantium canonum«(»Ausgleichende Zusammenstellung der nicht übereinstimmenden 
Canones«) und nannte es später kurz»Decretum Gratiani«. Das Werk blieb stets reine 
Privatarbeit. Auch Gregor XIII. (s. d.) erklärte 1582 nur den durch die»Correctores 
Romani«verbesserten Text als authentisch. Das»Decretum Gratiani«erlangte durch die 
Aufnahme in das»Corpus Iuris Canonici«hohes Ansehen”. [Gracià. Fundador de la 
ciència jurídica eclesiàstica. Nascut a finals del s. xi probablement a Carraria prop 
d’Orvieto, † in Bolonya. - Gracià fou un monjo camaldulenc (OSB Cam.) i donà classes 
com a mestre de teologia pràctica al monestir de Sant Fèlix i Nabor a Bolonya. No 
sabem més de la seua vida; també és desconegut l’any en què morí. Gracià és el primer 
que ha exercit la ciència jurídica eclesiàstica com a branca del saber independent, com 
a theologia practica externa (teologia pràctica externa), separada de la resta de la teo-
logia. Ell classificà al voltant de 1140 el material de dret eclesiàstic repartit en diverses 



117Biografia documentada de Francesc Eiximenis, OFM

– Decretales343.

col·leccions i l’unificà en una sola col·lecció, per a ser usada en els estudis universitaris. 
Usant el mètode escolàstic, Gracià reuní en general doctrines curtes (distinctiones [dis-
tincions]) i casos jurídics (causae [causes]) segons punt de vista sistemàtics (paragraphi 
o dicta Gratiani [paràgrafs o dites de Gracià]) i els documentà cada volta, sempre sub-
dividint-los (capitula [capítols], més avant nomenats canones [cànons]), amb les majors 
cites possibles de les Sagrades Escriptures, dels Concilis, de cartes papals, de llibres 
litúrgics, d’escrits dels Sants Pares (autoritates [autoritats]), mentre que ell s’ocupava 
d’eliminar les contradiccions de les diferents documentacions. Hom donà a la seua 
obra el nom Concordia (Concordantia) discordantium canonum (Concordància dels 
cànons discordants) i fou anomenada més tard de manera més curta Decretum Gratiani 
(Decret de Gracià). L’obra fou un treball privat. També Gregori XIII declarà el 1582 
únicament el text millorat pels Correctores Romani (Correctors romans) com a autèn-
tic. El Decretum Gratiani (Decret de Gracià) assolí gran consideració en ser inclòs en el 
Corpus Iuris Canonici (Codi de Dret Canònic)] (www.kirchenlexikon.de).

343 “The “Decretum” of Gratian was considered in the middle of the twelfth century as a 
corpus juris canonici, i.e. a code of the ecclesiastical laws then in force. As such, howe-
ver, it was incomplete; moreover, many new laws were made by succeeding popes; hence 
the necessity of new collections. Five of these collections exhibited pontifical legislation 
from the “Decretum” of Gratian to the pontificate of Gregory IX (1150-1227). These 
are known as the “Quinque compilationes antiquæ”. On account of their importance 
they were made the text of canonical instruction at the University of Bologna, and, like 
the “Decretum” of Gratian, were glossed, i.e. notes bearing on the explanation and 
interpretation of the text were added to the manuscripts.

 Gregory IX, in 1230, ordered his chaplain and confessor, St. Raymond of Peñaforte 
(Pennafort), a Dominican, to form a new canonical collection destined to replace all 
former collections. It has been said that the pope by this measure wished especially to 
emphasize his power over the Universal Church. The papacy had, indeed, arrived at the 
zenith of its power. Moreover, a pope less favourably circumstanced would, perhaps, 
not have thought of so important a measure. Nevertheless, the utility of a new collec-
tion was so evident that it is needless to seek other motives than those which the pope 
himself gives in the Bull “Rex pacificus” of 5 September, 1234, viz., the inconvenience 
of recurring to several collections containing decisions most diverse and sometimes 
contradictory, exhibiting in some cases gaps and in others tedious length; moreover, on 
several matters the legislation was uncertain.

 St. Raymond executed the work in about four years, and followed in it the method of 
the aforesaid “Quinque compilationes antiquæ”. He borrowed from them the order 
of the subject-matter, the division into five books, of the books into titles and of the 
titles into chapters. Of the 1971 chapters which the Decretals of Gregory IX contain, 
1771 are taken from the “Quinque compilationes antiquæ”, 191 are due to Gregory 
IX himself, 7 are taken from decretals of Innocent III not inserted in the former collec-
tions, and 2 are of unknown origin” [El Decret de Gracià fou considerat en la meitat 
del s. xii com al Corpus Iuris Canonici (Codi de Dret Canònic), és a dir, un codi de lleis 
eclesiàstiques llavors en vigor. Com a tal, no obstant, era incomplet; així mateix, mol-
tes noves lleis foren fetes pels papes successius; d’això derivava la necessitat de noves 
col·leccions. Cinc d’aquestes noves col·leccions mostraren legislació pontifícia des del 
Decret de Gracià fins al pontificat de Gregori IX (1150-1227). Aquestes són conegudes 

http://www.kirchenlexikon.de/
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– Tabula super Decretales (per Nicolau d’Anesiaco [Ennezat], 
OP)344.

– Liber Sextus et Clementinae345.

com a Quinque compilationes antiquæ (Cinc compilacions antigues). Per raó de la seua 
importància foren el llibre de text d’instrucció de dret canònic a la Universitat de Bolo-
nya, i, com el Decret de Gracià, estaven glossats, és a dir, s’afegiren notes que tractaven 
de l’explicació i interpretació del text.

 Gregori IX, el 1230, ordenà al seu capellà i confessor, Sant Ramon de Penyafort, un 
dominic, la formació d’una nova col·lecció destinada a substituir totes les col·leccions 
anteriors. S’ha dit que amb aquesta mesura el papa desitjava especialment emfatitzar 
el seu poder sobre l’Església universal. El papat, de fet, havia arribat al punt màxim 
del seu poder. A més, un papa amb circumstàncies menys favorables, potser, no hauria 
pensat en una mesura tan important. No obstant, la utilitat d’una nova col·lecció fou 
tan evident que no calgué cercar altres motius que aquells que el mateix papa dóna en 
la butlla Rex pacificus (Rei pacífic) del 5 de setembre de 1234, a saber, la inconveniència 
d’haver de recòrrer a diverses col·leccions que continguen les més diverses decisions, i 
a voltes contradictòries, i que mostren buits en alguns casos, i en altres massa extensió; 
així mateix, en diverses matèries, la legislació era incerta.

 Sant Ramon realitzà el treball en aproximadament quatre anys, i seguí el mètode de 
les abans citades Quinque compilationes antiquæ. Ell prengué d’elles l’ordre de subjec-
te-matèria, la divisió en cinc llibres, dels llibres en títols, i dels títols en capítols. Dels 
1.971 capítols que tenen les decretals de Gregori IX, 1.771 estan presos de les Quinque 
compilationes antiquæ, 191 són deguts al mateix Gregori IX, 7 són presos de decretals 
d’Innocenci III que no estan inserits en les anteriors col·leccions, i 2 són d’origen desco-
negut] (www.newadvent.org).

344 “Nicolaus de Anesiaco (XIV century) was a Dominican born in Anesiac (Ennezat) in 
the Auvergne. Studied in Paris and was a member of the Dominician order (fl.1307-
1321)” [Nicolau d’Ennezat (segle XIV) fou un dominic nascut en Ennezat en Auvèrnia. 
Estudià a París i fou membre de l’orde dominicà (1307-1321)] (http://faculty.cua.edu/
pennington/1298l-z.htm).

345 “The decretals of the successors of Gregory IX were also arranged in collections, of 
which several were official, notably those of Innocent IV, Gregory X, and Nicholas III, 
who ordered their decretals to be inserted among those of Gregory IX. In addition to 
these, several unofficial collections were drawn up. The inconveniences which Gregory 
IX had wished to remedy presented themselves again. For this reason Boniface VIII 
made a new collection of decretals which he promulgated by the Bull “Sacrosanctæ” 
of 3 March, 1298. This is the “Sextus Liber Decretalium”; it has a value similar to that 
of the Decretals of Gregory IX. Boniface VIII abrogated all the decretals of the popes 
subsequent to the appearance of the Decretals of Gregory IX which were not included 
or maintained in force by the new collection; but as this collection is of later date than 
that of Gregory IX, it modifies those decisions of the latter collection which are irre-
concilable with its own. Clement V, also, undertook to make an official collection, but 
death prevented him from perfecting this work. His collection was published by John 
XXII on 25 October, 1317, under the title of “Liber septimus Decretalium”, but it is 
better known under the name of “Constitutiones Clementis V” or “Clementinæ”. This 
is the last official collection of decretals [Les decretals dels successors de Gregori IX 
també foren ordenades en col·leccions, de les quals moltes foren oficials, especialment 
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5. Llibres jurídics civils:
– Institutiones Justiniani.

– Summa de contractibus.

– Tabulae.

6. Obres de Francesc Eiximenis:
– Exposició de la regla de frares menors.

– Llibre dels Àngels.

– Pastorale.

– Psalterium alias Laudatorium.

– Sermones.

– Sermones in epistolas dominicales.

– Sermones in evangelia dominicalia (pars II).

– Taula de la Metafísica.

– Theologicum.

– Vida de Jesucrist.

7. Obres manuscrites (autògrafes) de Francesc Eiximenis:
– Astrologia.

– De anima.

– De philosophia.

– Diversae materiae.

– Leccionari de offici divinal.

aquelles d’Innocenci IV, Gregori X, i Nicolau III, que ordenà que les seues decretals fo-
ren insertades entre les de Gregori IX. A més d’aquestes, isqueren diverses col·leccions 
no oficials. Les inconveniències que Gregori IX havia desitjat resoldre tornaren altra 
volta. Per aquesta raó Bonifaci VIII féu una nova col·leció de decretals que promulgà 
amb la butlla Sacrosanctæ (Sacrosantes) del 3 de març de 1298. Aquesta és el Sextus 
Liber Decretalium (Sisè llibre de les decretals); té un valor semblant al de les decretals 
de Gregori IX. Bonifaci VIII anul·là totes les decretals dels papes posteriors a l’aparició 
de les decretals de Gregori IX que no estaven incloses o que no tenien vigor en la nova 
col·lecció; però com que aquesta col·lecció és de data posterior a la de Gregori IX, mo-
difica aquelles decisions de la darrera col·lecció que eren irreconciliables amb les seues. 
Climent V, així mateix, emprengué la tasca de fer una col·lecció no oficial, però la mort 
impedí que concloguera el seu treball. La seua col·lecció fou publicada per Joan XXII el 
25 d’octubre de 1317, sota el títol de Liber septimus Decretalium (Setè llibre de decre-
tals), però és millor conegut amb el nom de Constitutiones Clementis V (Constitucions 
de Climent V) o Clementinæ (Clementines). Aquesta és la darrera col·lecció oficial de 
decretals]. (www.newadvent.org).
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– Memorials.
8. Autors patrístics i eclesiàstics antics:
– Sant Gregori Magne346:

– Regula Pastoralis.

– Isaac de Nínive347:
– De contemptu mundi.

9. Autors eclesiàstics medievals:
– Gerardus de Brolio348:

346 “Nació en Roma, de familia aristocrática, entre los años 530 y 540. Abrazó la vida 
monástica y sucedió a Pelagio en la Silla Apostólica. Murió en marzo de 604. Entre 
sus obras principalmente morales hállanse: Las veintidós homilías sobre Ezequiel, los 
Morales sobre Job, Homilías sobre los Evangelios, Exposición del libro I de los Reyes, 
del Cantar de los Cantares, y de los Siete salmos penitenciales. Sus principales escritos 
son: El libro de la regla pastoral y los Cuatro libros de los Diálogos” (Olmos y Canalda, 
Elías. Códices de la Catedral de Valencia. Valencia. Tipografía Moderna. 1943, p. 233).

347 “Isaak von Ninive (auch: I. der Syrer), syrischer Theologe des 7. Jahrhunderts, * in Beit’ 
Katraja (Quatraje) am persischen Golf. - I. wurde 661 als Mönch Bischof von Ninive, 
legte aber nach nur fünf Monaten sein Amt nieder und zog sich als Eremit ins Bergland 
von Chuzistan (dem persischen Suziana) zurück. Später lebte er im Kloster Rabban 
Sabor, wo er erblindet vom streng asketischen Leben und vom übermäßigen Studium 
im hohen Alter starb. - I., der oft mit Isaak von Antiochien, dem syrischen Theologen 
des 4. Jahrhunderts, verwechselt wurde, gehörte zu den ersten Theoretikern christlicher 
Mystik. Er war abhängig von Euagrios und beeinflußte - obwohl Nestorianer - Jako-
biten und Katholiken, in besonderer Weise aber Symeon den Jüngeren (s.d.) und I. W. 
Kirsewskij (s.d.). I.s Themen waren insbesondere Gericht, Versuchung, die Mysterien 
Gottes und alle Probleme christlicher Aszetik und Spiritualität. Da seine Schriften früh 
übersetzt wurden, darf I.s Einfluß und seine Bedeutung besonders im Mittelalter nicht 
gering geschätzt werden [Isaac de Nínive (també Isaac el Siri), teòleg siri del s. vii. * en 
Beit’ Katraja (Quatraje) al Golf Pèrsic. Isaac, com a monjo, esdevingué el 661 bisbe de 
Nínive, però renuncià al càrrec després de cinc mesos i es retirà com a eremita a la zona 
muntanyenca de Chuzistan (la persa Suziana). Més tard visqué al monestir Rabban Sa-
bor, on ell, després de quedar-se cec i després d’una vida ascètica i d’un estudi excessiu, 
va morir. Isaac, que sovint és confòs amb Isaac d’Antioquia, teòleg del s. iv, pertangué 
als primers teòrics de la mística cristiana. Ell és dependent d’Euagrios, i influí, encara 
que era nestorià, els jacobites i els catòlics, de manera especial Simó el Jove i I. W. 
Kirsewski. Els temes d’Isaac foren en especial el judici final, la temptació, els misteris de 
Déu i tots els problemes de l’ascètica i espiritualitat crstiana. Com els seus escrits foren 
traduïts ben aviat, podem dir que la influència d’Isaac i la seua importància en especial 
durant l’Edat Mitjana no són poc importants]. (www.kirchenlexikon.de).

348 “Gerard of Brolio, a magister and canon of Clermont and fellow of the Sorbonne, 
wrote a commentary on Aristotle’s De animalibus between 1260 and 1264. In his com-
mentary Gerard refers to a number of purely medical texts, which suggests that he had 
spent many years studying medicine” [“Gerard de Brolio, magister i canonge de Cler-
mont i membre de la Sorbona, escrigué un comentari a l’obra d’Aristòtil De animalibus 
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– In Aritotelis De animalibus.

– Egidi Romà (OSA) [Aegidius Romanus]349:
– De generatione et corruptione.

– De regimine principum.

– Enric de Gant (Henricus Gandavensis)350:
– Summa theologiae.

– Jacques de Vitry (Jacobus de Vitriaco)351:

[Sobre els animals] entre 1260 i 1264. En el seu comentari Gerard es refereix a uns 
quants textos purament mèdics, la qual cosa suggereix que ell havia estudiat medicina 
durant molts anys] (O’Boyle, Cornelius. The Art of Medicine: Medical Teaching at the 
University of Paris, 1250-1400. Leiden. Ed. Brill. 1998, p. 35).

349 “Ägidius von Rom, Augustinereremit, scholastischer Philosoph und Theologe, Be-
gründer der Augustinerschule, um 1245 im römischen Stadtviertel Colonna (daher 
auch Ä. Colonna genannt), † 22.12. 1316 in Avignon. - A. trat früh in den Augustiner-
eremitenorden ein und studierte in Paris. Er war einer der hervorragendsten Schüler 
des Thomas von Aquin. Ä. promovierte und lehrte in Paris und wirkte 1292-95 als 
General des Ordens. 1296 wurde er zum Erzbischof von Bourges ernannt. - Ä., der 
seiner Gelehrsamkeit wegen doctor fundatissimus genannt wurde, begründete die The-
ologie der Augustiner. Bereits 1287 wurde seine Lehre zur Ordensdoktrin erklärt. Sein 
Traktat De ecclesiastica sive summi pontificis potestate bildete die Grundlage der Bulle 
Unam sanctam Bonifatius’VIII” [Egidi Romà, eremita de sant Agustí, filòsof escolàstic 
i teòleg, fundador de l’escola dels agustins, nascut al voltant de 1245 al districte romà 
de Colonna (per això és també nomenat Egidi Colonna), † 22.12.1316 a Avinyó. Egidi 
entrà aviat en l’orde dels eremites de sant Agustí, i estudià a París. Fou un dels alumnes 
més destacats de sant Tomàs d’Aquino. Egidi es doctorà, donà classes a París i exercí 
entre 1292 i 1295 com a general del seu orde. El 1296 fou nomenat arquebisbe de 
Bourges. Egidi fou nomenat a causa de la seua erudició doctor fundatissimus (doctor 
fundadíssim), i posà les bases de la teologia dels agustins. Ja el 1287 s’establí que els 
seus ensenyaments esdevingueren doctrina de l’orde. El seu tractat De ecclesiastica sive 
summi pontificis potestate (Sobre la potestat eclesiàstica, o del Pontífex Màxim), donà 
els fonaments a la butlla Unam sanctam (Una santa) de Bonifaci VIII] (www.kirchen-
lexikon.de).

350 “Fue natural de Gante (Bélgica), de la familia de los Goethals o, como quieren otros, 
de los Mudam. Floreció en el s. XIII. Era Doctor de París, y por su erudición vastísima 
se granjeó el sobrenombre de “Doctor solemne”. Regentó el Arcedianato de Torué, y 
los Religiosos Servitas aseguran que perteneció a su orden. Murió a los setenta y siete 
años de edad, en 23 de junio de 1295. Entre sus obras hállanse un tratado De Hombres 
Ilustres, con el que prosigue el Catálogo de San Jerónimo y de Sigberto de Gemblurs, 
Summa de Poenitentia [Summa sobre la penitència], Quodlibetum de negationibus 
[Qüestions aleatòries sobre les negacions] y Theologica Quodlibetica et Summa quaes-
tionum theologicarum ordinaria [Qüestions aleatòries teològiques i Summa ordinària 
de qüestions teològiques] (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 232).

351 “Jakob von Vitry, Augustinerchorherr, Kardinal, * in Reims, † 1254 in Rom. - J. wirkte 
zunächst als Seelsorger in Brabant, als Augustinerchorherr betreute er hier die Frauen 
um Maria von Oignies (s.d.), die ohne ein eigenes Klostergelübde ein klosterhaftes 
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Leben führten. 1216 erwirkte er für diese sogenanten “Beginen” die päpstliche An-
erkennung. Zu dieser Zeit war J. bereits entflammt für die neuerlich durch Innozenz 
III. angestachelte Kreuzzugsstimmung. J. reiste ins Heilige Land, blieb mehrere Jahre 
dort, er hat aber nie die Sprache der Muslims erlernt. Wenn er zu ihnen sprach —und 
das tat er häufig in Predigten—, benutzte er einen Dolmetscher. Die Wirkung seiner 
Worte dürfte dadurch geschwächt worden sein. Im Gegensatz hierzu errang er bei den 
Christen enormes Ansehen. Bereits im Jahr seiner Ankunft wurde er zum Bischof von 
Akkon ernannt. Aus dieser Zeit resultieren J.s Briefe, sie bieten ein höchst drastisches 
Bild der Zustände im Heiligen Land zur Zeit der späteren Kreuzzüge. J. wettert unge-
halten gegen die immerwährenden Streitereien der Christen untereinander, die sich um 
die jeweiligen Besitzstände zanken, wobei sie ihre missionarischen Aufgaben völlig ver-
nachlässigen. J. hadert mit der ganz und gar unchristlichen Bereicherung, die viele be-
treiben, er verdammt den unverantwortlichen Verfall der abendländischen Sitten. Nach 
seiner Ansicht finden die Adeligen hier im Heiligen Land Gefallen an der Polygamie, 
ihnen sagt überhaupt islamischer Lebensstil und —wandel zu. Ihr schlechtes Vorbild 
färbt auf alle ab, wie sollen da die von allen Seiten von Muslims bedrohten Kreuzfah-
rerstaaten bestehen?— J.s Verdienste liegen vornehmlich im scharfsinnigen Erkennen 
der geistigen Strömungen seiner Zeit, er bereicherte die Mystik des 13. Jahrhunderts 
durch zahlreiche Gedanken. Der Papst belohnte seine Fähigkeiten, indem er ihn 1228 
zum Kardinalbischof von Tusculum erhob. Aber als man J. 12 Jahre später zum Patriar-
chen von Jerusalem wählte, da bestätigte Gregor IX. (s.d.) aus bisher noch ungeklärten 
Gründen diese Wahl nicht. J. verblieb in Rom, widmete sich seiner Predigertätigkeit und 
verfaßte historische Abhandlungen. Seine Historie des 5. Kreuzzuges wie auch seine 
Geschichte des heiligen Landes (bereits während seines Aufenthaltes dort entstanden) 
geben Aufschluß über ein kompliziertes Kapitel der hochmittelalterlichen Geschichte” 
[Jacques de Vitry, canonge agustí, cardenal, nascut a Reims, † 1254 a Roma. Jacques 
exercí primer de curador d’ànimes a Brabant, i com a canonge agustí, tingué cura de les 
dones que hi havia al voltant de Maria d’Oignies, les quals encara que no tenien vots 
monàstics, feien de fet una vida monàstica. El 1216 obtingué per a aquests anomenats 
“beguins” el reconeixement papal. En aquest temps estava Jacques inflamat per les no-
ves crides a la croada fetes per Innocenci III. Jacques viatjà a Terra Santa, i hi romangué 
molts anys, tot i que no aprengué mai la llengua dels musulmans. Quan ell els parlava, i 
ho feia sovint això quan els predicava, necessitava d’un traductor. L’eficàcia de les seues 
paraules, per tant, esdevenia amb això més feble. Pel contrari aconseguí tenir entre els 
cristians d’allà enorme consideració. Ja en l’any de la seua arribada fou nomenat bisbe 
d’Akkon. D’aquests anys són les cartes de Jacques, que ens donen una imatge altament 
dramàtica de les condicions de vida en Terra Santa en el temps tardà de les Croades. 
Jacques critica durament les eternes lluites dels cristians entre ells, els quals disputen 
sobre els seus particulars drets de propietat, per la qual cosa abandonen per complet la 
seua tasca missionera. Jacques critica el totalment contrari al cristianisme enriquiment, 
que molts cerquen, condemna la irresponsable decadència dels costums occidentals. 
Segons la seua opinió troben ací els nobles gust en la poligàmia, i els agrada per com-
plet l’estil de vida islàmic. El seu roïn exemple dóna mal exemple i afecta a tots: com 
poden els estats croats, amenaçats pels musulmans per tots els costats, així sobreviure? 
Els mèrits de Jacques rauen en especial en el seu perspicaç reconeixement dels cor-
rents espirituals del seu temps. Ell enriquí la mística del s. xiii a través de nombroses 
reflexions. El papa reconegué les seues aptituds, i així el 1228 el nomenà Cardenal de 
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– Epistola VIIª.

– Gioacchino da Fiore (O.Cist.) [Joachim abbas Florensis]352:
– In Isaiam.

– John Beleth (Johannes Beleth)353:
– Summa de eclesiasticis officiis.

Tusculum. Però quan Jacques fou triat dotze anys abans patriarca de Jerusalem, el papa 
Gergori IX no confirmà aquesta elecció, a causa de motius poc clars. Jacques romangué 
a Roma, es dedicà a la predicació i escrigué tractats històrics. La seua història de la 
cinquena croada així com la seua història de Terra Santa (compostes mentre estigué 
allà), ens donen llum sobre un capítol complicat de la història de l’Alta Edat Mitjana]. 
(www.kirchenlexikon.de)

352 “El famoso expositor del Apocalipsis Joaquín de Fiore († 1202), fue autor del Evange-
lium aeternum [Evangeli etern] y adversario de Pedro Lombardo en su escrito perdido 
De unitate trinitatis [Sobre la unitat de la trinitat], que fue condenado en el año 1215 
por el Concilio IV de Letrán en el capítulo Damnamus [Condemnem]. El nombre del 
Abad de Fiore es conocido principalmente por los tratados apocalípticos y de reforma 
de la vida cristiana: Concordia Novi et Veteris Testamenti [Concòrdia del Nou i del 
Vell Testament], Expositio in Apocalypsim [Exposició sobre l’Apocalipsi] y Psalterium 
decem chordarum [Saltiri de deu cordes], en los cuales, a vueltas de interpretaciones 
alegóricas y arbitrarias de los Libros Sagrados, profetiza el próximo advenimiento del 
reinado del Espíritu Santo —Evangelium aeternum [Evangeli etern]—, y con él, la ver-
dadera reforma de la Iglesia, que el mismo autor declara paganizada. Sus teorías y hasta 
sus delirios encontraron eco y tuvieron muchos continuadores entre los representantes 
del movimiento de los espirituales franciscanos. Así en el Liber introductorius in Evan-
gelium eternum [Llibre introductori a l’Evangeli etern] de Gerardo de Borgo de San 
Donino († 1254); en el Comentario al Apocalipsis, de Pedro J. Olivi; en la Historia 
septem tribulationum [Història de les set tribulacions], de Ángel de Clareno († 1337), 
y en el Arbor vitae crucifixae Jesu [Arbre de la vida de Jesús crucificat], de Ubertino de 
Casale († 1328)” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 55).

353 “Johannes Beleth, Liturgiker des 12. Jahrhunderts. - J. stammte möglicherweise aus En-
gland, er verbrachte jedoch die meiste Zeit in Frankreich. Er war um 1135 in Chartres, 
etwa 1141 Schüler Gilbert Porettas und lehrte später an der Universität von Paris. 1182 
findet sich sein Name aber im Zusammenhang mit der Kirche von Amiens. Zwischen 
1160 und 1164 entstand J.s»Summa de ecclesiasticis (bzw. divinis) officiis«. Dieses 
Werk enthält eine Beschreibung der Liturgie, wie sie in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
praktiziert wurde, und war damals weit verbreitet. Johannes Trithemius nennt J. auch 
als Autor eines Sermonen-Buches, doch dieses ist verschollen” [John Beleth, liturgista 
del s. xii. John provenia possiblement d’Anglaterra, tot i que visqué gran part de la seua 
vida a França. Ell estigué al voltant de 1135 a Chartres, fou al voltant de 1141 alumne 
de Gilbert de la Porrée, i féu classes més tard a la Universitat de París. El 1182 trobem 
el seu nom en relació amb l’església d’Amiens. Entre 1160 i 1164 aparegué la Summa 
de ecclesiasticis (sive divinis) officiis (Summa dels oficis eclesiàstics [o divins])de John. 
Aquesta obra conté una descripció de la litúrgia, tal com era practicada durant el s. xii, 
i tingué llavors molta difusió. Johannes Trithemius diu que John fou autor també d’un 
llibre de sermons, però aquest llibre ha desaparegut] (www.kirchenlexikon.de).
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– John Hunter (o Huntman) [Johannes Venator]354:
– Logica.

– Landulf de Saxònia (O. Cart.) [Ludolphus Saxo]355:

354 “Johannes Venators Logica bietet den ganzen Reichtum der Logik, wie sie in Oxford 
im 14. Jahrhundert gelehrt wurde. Ihr Autor John Huntman, Oxforder Gelehrter und 
Kanzler von Lincoln (1390), wurde 1414 zum Generalvikar des Bischofs von Durham 
berufen. Seine Logik behandelt in vier Traktaten ausführlich und mit kritischen An-
merkungen versehen das damalige Wissen über Logik und logische Begriffe, z.B. Suppo-
sitionen, (empirische) Propositionen und verschiedene Beweisarten. Huntman zeigt sich 
dabei vertraut mit den Werken der damals berühmtesten Logiker wie Walter Burley, 
William Heytesbury und Richard Billingham” [La Logica de John Huntman (Johannes 
Venator) ens ofereix la gran riquesa de la lògica, tal com era ensenyada al s. xiv a Ox-
ford. El seu autor John Huntman, erudit d’Oxford i Canceller de Lincoln (1390), fou 
nomenat el 1414 vicari general del bisbe de Durham. La seua Lògica tracta en quatre 
tractats de manera detallada i amb observacions crítiques els coneixements de llavors 
sobre lògica i conceptes lògics, per exemple suposicions, proposicions (empíriques) i di-
versos mètodes de demostració. Huntman sembla familiaritzat amb els treballs dels au-
tors de lògica més famosos de llavors, com per exemple Walter Burley, William Heytes-
bury i Richard Billingham]. (www.buchhandel.de).

355 “Ludolf von Sachsen, Mönch und Verfasser aszetischer Schriften, * um 1300 in Nord-
deutschland, † 10. April 1378 (1377) in Straßburg. - Entsprechend der Zeit ist der 
Name in verschiedenen Formen überliefert. So kommen folgende Schreibweisen vor: 
Landulfus, Leutolphus, Litoldus, Rudolf. Als Beinamen erscheinen: Al(e)manus, Cartu-
sianus, Cartusiensis, de Saxonia, natione Teutonica. - Im Alter von etwa 15 Jahren trat 
L. in den Dominikanerorden ein. Diesem Orden blieb er ungefähr 25 Jahre treu, bis er 
im Jahre 1340 in die Kartause von Straßburg eintrat. In diese Zeit dürfte die Abfassung 
der»Enarratio in Psalmos«gehören, die nicht die gleiche Sorgfalt der Durcharbeitung 
aufweist wie sein späteres Hauptwerk. Von 1343 bis 1348 war er Prior der Kartause 
in Koblenz. Predigten, die L. dort gehalten hat, haben sich erhalten in der Bibliothek 
des Cusanus-Stiftes in Bernkastel-Kues. Anschließend begab er sich in die Kartause von 
Mainz, wo er sein Hauptwerk, die»Vita Christi«verfaßte. Gegen Ende seines Lebens 
war er wieder in der Kartause von Straßburg, wo er auch gestorben ist. - Bedeutend 
ist L., vor allem für sein Werk»Vita Christi«, das als Erbauungsbuch eine wichtige 
Rolle spielte. Wichtigste Quelle für ihn ist das Werk des Michael von Massa, daneben 
benützte er aber auch die Texte anderer zeitgenössischer Autoren wie David von Augs-
burg, Heinrich Seuse, Mechthild von Hackeborn und die pseudobonaventurianischen 
Meditationes Vitae Christi. Verbreitet wurde das Buch vor allem im süddeutsch-österre-
ichischen Raum. Schon bald erschienen Übersetzungen ins Französische, Spanische und 
Portugiesische. Dieses Buch gilt auch als das Bekehrungsbuch des Ignatius von Loyola. 
Seit der ersten Drucklegung 1470 hat es bis 1870 etwa 60 Auflagen erlebt” [“Ludolf de 
Saxònia, monjo i autor d’escrits ascètics. Nascut al voltant de 1300 al nord d’Alemània, 
† 10 d’abril de 1378 (1377) a Estrasburg. Segons l’època, tenim diverses formes del 
nom. D’aquesta manera, ens trobem amb aquests formes d’escriptura d’aquest nom: 
Landulfus, Leutolphus, Litoldus, Rudolf. Com a sobrenom, ens trobem: Al(e)manus 
[alemany], Cartusianus, Cartusiensis [cartoixà], de Saxonia [de Saxònia], natione Teu-
tonica [de nació teutònica]. Quan tenia més o menys 15 anys, entrà Ludolf en l’orde 
dominicà. En aquest orde romangué aproximadament 25 anys, fins que en l’any 1340 
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– Vita Christi.

– Nicolau de Tournai (Nicolaus de Tornaco)356:
– Distinctiones.

– Paulus Cholner357:
– Sermo.

– Pere Hispà (Petrus Hispanus)358:
– Thesaurum pauperum.

entrà en la Cartoixa d’Estrasburg. A aquest temps deu pertànyer la seua obra Enarratio 
in Psalmos (Narració sobre els salms), que no mostra no obstant el mateix treball a 
fons que la seua obra principal posterior. Del 1343 al 1348 fou prior de la cartoixa 
de Coblença. Les predicacions que allà va fer Ludolf s’han conservat en la Biblioteca 
de la Fundació Cusanus a Bernkastel-Kues. A continuació es traslladà a la cartoixa de 
Magúncia, on ell compongué la seua obra principal, la Vita Christi (Vida de Jesucrist). 
Vers el final de la seua vida estigué de nou a la cartoixa d’Estrasburg, on morí. D’espe-
cial importància és Ludolf, en especial per la seua obra Vita Christi, que tingué un pa-
per important com a llibre de pietat. La font més important per a ell és l’obra de Miquel 
de Massa, i a més utilitzà també els textos d’altres autors contemporanis, com David 
d’Augsburg, Heinrich Seuse, Mechthild von Hackeborn i les pseudobonaventurianes 
Meditationes Vitae Christi (Meditacions de la vida de Jesucrist). El llibre tingué difusió 
especialment en l’àrea del sud d’Alemanya i Àustria. Aviat aparegueren traduccions al 
francès, castellà i portuguès. Es considera que aquest llibre fou el que mogué la con-
versió d’Ignasi de Loiola. D’ençà de la primera impressió el 1470 ha tingut aquest llibre 
fins 1870 al voltant de 60 edicions]. (www.kirchenlexikon.de).

356 Aquest autor sembla haver estat mestre en teologia a la Universitat de París al s. xiii 
(vide Glorieux, P. Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle. París. 
1933-4, p. 131 a. Citat a Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 265).

357 Aquest autor hauria arreglat el recull de sermons del papa d’Avinyó Climent VI (Pierre 
Roger) (vide Schneyer, J. B. Wegweise zu lat. Predigtreihen des Mittelalters. München. 
Bayerische Akademie der Wissenschaften. 1966, p. 346. Citat a Monfrin, Jacques. Op. 
cit., p. 267).

358 “Joan XXI (* Lisboa, 1215 - † Viterbo, 20 de maig de 1277) va ser papa de l’Església 
Catòlica del 1276 al 1277. De nom Pedro Julião, i més conegut com Pere Hispà, és 
considerat l’únic papa portuguès de la història (tot i que al segle iv Dàmas I va nàixer 
dins del territori que actualment forma part de Portugal). Fill del metge Julião Rebelo 
i de Teresa Gil, va iniciar els seus estudis a l’escola episcopal de la catedral de Lisboa, 
per ingressar posteriorment a la Universitat de París on va estudiar medicina, teologia, 
dialèctica, lògica, física i metafísica aristotèlica.

 Entre 1245 i 1250 va ensenyar medicina a la Universitat de Siena, on va escriure al-
gunes obres, entre les quals destaquen les seues Summulæ logicales [Petites summes 
lògiques], un manual de referència sobre lògica aristotèlica, usat com a text durant més 
de tres-cents anys a les universitats europees, i que es va traduir a nombrosos idiomes. 
La seua carrera a l’Església s’inicia el 1261 com a diaca de la catedral de Lisboa per a 
posteriorment ser nomenat ardiaca a Vermuy, on va conèixer el papa Gregori X que, 
traslladant-lo a Roma, el va nomenar el seu metge particular. En aquesta època va pu-
blicar un llibre de medicina titulat Tesaurus pauperum (Tresor dels pobres).
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– Pere Llombard (Petrus Lombardus)359:
– Sententiae.
– Comm. et quaest. in Sententias.

– Ramon Llull (Raymundus Lullius)360:

 El 1272 va ser nomenat arquebisbe de Braga fins que el 1274 va passar a exercir la 
dignitat de cardenal-bisbe de Frascati. Com a cardenal de Frascati va participar en el 
conclave que, reunit a Viterbo, l’escolliria com a successor d’Adrià V. Durant el seu 
pontificat va publicar la butlla Licet felicis recordationis (Malgrat de feliç record) per la 
qual suavitzava les estrictes regles que el XIV Concili Ecumènic havia establert per a la 
celebració dels conclaves. Va morir el 20 de maig de 1277, quan vuit dies abans, el pa-
lau papal de Viterbo va sofrir l’ensorrament de la seua sostrada i el va ferir de mort. Va 
rebre sepultura a la catedral de Viterbo. En l’obra La Divina Comèdia Dant va situar 
Joan XXI al paradís entre els esperits dels grans religiosos”. (http://ca.wikipedia.org).

359 “El célebre obispo de París, Pedro Lombardo († 1160), en sus Sententiarum Libri IV 
[Quatre llibres de sentències], compuestos desde el 1150 al 1152 recogió con extraor-
dinaria diligencia y analizó y comparó con gran conocimiento y hasta con orden y 
disposición aceptables para entonces, si bien no definitivos, el material patrístico que 
dirigió y nutrió por mucho tiempo el pensamiento teológico. Por esto formó época su 
obra, lo mismo que el Decretum [Decret] de Graciano, que procede de aquel tiempo y 
sigue el mismo método de cuestiones y distinciones en el campo de la ciencia canónica. 
Porque es innegable que, a pesar de sus defectos de fondo y ejecución, la obra de Pedro 
Lombardo reunía entonces el elemento tradicional de la ciencia divina y expresaba el 
sentir de la Iglesia sobre los puntos fundamentales de la misma. Por esta razón también 
llegó a ser el texto clásico de la enseñanza oficial, la norma y estímulo al mismo tiempo 
de los estudios sagrados en los teólogos de los períodos siguientes hasta fines del siglo 
XIV, época en que fue sustituída por la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Los 
comentarios propiamente dichos a la obra del Lombardo, empiezan en el siglo XIII, 
y los primeros, entre los impresos, son debidos a las nuevas escuelas teológicas de las 
Órdenes mendicantes; pero ya en el mismo siglo xii escribieron glosas y abreviaciones 
de la célebre obra del Maestro, Bandino, Udo, Pedro Comestor, Pedro de Poitiers (?) y 
algunos otros profesores de París” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 51-52).

360 “Raimundo Lulio o Ramon Llull († 1316), que en su vida inquieta, toda de acción y 
de combate y de misión entre infieles y mahometanos, tuvo tiempo para componer un 
número fabuloso de escritos de la más variada forma sobre Mística, Filosofía y Te-
ología escolásticas, y sobre ciencias y letras humanas, casi todos en su lengua materna, 
es célebre como «artífice de la ciencia», como creador de la ars generalis [art general] 
o arte luliana, sistema originalísimo de doctrina que nos dejó expuesto en su obra Ars 
magna et ultima [Art gran i darrera]. Es el suyo el arte de deducir de principios evi-
dentes y universales y por medio de combinaciones, conclusiones y conocimientos apli-
cables a todas las disciplinas humanas. R. Lulio intentó también probar «con razones 
necesarias» y de un modo apodíctico todos los dogmas del cristianismo sin excluir los 
más altos e inescrutables misterios, como el de la Santísima Trinidad. El cuadro com-
pleto de su Teología se parece, sin embargo, más al agustinismo franciscano que a la 
Filosofía del Islam. A finales de su vida escribió Lulio una serie de tratados polémicos 
contra los errores del averroísmo latino” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 89).

 Per a saber més coses sobre Ramon Llull: http://orbita.bib.ub.es/ramon/
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– Liber de civitate mundi.

– Ricard de Kilvington (Ricardus de Chillington)361:

361 “Richard Kilvington (ca. 1302-1361), Master of Arts and Doctor of Theology at Ox-
ford, was a member of the household of Richard de Bury, then Archdeacon of London, 
and finally Dean of Saint Paul’s Cathedral in London. Along with Walter Burley and 
Thomas Bradwardine, he formed the first academic generation of the school known as 
the ‘Oxford Calculators’.

 Richard Kilvington (we know almost seventy different spellings of his name) was born 
at the beginning of the fourteenth century in the village of Kilvington in Yorkshire. 
He was the son of a priest from the diocese of York. He studied at Oxford, where 
he became Master of Arts (1324/1325) and then Doctor of Theology (ca. 1335). His 
academic career was followed by a diplomatic and ecclesiastical one. He was in the 
service of Edward III and took part in diplomatic missions, culminating in his service 
as Dean of St. Paul’s Cathedral in London. Along with Richard Fitzralph, Kilvington 
was involved in the battle against mendicant friars. It seems that Kilvington’s argument 
with mendicants continued almost until his death in 1361. Except for a few sermons, 
all of Kilvington’s known works stem from his lectures at Oxford, and none of these 
uses the typical late-medieval style in question commentaries, which followed the order 
of books in the respective works of Aristotle. Rather, in accordance with the fourteenth 
century Oxford practice, Kilvington reduces the number of topics discussed to some 
central and probably most important subjects, each of which is constructed as a set of 
fully developed questions, no more than 10 in each set. This reduction in the range of 
topics is offset by a lengthier and much more detailed analysis of the particular ques-
tions chosen for treatment, some of which print to over 120 pages in modern editions. 
His philosophical works, the Sophismata and Quaestiones super De generatione et 
corruptione, both composed before 1325, were the result of lectures as a Bachelor of 
Arts; his Quaestiones super Physicam (1325/26) and Quaestiones super Libros Ethi-
corum (1326/1332) come from his period as a Master of Arts; finally, he composed his 
ten questions on Peter Lombard’s Sentences in the Faculty of Theology before 1334” 
[Richard Kilvington (ca. 1302-1361), mestre en filosofia i doctor en teologia a Oxford, 
fou membre de la casa de Richard de Bury, llavors ardiaca de Londres, i finalment degà 
de la Catedral de Sant Pau a Londres. Junt amb Walter Burley i Thomas Bradwardine, 
formà la primera generació acadèmica de l’escola coneguda com a “Oxford Calcula-
tors” (calculadors d’Oxford). Richard Kilvington (coneixem quasi setanta escriptures 
diferents del seu nom) nasqué a començaments del s. xiv al poble de Kilvington a York-
shire. Era el fill d’un prevere de la diòcesi de York. Estudià a Oxford, on esdevingué 
mestre en filosofia (1324/1325) i després doctor en teologia (ca. 1335). A la seua carre-
ra acadèmica seguí una carrera diplomàtica i eclesiàstica. Estigué al servici d’Eduard III 
i prengué part en missions diplomàtiques, que culminaren en el seu servei com a degà 
de la Catedral de Sant Pau a Londres. Junt amb Richard Fitzralph, Kilvington estigué 
involucrat en la batalla contra els frares mendicants. Sembla que la controvèrsia de 
Kilvington amb els mendicants continuà quasi fins a la seua mort el 1361. Excepte uns 
pocs sermons, totes les obres conegudes de Kilvington provenen de les seues classes a 
Oxford, i cap d’aquestes usa el típic estil tard-medieval usat en comentaris a qüestions, 
que seguiren l’ordre dels llibres en els respectius llibres d’Aristòtil. Més aviat, segons la 
pràctica usada a Oxford al s. xiv, Kilvington redueix el nombre de temes a tractar en 
alguns assumptes centrals i problablement més importants, cadascú dels quals está con-
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– Comm. in Aristotelis Physicam.

– Richard FitzRalph (Ricardus FitzRalph)362:
– Summa in quaestionibus Armenorum.

– Stephen Langton (Stephanus Langton)363:
– Interpretatio hebraicorum nom.

– Tomàs de Buckingham364:

truït com a un conjunt de qüestions totalment desenvolupades, no més de 10 en cada 
conjunt. Aquesta reducció en l’àmbit dels temes està compensada amb una anàlisi molt 
més extensa i detallada de les qüestions particulars triades, algunes de les quals arriben 
fins a les 120 pàgines en edicions modernes. Les seues obres filosòfiques, els Sophismata 
(Sofismes) i les Quaestiones super “De generatione et corruptione” (Qüestions sobre 
“De generació i corrupció” d’Aristòtil), les dues compostes abans de 1325, foren el re-
sultat de les classes com a mestre en filosofia; les seues Quaestiones super “Physicam” 
(Qüestions sobre la “Física” d’Aristòtil) (1325/26) i Quaestiones super “Libros Ethi-
corum” (Qüestions sobre els llibres d’Ètica d’Aristòtil) (1326/1332) provenen d’aquest 
període com a mestre en filosofía; finalment, compongué les seues qüestions sobre les 
Sentències de Pere Llombard a la Facultat de Teologia abans de 1334]. (http://plato.
stanford.edu).

362 “Ricardo FitzRalph († ca. 1360), llamado también Radulfius, Amarcanus y Richardus 
Hibernicus, profesor y canciller de la Universidad oxoniense y más tarde arzobispo de 
Armagh. Como filósofo fue partidario ferviente de Averroes, aunque sin aceptar las 
doctrinas de éste contrarias al dogma; como teólogo nos dejó su pensamiento en el 
Comentario a las Sentencias y en algunas cuestiones teológicas, entre las que merecen 
conocerse las tituladas Quaestiones de imagine [Qüestions sobre la imatge], donde tra-
ta de la imagen de Dios impresa en el alma racional. Se han publicado su obra maestra 
Summa in quaestionibus armenorum et graecorum [Summa sobre les qüestions dels 
grecs i dels armenis], en cuyos 19 libros refuta los errores que separan los armenios y 
griegos de la comunión de la Iglesia católica, y los tratados polémicos dirigidos princi-
palmente contra las Órdenes mendicantes, De paupertate Salvatoris [Sobre la pobresa 
del Salvador] y Defensorium curatorum [Defensori dels curadors]” (Grabmann, Mar-
tin. Op. cit., p. 147).

363 “Por estos años de transición de la Antigua a la Alta Escolástica desplegó gran activi-
dad literaria el cardenal y arzobispo de Cantorbery Esteban Langton (Stephanus Can-
tuarensis, †1228), que escribió dos Sumas teológicas; Cuestiones de vario contenido y 
de diversa forma literaria; Comentarios al Antiguo Testamento, de interés para la histo-
ria de la cultura; Comentarios a las Epístolas de San Pablo, y aclaraciones a la Historia 
scholastica [Història escolàstica] de Pedro Comestor. También es suya la división de la 
Vulgata en capítulos” (Ibidem., p. 59).

364 “Thomas von Buckingham. Englischer Theologe und Kanzler der Diözese von Exeter; 
† nach 1353. Die genauen Geburts- und Sterbedaten sind unbekannt. - Er stammte 
aus der Diözese von Lincoln und studierte in Oxford, wo er 1324 Fellow des Merton 
College war. 1346 promovierte er zum Doktor der Theologie. Im gleichen Jahr wurde 
er zum Kanzler (d. h. bischöflicher Rechtsberater) der Diözese Exeter bestellt; 1347 
wurde er auch Domherr der Kathedrale von Exeter. - In seinen theologischen Schriften 
(darunter die noch unveröffentlichten»Quaestiones«) verteidigte Th. v. B. die Willens-

http://plato.stanford.edu/
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– Quaest. in Sent.

– Tomàs d’Irlanda (Thomas Hibernicus)365:
– Manipulus florum.

10. Obres clàssiques franciscanes:
– Chronica.XXIV. generalium ordinis minorum (crònica dels 24 gene-

rals de l’orde franciscà).
– Legenda trium sociorum (llegenda dels tres socis).
– Vita s. Francisci (vida de sant Francesc).
11. Autors franciscans:
– Alexandre d’Alexandria (Alexander de Alexandria)366 :

freiheit und wandte sich gegen den Determinismus und die von zeitgenössischen Ox-
forder Theologen (insbesondere Thomas Bradwardine) vertretene Prädestinationslehre. 
Er argumentiert für einen Mittelweg zwischen der Prädestinationslehre des Pelagius, 
Cicero und Duns Scotus und der christlichen Lehre der Willensfreiheit.” [Tomàs de 
Buckingham. Teòleg anglès i canceller de la diòcesi de Exeter. Mort després de 1353. El 
lloc de naixement exacte i la data de mort exacta no ens és coneguda. Ell provenia de 
la diòcesi de Lincoln i estudià a Oxford, on estigué el 1324 al Merton College. El 1346 
assolí el grau de doctor en teologia. En el mateix any fou nomenat canceller (és a dir, 
assessor jurídic del bisbe) de la diòcesi d’Exeter. El 1347 fou nomenat també canonge 
de la Catedral d’Exeter. En els seus escrits teològics, entre els quals estan les encara no 
publicades Quaestiones (Qüestions), defensà la llibertat d’elecció i es mostrà contrari 
al determinisme i les teories favorables a la predestinació defensades per teòlegs con-
temporanis seus d’Oxford (en especial Thomas Bradwardine). Ell proposà un terme 
mig entre les doctrines de la predestinació de Pelagi, Ciceró i Duns Escot i la doctrina 
cristiana de la llibertat d’elecció] (www.kirchenlexikon.de).

365 A. Hauf ens dóna informació d’aquest autor i d’aquesta obra: “El Manipulus Florum 
[Maniple de flors] recollia 6.000 fragments patrístics, classificats en uns 266 temes, i 
posava a l’abast del clergue més humil l’erudició custodiada en la rica biblioteca de la 
Universitat de París” (D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Barcelona / València. IIFV / 
PAM. 1990, p. 110).

 Més tard afegeix: “Consta que (…) la majoria de manuscrits conservats dins l’Estat 
espanyol es troben en els dominis de l’antiga Corona d’Aragó (Barcelona, Tarassona, 
Tarragona, Tortosa, València i Vic). Vegeu R. H. Rouse i M. A. Rouse, Preachers, Flori-
legia and Sermons: Studies on the «Manipulus Florum» of Thomas of Ireland (Toronto, 
1979), 318-390. Pel que fa a l’estructura d’aquest útil florilegi, model dels nombrosos 
manuals d’aquesta mena que circularen durant l’edat mitjana i que és la clau de l’eru-
dició religiosa de molts predicadors i escriptors de l’època, veg. op. cit., 117 i seg.” 
(Ibidem., p. 110 n. 82).

366 “Alexander Bonini di Alessandria (c.1270 - 1314) was an Italian Franciscan philosopher, 
who became Minister General of the Order of Friars Minor. He taught at the Univer-
sity of Paris. A prolific writer, he is now remembered most for his Tractatus de Usuris” 
[Alexander Bonini di Alessandria (c. 1270 - 1314) fou un filòsof franciscà italià, que 
esdevingué ministre general de l’Orde de Frares Menors. Donà classes a la Universitat 
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– Quodlibet.

– Benedictus de Deo367:
– Breviloquium historiale.

– Alexandre d’Hales (Alexander de Hales)368 :
– In Sent. III.

de París. Prolífic escriptor, ell és recordat ara pel seu Tractatus de Usuris (Tractat sobre 
les usures)]. (http://en.wikipedia.org)

367 Ens diu d’ell això l’investigador Jacques Monfrin (Op. cit., p. 271 n. 4): “Ce franciscain 
semble avoir échappé aux bibliographes de son ordre, et son Breviloquium historiale, 
ne s’est pas jusqu’ici retrouvé. Le volume semble pourtant être passé à la Bibliothèque 
de Peñíscola, où on le retrouve sous le nº 1035: “Item Breviloquium historiale Bernar-
di de Deo in parva forma, et concordantia Biblie” (M. Faucon, La librairie des papes 
d’Avignon, 1, 2, París, 1887, p. 146), parmi des chroniques relatives à l’Orient latin. 
C’est peut-être une indication sur son contenu, le classement des livres effectué à la 
Peñíscola étant soigneusement fait. Le même Benedictus a également écrit un traité Sur 
la sphère, conservé dans le manuscrit de Bruxelles, Bibl. Royale 3595, f. 216-225v, XVè 
siècle. Thorndike et Kibre, 2, col. 1278, et L. Thorndike, The Sphera of Sacrobosco, 
Chicago, 1949, p. 40; cf. H. Silvestre, dans Scriptorium, t. V, 1951, p. 158. L’identité 
de l’auteur des deux oeuvres et sa qualité de frère mineur sont assurées par l’incipit du 
traité sur la sphère: Quoniam in breviloquio historialis nostri…, et par son titre: Incipit 
Tractatus spere totius…compilatus per fratrem Benedictum de Deo ordinis minorum 
fratrum” [Aquest franciscà sembla haver estat omès pels bibliògrafs del seu orde, i el 
seu Breviloquium historiale (Breviloqui historial), no s’ha retrobat fins hui. El volum 
sembla no obstant haver passat a la Biblioteca de Peníscola, on el trobem de nou amb el 
núm. 1035: “Item Breviloquium historiale Bernardi de Deo in parva forma, et concor-
dantia Biblie” [També el Breviloquium historiale de Bernat de Déu en forma menuda, 
i concordància de la Bíblia] (M. Faucon, La librairie des papes d’Avignon, 1, 2, París, 
1887, p. 146), entre les cròniques relatives a l’Orient llatí. Això és potser un indicatiu 
del seu contingut, atès que la classificació dels llibres realitzada a Peníscola fou feta amb 
molta cura. El mateix Benet ha escrit igualment un tractat Sobre l’esfera, conservat dins 
del manuscrit de Brusel·les, Bibl. Royale 3595, f. 216-225v, XVè siècle. Thorndike et 
Kibre, 2, col. 1278, et L. Thorndike, The Sphera of Sacrobosco, Chicago, 1949, p. 40; 
cf. H. Silvestre, dins Scriptorium, t. V, 1951, p. 158. La identitat de l’autor de les dues 
obres i la seua condició de frare menor ens vénen confirmades per l’inici del tractat 
sobre l’esfera: Quoniam in breviloquio historialis nostri…, (Perquè en el Breviloqui 
historial nostre…) i pel seu títol: Incipit Tractatus spere totius…compilatus per fratrem 
Benedictum de Deo ordinis minorum fratrum (Comença el Tractat de l’esfera de tot… 
compilat pel frare Benet de Déu, de l’orde dels frares menors)].

368 “Llamado Doctor Irrefragabilis y la Fuente de la Vida. Inglés de nación, fue educado en 
un monasterio del condado de Chester, denominado Alés, de donde Alejandro tomó el 
nombre. Vistió el hábito de San Francisco y fue preceptor de san Buenaventura. Com-
puso su Comentario sobre los cuatro libros de las Sentencias, la Summa Theologica 
[Summa Teològica], una Postilla sobre toda la Biblia” (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., 
p. 222).

http://en.wikipedia.org/
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– Astesanus Astensis369:
– Summa de casibus.

– Bertrand de la Tour (Bertrandus de Turre)370 :
– Sermones de sanctis.

– Sant Bonaventura371:

369 “Se llamó así por ser natural de la ciudad de Asti (Italia). Nació en la segunda mitad 
del s. xiii. Vistió el hábito de San Francisco y murió por los años de 1330. Su obra 
principal es la Suma de Casos de Conciencia, llamada también Asthesana, dividida en 
ocho libros, que publicó Asthesano el año 1337, a ruegos de Jaime Cayetano Stefanesi, 
hombre de letras y gran protector de la Orden de Menores” (Ibidem., p. 224).

370 “Bertrand de Turre (c. 1262-1332) was a French Franciscan theologian and Cardinal. 
He was an opponent of the Franciscan Spirituals. He undertook diplomatic missions 
for Pope John XXII, with Bernard Gui. He was made Archbishop of Salerno and then 
Cardinal in 1320. After the deposition of Michael of Cesena in 1328, he acted as vicar 
general of the Franciscan Order. He was nicknamed Doctor famosus” [Bertrand de 
Turre (c. 1262-1332) fou un teòleg franciscà francès i cardenal. Fou un oponent als 
franciscans espirituals. Realitzà missions diplomàtiques per al papa Joan XXII, junt 
amb Bertrand Gui. Fou elegit arquebisbe de Salerno i llavors cardenal el 1320. Després 
de la deposició de Miquel de Cesena el 1328, actuà com a vicari general de l’orde fran-
ciscà. Fou nomenat doctor famosus (doctor famós)] (http://en.wikipedia.org).

371 “Bonaventura (Johannes Fidanza), Kirchenlehrer, Heiliger, * 1221 in Bagnorea (Lati-
um), † 15.7. 1274 in Lyon. - B. trat 1243/44 in den Franziskanerorden ein und studierte 
in Paris als Schüler des Alexander von Hales. 1248 erwarb er die Bakkalaureuswürde 
und begann in der Franziskanerschule in Paris mit Vorlesungen über die Sentenzen des 
Petrus Lombardus. Seit 1257 leitete B. als General den Orden. Er vermittelte zwischen 
den beiden einander heftig bekämpfenden Richtungen, den milderen»Fratres de com-
munitate«und den schrofferen»Zelatores«oder»Spirituales«. Das Generalkapitel in 
Narbonne erteilte ihm 1260 den Auftrag, eine neue Lebensbeschreibung des Franziskus 
von Assisi zu verfassen, und das Generalkapitel in Paris erklärte 1266 B.s Arbeit für 
die allein authentische Franziskusbiographie. Als der»zweite Stifter des Franziskaner-
ordens«vollendete er dessen Verfassung und Organisation. 1273 ernannte Gregor X. B. 
zum Kardinalbischof von Albano und übertrug ihm die Vorbereitung und Leitung der 
Geschäfte des 2. Konzils von Lyon, das die Unionsverhandlungen mit der griechischen 
Kirche zum Abschluß bringen sollte. Noch vor Schluß des Konzils starb B. Sixtus IV. 
sprach ihn 1482 heilig, und Sixtus V. nahm ihn 1587 als doctor seraphicus unter die 
doctores ecclesiae auf. - B. war der bedeutendste Vertreter der älteren Franziskaner-
schule, neben Thomas von Aquin der größte Theologe der Scholastik und nach dem 
Urteil Leos XIII. der»Fürst unter allen Mystikern«. Er schloß sich an Augustin und die 
augustinische Tradition an und wurde von der Mystik des Hugo von St. Viktor und 
des Dionysius Areopagita beeinflußt. - Tag: 14. Juli” [Bonaventura (Giovanni Fidan-
za), Doctor de l’Església, sant, nascut el 1221 a Bagnorea (Laci), † 15.7.1274 a Lió. 
- Bonaventura entrà entre 1243/44 en l’orde franciscà, i estudià a París com a deixeble 
d’Alexandre d’Hales. El 1248 aconseguí el grau de batxiller i començà donant lliçons 
en l’estudi dels franciscans a París sobre les Sentències de Pere Llombard. Des de 1257 
exercí Bonaventura de general de l’Orde. Féu de mitjancer entre les dues tendències 
que llavors pugnaven durament dins de l’orde: els moderats Fratres de communitate 
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– In Ecclesiasten.

– In Sent. IV.
– Soliloquium.

– Joan de Gal·les (Johannes Gallensis)372:
– Breviloquium.

– Communiloquium.
– Joan de la Rochelle (Johannes de Rupella)373:

– Postilla in Lucam.

– Pèire Joan Oliu (Petrus Johannes Olivi)374:

(germans de comunitat) i els radicals Zelatores (zeladors) o Spirituales (espirituals). 
El capítol general a Narbona li encarregà el 1260 la composició d’una nova biogra-
fia de Francesc d’Assís, i el capítol general a París declarà el 1266 que el treball de 
Bonaventura era l’única biografia autèntica de sant Francesc d’Assís. Com a “segon 
fundador de l’orde franciscà”, Bonaventura en completà la constitució i l’organització. 
El 1273 Gregori X nomenà Bonaventura com a cardinal bisbe d’Albano, i li encarregà 
la preparació i direcció dels treballs del segon Concili de Lió, que deuria haver conclòs 
les negociacions amb vistes a la unió amb l’església grega. Abans de la cloenda d’aquest 
concili morí Bonaventura. Sixt IV el declarà sant el 1482, i Sixt V el nomenà el 1587 
doctor seraphicus (doctor seràfic), dins dels doctors de l’Església. Bonaventura fou el 
representant més famós de l’antiga escola franciscana, al costat de sant Tomàs d’Aqui-
no, el teòleg més gran de l’Escolàstica, i segons el judici de Lleó XIII, Príncep de tots els 
místics. Ell està relacionat amb sant Agustí i la tradició augustiniana, i fou influït pel 
místic Hug de Sant Víctor i per Dionisi Areopagita. Commemoració de la seua festivi-
tat: 14 de juliol]. (www.kirchenlexikon.de).

372 Hem donat més informació biogràfica d’ell en la nota a peu de pàgina número 24 de 
l’apartat següent d’aquest treball.

373 “Juan de la Rochela o de la Rupella (Rochelle) fue discípulo de Alejandro de Hales, al 
que sucedió en la cátedra de teología en la Universidad de París, primero como auxi-
liar (1235) y después como regente (1238). Su obra principal es una Summa de anima 
[Summa sobre l’ànima]. Esta Summa contiene materias que A. de Hales no tocó (de 
vegetativa [sobre les qüestions vegetatives], de affectibus [sobre els afectes], de motibus 
[sobre els moviments], etc.). Escribió además otras obras teológicas: Summa de virtu-
tibus [Summa sobre les virtuts], Summa de vitiis [Summa sobre els vicis], Summa de 
articulis fidei [Summa sobre els articles de la fe], Summa de decem praeceptis [Summa 
sobre els deu manaments]. Es más sistemático y didáctico que su maestro, aunque su 
pensamiento no es totalmente homogéneo. En él se integran y se yuxtaponen elementos 
filosóficos provenientes de diversas escuelas: de Aristóteles, de San Agustín, de Avicena 
y de Alquerio de Claraval” (Merino, José Antonio. OFM Op. cit., p. 371-372).

374 “Olivi, Petrus Johannes, Franziskaner-Theologe, * 1248/49 in Sérignan (Languedoc), 
† 14.5. 1298 in Narbonne. - Trat mit 16 Jahren in den Minoritenorden in Béziers; um 
1268 Studium in Paris; Lektor in Montpellier u. Narbonne. Wegen seiner apokalyp-
tischen Vorstellungen und seiner rigoristischen Armutsauffassung kam es wiederholt 
zu Auseinandersetzungen mit der Ordenskommunität: unter Hieronymus Ascoli (spä-
ter Papst Nikolaus IV.) um 1277/78, unter Bonagratia von Bergamo um 1280/81 und 
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– In Gen.

– In Marc. et Luc.

– In Actus Apost.

– In Apoc.

– In Sent. III.

– In Sent. IV.

– Raymond Rigaud (Raymundus Rigaudi)375:

1285 durch eine Kommission zur Prüfung seiner Schriften (Littera septem sigillorum: 
22 Artikel). 1285 verbot das Geralkapitel in Mailand seine Schriften; 1287 wurde er in 
Montpellier rehabilitiert. Lektor in Florenz und um 1290 Ordenslehrer in Montpellier. 
Nach seinem Tod am 14.5. 1298 in Narbonne harte Kämpfe um seine Lehre (Clemens 
V. auf dem Konzil von Vienne 1311/12); seit 1317 Prozeß gegen seine Apokalyptikpos-
tille, die in den Beghinen- und Joachimiten-Bewegungen Beachtung fand; 1326 wird sie 
von Johannes XXII. als häretisch verworfen. - O.s Schriften gliedern sich in a. spekula-
tive, b. exegetische, c. asketische. Als Franziskaner steht er in der Tradition Augustins 
und Bonaventuras. Sein Denken ist von spiritualistischen und apokalyptischen Ideen 
geprägt. Tiefe Frömmigkeit verbinden sich mit kritischem Denken” [Oliu, Pèire Joan, 
teòleg franciscà, nascut entre 1248/49 a Sérignan (Languedoc), † 14.5.1298 a Narbo-
na. Entrà amb 16 anys en els franciscans a Béziers; al voltant de 1268 estudià a París; 
lector a Montpelher i Narbona. A causa de les seues idees apocalíptiques i de la seua 
interpretació rigorista de la pobresa franciscana, tingué repetits conflictes amb els supe-
riors de l’orde franciscà: amb Hieronymus Ascoli (més tard papa Nicolau IV) al voltant 
de 1277/78, i amb Bonagràcia de Bergamo al voltant de 1280/81 i el 1285 en què una 
comissió examinà els seus escrits (Littera septem sigillorum [Carta dels set segells]: 22 
articles). El 1285 prohibí el capítol general a Milà els seus escrits; el 1287 fou rehabi-
litat a Montpelher. Lector a Florència i vers el 1290 professor de l’Orde a Montpelher. 
Després de la seua mort el 14 de juny de 1298 a Narbona hi hagué dura lluita al voltant 
de les seues doctrines (Climent V en el concicli de Vienne 1311/12); d’ençà de 1317 hi 
hagué un procés contra les seues postil·les apocalíptiques, que trobaren atenció en els 
moviments beguins i joaquimites; el 1326 fou condemnat com a herètic pel papa Joan 
XXII. Els escrits d’Oliu es divideixen en: a) especulatius, b) exegètics, c) ascètics. Com 
a franciscà es manté en la tradició de sant Agustí i Bonaventura. El seu pensament està 
farcit d’idees espiritualistes i apocalíptiques. La més profunda pietat en ell es barreja 
amb un pensament crític]. (www.kirchenlexikon.de).

375 “The next set of Franciscan quodlibeta is troublesome for other reasons. Ferdinand 
Delorme discovered in a Todi manuscript (Biblioteca comunale 98) a collection of nine 
quodlibetal series, ascribed to Raymond Rigaud, who was active as a master in Paris ca. 
1287-89” [El següent conjunt de quòdlibets franciscans és problemàtic per altres raons. 
Ferdinand Delorme descobrí en un manuscrit de Todi (Biblioteca comunale 98) una 
col·lecció de nou sèries quodlibetals, adscrites a Raymond Rigaud, que estigué actiu 
com a mestre a París ca. 1287-89] (Piron, Sylvain. Franciscan “Quodlibeta in Southern 
Studia and at Paris, 1280-1300., p. 15. Dins Schabel, Chris. Theological Quodlibeta in 
the Middle Ages. The Thirteenth Century. Leiden. Brill. 2006).

 Efectivament, Raimon Rigaud estigué al capdavant de la càtedra de teologia que tenien 
els franciscans a la Universitat de París entre 1287 i 1289 (Glorieux, P. “D’Alexandre 

http://www.kirchenlexikon.de/


134 Lluís Brines i Garcia

– In Epist. ad Rom.

– Ricard de Middletown (Ricardus de Mediavilla)376:
– In Sent. I et III.

– In Sent. II.
– Roger Roseth (Rogerius Rosetus)377:

– In Sent. I et II.

12. Autors franciscans escotistes:
– Álvaro Pais (Alvarus Pelagius)378:

– De planctu ecclesie.

de Hales à Pierre Auriol. La suite des maîtres franciscains de paris au XIII siècle”. AFH, 
26. 1933. 257-281).

376 “A Ricardo de Mediavilla se le considera generalmente inglés y oriundo de Middletown. 
Realizó en Oxford sus primeros estudios, derecho canónico y ciencias experimentales. 
Recibe el título de bachiller hacia 1282-3 y enseña como maestro en París entre los años 
1284 y 1287. Es un profesor que participa activamente en las controversias culturales 
de su tiempo, no sólo frente a la condena de 1277, sino también en las discusiones entre 
el tomismo y la filosofía franciscana. Aunque Ricardo es fiel a las tesis bonaventurianas, 
no es una inteligencia fácilmente sumisa, pues a veces las critica, a veces las matiza, a 
veces se separa de ellas y se acerca al tomismo. Fue preceptor en Nápoles de San Luis 
de Anjou, hijo de Carlos II de Sicilia. Es muy probable que conociera a Roger Bacon y, 
como él, se sintiera atraído por las ciencias experimentales. Se desconoce el lugar y el 
año de su muerte. Sus obras principales son: Comentario a las Sentencias, Cuestiones 
disputadas, tres Quodlibetos, Quaestio de gradibus formarum [Qüestió sobre els graus 
de les formes], Postillae [Postil·les] a los evangelios y a las cartas de San Pablo” (Meri-
no, José Antonio. OFM Op. cit., p. 380-381).

377 “The most extensive treatment of these rules (…) is included in the second article of 
the opening question of the Commentary of the Sentences by Roger Roseth, an English 
Franciscan who lectured on the Sentences in the period between 1332 and 1337” [El 
més extensiu tractament d’aquestes regles (…) s’inclou en el segon article de la qüestió 
inicial del Comentari a les sentències de Roger Roseth, un franciscà anglès que donà 
classes sobre les sentències en el període entre 1332 i 1337] (Matthews, Gareth B. The 
Augustinian tradition. The University of California Press. Berkeley and Los Angeles. 
1999, p. 217).

378 “Llamado también por algunos Álvaro Pérez. Floreció en el primer tercio del s. xiv, y 
fue uno de los teólogos y canonistas más notables de su tiempo. Fue creado Obispo 
de Cora, y más tarde de Silves, en Portugal, y murió en 1349. De sus obras merecen 
especial mención: Speculum reguum [Mirall de reis], Commentarium in quatuor libros 
sententiarum [Comentari sobre els quatre llibres de sentències], Apologia pro Joane 
XXII adversus Marsilium Patavinum et Guillelmum Ochamuni [Apologia a favor de 
Joan XXII contra Marsili de Pàdua i Guillem d’Ockham] y De Planctu Ecclesiae [Sobre 
la lamentació de l’Església]” (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 234).
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– Antoni Andreu (Antonius Andreae)379:
– Expositio in Aristotelis lib. Metaphys.

– Quaestiones.

– Francischus de Marchia380:
– In Sent. I.

– Francesc de Mairons (Francischus de Mayronis)381:
– Conflatus.

– In Sent. II.

– Geraldus Odonis382:
– In Sent. I et IV.

– Hug de Newcastle (Hugo de Novocastro)383 :

379 “El catalán Antonio Andreu († ca. 1320) es autor de la Metaphysica textualis [Metafísi-
ca textual], impresa con las mismas obras de Escoto” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 
126).

380 “Francisco de Marquia se muestra pensador independiente en su Comentario a las Sen-
tencias, y también fue colaborador de Miguel de Cesena y Guillermo de Ockham en la 
capital de Baviera, en las luchas que éstos mantuvieron contra el pontífice Juan XXII” 
(Ibidem., p. 127).

381 “Nació, según unos, en Digna, según otros, en Mayonna, lugar de la Provenza (Fran-
cia), a mediados del s. XIII. Vistió el hábito de San Francisco y se distinguió por su 
ciencia teológico-escolástica, que aprendió de Escoto y explicó luego en París. Se le 
llamó el “Doctor iluminado y penetrante”, por su extraordinaria erudición, y mereció 
que el papa Juan XXII le nombrase Doctor immediato a la persona del Canciller. Murió 
en 1325. Sus obras se componen de Comentarios a los libros de las Sentencias, Liber 
de formalitatibus [Llibre sobre les formalitats], Quodlibeta varia [Quòdlibets diversos], 
De primo principio [Sobre el primer principi], De expositione Divinorum nominum 
[Sobre l’exposició dels noms divins], Sermones quadragesimales [Sermons quaresmals], 
etc. (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 237).

382 “Llamado también Gerardi. Era de Roverga, y floreció en la primera mitad del si-
glo xiv. Vistió el hábito de la Orden de Menores y fue designado General en 1329, 
posteriormente nombrado Arzobispo de Antioquía por el Papa Juan XXII. Murió en 
Catania, en 1343. De ingenio extraordinario, dominó todas las ciencias eclesiásticas, de 
suerte que mereció encomios de todos los sabios de su época. Entre sus obras hállanse 
un Comentario sobre los diez libros de “La Moral” de Aristóteles, impreso en Venecia 
en 1500; un tratado manuscrito de las figuras de la Biblia; dos cuestiones filosóficas, y 
comentarios sobre diferentes libros de las Escrituras; un Comentario sobre los Libros 
de las Sentencias, conservado en la Biblioteca Vaticana. Se le atribuye también el Oficio 
de las Llagas de San Francisco (Ibidem., p. 238).

383 “Seguramente nació en Newcastle (Inglaterra), a principios del s. xiv. Profesó en la 
Orden de Frailes Menores. Fue acérrimo defensor de la doctrina de Duns Escoto. Baleo 
le atribuyó un tratado que se titula De victoria Christi contra Ante-Christum [Sobre 
la victòria de Crist contra l’Anticrist], que según Fabricio, se imprimió en 1471 sin el 
nombre del autor. Un ejemplar manuscrito fue hallado en la Sorbona (Biblioteca Impe-
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– Tractatus de Antichristo.

– Joan Duns Escot384:
– Collationes Oxonienses.

– De formalitatibus.

– In Sent.

– In Sent. I.

rial). También fue autor de un Tractatus de finale judicio [Tractat sobre el judici final] 
y Commentaria in libros sententiarum [Comentari sobre els llibres de les sentències]. 
Pasó inadvertido a algunos de sus bibliófilos el gran tratado de este autor, De Laudibus 
B. Mariae [Sobre les lloances a la Verge Maria], compuesto en doce libros” (Ibidem., 
p. 234-235).

384 “Duns Scotus, Johannes, Franziskaner, scholastischer Philosoph und Theologe, * um 
1265/66 in Maxton (Schottland), † 8.11. 1308 in Köln, beigesetzt in der dortigen Mi-
noritenkirche. - D. S. trat mit 15 Jahren in das Franziskanerkloster in Newcastle ein und 
studierte in Oxford. 1291 empfing er in Northampton die Priesterweihe und studierte 
1293-96 Theologie in Paris, dann in Oxford. Als Bakkalaureus lehrte D. S. 1297-1301 
in Cambridge und Oxford, 1302-03 in Paris. Er mußte als Anhänger Bonifatius’VIII. 
Paris verlassen und ging nach England, kehrte aber 1304 nach Paris zurück und pro-
movierte 1305 zum Dr. theol. Gegen Ende 1307 versetzte ihn der Ordensgeneral als 
Lektor an den Konvent in Köln. - D. S., dem man wegen seiner scharfsinnigen Kritik 
den Ehrennamen “Doctor subtilis” beigelegt hat, ist “wohl der scharfsinnigste Den-
ker des ganzen Mittelalters” (Überweg), “die letzte große Gestalt der Hochscholastik” 
(Grabmann). Als Begründer der Scotistischen Schule vertrat er den Primat des Willens 
vor der Vernunft bei Gott und Mensch, als Theologe eine christologische Theologie 
und die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Maria (darum “Doctor marianus” 
genannt) und in der Metaphysik im Gegensatz zu Thomas von Aquin das Individua-
tionsprinzip. Sein Hauptwerk ist das “Opus Oxoniense” oder “Ordinatio” (Kommen-
tare zu den Sentenzen des Petrus Lombardus) [Duns Escot, Joan, franciscà, filòsof i teò-
leg escolàstic, nascut al voltant de 1265/66 a Maxton (Escòcia), † 8.11.1308 a Colònia, 
soterrat a l’esglèsia dels franciscans d’aquella ciutat. Duns Escot entrà amb 15 anys al 
convent franciscà de Newcastle i estudià a Oxford. El 1291 rebé a Northampton la 
dignitat sacerdotal i estudià entre 1293-96 teologia a París, i després a Oxford. Com 
a batxiller, donà classes Duns Escot entre 1297-1301 a Cambridge i Oxford, i entre 
1302-3 a París. Com a seguidor del papa Bonifaci VIII, degué deixar París, i anà cap a 
Anglaterra. Tornà no obstant el 1304 a París i assolí el 1305 el grau de doctor en teo-
logia. Envers el final de 1307 el destinà el general de l’Orde com a lector al convent de 
Colònia. Duns Escot, al qual a causa de la seua crítica perspicaç hom ha donat el títol 
honorífic de doctor subtilis (doctor subtil), és “certament el pensador més subtil de tota 
l’Edat Mitjana” (Überweg), “la darrera gran pesonalitat de l’Alta Escolàstica” (Grab-
mann). Com a fundador de l’escola escotista, defensà el primat de la voluntat sobre la 
raó en Déu i els homes, com a teòleg defensà una teologia cristològica i la teoria de la 
Immaculada Concepció de Maria (per la qual cosa s’anomena també doctor marianus 
[doctor marià]), i en metafísica, en contraposició amb sant Tomàs d’Aquino, el principi 
d’individuació. La seua obra principal és l’Opus Oxoniense o Ordinatio (comentaris a 
les sentències de Pere Llombard)]. (www.kirchenlexikon.de).

http://www.kirchenlexikon.de/
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– Quaestiones super Aristotelis Metaphysicam.

– Quodlibeta.

– Joan de Ripa (Johannes de Ripa)385 :
– Determinationes.

– Landulfo Caracciolo (Landulphus Caracciolus)386:
– In Sent. I.

– Nicolau de Lira (Nicolaus de Lyra)387:
– Postilla.

– Petrus de Aquila388:
– In Sent. IV.

– Pere Tomàs (Petrus Thomae)389:
– Tractatus de formalitatibus.

– Robert Cowton (Robertus Cowton)390:
– In Sent. I.

385 “Juan de Ripa (o Juan de Marchia), así llamado por el convento de Ripantransone, 
enseñó en París entre 1344-1357. Comentó las Sentencias y escribió unas Determina-
ciones (1354) que demuestran la originalidad de su autor, aunque sus escritos no han 
sido suficientemente estudiados y analizados. De ahí las interpretaciones aproximativas 
e inciertas. A pesar de la independencia intelectual de Ripa, se sabe que parte de Escoto 
para después orientarse hacia corrientes nominalistas” (Merino, José Antonio. OFM. 
Op. cit., p. 393).

386 “Floreció en el s. xiv. Ingresando en la Orden Franciscana, fue discípulo de Escoto, y 
más tarde se le nombró obispo de Stabia (Italia). Posteriormente, en 1330, se le pro-
movió al Arzobispado de Malfi (Nápoles). Fue comentarista del Maestro de las Sen-
tencias, y en una cuestión defiende la Concepción Immaculada de la Santísima Virgen” 
(Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 227).

387 “El exégeta más ilustre de la escuela escotista, y aun de toda la familia franciscana, 
fue Nicolás de Lyra († 1340), que escribió unas Postillae [Postil·les], muchas veces 
impresas, en las que se propone dar el sentido literal de los Libros santos, y unas Mo-
ralitates [Moralitats], en las que atendió a exponer solamente el sentido alegórico. Dejó, 
además, un Cuodlibeto y un tratado Contra Judaeos” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 
128).

388 “Pedro de Aquila († 1348) mereció el sobrenombre de Scotellus por su Comentario a 
las Sentencias, en el que compendió admirablemente la Teología del Maestro” (Ibidem., 
p. 127).

389 “Pedro Tomás desarrolló en Barcelona la especulación metafísica del Doctor Sutil en 
sus Quaestiones de ente [Qüestions sobre l’ens] y en algunos otros tratados” (Ibidem).

390 “Con espíritu independiente, aun ante las enseñanzas del maestro, se nos presenta su 
discípulo y coetáneo Roberto Cowton, cuyo Comentario a las Sentencias fue objeto de 
las críticas del dominico y tomista Tomás de Suttona” (Ibidem., p. 126).
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– Robert Halifax (Robertus Halifax)391:
– In Sent. I et II.

13. Autors nominalistes:
– Adam Wodham (OFM)392:

– Comm. in Sent. abreviatus ab Henrico de Oyta.

391 “Robert of Halifax, OFM (b. ca. 1300; d. after 1350) belonged to the generation of 
English theologians after William of Ockham. Halifax entered the Franciscan order 
about 1318, and was sent to Oxford about 1324 where he read the Sentences sometime 
between 1333 and 1340. Relatively unknown today, he was known to many of his 
contemporaries in England and the continent. His popularity on the latter is attested to 
by the survival of his Sentences commentary in sixteen partial or complete manuscripts, 
all located on the continent. He was the 56th Franciscan lector at Cambridge in about 
1336. Towards the end of the 1340s Halifax returned to Yorkshire where he was li-
censed to hear confessions in 1349 and 1350. Halifax’s only known work, his Commen-
tary on the Sentences, illustrates two trends of the period, (1) the use of new analytical 
tools reflecting mathematical and physical interests, and (2) a concentration on a few 
questions, which were dealt with in depth, rather than on the entire Sentences. These 
trends were particularly associated with the English theologians of the second quarter 
of the fourteenth century. Much of Halifax’s Commentary on the Sentences is devoted 
to the discussion of light, vision, and cognition. Halifax adhered more closely to John 
Duns Scotus’s views than had anyone at Oxford since the 1320s” [Robert de Halifax, 
OFM (nascut al voltant de 1300; mort després de 1350) pertangué a la generació de 
teòlegs anglesos posteriors a Guillem d’Ockham. Halifax entrà en l’orde franciscà al 
voltant de 1318, i fou enviat a Oxford al voltant de 1324, on llegí les Sentències en 
algun moment entre 1333 i 1340. Tot i que és relativament desconegut hui, fou cone-
gut per molts dels seus contemporanis a Anglatera i l’Europa continental. De la seua 
popularitat al continent europeu dóna testimoni la supervivència del seu Comentari a 
les Sentències en setze manuscrits parcials o complets, tots localitzats a l’Europa conti-
nental. Ell fou el 56 lector franciscà de Cambridge al voltant de 1336. Cap al final de la 
dècada de 1340 Halifax retornà a Yorkshire, on rebé llicència per a escoltar confessions 
el 1349 i 1350. L’única obra coneguda de Halifax, el seu Comentari a les Sentències, 
mostra dues tendències d’aquest període, (1) l’ús de noves eines analítiques, la qual cosa 
indica interessos matemàtics i físics, i (2) la concentració en unes poques qüestions, les 
quals són tractades en profunditat, més que en totes les Sentències. Aquestes tendències 
estigueren particularment associades en els teòlegs anglesos del segon quart del s. xiv. 
Gran part del Comentari a les Sentències de Halifax està dedicat a tractar els temes de 
la llum, la visió i la cognició. Halifax compartí les idees de Joan Duns Escot més que 
cap altre a Oxford des de la dècada de 1320] (www.blackwellreference.com)

392 “En Inglaterra, además de filósofos y profesores de las Facultades de Artes, como Guill-
ermo de Heisterburg, Juan Dumbleton y otros, contó el nominalismo entre sus prin-
cipales adeptos al célebre teólogo franciscano Adam Wodeham o Goddam († 1358), 
discípulo inmediato del fundador de la nueva escuela (Guillermo de Ockham), que 
dedicó al aventajado discípulo la obra Summa totius logicae [Summa de tota la lògica]. 
De su Comentario a las Sentencias, hizo un arreglo el profesor de la Universidad de Pra-
ga Enrique Tottinga de Oyta, cuya obra sí obtuvo pronto los honores de la publicación 
(Grabmann, Martin. Op. cit., p. 140).

http://www.blackwellreference.com/
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– Determinationes.

– Armand de Beauvoir (OP) [Armandus de Belloviso]393:
– Declaratio difficilium dictorum.

– Gregori de Rimini (OESA) [Gregorius de Arimino]394:
– Quaest. in Sent.

– Guillem d’Ockham (OFM) [Guillelmus Ockham]395:

393 “Su hermano de hábito (dominicano) Armando de Bellovisu o de Belvezer († 1340) 
es conocido por un Comentario al tratado De ente et essentia [Sobre l’ens i l’essència] 
de Santo Tomás y de una Declaratio difficilium dictorum et dictionum in Theologia 
[Declaració de les expressions i paraules difícils en Teologia]“(Ibidem., p. 122).

394 “Había enseñado en la Universidad de París el agustino Gregorio Novelli de Rimini († 
1358 en Viena, al hacer una visita regular como superior de la Orden), al cual llamaron 
los antiguos tortor infantium [torturador dels xiquets] por su doctrina rigorista acerca 
de la suerte eterna de los niños que mueren sin el sacramento del Bautismo. Escribió 
varias obras teológicas, entre las que se cuenta un Comentario a los dos primeros libros 
de la obra de Pedro Lombardo, que tenemos impreso. En esta obra expone la episte-
mología en el sentido de Guillermo de Ockham, aunque con importantes atenuaciones, 
y ofrece una teoría singular de la Teología de la gracia, que tiene elementos de su pecu-
liar agustinismo y de la doctrina de la aceptación” (Ibidem., p. 142).

395 “El verdadero creador del sistema, conocido con los nombres de nominalismo, con-
ceptualismo y terminismo en el s. xiv fue Guillermo de Ockham (llamado así por el 
lugar de su nacimiento, Ockham u Ockam, no lejos de Londres), y conocido por sus 
contemporáneos con el título de venerabilis inceptor [iniciador venerable]. Guillermo 
de Ockham profesó en la Orden franciscana; estudió en Oxford, aunque no fuera, co-
mo se ha creído, discípulo de Duns Escoto, y después enseñó en París. Desde Avignon, 
donde estaba sometido a prueba y examen de doctrinas a partir del año 1324, por 
razón de algunas teorías contrarias a la fe, huyó a Munich en 1328, acompañado de 
Bonagracia y del general de la Orden, Miguel de Cesena, y en la citada capital, corte 
de Luis el Bávaro, escribió sus tratados políticorreligiosos y terminó sus días por los 
años de 1349 ó 1350. De sus obras filosoficoteológicas, se han publicado las siguientes: 
El Comentario a las Sentencias, Quodlibets [Quòdlibets], Centiloquium theologicum 
[Centiloqui teològic], De sacramento altaris [Sobre el sacrament de l’altar], De futuris 
contingentibus [Sobre els contingents futurs], Summula totius Logicae [Petita summa 
de tota la lògica], Expositio aurea super totam artem veterem [Exposició àurea sobre 
tota art vella], y Quaestiones in octo lib. Physicorum [Qüestions sobre els vuit llibres de 
la Física]. Permanecen inéditas: el escrito titulado De successivis (de motu, loco et tem-
pore) [Sobre els successius (sobre el moviment, el lloc i el temps)] y De principiis theolo-
giae [Sobre els principis de la teologia]. Sus numerosos tratados acerca de las relaciones 
entre ambas potestades, civil y eclesiástica, también publicados, son: Dialogus inter 
magistrum et discipulum de imperatorum et pontificium potestate [Diàleg entre el me-
stre i el deixeble sobre la potestat de l’emperador i el pontífex], Opus nonaginta dierum 
[Obra dels noranta dies], Tractatus contra Johannem XXII [Tractat contra Joan XXII], 
Compendium errorum Joh. XXII [Compendi dels errors de Joan XXII], De dogmati-
bus Joh. XXII [Sobre els dogmes de Joan XXII] (segunda parte principal del Diálogo), 
Tractatus contra Benedictum XII [Tractat contra Benet XII], Allegationes de potestate 
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– In Sent.

– In Sent. I.

– Quodlibet.

– Summa logicae.
– Comm. in Sent. (manuscrit per Eiximenis).
– Quodlibet II (manuscrit per Eiximenis).

– John Dumbleton (Johannes Dumbleton)396:
– Summa theologiae major.

– Jean de Mirecourt (O. Cist.) [Johannes de Mirecuria]397:
– In Sent. III vel IV.

– Nicolau d’Oresme (Nicolaus Oresme)398:
– De uniformitate et difformitate qualitatum.

imperiali [Al·legacions sobre la potestat imperial], An rex Angliae pro succursu guerrae 
posit recipere bona ecclesiarum [Si el rei d’Anglaterra podria rebre els béns de l’església 
per a socòrrer-lo en cas de guerra], Octo quaestiones super potestate et dignitate pa-
pali [Vuit qüestions sobre la potestat i la dignitat papal], Tractatus de imperatorum et 
pontificum potestate [Tractat sobre la potestat de l’emperador i el pontífex], Epistola 
ad fratres Minores apud Assissium congregatos [Carta als frares menors congregats 
prop d’Assís]. Fue Guillermo de Ockham un cerebro agudo y crítico en extremo y, sin 
duda alguna, el pensador que ejerció mayor influencia desde los comienzos del s. xiv 
hasta Lutero, en el movimiento científico y religioso de esas dos centurias” (Ibidem., 
p. 138-139).

396 “John Dumbleton (? - c. 1349), one of the Oxford Calculators, was a logician and 
natural philosopher at Merton College, Oxford, where he was a fellow by 1338. His 
magnum opus was the Summa logicae et philosophiae naturalis (“Compendium of 
Logic and Natural Philosophy”), probably written in the 1340s” [John Dumbleton 
(? - c. 1349), un dels calculadors d’Oxford, estudià lògica i filosofía natural al Merton 
College, d’on fou membre el 1338. La seua gran obra fou la Summa logicae et philoso-
phiae naturalis (Summa de filosofía natural i lògica), probablement escrita en la dècada 
de 1340]. (www.en.wikipedia.org).

397 “Juan de Mirecourt (…) fue religiosos cisterciense, por lo que sus coetáneos le llama-
ron monachus albus [monjo blanc]; leyó en París, por los años 1345, las Sentencias de 
Pedro Lombardo, y se dejó influir tan profundamente por el positivismo moral de Ock-
ham y por el determinismo teológico de Tomás de Bradwardine, que en su comentario 
inédito a las sentencias, sostiene de la manera más absoluta que Dios es la verdadera 
causa de pecado del hombre; doctrina herética condenada por la Iglesia en el año 1347” 
(Grabmann, Martin. Op. cit., p. 140-141).

398 “Nicolás de Oresme († 1382), obispo de Lisieux, que escribió tratados políticos y 
económicos, y obras acerca de ciencias naturales en las que anticipa descubrimientos 
físicos y astronómicos de Copérnico y de Galileo, dejó también un Comentario a las 
Sentencias, con un escrito particular muy apreciado acerca de la “comunicación de 
idiomas” (Ibidem., p. 140).

http://www.en.wikipedia.org/
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– Osbert Ànglic (O. Carm.) [Osbertus Anglicus]399:
– Quaest. in Sent. II.

– Pierre Auriol (OFM) [Petrus Aureoli]400:
– In Sent. II.

– In Sent. III.
– Robert Holcot (OP) [Robertus Holcot]401:

– In Sent.

14. Autors dominics:
– Guido Vernani de Rimini (Guido Vernani de Arimino)402:

399 “De los escolásticos carmelitanos que recibieron más tarde el influjo del nominalismo, 
recordaremos a Osberto Ánglico († 1360), que escribió Quodlibetos” (Ibidem., p. 137).

400 “Pedro Auréolo nació en Gourdon (Aquitania), sin que se conozca en qué año. Hacia 
1304 estudió en París, donde probablemente fuera discípulo de Escoto. Waddingo lo 
llama aemulus Scoti [èmul d’Escot], pero se desconocen las relaciones que pudo tener 
con el Doctor Sutil, al que se opone en no pocas tesis. Enseñó como lector en los es-
tudios generales de Bolonia (1412) y Tolosa (1314). En 1316 volvió a París, en donde 
consiguió el bachillerato y el doctorado en teología, y enseñó en el Centro de la Orden 
(1218-9). Al año siguiente le hacen provincial de Aquitania. Nombrado obispo de Aix 
en 1321, muere en Aviñón el siguiente año. Sus principales obras filosóficas son Tracta-
tus de principiis naturae [Tractat sobre els principis de la natura] (1312), Comentario a 
las Sentencias (1316-8), publicado en dos ediciones sucesivas, siendo su obra maestra; 
un Quodlibet [Quòdlibet] (1320). Sobre temas teológicos y espirituales son las siguien-
tes obras: Tractatus de paupertate et usu paupere [Tractat sobre la pobresa i l’ús pobre] 
(1312); Tractatus de conceptione B. Mariae Virginis [Tractat sobre la concepció de la 
Verge Maria] (1315 ?); Breviarium bibliorum seu compendium sensus litteralis totius 
Sacrae Scripturae [Breviari de la Bíblia o compendi del sentit literal de tota la Sagrada 
Escriptura] (1319); Quaestiones diversae [Qüestions diverses], etc. (Merino, José Anto-
nio. OFM. Op. cit., p. 387).

401 “Nacido en Inglaterra, en el s. xiii, vistió el hábito de Santo Domingo, y bien pron-
to, recibido el grado de Doctor, fue nombrado catedrático de Oxford. Murió de pes-
te en 1300. Gran teólogo y escriturario, escribió eruditos comentarios al Libro de la 
Sabiduría, al Eclesiástico y a los Doce profetas menores. También comentó el Libro de 
las Sentencias, y las Sumas, de la Orden de Predicadores” (Olmos y Canalda, Elías. Op. 
cit., p. 234).

402 “Guido Vernani was probably born in Rimini, entered the Order there and, after a de-
cade of lecturship at the Dominican Studium Generale in Bologna (1310-1320), lived 
at the Convent of S. Cataldo in Rimini until his death (1348?). His works contribute to 
Dominican scholarship in the fields of Aristotelian studies. They include commentaries 
on the Nicomachean Ethics (subtitled iuxta expositionem magni fratris Thomae), the 
De Anima and the Rhetorica. With the three remaining treatises De Potestate summi 
pontificis, a commentary on the bull Unam sanctam, and the De ReprobationeVernani 
intended to strengthen the papacy in its claim to plenitudo potestatis, a cause that the 
friar served in person when in 1325 the bishop of Rimini ordered him to explain from 
the pulpit of the cathedral the bull wherein Pope John XXII excommunicated Emperor 
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– In Aristotelis Ethicorum lib.

– Guillaume Pérault (Guillelmus Peraldus)403:
– Summa de virtutibus.

– Summa de vitiis.
– Hervaeus Natalis404:

Louis of Bavaria and his Italian partisans. It was in the heat of this new great conflict 
between the temporal and spiritual powers that Guido wrote his fiery attack on Dante’s 
De Monarchia” [Guido Vernani nasqué probablement a Rimini, allà entrà en l’Orde 
i, després d’una dècada de docència al Studium Generale (Estudi General) dominicà 
a Bolonya (1310-1320), visqué al convent de S. Cataldo a Rímini fins a la seua mort 
(1348?). Els seus treballs contribuïren a l’escolàstica dominicana en el camp dels estudis 
aristotèlics. Inclouen comentaris a l’Ètica a Nicòmac (subtitulat iuxta expositionem 
magni fratris Thomae [després de l’exposició del gran germà Tomàs]), al De Anima 
(Sobre l’ànima) i a la Rhetorica (Retòrica). Amb els tres tractats restants —De Potestate 
summi pontificis (Sobre la potestat del pontífex màxim), un comentari a la butlla Unam 
sanctam (Una santa), i el De Reprobatione (Sobre la reprovació)— Vernani pretengué 
enfortir el papat en les seues pretensions a la plenitudo potestatis (plenitud de potestat), 
una causa per la qual el frare treballà en persona quan el 1325 el bisbe de Rimini li 
ordenà explicar des del púlpit de la catedral la butlla per la qual el papa Joan XXII 
excomunicà l’emperador Lluís de Baviera i els seus partidaris italians. Fou en el fragor 
d’aquest nou gran conflicte entre els poders espiritual i temporal que Guido escrigué 
el seu encés atac a l’obra de Dante De Monarchia (Sobre la monarquia)] (Ressenya de 
Matteini, Nevio. Il più antico oppositore di Dante, Guido Vernani de Rimini: Testo 
critico del “De Reprobatione Monarchiae”. (Il Pensiero Medioevale: Collana di storia 
della filosofia, Prima serie, VI). Padua. Cedam. 1958., p. 145 i seg.). Dins Wieruszowski, 
Helene. Politics and Culture in Medieval Spain and Italy. Roma. Edizioni di Storia e 
Letteratura. 1971. 632 (629-630).

403 “La Summa de virtutibus et vitiis [Summa sobre els vicis i les virtuts] de Guillermo 
Peraldo († ca. 1270) mereció en época posterior las alabanzas de Geiler v. Kaiserberg, 
como arsenal de materiales para la predicación y doctrina ascética de la Edad Media” 
(Grabmann, Martin. Op. cit., p. 79).

 “Religioso dominico llamado así por el lugar en que nació, de la diócesis de Viena, a 
orillas del Ródano. Fue profesor de Lyon y Prior de su Orden. Falleció por los años 
1260” (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 239).

 Eiximenis es refereix sovint a aquest autor en el Terç del Crestià com a Lugduniensis 
(per la seua vinculació a Lyon, que en llatí és Lugdunum).

404 “La primera figura de la antigua escuela tomista en Francia es Herveo Natal, o de 
Nédéllec († 1323), que siendo superior general de la Orden trabajó con celo y éxito 
para la canonización de Santo Tomás de Aquino. De sus obras, en parte impresas, ci-
taremos el Comentario a las Sentencias, los Cuodlibetos y las Cuestiones discutidas o 
tratados De cognitione primi principii [Sobre el coneixement del primer principi], De 
beatitudine [Sobre la beatitud], De verbo Sobre la paraula], De peccato originali [Sobre 
el pecat original], etc.; una Defensio doctrinae fr. Thomae [Defensa de la doctrina del 
germà Tomàs], y escritos polémicos contra E. de Gante, Jacobo de Metz y Durando de 
San Porciano” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 121-122).
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– De latitudine entium.

– Hugues de Saint Cher (Hugo de Sancto Caro)405:
– In Sent. IV.

– Humbert de Romans (Humbertus de Romanis)406:

– Liber de dono timoris.

405 “Llamado así por el lugar de su nacimiento, junto a Viena; fue religioso Dominico y 
Cardenal presbítero del título de Santa Sabina. Ingresó en la Orden en 1225, y murió 
en 1263. A Hugo se atribuyen las primeras Concordancias Bíblicas, el Correctorium 
Sorbonium, que es una Biblia entera corregida, con notas marginales, y Comentarios 
sobre varios libros de la Sagrada Escritura” (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 235).

406 “Humbert von Romans, Ordensgeneral, * ca. 1200, † 14.7. 1277 im Kloster Valence. 
- Am 30.11. 1224 erfolgte der Eintritt H.s in den Dominikanerorden. Ab 1226 war er 
als Lektor der Theologie in Lyon tätig, zwischen 1236-39 Prior ebenda. 1240 war er 
Prior des gesamten französischen Ordensprovinzials und schließlich, 1241, wurde er 
von der Mehrheit der Kardinäle zum Papst ausersehen. Seine Wahl scheiterte jedoch an 
politischen Widerständen innerhalb der römischen Regierung, besonders an der Inter-
vention des Senators Matthäus Orsini. 1254 stieg er zum Ordensgeneral auf, eine Po-
sition, die er bis 1263 beibehalten konnte. In dieser Zeit initiierte er eine Neuregelung 
der Ordensliturgie und setzte sich im Ecclesiasticum Officium für eine Regulierung 
des Ordenslebens ein. - Er verfaßte eine Denkschrift im Auftrag Gregors X. Dieses 
Werk, Opus tripartitum, ist eine Verteidigungsschrift für die Kirchenreform, den Kreuz-
zugsgedanken und beschreibt das Verhältnis zu den Arabern. Weiterhin beschäftigt es 
sich mit den Ursachen und Auswirkungen des griechischen Schismas, der Wiederher-
stellung der christlichen Einheit und der Förderung der Heidenmission. In seinen Pre-
digtskizzen gibt er Anleitungen zur Predigtvorbereitung und zur Kreuzpredigt und An-
wendungsvorschläge für Mirakel- und Fabelliteratur. Die Lektüre seiner Werke gehörte 
im Mittelalter zur Pflichtlektüre studierender Dominikaner” [Humbert de Romans, 
general dels dominics, nascut al voltant de 1200, † 14.7.1277 al convent de Valence. 
El 30.11.1224 tingué lloc l’entrada d’Humbert en l’orde dominicà. A partir de 1226 
estigué actiu com a lector de teologia a Lió, i entre 1236-39 fou prior allà. El 1240 fou 
prior del provincial francès de l’orde i finalment el 1241, fou triat papa per la majoria 
dels cardenals. La seua elecció fracassà no obstant a causa de les resistències polítiques 
dins del govern romà, en especial a causa de la intrervenció del senador Mateu Orsini. 
El 1254 ascendí a general de l’orde dominicà, posició que pogué mantenir fins 1263. En 
aquest temps inicià una nova reglamentació de la litúrgia de l’orde domincà, i defengué 
en Ecclesiasticum Officium (Ofici eclesiàstic) una nova regulació de la vida de l’orde. 
Ell compongué un memorial per encàrrec de Gregori X. Aquesta obra, Opus tripar-
titum (Obra tripartita), és un escrit de defensa d’una reforma de l’Església, de l’ideal 
de la croada, i així mateix descriu la relació envers els àrabs. Més avant s’ocupa dels 
orígens i efectes del cisma grec, la restauració de la unitat cristiana i de l’estimulació de 
les missions entre els pagans. En els seus esbossos de sermons, dóna instruccions per a 
la preparació dels sermons, per a la predicació en temps de croada, i fa propostes per a 
la literatura de faules i de miracles. La lectura de les seues obres fou obligatòria a l’Edat 
Mitjana per als estudiants dominicans] (www.kirchenlexikon.de).

http://www.kirchenlexikon.de/
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– Martín de Ateca (Martinus de Atecha)407:
– Summa de Sacramentis.

– Nicolas de Hannapes (Nicolaus de Hannapis)408:
– Liber de exemplis S. Scripturae.

– Robert Kilwardby (Robertus Kilwardby)409:
– Tabulae super originalia.

– Sant Tomàs d’Aquino410:

407 Aquest autor no apareix en l’inventari de Jacques Monfrin, però sí que apareix en 
canvi aquest títol. Hem relacionat aquest autor amb aquesta obra en base a un dels 
documents que hem descobert al llarg de la nostra investigació, l’àpoca de 30 d’octubre 
de 1410 mitjançant la qual Antoni Riera rep sis llibres que havien pertangut a Francesc 
Eiximenis, i que eren en possessió de Ramon Piquer, canonge i sotssacristà de la Seu de 
València, i això en virtut d’una carta manuscrita pel mateix Francesc Eiximenis, en la 
qual dóna aquests llibres a Antoni Riera, pels servicis fets per ell a Eiximenis en vida 
(vide Document A-A-2).

 Martín de Ateca fou un dominic aragonès, confessor reial i que s’oposà a Arnau de 
Vilanova, i fou per tant coetani d’ell (vide Ziegler, Joseph. Medicine and Religion ca. 
1300. The Case of Arnau de Vilanova. Oxford. Oxford University Press. 1998, p. 93, 
96).

408 “Nació en la ciudad de Reims (Francia), en la primera mitad del s. XII. Vistió el hábito 
de Santo Domingo y distinguióse por su virtud y ciencia. Nicolás III le nombró Pa-
triarca de Jerusalén en 1278, estbleciendo su sede en Ptolemaida o San Juan de Acre, y 
sitiado por los infieles y herido, con el gran Maestre de los Hospitalarios ambos embar-
caron, para regresar a su patria, en un barco que naufragó, muriendo en 1282. Su obra 
principal se titula Biblia Pauperum [Bíblia dels pobres] o Exempla Sacrae Scriptura 
[Exemples de la Sacra Escriptura]” (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 223).

409 “El primer adversario consciente y decidido del aristotelismo albertinotomista es el 
dominico Roberto Kilwardby (†1279), profesor de Oxford; el cual, siendo arzobispo 
de Canterbury, llegó a prohibir la enseñanza de algunas teorías tomistas. Su respuesta a 
la carta de su hermano en religión y arzobispo de Corinto, Pedro Confleto, juntamente 
con varias cartas del franciscano Juan Peckham, sucesor de Kilwardby en la sede de 
Canterbury, constituyen el documento decisivo para probar la existencia y aguda opo-
sición entre el agustinismo y el aristotelismo en el s. XIII. Roberto Kilwardby escribió 
Comentarios, tratados de lógica, la más extensa introducción a la ciencia de cuantas se 
compusieron en la edad de la Escolástica, en su obra De ortu et divisione philosophiae 
[Sobre el principi i divisió de la filosofia], y un Comentario inédito a las Sentencias de 
Pedro Lombardo” (Grabmann, Martin. Op. cit., p. 78).

410 “Nació alrededor de 1226, en el castillo feudal de Roca-Seca (Campania). A los cin-
co años empezó a estudiar las primeras letras en Montecasino. En la Universidad de 
Nápoles cursó Gramática, Retórica y Dialéctica con Pedro Martín, y Filosofía con Pe-
dro de Hibernia. Vistió el hábito de dominico, teniendo por maestro en el claustro a 
Alberto Magno. A Santo Tomás se le llama “Ángel de las Escuelas” por su penetración 
angélica en las ciencias más difíciles, y “Sol de Aquino” porque, semejante al astro rey, 
que ilumina los lugares más recónditos, el Doctor Angélico proyecta rayos luminosos, 
con su incomparable ingenio, en las cuestiones más obscuras, haciendo transparente y 
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– Iª IIª.

– IIª IIª.

15. Obres sense autor identificat:
– Comentari al “De anima” d’Aristòtil.

– De creatura.

– De intellectu.

– De primo concilio celebrato in Jherusalem.

– Geometria.

– Nova summa totius philosophiae.

– Quaestiones.

– Quaestiones diversae.

– Quaestiones logicales.

– Quaestiones de metaphysica.

– Quaestiones de principi naturae.

– Sermones.

– Sophismata.

– Tractatus contra sarracenos.

– Tractatus de potestate ecclesie411.

– Tractatus super Canonem.

fácil lo más intrincado e impenetrable. De él se ha dicho “Que nadie supo lo que To-
más ignoró”. Sus principales obras son: Summa Theologica [Summa teològica], Summa 
contra gentiles [Summa contra els gentils], Comentarios sobre los cuatro libros de las 
Sentencias, Cuestiones disputadas, Quaestiones quodlibetales [Qüestions aleatòries], 
Comentarios a los libros filosóficos de Aristóteles, Comentarios sobre muchos libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento, Sobre Job, Cantar de los Cantares, Jeremías, Isáias, San 
Mateo, San Juan…, Catena Aurea [Cadena Àurea], Los nombres divinos, Opúsculos 
sobre los libros de Boecio, Cuarenta y tres opúsculos sobre asuntos varios, Oficio del 
Santísimo Sacramento, etc. (Olmos y Canalda, Elías. Op. cit., p. 244-5).

 Les obres completes del Doctor Angelicus [Doctor angèlic] es poden trobar en línia en 
aquest enllaç: http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html

411 No sabem si amb aquest títol hom s’està referint a una de les obres clàssiques de l’argu-
mentació teocràtica: De ecclesiastica potestate [Sobre la potestat eclesiàstica], d’Agustí 
Triumfus d’Ancona (OSA).

http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html




OBRES DE FRANCESC EIXIMENIS, OFM

De manera prèvia, i per a copsar la importància de l’obra eiximeniana, 
i la seua forta relació amb la nostra terra, encara que siga a títol anecdòtic, 
direm que al s. xv, és a dir, un segle més tard al que la majoria de les seues 
obres més importants foren escrites, la seua presència era majoritària a les 
biblioteques valencianes i sols era superada per la Bíblia1.

La moderna crítica i anys d’estudi i investigacions semblen haver acla-
rit a la fi l’autenticitat o no de les diverses obres eiximenianes, així com la 
seua quantitat exacta, si més no de les trobades fins ara, car sempre poden 
aparèixer nous exemplars i noves obres en arxius i biblioteques.

I. PRIMERES OBRES

La que podem anomenar primera obra eiximeniana deu ser un opus-
cle descobert i editat recentment. Ens estem referint a l’incomplet Tractat 
d’Usura2. Si bé aquest treball presenta analogies amb determinats capítols 
del Terç del Crestià (en concret amb alguns referits al pecat d’avarícia)3, es 
pot afirmar clarament el seu caràcter d’obra autònoma. A aquestes conclu-
sions arriba Josep Hernando, qui l’ha transcrit, a més de fixar com a data 

1 Berger, Ph. Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. València. Ed. Alfons el 
Magnànim. 1987, p. 380-1. Citat a Falomir, Miguel. “El proceso de cristianización ur-
bana de la ciudad de Valencia”. Archivo español de arte, 64 (254). 1991, p. 133, n. 24.

2 Hernando i Delgado, Josep. “El Tractat d’usura de Francesc Eiximenis”. AST, 57-58 
(1984-1985). 1-96.

 Aquesta obra també té edició digital en la secció de la galeria dedicada a Francesc Eix-
imenis de la web www.eiximenis.tk

3 Aquests són els cinc capítols del Terç del Crestià que reprodueixen quasi exactament 
altres cinc capítols del Tractat d’usura:

 - Cap. 760. “Qui tracta de la primera spècia de avarícia qui s’apela usura” (BNE. Ma-
drid. Ms. 1793, f. 120v-121r). Concorda amb el cap. 1 del Tractat d’usura.

 - Cap. 761. “Com usura stà solament en contracte de préstech, exprés o amagat” (BNE. 
Madrid. Ms. 1793, f. 121r-121v). Concorda amb el cap. 2 del Tractat d’usura.

 - Cap. 762. “Com sola entenció de haver guany per lo préstech fa l’om usurari” (BNE. 
Madrid. Ms. 1793, f. 121v). Concorda amb el cap. 3 del Tractat d’usura.

 - Cap. 763. “Com los patis usuraris principals són tres, e quals són bons e quals no” 
(BNE. Madrid. Ms. 1793, f. 121v-122r). Concorda amb el cap. 4 del Tractat d’usura.

 - Cap. 764. “En quins cases lo prestant pot sens usura rehebre d’aquell a qui presta 
queucom ultra lo capital” (BNE. Madrid. Ms. 1793, f. 122r-123r). Concorda amb el 
cap. 8 del Tractat d’usura.
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aproximada de composició els anys al voltant de 1374 (és a dir, poc després 
del retorn d’Eiximenis a Catalunya després d’haver obtingut el títol de mes-
tre en teologia a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc)4. Dels vint-i-vuit 
capítols de què constava, segons deia l’índex, només ens han pervingut, 
però, catorze.

De la mateixa època és possiblement el tractadet llatí conegut com De 
Triplici Statu Mundi [Sobre els tres estats del món]. Molts estudiosos dub-
taren en el seu dia de l’autoria eiximeniana d’aquesta obra, i alguns de fet 
encara ho continuen dubtant5.

4 Hernando i Delgado, Josep. “El Tractat d’usura de Francesc Eiximenis”. AST, 57-8 
(1984-5), p. 13-14.

 Que aquesta obreta fou escrita a Catalunya ens ho diu clarament el capítol 10, en el 
qual, en parlar dels censals morts, diu: “Lo segon cas és sobre la matèria dels censals e 
violaris segons la matèria que vuy se contén en Cathalunya”. (Ibidem., p. 73).

 Per a la datació de l’obra, el seu transcriptor, Josep Hernando, en fa aquestes considera-
cions: “Eiximenis, en parlar dels censals, dóna el «for» de l’interès dels censals: exacta-
ment l’equivalent a 7.14%. Sabem que en l’últim terç del s. xiv hi ha una puja del «for» 
de l’interès dels censals. Eiximenis, emperò, dóna l’equivalent a la xifra de 7.14% com 
la comuna aleshores. El Terç l’escriu en 1384, deu anys després de la primera notícia 
de la puja del «for» de l’interès. Si el Tractat d’usura fos posterior al Terç (…), un autor 
tan ben informat com Eiximenis, ho hauria fet palès”.

5 Destaquem en aquest sentit les reserves expressades pel pare Martí de Barcelona (“Fra 
Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. La seva per-
sonalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. Studia Bibliographica. Girona. 
Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 1991, p. 228), Tomàs Carreras i 
Artau (“Fray Francisco Eiximenis. Su significación religiosa, filosófico-moral, política y 
social”. AIEG, I. 1946, p. 278), o més modernament J. Perarnau (“La traducció catala-
na medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada. Edició, estudi del 
text i apèndixs”. ATCA, XVII. 1998. 7-219 (54 i seg.).

 D’entre ells, el més bel·ligerant els darrers temps ha estat el canonge Perarnau. En els 
darrers anys ha dedicat dos escrits seus a defensar la no autoria eiximeniana d’aquest 
opuscle (Ressenya de “Brines, Lluís. La filosofia social i política de Francesc Eixime-
nis. Sevilla. Ed. Novaedició. 2004. 653”. ATCA, 26. 2007. 813-816; “El De Triplici 
Statu Mundi no és de Francesc Eiximenis”. ATCA, 27. 2008. 45-71). En el darrer 
dels treballs, per cert, el canonge Perarnau ens fa partíceps dels arguments d’un altre 
prestigiós partidari de l’autoria eiximeniana d’aquesta obra, que no coneixíem: el 
professor Robert E. Lerner (capítol setè de The Feast of Saint Abraham: medieval 
millenarians and the Jews. University of Pennsylvania. 2001. Traduït al català amb el 
títol “Eiximenis i la tradició profètica”. Llengua i Literatura, 17. 2006. 7-27), la qual 
cosa li agraïm.

 La principal raó que dóna continua sent que una persona com Eiximenis no podia mai 
dir mentides, o jugar a dues bandes, o fer un doble joc, segons li interessara. Si això 
pensa mossèn Perarnau realment, està clar que no entén la manera de fer les coses i 
la Weltanschauung eiximeniana. Però és que a més en el seu afany per traure a Eixi-
menis l’autoria d’aquesta obra, ha donat ja fins a tres possibles autors diferents: Joan 
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Però estimem que els estudis d’Albert Hauf, que l’ha transcrit6, en-
tre d’altres7, en proven encertadament la procedència. Aquest opuscle 
exposa un esquema escatològic diferent al d’altres obres, si bé en últim 
terme coincident amb el dels seus darrers escrits. D’aquesta manera, en 
aquesta obra Eiximenis pren una clara postura antiavinyonista, la qual 
cosa es contradiu amb les seues actuacions concretes posteriors (estreta 
amistat amb el papa d’Avinyó Benet XIII, i presa de partit final a favor 
d’aquest). Aquests són els factors que han fet dubtar els investigadors 
de l’autoria eiximeniana d’aquest opuscle. Però un estudi detingut de la 
manera d’actuar d’Eiximenis, i de l’estil de composició de les seues obres, 
fan inclinar-se a favor d’un origen eiximenià d’aquesta obra. Quant a la 
data de composició del treball, podem fixar-la com a més fiable entre els 
anys 1378 i 13798.

Eiximeno (“La traducció catalana medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de 
Rocatalhada. Edició, estudi del text i apèndixs”. ATCA, XVII. 1998, p. 54 i seg.), l’in-
fant Pere d’Aragó (Ressenya de “Brines, Lluís. La filosofia social i política de Francesc 
Eiximenis. Sevilla. Ed. Novaedició. 2004. 653”. ATCA, 26. 2007, p. 816) i Bernat Broll 
(“El De Triplici Statu Mundi no és de Francesc Eiximenis”. ATCA, 27. 2008, p. 70).

 Ben és cert que en el darrer dels treballs sembla descartar l’infant Pere d’Aragó com a 
possible autor (i en els dos darrers casos no dóna pràcticament arguments), però tantes 
fluctuacions en tan poc de temps indiquen dues coses: manca de seguretat i, sobretot, 
manca de rigor científic per part del seu autor.

 Amb tot això volem dir simplement que la qüestió sobre l’autoria d’aquesta obra ro-
man oberta, i encara cal investigar més. Però, mentrestant, a nosaltres particularment 
ens convencen més els arguments dels que creuen que l’autor és efectivament Francesc 
Eiximenis.

6 Hauf i Valls, Albert G. “El De Triplici Statu Mundi de Fr. Francesc Eiximenis”, OFM. 
Barcelona. EUC, XXIII. 1979. 265-283.

 Aquesta transcripció ha servit de base a l’edició virtual d’aquest opuscle llatí, que hom 
pot trobar disposable a la Biblioteca Electrònica del NARPAN (http://www.narpan.net/
index.php/bibliotecadigital/biblio-digital). També podem trobar una edició virtual en la 
secció de la galeria dedicada a Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

7 Prèviament a Albert Hauf, ja havien apuntat la possible autoria eiximeniana d’aquest 
opuscle quatre grans estudiosos eiximenians franciscans: Atanasio López, OFM (Re-
vista de estudios Franciscanos. V. IV. 1909. 21-24), Andreu Ivars, OFM (ressenya de 
“Martí de Barcelona. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). EF, XL. 1928. 
437-500”. AIA, XXXII. 1929, p. 276-278), Josep Pou, OFM (Op. cit., p. 575) i Pere 
Sanahüja, OFM (Op. cit., p. 156-158).

 També és destacable el parer, favorable a l’autoria eiximeniana d’aquest opuscle, de 
Pere Bohigas [“Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis”. Dins 
Aportació a l’estudi de la cultura catalana. Barcelona. PAM. 1982, p. 94-115 (110-
115)].

8 Perarnau i Espelt, Josep. “Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 
1330-1409)”. ATCA, I (1982), p. 200-201.
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D’aquesta època primigènia podria ser també el seu Ars praedicandi po-
pulo [Art de predicar al poble], trobat a Cracòvia i transcrit i editat pel 
frare caputxí Martí de Barcelona9. En tenim una prova en l’inici mateix de 
l’obra, en què es diu que Eiximenis pertanyia al convent de Girona, i ja hem 
vist com aquest fou el convent originari del menoret10. Tanmateix, no tenim 
indicis concrets per a saber la datació exacta d’aquesta obra, que resulta, 
doncs, de data incerta.

II. LO CRESTIÀ

Immediatament després, Eiximenis començà a escriure la seua incom-
pleta i gran “obrada”, en paraules de Pere el Cerimoniós. Ens estem re-
ferint a Lo Crestià11. Ja hem dit adés les motivacions i els interessos que 
tenia el rei Pere el Cerimoniós en projectar i encomanar aquest treball 
ingent. En qualsevol cas, aquesta obra està concebuda com a una “sum-
ma teològica” de les que es feien llavors12. Seria així una de les prime-
res “summes teològiques” compostes a Europa en una llengua vulgar. I 
diem una de les primeres perquè recents investigacions han demostrat 

9 Martí de Barcelona, OFM Cap. “L’Ars Praedicandi de Francesc Eiximenis”. Homenat-
ge a A. Rubió i Lluch. Miscel.lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics. Vol. II. 
Barcelona. 1936. 301-340.

 Aquesta obra pot consultar-se en línia en la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la 
web www.eiximenis.tk

10 Vide Document B-M-1.
11 Segons el professor Curt Wittlin, en el seu article “Era cristià Lo Crestià de Francesc 

Eiximenis? Història d’un error de paleografia” (Caplletra, 48. Primavera 2010. 163-
177), el títol correcte d’aquesta obra hauria de ser Lo Cristià, en base a una inter-
pretació paleogràfica incorrecta dels primers impressors.

12 No està de més que recordem ací quina era la naturalesa i metodologia de les Summae. 
Diu així J. A. Merino: “La enseñanza en el medievo se desenvolvía en dos modos dife-
renciados: La lectio y la disputatio. La lectio, muy parecida a una clase actual, consistía 
en que el profesor comentaba las sentencias y dichos de autores famosos y reconoci-
dos como, por ejemplo, las obras de Aristóteles o de Boecio o las Sentencias de Pedro 
Lombardo. La disputatio, más informal que la lectio, era un verdadero diálogo entre 
maestros y discípulos, en donde se esgrimían argumentos en pro y en contra de una tesis 
cualquiera.

 De estos dos métodos escolares surgieron sus respectivas formas literarias. De la lectio 
nacieron los Commentaria; y de éstos salieron las Summae, más libres, autónomas y 
sistemáticas que los Commentaria. De la disputatio procedieron las Quaestiones dis-
putatae, que recogen el material de las dispustas que se tenían cada dos semanas, y 
los Quodlibeta, que recogían las disputas tenidas por Navidad y por Pascua de Resu-
rrección. Esta metodología de las disputationes sirvió de modelo técnico a las famosas 
Summae medievales” (Op. cit., p. 13).
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que el monumental Llibre de Contemplació en Déu de Ramon Llull està 
concebut i estructurat igual que una “summa teològica”, sense ser-ho 
externament13.

Aquesta obra havia de comptar amb tretze llibres o tractats, segons 
l’esquema inicial que figura en el pròleg14 (cap. 4). Transcrivim quin hauria 
d’haver estat el contingut de cadascun dels volums:

 “Lo Primer llibre tracta què és religió crestiana, e com e de qui ha son 
començament e son ésser, e quines són ses grans e altes dignitats.

Lo Segon llibre tracta com l’hom crestià, per diverses llinatges de temp-
tacions, cau de la dignitat de crestianisme e dels dons a ell dats.

Lo Terç llibre ensenya quins e quals són los pecats e mals en què l’hom 
crestià cau quan és vençut per les temptacions en què és posat en esta vida, 
e per ses grans malignitats e pravitats.

Lo Quart llibre, e els següents, tracten com nostre senyor Déu l’hom cai-
gut relleva meravellosament. E, primerament, pertracta aquest Quart com 
lo relleva per les sues santes inspiracions e diversos moviments espirituals; e 
aquí tractarem què és predestinació, e gràcia, e franc arbitre, e aquí aparrà 
què són los dons e els fruits de l’Esperit Sant, e les set benauirances que lo 
Salvador preïcà.

Lo Quint ensenya com lo relleva per llums e flames moltes, que són les 
virtuts teologals.

Lo Sisè llibre tracta com lo relleva per les virtuts morals e cardenals.
Lo Setèn llibre tracta com lo relleva per la sua alta llei, e diversos mana-

ments.
Lo Huitèn llibre ensenya com lo relleva per ostensió de la sua potència e 

saviesa e clemència, que demostra en les coses creades e governades e orde-
nades en deguts estaments.

Lo Novè ensenya com lo relleva e l’afalaga per la incarnació sua, que 
fonc obra trascendentment amorosa e profitosa a les gents.

Lo Deè ensenya com lo relleva e el conforta e li ajuda per l’alta virtut 
sua, que en especial ha posada en los sants sagraments.

13 Hauf i Valls, Albert G. “Corrientes teológicas valencianas, s. xiv-xv: Arnau de Vilanova, 
Ramón Llull y Francesc Eiximenis”. Dins “Teología en Valencia: Raíces y retos. Bus-
cando nuestros orígenes de cara al futuro”. Actas del X Simposio de Teología Histórica 
(València, 3-5/III/00), p. 21.

14 Lo Crestià. Barcelona. Edicions 62. 1983, p. 40-41.
 Selecció a cura d’Albert Hauf.
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L’Onzè ensenya com lo relleva e l’il∙lumena lo sant estament eclesiàstic e, 
especialment, per altea de santa religió.

Lo Dotzè tracta com lo relleva per lo bon regiment de tota la cosa pú-
blica, ço és a saber, a tots los senyors e a tots llurs súbdits, segons diverses 
formes e maneres de viure.

Lo Tretzè tracta com lo relleva per menaces de les grans penes, e per 
promissions dels sobirans béns celestials”.

D’aquests tretze volums, però, només ens han pervingut quatre. Els al-
tres, és molt possible que Eiximenis no arribara mai a escriure’ ls. Aquests 
quatre sí que tenen en canvi una data precisa de composició.

El Primer del Crestià fou escrit entre els anys 1379-8115, de Barcelona 
estant16.

Consta de tres-cents vuitanta-un capítols (inclosos els cinc del pròleg ge-
neral a tot Lo Crestià) dividits en quatre parts, i versa sobre una introducció 
general i al mateix temps apologètica del cristianisme. Aquest llibre sols es 
va editar el 1483, en una magnífica edició de l’impressor alemany Lambert 

15 Al capítol 256 d’aquesta obra, hi fa una referència concreta a l’any 1379: Mas los sa-
cerdots de la llig de gràcia, quant al dia de huý, qui és l’any de la nativitat del fill de Déu 
M.CCC.LXXVIIII quaix tota crestiandat possehexen” (Primer del Crestià. BNE. Ms. 
1790, f. 179r). Vide Document B-B-9.

 Així mateix, al capítol 207, en parlar del Cisma d’Occident, fa referència als papes 
del seu temps: Urbà V a Roma i Climent VII a Avinyó (vide Document B-B-7). En el 
capítol 714 del Terç del Crestià, Eiximenis sembla donar a entendre que tenia una 
bona imatge del papa de Roma Urbà V: “Antiguament no gosava hom nomenar 
neguna lega part del hom en taula, e ara aquests les nos ensenyen a uyl per gràcia 
special. Vet lo món a què·l han aportat aquests truans, la qual turpitut abhominant 
lo sant papa Urbà quint no volia que negun hom aytal li vingués davant, ne que 
negun hagués gràcia sua ne benifet per si ni per altre” (BNE. Madrid. Ms. 1793, f. 
96r).

 Que el 1381 potser encara estava treballant en aquesta obra, podem deduir-ho dels 
documents ja citats A-D-14 i A-D-15. (Carta del rei Pere el Cerimoniós del 17 de maig 
de 1381 en què li mana al guardià del convent franciscà de Barcelona i a Eiximenis 
mateix que no es moga del convent fins que no acabe Lo Crestià).

16 En el Primer del Crestià hi trobem diverses referències que encara estava a Catalunya, 
en escriure aquesta obra. Vide Documents B-B-2 i B-B-4. Al document B-B-5 en parla 
del Regne de València com a lloc diferent al lloc on ell es trobava en escriure el Primer. 
Als documents B-B-3 i B-B-6, en fi, trobem referències en clau autobiogràfica a la seua 
estada a Catalunya.
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Palmart feta a València17 a instàncies de Joan Roís de Corella18. Malaura-
dament, no disposem d’edicions modernes19.

El Segon del Crestià fou escrit entre els anys 1382 i 1383. Fou acabat 
segurament a València, coincidint amb l’anada d’Eiximenis a eixa ciutat, 

17 Aquest incunable fou imprès a València el 29 de gener de 1483 per l’impressor alemany 
Lambert Palmart a instàncies de Joan Roís de Corella [199 f.].

 Aquesta edició incunable es pot consultar en línia en la Biblioteca Digital Hispànica: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html

 També està en els llibres digitalitzats inclosos dins del projecte anomenat “Memòria 
Digital de Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incun-
ableBC).

 Es pot trobar en línia també en la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la galeria 
de la web www.eiximenis.tk. En aquesta web també es pot consultar en línia l’obra en 
versió manuscrita, corresponent al manuscrit núm. 1790 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid [S. XV. 253 f.].

18 Aquest Joan Roís de Corella podria ser un dels comtes de Cocentaina (el Comtat) amb 
aquest nom (vide Torre, Antonio de la. “Una noticia bibliográfica de fray Francesch 
Eximénez”. Almanaque de “Las Provincias”. 1917. 227-233).

 Que els comtes de Cocentaina posseïen còpia de dos volums de Lo Crestià, ens ho 
certifiquen tres missives dels jurats de València. En les dues primeres, amb data de 29 
d’octubre de 1461 (vide Documents A-K-86 i A-K-87), els jurats de València escriuen 
a la comtessa de Cocentaina i al batle de Cocentaina per reclamar-los que els siguen 
retornats dos volums de Lo Crestià que havien deixat al comte de Cocentina. Una carta 
posterior del 7 de febrer de 1462, adreçada a la comtessa de Cocentaina (Document 
A-K-88), insiteix en la mateixa petició.

 Així doncs, a nivell d’hipòtesi, podríem pensar que aquests dos volums podrien cor-
respondre al Primer del Crestià, imprès el 1483 a instàncies del susdit Joan Roís de 
Corella, i fins i tot també a la primera meitat (cap. 1-473) del Dotzè del Crestià, imprès 
un any més tard, com veurem, però també pel mateix impressor, Lambert Palmart. En 
aquest segon cas se’ns diu, com veurem, que els impulsors de la inciativa foren els rev-
erends e honorables ciutadans de la insigna ciutat de València, com diu a l’epíleg. Però 
podríem pensar que alguna cosa tingué a veure Joan Roís de Corella, ja que el primer 
impulsor de l’edició d’una obra d’Eiximenis amb Lambert Palmart fou ell. D’altra ban-
da, la dedicatòria de l’edició del Dotzè el 1484 és una mica ambigua.

 Potser, doncs, un d’aquests dos volums que sabem que els comtes de Cocentina havien 
manat copiar uns anys abans fou precisament, aquesta primera part del Dotzè. Potser, 
en definitiva, del fet de posseir els comtes de Cocentaina ambdues obres, i tenir-ne 
doncs, coneixença (i estima) per elles, vinguera l’interès a dur a la impremta aquestes 
dues obres.

19 Vide Cerulli, Enrico. Nuove ricerche sul “Libro della Scala” e la conoscenza dell’Islam 
in Occidente. Città del Vaticano. Biblioteca Apostolica Vaticana. 1972. 340 (19-77). 
Ací disposem, però, d’una transcripció d’alguns capítols, referents al tractament que fa 
Eiximenis en aquesta obra de la religió islàmica (en concret, els capítols 63 i 95-103).
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on tant de temps estigué20. Consta de dos-cents trenta-nou capítols i versa 
sobre la temptació. Tampoc no en disposem de cap edició completa21.

L’any 1383, i coincidint amb l’arribada d’Eiximenis a la ciutat de Valèn-
cia, enllestí el seu Regiment de la cosa pública, dedicat als jurats d’aquesta 
ciutat. Precisament aquesta dedicatòria als jurats ens dóna la clau del seu 
període de composició22. Disposem de dues cartes descobertes fa poc en 

20 Vide Document A-K-6, ja citat. Aquest document és molt interessant en aquest sentit. 
Ens parla del trasllat a finals d’octubre de 1384 del volum del Primer del Crestià des de 
Barcelona fins a València, per manament dels jurats, perquè estiga a la sala del consell 
de València perquè qualsevol ciutadà puga llegir-lo i consultar-lo. I llavors se’ns diu que 
això es fa com la segona partida del dit libre sia ja en aquesta ciutat, en la qual estant 
lo dit maestre ha ordenada aquella. És una indicació això, per tant, que el Segon del 
Crestià fou conclòs a València.

 Els primers capítols, no obstant, és possible que els haguera escrit a Barcelona, i a prin-
cipis de 1382, o fins i tot a finals de 1381. Aquesta deducció la podem traure del que 
diu al capítol 66, ja analitzat en parlar de la possible presència d’Eiximenis en les Reve-
lacions de l’infant Pere d’Aragó. En eixe capítol, i suposant que estiga fent referència al 
susdit infant, ens diu d’ell que és viu encara (Document B-C-3). La notícia de la mort de 
l’infant Pere arribà al rei Pere el Cerimoniós a València el 15 de gener de 1382 (Docu-
ment A-D-17). Per altre document del 20 de gener de 1382 (Document A-D-18), sabem 
que la mort de l’infant Pere tingué lloc el 4 de novembre de 1381 a Pisa. En escriure, 
doncs, Eiximenis, aquest capítol (i cal suposar que els anteriors també), és versemblant 
que ho fera abans d’eixes dates de principis de 1382 que hem esmentat. D’altra banda, 
tot i que sabem que a finals de 1382 ja estava a València, com hem vist (Document 
A-H-1), també és possible que a principis de 1382, i a finals de 1381 quasi segur, es-
tiguera encara a Barcelona. Per això alguns entesos com el pare Martí de Barcelona, 
OFM Cap., han afirmat que el Segon del Crestià fou començat a Barcelona i acabat a 
València (“Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva vida, els seus escrits, la 
seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. Studia Bibliographica. 
Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 1991, p. 200).

 Quant a la data hipotètica de la seua escriptura, si partim de la base que Eiximenis seguí 
l’ordre lògic de composició, el Primer devia haver estat acabat el 1381, i el següent lli-
bre que compogué del que tenim notícia, el Regiment de la cosa pública, possiblement 
l’escrigué en 1383, com veurem, i per això hem posat aquesta data hipotètica (entre 
1382 i 1383).

21 Un dels dos únics manuscrits d’aquesta obra, el manuscrit núm. 1791 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid [S. XV. 161 f.], es pot consultar en línia en la secció dedicada a 
Francesc Eiximenis de la galeria de la web www.eiximenis.tk

22 Com hem dit adés, els jurats de València eren els encarregats del poder executiu de la 
ciutat de València. En època d’Eiximenis, eren sis homes triats per sorteig cada any 
entre els candidats proposats per cadascuna de les dotze parròquies de l’antiga ciutat 
de València. Es triaven quatre candidats ciutadans i dos entre els generosos (patriciat 
urbà). El seu mandat començava el dia de Pentecosta, i era anual.

 Els jurats als quals fou dedicat el Regiment de la cosa pública: Pere Joan, Jaume Romeu, 
Berenguer de Rojals, Jaume Marrades, Bernat Malet i Bernat de Gurb, foren triats 
mitjançant aquest procediment el 9 de maig de 1383, i juraren el càrrec el següent 10 



155Biografia documentada de Francesc Eiximenis, OFM

l’ACA per l’estudiós Jaume Riera, amb data de 13 d’octubre de 1383 (es-
crites de Montsó estant), una adreçada al seu dispenser i l’altra adreçada al 
mateix Eiximenis, en què l’infant Martí s’interessa pel treball que Eixime-
nis estava escrivint llavors, i demana que se’ l trameta per a fer-ne còpies. 
Creiem, doncs, que l’infant Martí es refereix a aquesta obra23.

Aquest llibre té una forta inspiració en el Communiloquium de Joan de 
Gal·les, OFM, com alguns estudis han demostrat24. D’altra banda, sembla 
que algunes parts d’aquesta obra no estarien escrites per Eiximenis, i podrien 

de maig de 1383. Pel seu interès històric, reproduïm íntegrament el procés d’elecció i 
jurament d’aquests jurats (vide Documents A-K-1 i A-K-2).

 Tenint present, doncs, que el seu mandat era anual, aquesta obra per força havia d’ha-
ver estat escrita entre maig de 1383 i maig de 1384. Com que ja disposem d’un docu-
ment del 28 de maig de 1384 (Document A-K-5), ja citat adés, en què els jurats ordenen 
el pagament de les despeses d’enquadernar un exemplar d’aquest llibre per a ser enca-
denat a la Sala del Consell perquè qualsevol ciutadà de València poguera llegir-lo, per 
força degué ser escrit abans d’aquesta data. A nivell d’hipòtesi, podríem pensar que bé 
podia ser aquest llibre un present d’Eiximenis als jurats recentment elegits, i per tant es 
podria fixar la seua data més el 1383 que el 1384.

23 Ens diu això aquest estudiós: “L’infant Martí, potser avorrit de les trifulgues polítiques 
que es ventilaven en aquelles corts, es decidí a escriure a fra Francesc Eiximenis, a 
València, i escriure alhora al seu dispenser, que residia a la mateixa ciutat. En la carta a 
Eiximenis, l’infant Martí li deia: “Maestre Francesc. Com nós estigam ab desig de haver 
la obra que vós nos fets, e per aquesta rahó scrivam al amat conseller e dispenser nostre 
en Jordi Johan, per ço us pregam affectuosament que, si havets acabada la dita obra, 
aquella donets al dit en Jordi, e si acabada no és, donats-li ço que fet ne hayats. E re-
scrivits-nos de vostres affers en quin estament són, car plaher nos en farets”. En la carta 
al dispenser, l’infant Martí li encomanava que “sapiats encontinent ab maestre Francesc 
Eximénez si ha acabada la nostra obra, e si acabada és, hayats-la e trametets-la’ns; e si 
acabada no és, hayats ço qui fet hi haye, e trametets-nos-o, car nós havem ací de bons 
scrivents a qui la farem trelladar”“ [“Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. Comuni-
cació presentada en el Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys (1409-
2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. 
Universitat de Girona)].

24 Hauf i Valls, Albert G. “Eiximenis, Joan de Salisbury i Fr. Joan de Gal.les, OFM”. 
Miscel·lània Sanchis Guarner, I. Quaderns de Filologia. Universitat de València. 1984. 
167-174.

 Curt Wittlin ens ofereix un breu però complet resum biogràfic d’aquest menoret: “Juan 
de Gales (Johannes Valensis o Gallensis, John Waleys) nació en la vicaría de Worcester 
en la primera mitad del siglo XIII. Una vez doctorado en teología, alrededor de 1260, 
enseñó en el colegio de los frailes menores de Oxford. Hacia 1270 pasó a París como 
maestro-regente de teología. Participó en la controversia de los mendicantes y en la 
condenación de los errores averroístas por los años 1277. Pero no perdió contacto con 
su patria. En 1282, residiendo en París la mayor parte del año, Pecham, el arzobispo 
franciscano de Canterbury, lo envió al príncipe galés rebelde Llewelyn, para reconciliar-
lo con el gobierno inglés. En 1283 lo encontramos otra vez en París como uno de los 
doctores que examinaron y condenaron las doctrinas de Pedro Juan Olivi; y en París 
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ser afegits posteriors. Ens referim a les famoses vint dificultats, trenta-dues 
belleses i conclusió del pròleg, així com la conclusió de l’epíleg25. Aquesta 
obreta consta, en fi, de trenta-nou capítols. Deixant de banda l’edició incu-
nable de 1499 feta a València per Cristòfor Cofman, reeditada per cert en 
edició facsímil el 197226, disposem d’una edició del 192727. El 2009 també 
es va fer una edició amb llenguatge modernitzat28. És un llibre clau (si bé no 
és pas l’únic) per a conèixer l’ideari sociopolític eiximenià.

murió en una fecha desconocida, quizás alrededor de 1285” (“La Suma de Colaciones 
de Juan de Gales en Cataluña”. EF, 72. 1971, p. 189-190).

 És molt interessant el que diu tot seguit sobre les seues obres: “Preocupado por el 
estado de los conocimientos de predicadores y educadores contemporáneos, se puso 
a compilar una serie de Sumas con destino ad omne genus humanum. Estos manuales 
de divulgación los tituló con nombres acabados en -loquium, para decir que eran co-
lecciones de temas de conversación con cualquier clase de hombres, desde el labrador 
hasta el rey. Tuvieron un éxito enorme y se divulgaron, tanto desde París como desde 
Oxford, por toda Europa. Continuaron divulgándose en ediciones incunables hasta el 
siglo xvi” (Ibidem., p. 190). Aquesta reflexió ens recorda molt el propòsit de moltes de 
les obres i del pensament eiximenià en general, per la qual cosa seria possible afirmar 
que potser Eiximenis podria haver rebut en aquest punt una certa influència del seu 
germà d’hàbit gal·lès.

25 Wittlin, Curt J. “L’edició del 1499 del Regiment de la cosa pública. Les revisions i am-
pliacions al text, a l’endreça i al comiat escrits per Francesc Eiximenis el 1383”. BSCC, 
LXIX. Oct.-Des. 1993. Quad. IV. 441-459.

 L’autor arriba a aquesta conclusió basant-se en tres motius. En primer lloc, les discor-
dances lingüístiques que hom pot observar entre aquestes parts i l’obra eiximeniana 
en general. En segon lloc, les endreces i comiats autèntics d’Eiximenis són molt més 
curts que els analitzats. En tercer lloc, en aquestes parts s’hi fa referència al sucre i a 
la ceràmica artística de Manises, els quals, diu Wittlin, no estaven documentats encara 
l’any 1383, possible any de la composició del Regiment de la cosa pública.

26 Regiment de la cosa pública. València. Societat Bibliogràfica Valenciana. 1972. 89 f.
 Edició facsímil de M. Sanchis Guarner de l’incunable de Cristòfor Cofman (València. 

1499. 74 f.).
 Aquest incunable també es troba en reproducció facsímil escanejada a la Biblioteca 

Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com), a la Biblioteca Valenciana Digital 
(http://bv2.gva.es), en “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat 
de València) [http://trobes.uv.es/search*spi~S3], dins dels llibres digitalitzats inclosos 
dins del projecte anomenat “Memòria Digital de Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/
cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC) i a la secció de la galeria dedicada a 
Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

27 Regiment de la cosa pública. Barcelona. Editorial Barcino. 1927. 212.
 Text, introducció, notes i glossari per Daniel de Molins de Rei, OFM Cap.
 “Els Nostres Clàssics”. Col·lecció A, núm. 13.
28 Regiment de la cosa pública. Alzira. Ed. Bromera. 2009. 250.
 Introducció de Lluís Brines.
 Versió de Josep Palomero.
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El monumental Terç del Crestià, de mil seixanta capítols dividits en 
dotze parts, fou enllestit a València l’any següent, el 138429. El seu con-
tingut versa sobre el mal en sentit íntegre: el mal en general i els pecats en 
concret. L’edició per ara més completa es deu a la col·lecció “Els Nostres 
Clàssics”, i també data de principis del segle xx30. Aquesta edició aplega al 
capítol 352. Si bé posteriorment Jorge J. E. Gracia va editar cinc capítols 
no transcrits, car no figuraven en el manuscrit que serví de base a aquesta 
edició31. Molt posteriorment, aquest autor va editar els capítols següents, 
fins al 396 en total32. Més recentment encara, Xavier Renedo ha transcrit 
en forma de tesi doctoral la part del Terç dedicada al pecat de la luxúria 
(del capítol 524 al 647)33. Però, malauradament, no en disposem de cap 

29 Hi ha diversos factors que ens poden fer creure això. En primer lloc, seguint la seqüèn-
cia cronològica lògica, si el 1383 ja tenia llest el Regiment, cal pensar que el següent 
llibre al qual es dedicaria, i seguint el projecte de Lo Crestià, seria el Terç. En segon lloc, 
un dels manuscrits conservats, el núm. 43 de la Biblioteca Metropolitana de València 
(que va del capítol 524 al 1.060 d’aquest llibre), ens dóna una data d’acabament pre-
sumpte del llibre: 1 de desembre de 1384 (vide Document B-D-10).

 Eiximenis estava ja vivint a València en eixe any, com sabem, i diversos documents de-
mostren. A banda d’això, en la mateixa obra apareixen diverses referències al Regne de 
València com al lloc on llavors vivia Eiximenis (vide Documents B-D-2, B-D-3, B-D-6 i 
B-D-9). Podem pensar, doncs, que el llibre fou escrit de València estant.

 L’interès per aquesta obra féu que els jurats manaren la seua adquisició per a ser posat 
a disposició dels ciutadans de València que volgueren llegir-lo, el 20 de maig de 1396, 
com hem vist (vide Document A-K-40).

30 -Terç del Crestià. Volum I. Barcelona. Editorial Barcino. 1929. 318.
 “Els Nostres Clàssics”. Col·lecció B, núm. 1.
 A cura dels pares Martí de Barcelona, OFM Cap. i Norbert d’Ordal, OFM Cap.
 -Terç del Crestià. Volum II. Barcelona. Editorial Barcino. 1930. 302.
 “Els Nostres Clàssics”. Col·lecció B, núm. 2.
 A cura dels pares Martí de Marcelona, OFM Cap., i Norbert d’Ordal, OFM Cap.
 -Terç del Crestià. Volum III. Editorial Barcino. 1932. 296.
 “Els Nostres Clàssics”. Col·lecció B, núm. 4.
 A cura dels pares Martí de Barcelona, OFM Cap., i Feliu de Tarragona, OFM Cap.
31 Gracia, Jorge J. E. “Cinco capítulos del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis omitidos 

por el P. Martí en su edición de la obra”. AST, XLVI. 1972. 265-277.
 També s’hi assenyala en aquest treball que un dels capítols transcrits per Martí de Bar-

celona, en concret el 19, hi és dividit, en altres manuscrits, en dos. Així doncs, amb els 
cinc capítols transcrits per Jorge J. E. Gracia, el nombre total de capítols transcrits serà 
de 358.

32 Com usar bé de beure e menjar. Barcelona. Editorial Curial. 1983. 152.
 Introducció i edició de Jorge J. E. Gracia.
33 Renedo, Xavier. Edició i estudi del “Tractat de luxúria” del “Terç del Crestià”. Barce-

lona. UAB. 1995. CCLXXXIV+792.
 Tesi doctoral en tres microfitxes.
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edició i, com totes les tesis, aquesta transcripció sols està disponible en 
microfitxes34.

A continuació, Eiximenis se saltà l’ordre lògic de composició de volums 
de Lo Crestià, i compongué el llibre Dotzè del Crestià. La composició defi-
nitiva d’aquest llibre li dugué més temps. Sembla ser que ja el 1387 hi havia 
una primera versió d’aquesta obra, com podem deduir del fet que entre 
abril de 1386 i febrer de 1387 Alfons d’Aragó, marquès de Villena i comte 
de Dénia i de Ribagorça, a qui l’obra anava dedicada, havia pagat per la 
seua còpia, enquadernació i transport fins a Dénia35. És el que demostren 
unes anotacions del llibre de l’administrador d’Alfons d’Aragó, en què es 
consignen aquests pagaments36.

Anys més tard, en concret el 1391, ens trobem amb l’episodi de la cor-
recció del capítol 466 i del posterior afegit de set capítols més (que només 
figuren d’altra banda en l’edició incunable de 1484 de Lambert Palmart)37. 
El llibre en si, descomptats aquests set capítols afegits a posteriori, consta 
de nou-cents set capítols, dividits en vuit parts. L’origen d’aquest canvi va 

 En aquest estudi també hi són transcrits els capítols 231-236 del Segon del Crestià, i 
980-993 del mateix Terç del Crestià.

34 Una versió manuscrita d’aquesta obra, corresponent a tres manuscrits correlatius de la 
Biblioteca Nacional de Madrid: els manuscrits núm. 1792 [Cap. 1-523. S. XV. 286 f.], 
núm. 1793 [Cap. 524-803. S. XV. 141 f.] i núm. 1794 [Cap. 804-1060. S. XV. 127 f.] es 
pot trobar en línia a la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.
tk

 També hi ha una versió manuscrita parcial d’aquesta obra en línia (cap. 1-517), corres-
ponent al manuscrit núm. 457 de la Biblioteca de Catalunya [1400-1425. 269 f.] en la 
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com).

35 Cátedra García, Pedro. “Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón”. AIA, 42. 1982. 
75-79.

 En el capítol 466 s’hi dóna com a data de composició d’aquest capítol el 1385. Vide 
Document B-F-3. Com que aquest capítol clou les quatre primeres parts (la meitat de 
l’obra), podem dir, doncs, que ja tenia mig llibre enllestit en eixa data.

 Així mateix, en el capítol 230, es dóna el nom del rei de França governant en escriure 
eixe capítol: Carles VI. Vide Document B-F-2.

 A banda de la dedicatòria a un personatge valencià, i de les abundoses referències do-
cumentals que tenim que Eiximenis vivia a València en aquest període, al llarg de l’obra 
hi trobem diverses referències directes a València i al Regne de València, la qual cosa 
ens continua demostrant, doncs, que Eiximenis continuava vivint a València en escriure 
aquest llibre. Vide Documents B-F-5, B-F-6, B-F-7. I per tant aquest llibre fou també 
escrit de València estant.

36 Vide Document A-L-1.
 Entre els pagaments també tenim donacions d’hàbits per a Francesc Eiximenis, de 

manera anàloga a com li feia el Consell de València.
37 Ens dóna la data en el capítol 469, que forma part d’aquests set capítols palinòdics 

afegits. Vide Document B-F-4.
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ser una crítica del rei a Eiximenis a través del seu mestre racional Pere d’Ar-
tés. El motiu sembla ben clar: en aquest capítol Eiximenis pronosticava la 
desaparició vers l’any 1400 de totes les cases reials exceptuant la casa reial 
de França. És evident que al nou rei Joan I (i a qualsevol altre que fóra de 
la casa reial d’Aragó) un vaticini d’aquesta mena no li devia agradar gens ni 
mica38. Fins i tot podria ser que el 1392 encara estiguera treballant en l’obra 
(com a mínim en les quatre darreres parts no incloses en l’edició incunable 
de 1484), com sembla deduir-se de la carta autògrafa del mateix Eiximenis 
del 15 de juliol de 1392 adreçada a l’infant Martí, duc de Montblanc39.

L’obra, com hem dit, estava dedicada a Alfons d’Aragó, marquès de 
Villena, comte de Dénia i de Ribagorça, i primer duc de Gandia, i és un 
veritable manual d’educació de governants, a l’estil dels nombrosos De re-
gimine principum [Sobre el regiment dels prínceps] d’aquesta època. Inclou 
en forma dels capítols 357-395, el ja esmentat Regiment de la cosa pública. 
És l’obra més important d’Eiximenis per a conèixer el seu pensament socio-
polític, si bé, igual que hem dit referint-nos al Regiment de la cosa pública, 
no pas l’única, car tota l’obra d’Eiximenis forma un corpus, les diverses 
seccions del qual es complementen entre si.

De la primera part d’aquesta obra (fins al capítol 466, més els set d’afegits 
posteriorment), se’n conserva una magnífica edició feta el 1484 a València 
per l’impressor alemany Lambert Palmart40. Però, desgraciadament, no en 

38 Bohigas, Pere. “Prediccions i profecies en les obres de Francesc Eiximenis”. Dins Apor-
tació a l’estudi de la cultura catalana. Barcelona. PAM. 1982. 94-115.

39 Vide Document C-1.
 Ens referim a aquesta part de la missiva: “Sobra açò, si a Déu plau, vos scriuré llon-

gament, ans he proposat de acabar-vos lo libra que·m faés començar, on sia posat lo 
regiment reyal, e us soplich que fasatz treladar lo libra que he ordonat de cavaleria e 
bon regiment de la cosa pública, car tot ho faretz scriure per cent florins e per menys, e 
serà a vós e als vostros lum e gran directori en totz vostros afers”.

 El professor Curt Wittlin, en converses que hem tingut amb ell sobre això, ens ha sug-
gerit la següent hipòtesi: Eiximenis estaria ací fent referència a la segona part del Dotzè 
del Crestià (cap. 467-907), on es tracta efectivament dels detalls de l’administració re-
ial. I en aquesta part, com ens indica la mateixa missiva, estaria més interessat, i potser 
en seria l’impulsor el llavors infant Martí.

40 Aquest incunable fou imprès a València per l’impressor alemany Lambert Palmart el 
15 de març de 1484 [205 f.], com diu l’epíleg per prechs e instància dels reverends e 
honorables ciutadans de la insigna ciutat de València. Com ja hem dit adés, segons diu 
aquest epíleg, aquest incunable és stat tret o empremptat del original que és en la sala 
de la dita ciutat (Ibidem). Vide Document B-F-8.

 Aquesta edició incunable es pot consultar en línia en la Biblioteca Digital Hispàni-
ca: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html. També és consultable 
dins dels llibres digitalitzats inclosos dins del projecte anomenat “Memòria Digital de 
Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC)
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disposem de cap edició actual, si n’exceptuem alguna de parcial de principis 
de segle41, o fins i tot més actual (fins al capítol 212, en edició crítica)42 , i 
els capítols 357-395, que ja hem dit que són equivalents al Regiment de la 
cosa pública, i ja hem vist com aquesta part ha tingut diverses edicions. Els 
capítols restants (del 467 al 907, que només es conservaven en un manuscrit 
de la catedral de València, i dels quals manca el 467, que s’ha perdut) s’han 
editat recentment en edició crítica, per part del mateix grup que ha editat 
els capítols 1-212 del Dotzè43.

Quant al perquè del canvi de l’ordre lògic de composició de Lo Crestià, 
s’hi han formulat diverses hipòtesis. A nosaltres, però, ens sembla més con-
vincent la suposició derivada de la nul·la simpatia d’Eiximenis envers el nou 
rei Joan I. Ja hem vist com el rei Pere el Cerimoniós era el principal impulsor 
d’aquesta “obrada”. No deixa de ser curiós com Eiximenis canvia l’ordre 
de Lo Crestià poc abans de la mort del rei el 1387. Sembla lògic que el vell 
Pere el Cerimoniós ja no devia estar molt al corrent de l’activitat literària 
d’Eiximenis. D’altra banda, aquesta nul·la simpatia d’Eiximenis envers el 
nou rei Joan, i que condiciona molts aspectes de la seua obra, també pot 
deduir-se de diversos factors. El principal d’ells, ja apuntat, és el fet de no 
acudir Eiximenis a exercir com a confessor del llavors príncep Joan el 1384, 
tot i haver ser nomenat per a això44. I és aquest factor, al costat d’altres, com 
l’ancianitat d’Eiximenis potser, o el contacte directe amb els cercles beguins 
i arnaldians de la ciutat de València, el que possiblement l’induí a anar 
abandonant a poc a poc l’agitada vida pública que havia dut, i centrar-se en 
els temes espirituals, contemplatius i àdhuc místics que il·lustren la majoria 
de les seues obres posteriors45.

 Aquest incunable també es pot consultar en línia en la secció dedicada a Francesc Eixi-
menis de la web www.eiximenis.tk

41 Tractat de Regiment de Prínceps e de Comunitats. Barcelona. La Acadèmia. 1904. 130
 Ed. d’Antoni Bulbena i Tosell.
 Arriba al cap. 68.
42 Dotzè del Crestià, I, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 

2005. LXVII + 619.
43 Dotzè llibre del Crestià, II, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de 

Girona. 1986. XXXVIII + 518.
 Dotzè llibre del Crestià, II, 2. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de 

Girona. 1987. 649.
44 Vide Documents A-D-19 a A-D-24.
45 En aquest punt també podria haver influït en l’evolució d’Eiximenis cap a temes espi-

rituals en les seues darreres obres la crisi general catalanoaragonesa durant els regnats 
de Joan I i Martí I. Podríem trobar un bell paral·lelisme amb l’evolució que prengué 
sant Agustí, qui, davant l’enfonsament del món clàssic en la seua època, com indica A. 
Truyol, evolucionà cada volta més cap a la idea de trascendència (Truyol, Antonio. El 
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Derecho y el Estado en san Agustín. Madrid. Editorial Revista del Derecho Privado. 
1944, p. 190).

 També és significatiu veure com aquest tret (tendència cap a una vida i cap a temes 
espirituals al final de la seua vida) el trobem en destacats intel·lectuals dels segles xii 
i xiii. A. Murray ens fa aquest comentari respecte a això: “A number of prominent 
scholars over the twelth and the thirteenth centuries had evinced increasingly contem-
plative leanings towards the end of their lives. The poet-laureate of Aristotelianism, 
Alan of Lille, died in 1202 as a Cistercian monk. Few careers had been more boldly 
split in two in this way (though it was split more than once) than that of the arch-lo-
gician Abelard, stretching as it did from the rowdy quartier latin to his quiet monastic 
deathbed. If to those pilgrim scholars are added those bright youths (of whom Bruno 
of Cologne, head of the Rheims school at twenty-five, later founder of the Carthusians, 
is prototype) whose early conversion robbed them of mention in academic annals; and 
to those, others, in turn, who made no ceremony of their retreat (like ex-chancellor 
Gerson in the fifteenth century, exchanging letters with Carthusians from Lyons) we 
face something like a deserting army” [Un cert nombre d’escolàstics importants dels 
segles xii i xiii han mostrat unes tendències creixentment contemplatives cap al final de 
les seues vides. El poeta i figura destacada de l’aristotelisme, Alà de Lille, morí el 1202 
com a monjo cistercenc. Poques carreres han estat partides d’una manera tan brusca 
(encara que estigué partida en més d’un sentit) com la de l’arxilògic Abelard, que passà 
des de l’agitat quartier latin (barri llatí) fins al seu tranquil llit de mort monàstic. Si a 
aquests escolàstics peregrins sumem aquells joves brillants (dels quals és prototipus Bru 
de Colònia, cap de l’escola de Reims a l’edat de vint-i-cinc anys, fundador més tard 
de l’orde cartoixà), la temprana conversió dels quals féu que no figuren en els annals 
acadèmics; i aquells altres que, per la seua banda, no feren cap cerimònia del seu retir 
(com l’ex-canceller Gerson al segle xv, intercanviant cartes amb els cartoixans de Lió) 
estem davant de quelcom semblant a un exèrcit en retirada] (Reason and Society in the 
Middle Ages. Oxford. Clarendon Press. 1978, p. 250-251).

 Un altre indicatiu de la preferència per temes espirituals respecte als temes més mun-
danals en aquest període, ens el dóna aquestes profundes paraules de sant Bernat de 
Claravall, O. Cist., un autor del s. xii amb certa influència en l’escola franciscana i molt 
citat per Eiximenis: “Da sind viele die suchen Wissen um des Wissen willen: das ist 
Neugier. Da sind andere, die wünschen Kenntnis, um selber gekannt zu werden: das ist 
Eitelkeit. Andere suchen Wissen, um es zu verkaufen: das ist unehrenhaft. Doch gibt es 
auch welche, die Wissen suchen, um aufzuerbauen: das ist Liebe. Und wiederum andere 
gibt es, die Wissen suchen, um auferbaut zu werden: das ist Klugheit” [Hi ha molts que 
desitgen saber sols per saber més: això és curiositat. D’altres volen saber per a ser cone-
guts: això és vanitat. Altres volen saber per a vendre allò que saben: això és deshonest. 
Hi ha d’altres, però, que volen saber per a construir: això és amor. I d’altres, en fi, volen 
saber per a ser construïts: això és intel·ligència] (sermó núm. 36. citat a Pieper, Josef. 
Scholastik. München. Kösel-Verlag. 1960, p. 121).

 Així mateix, com a indicatiu de la preferència d’Eiximenis per aquestes matèries en els 
seus darrers dies, no deixa de ser curiós que les obres seues presents a la seua biblioteca 
personal en el moment de sa mort foren bàsicament obres d’aquest període. Així, junt 
a obres perdudes o no trobades (com ara l’Exposició de la regla dels frares menors o 
diversos Sermonaris, de les quals parlarem), tenim el Llibre dels àngels, el Pastorale, el 
Psalterium alias Laudatorium i la Vida de Jesucrist (Monfrin, Jacques. Op. cit., p. 283).
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III. OBRES POSTERIORS

Aquest canvi d’orientació es reflecteix de manera definitiva en l’abandó 
del projecte de Lo Crestià. És cert que alguns dels temes que es tenia la 
intenció de tractar en diferents volums de Lo Crestià seran abordats en di-
verses obres posteriors d’Eiximenis, com tindrem ocasió d’analitzar.

Podem dir que el següent llibre escrit fou el Llibre de les dones. El pare 
Martí de Barcelona datà aquesta obra envers l’any 139646. No obstant, 
seguint les consideracions que fa l’estudiós Curt Wittlin, creiem que tenim 
més indicis per a datar aquest llibre envers 1388, o, com a mínim, entre 
1387 (data possible de la primera versió del Dotzè, com hem vist) i 1392 
(data segura del Llibre dels àngels, el següent llibre per ordre cronològic, 
com veurem)47. Seguint aquest estudiós, podem extraure aquesta deducció 
en base a dos factors. En primer lloc, en aquest llibre tracta de manera 
abreujada matèries que glossaria en altres llibres no escrits de Lo Crestià, 
com després veurem. Cal pensar, doncs, que aprofità l’avinentesa d’escriu-
re’l per a utilitzar aquests materials que ja tenia preparats. En segon lloc, 
en aquest llibre hi ha moltíssimes referències als àngels48. Com astutament 
indica el professor Wittlin, el fet que faça tantes referències a aquest tema 

46 Seguim en aquesta hipotètica datació a Martí de Barcelona i el seu estudi “Fra Francesc 
Eiximenis, OFM (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. La seva personalitat 
literària” (EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. Studia bibliographica. Girona. Diputació 
de Girona / Col·legi Universitari de Girona. 1991, p. 437-500). D’altres autors, però, 
el daten abans de Lo Llibre dels àngels, com A. Ivars a “Franciscanismo de la reina de 
Aragón, doña María de Luna” (AIA, 36. 1933, p. 269.), on el data el 1390.  

47 Recomanem així les interessants conclusions que Curt Wittlin treu a la introducció de 
l’edició del Llibre de les dones (Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, p. XIV).

 En aquests anys, Eiximenis continuava vivint a València, segons es desprèn de la docu-
mentació que ja hem vist.

48 Fem un recull de totes aquestes referències:
 - Cap. 5: referència al llibre del pseudo-Dionís, De angelical jerarchia (Ibidem., p. 13).
 - Cap. 19: s’hi conta l’aparició d’un àngel (Ibidem., p. 37).
 - Cap. 58: s’hi conta l’aparició d’un àngel (Ibidem., p. 96).
 - Cap. 59: s’hi conta l’aparició d’un àngel en una historieta al voltant d’un marit que 

mata la dona adúltera. Ací és sant Miquel, cap dels àngels, qui castiga (Ibidem., p. 98).
 - Cap. 80: s’hi parla de l’aparició d’un àngel a Tobies (Ibidem., p. 125).
 - Cap. 89: s’hi posa en boca de Carnotensis en sermó de santa Magdalena que un àngel 

s’aparegué a un ermità (Ibidem., p. 138).
 - Cap. 109: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 163).
 - Cap. 115: s’hi parla del fet de parlar amb àngels com a gran dignitat (Ibidem., p. 172).
 - Cap. 120: diu que l’home és la criatura més bella després dels àngels (Ibidem., p. 179).
 - Cap. 127: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 188).
 - Cap. 128: diu que és un premi per a l’ànima merèixer haver companyia d’àngels (Ibi-

dem., p. 189).
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s’explica perquè Eiximenis segurament ja tenia in mente la composició de 
la seua següent obra, de la qual parlarem, el Llibre dels àngels, dedicada a 
aquest tema.

Aquest llibre està dedicat a Sanxa Ximenes d’Arenós49, comtessa de Pra-
des50. Aquesta dama estava casada amb Joan d’Aragó, fill de l’infant Pe-
re d’Aragó i germà d’Alfons d’Aragó, a qui Eiximenis havia dedicat ja el 
Dotzè, segons hem vist51.

 - Cap. 144: recomana com a ajuda espiritual que la persona pense en son àngel de la 
guarda (Ibidem., p. 217).

 - Cap. 166: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 247).
 - Cap. 173: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 259).
 - Cap. 189: diu que Déu ultrapassa tot enteniment humanal e angelical (Ibidem., p. 

282).
 - Cap. 225: referència a l’àngel custodi (Ibidem., p. 331).
 - Cap. 257: parla de la custòdia angelical (Ibidem., p. 377).
 - Cap. 309: referència als sants àngels (Ibidem., p. 448).
 - Cap. 310: referència al sant àngel qui·t guarda (Ibidem., p. 450).
 - Cap. 311: referència a los àngels de Déu (Ibidem., p. 451).
 - Cap. 336: diu que el dimoni a vegades tempta apareguent-se en forma de Jesucrist o 

àngel seu (Ibidem., p. 489).
 - Cap. 339: referència als sants àngels (Ibidem., p. 494).
 - Cap. 340: referència a tots los àngels (Ibidem., p. 496).
 - Cap. 346: referència a grans àngels i a l’arcàngel Rafael, que se li aparegué a Tobies 

(Ibidem., p. 503).
 - Cap. 362: parla de la bellea dels àngels (Ibidem., p. 526).
 - Cap. 364: referència a Déu e los seus àngels (Ibidem., p. 529).
 - Cap. 369: parla dels sans àngels, pares e ministres e companyons nostres specials 

(Ibidem., p. 535). Dins del mateix capítol, parla dels sans àngels nostros custodis e 
guardians beneÿts (Ibidem., p. 536).

 - Cap. 377: referència a sant Miquel (Ibidem., p. 550).
 - Cap. 378: referència a la custòdia angelical (Ibidem., p. 552).
 - Cap. 381: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 555).
 - Cap. 384: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 559).
 - Cap. 387: referència als àngels en la glòria de Déu (Ibidem., p. 562).
 - Cap. 388: referència genèrica als àngels (Ibidem., p. 564).
 - Cap. 389: referència a mossènyer sant Miquel (Ibidem., p. 389).
49 Per a saber més sobre aquest personatge, vide Izquierdo, Eva. “Un testimoni sobre la 

vida de Sanxa Ximenis d’Arenós i sobre l’origen del Llibre de les dones”. Caplletra, 48 
(Primavera 2010). 133-160.

50 Vide Document B-G-1.
51 Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, p. XIV.
 El fet que el marit d’aquesta dona, Joan d’Aragó, fóra germà del darrer destinatari 

d’una obra d’Eiximenis, Alfons d’Aragó, reforçaria també la idea que Eiximenis podria 
haver escrit aquesta obra just després del Dotzè, que anava dedicat a aquest personatge, 
com hem vist.
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El llibre consta de tres-cents noranta-sis capítols, dividits en cinc parts, 
després d’una introducció general. El llibre, en els capítols inicials, pretén 
ser un manual d’instrucció de dones, paregut a d’altres que s’estilaven en el 
seu temps. Sembla influït ací per d’altres compendis d’aquesta mena, com 
De eruditione filiorum nobilium [Sobre l’erudició dels fills dels nobles] (cir-
ca 1250), de Vincent de Beauvais, OP, que influí molt en tota l’Edat Mitjana 
per tal com donava les directrius bàsiques de l’educació femenina52. La part 
final, però, la dedicada a les monges, és un petit compendi de teologia, on 
queda ben clara la finalitat divulgadora i al mateix temps catequitzadora 
de l’obra eiximeniana. És en aquesta part on Eiximenis arreplega bona part 
de materials (encara que siguen a nivell elemental i esquemàtic), destinats 
sens dubte a volums no escrits de Lo Crestià. D’aquesta manera, tracta de 
les virtuts teologals (sobre les quals havia de versar el Cinquè), les virtuts 
cardinals (sobre les quals havia de versar el Sisè), i sobre el Decàleg (sobre 
el qual havia de versar el Setè). D’altres matèries ací espigolades havien 
d’haver tractat igualment altres volums no escrits de Lo Crestià. Ens referim 
al matrimoni i la penitència (recordem que el Desè hauria de versar sobre 
els sagraments), els consells evangèlics i la contemplació (l’Onzè estava de-
dicat a l’estament eclesiàstic) o als capítols finals, que tracten sobre els grans 
béns celestials e sobiranament gloriosos (el Tretzè havia d’haver tractat so-
bre “com [Déu] lo relleva [l’home] per menaces de les grans penes, e per 
promissions dels sobirans béns celestials”). Així mateix, torna a tractar de 
manera resumida temes dels quals ja havia parlat al Terç, com ara dels set 
pecats mortals i dels cinc sentits corporals53.

 Aquesta dona, tot i que era comtessa de Prades, al Principat de Catalunya, i per tant 
se suposa que tenia allà la seua residència habitual, està documentat que passà tempo-
rades a València, com per exemple el maig de 1401, on sabem que anava a passar una 
temporada a Llíria (vide Document A-K-69). En una d’aquestes temporades, podria 
haver conegut Eiximenis.

 Consta en qualsevol cas, així mateix, que Eiximenis féu de mitjancer, per iniciativa del 
rei Martí, en un conflicte entre Joan d’Aragó, son marit, i la seua nora, Joana de Ca-
brera, vídua de Pere de Prades, en reclamar Joana en restar vídua la restitució del seu 
dot. Això fou en agost de 1397 [Riera, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis i el rei Martí”. 
Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Eiximenis, sis-cents anys 
(1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. Institut de Llengua i Cultura Catala-
nes. Universitat de Girona)].

52 Cantavella, Rosanna. “Lectura i cultura de la dona a l’edat mitjana: opinions d’autors 
en català”. Caplletra, 3. Tardor 1988, p. 114.

53 Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, p. XIV-XV.
 Introducció de Curt J. Wittlin.
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D’aquest llibre, d’altra banda, se’n feren moltes traduccions al castellà, i 
fins i tot s’utilitzà en l’educació de les quatre filles dels Reis Catòlics54. Se’n 
féu, així mateix, una adaptació, d’autor ara per ara desconegut, amb alguns 
retocs, també en llengua castellana, coneguda amb el nom de Carro de las 
Donas55. Aquesta versió castellana s’edità per primera volta el 154256 i re-
centment se n’ha fet una edició crítica, que s’ha publicat57.

Del Llibre de les dones, en fi, tenim constància d’una edició incunable58. 
No obstant, se n’ha fet una edició crítica en forma de tesi doctoral, dirigida 
per l’il·lustre Joan Coromines, que s’ha publicat59.

54 Psalterium alias Laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum. Toronto. Pontifical In-
stitute of Mediaeval Studies. 1988, p. 7.

 Introducció de Curt Wittlin.
55 La concepció i naixement d’aquesta versió castellana ens la conta molt explícitament 

el seu anònim autor-traductor: “Estando el sancto padre el papa Adriano VI en Tarra-
gona aderesçándose el armada para la yda de Roma, un secretario suyo que se llamaua 
Çisterel, natural de allí, le presentó este libro [el Llibre de les dones] y como su santidad 
hera tan amigo de letras le alabó mucho e dixo que hera marauillosa doctrina y que 
hera necessaria cosa que en todos los reynos de christianos tuuiessen este libro; y como 
yo viesse que le alabaua varón tan docto y tan sancto, afficionéme en ponelle en lengua 
castellana” (Reproduït a Meseguer, Juan. OFM “El traductor del Carro de las donas, de 
Francisco Eximénez, familiar y biógrafo de Adriano VI”. Hispania, XIX. 1959. p. 236). 
Ens continua dient aquest anònim autor-traductor que d’altres personatges del seguici 
papal van lloar també el Llibre de les dones i expressaren la necessitat i la utilitat de la 
seua traducció al castellà, com ara el bisbe de Conca, Diego Ramírez; el bisbe d’Orense, 
Fernando Niño; el president de l’Audiència i la Chancillería de Granada i molts altres 
lletrats (Ibidem).

56 Aquesta edició es va fer en Valladolid per Juan de Villaquigrán en eixa data, i és con-
sultable en línia en “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat de 
València) [http://trobes.uv.es/search*spi~S3].

57 Clausell Nácher, Carmen. Carro de las donas [2 vol.]. Madrid. FUE i Universitat Pon-
tifícia de Salamanca. 2007.

 Aquesta estudiosa atribueix aquesta obra al franciscà P. Carmona.
 La tesi doctoral original es pot consultar en línia dins del projecte “Tesis Doctorals en 

Xarxa” (TDX): http://www.tdx.cesca.es/TDX-0608105-110729/
58 Aquesta edició incunable és l’editada per Joan Rosembach a Barcelona el 8 de maig de 

1495, i es pot consultar en línia en la Biblioteca Digital Hispànica: http://www.bne.es/
es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html. També és consultable dins dels llibres digi-
talitzats inclosos dins del projecte anomenat “Memòria Digital de Catalunya” (http://
mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC).

 També és consultable en línia aquesta edició incunable en la Biblioteca Virtual Joan 
Lluís Vives (www.lluisvives.com), i en www.eiximenis.tk

59 Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981. XXXVII+620.
 Aquesta edició pot consultar-se escanejada en línia en la secció dedicada a Francesc 

Eiximenis de la web www.eiximenis.tk
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La seua següent obra és el Llibre dels àngels. Fou escrita l’any 139260 i de-
dicada a Pere d’Artés61, ja esmentat, amb qui l’unia un fort vincle d’amistat, 
i consta de dos-cents un capítols, dividits en cinc tractats. Aquesta publica-
ció és un veritable tractat d’angelologia, i fou potser el llibre d’Eiximenis 
que més èxit tingué, va ser traduït al llatí (és l’única obra d’Eiximenis tra-
duïda a aquesta llengua), al castellà, al francès, i fins i tot al flamenc (pos-
siblement va ser l’únic llibre català medieval traduït a aquest idioma). Una 
de les edicions incunables franceses, d’altra banda, va ser el primer llibre 
imprès a la ciutat suïssa de Ginebra62. Podríem afirmar, en fi, que d’aquesta 
matèria hauria d’haver tractat Eiximenis en el llibre Huitè del Crestià, on 
parlaria de com Déu lo relleva [l’home] per ostensió de la sua potència e 
saviesa e clemència, que demostra en les coses creades e governades e orde-
nades en deguts estaments, tenint present que ell considera els àngels com 
un d’aquests estaments, tot seguint la mentalitat teològica medieval (reflec-
tida en aquest sentit en els famosos Quattuor libri sententiarum [Quatre 
llibres de les sentències] de Pere Llombard, el llibre segon del qual parla 
dels àngels). Eiximenis ens ho corrobora això en el capítol 43 del Segon del 
Crestià63.

Sense exagerar, podem dir que aquest llibre influí de manera decisiva en 
l’extensió del culte i la devoció dels àngels a la ciutat i Regne de València. 
Coincideix significativament la data de la composició del Llibre dels àngels 
(1392) amb un acord del 9 d’agost del 1392 del Consell General de Valèn-
cia perquè es decore la Sala del Consell amb diverses figures, entre elles la 
de l’àngel tutelar64. Aquest culte i devoció anaren així mateix prosperant 
i estenent-se en anys posteriors, com ho demostra el fet que el 1411 es 

60 Ho diu al final del llibre. Vide Document B-H-2.
 En aquest any, com se desprén de la documentació que ja hem analitzat, Eiximenis 

continuava vivint a València, i per tant podem dir que fou aquest llibre escrit en aquesta 
ciutat.

61 Vide Document B-H-1.
62 De sant Miquel arcàngel. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1983, p. 7.
 Introducció, edició i apèndixs de Curt Wittlin.
 J. Perarnau també n’ha trobat un xicotet fragment a la Kongelige Bibliotek de Copen-

hague traduït a la llengua aragonesa (“Un fragment del Llibre dels àngels de Francesc 
Eiximenis traduït a l’aragonès”. ATCA, IV. 1985. 187-207).

63 Segon del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1791, f. 36r-36v.
 En aquest capítol, que porta per títol “Qui posa com lo demoni és lo segon temptador 

que l’om ha en esta vida”, ens diu: Car d’ell [del dimoni], parlarem llargament en lo 
huytén llibre quant tractarem de la natura angèlica.

64 Vide Document A-K-30.
 Un altre acord del Consell de València, del 14 de juny de 1395, ens dóna notícia que a 

la Cambra del Consell Secret de València hi havia un altar dedicat a l’àngel custodi. El 



167Biografia documentada de Francesc Eiximenis, OFM

compongué ofici propi de l’àngel custodi de València, que recullen alguns 
breviaris d’aquella època, i que el 1446 començà a regir la festa anual de 
l’àngel custodi que se celebrava a la catedral, i que estava subjecta a deter-
minats ritus65.

D’aquest llibre, com ja hem dit, se’n feren moltes edicions als segles xv i 
xvi, no solament en valencià66, sinó en altres llengües, com ara el castellà67, 
el francès o el flamenc (també se’n conserva una versió llatina, si bé tan sols 
manuscrita). Recentment, se n’ha fet una transcripció en forma d’edició 
crítica, si bé només està disponible en microfitxa, en ser una tesi doctoral68. 
Dissortadament, aquesta roman inèdita, i per tant no disposem de cap edi-

Consell llavors acordà celebrar durant un any cada dia una missa allà per a demanar-li 
ajuda per a evitar la gran mortandat que llavors havia a València (Document A-K-32).

65 Ivars, Andreu, OFM. “El Llibre dels àngels de Fr. Francisco Eximénez y algunas ver-
siones castellanas del mismo”. AIA, XIX. 1923, p. 116.

66 L’incunable català del Llibre dels àngels imprès per Joan Rosembach a Barcelona el 
21 de juny de 1494 [140 f.] es troba escanejat en reproducció facsímil a la Biblioteca 
Virtual Joan Lluís Vives. En la mateixa Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives podem tro-
bar també una de les versions manuscrites, en concret la que es conserva a la Univer-
sitat de Barcelona [Fons de reserva. Ms. 86. S. XV. 177 f.] (http://www.lluisvives.com). 
Aquestes dues versions es poden també consultar en la secció dedicada a Francesc 
Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

 L’incunable de Joan Rosembach també està digitalitzat en “Somni” (Col·lecció digi-
talitzada del fons antic de la Universitat de València) [http://trobes.uv.es/search*spi~S3].

 En la Biblioteca Digital Hispànica es pot consultar també la versió incunable impresa a 
Barcelona el 1494 per Joan Rosembach que hem esmentat adés. També és consultable 
en aquesta biblioteca virtual una de les edicions incunables en castellà: La que imprimí 
a Burgos Fadrique de Basilea el 15 d’octubre de 1490. Aquest és l’enllaç d’aquesta bi-
blioteca virtual:

 http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
 Aquesta darrera versió incunable en castellà també és consultable en línia en la web 

www.eiximenis.tk
 En els llibres digitalitzats inclosos dins del projecte anomenat “Memòria Digital de 

Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC) es 
poden trobar digitalitzades les edicions incunables adés esmentades de Joan Rosem-
bach, en valencià, i de Fadrique de Basilea, en castellà, adés esmentades. Ací també es 
pot consultar digitalitzada altra edició incunable en valencià d’aquesta obra, que en 
realitat és una simple còpia de l’anterior, la realitzada a Barcelona per Pere Miquel el 4 
de setembre de 1494.

67 L’edició castellana impresa a Alcalá de Henares per Miguel de Eguía el 28 de gener de 
1527 [113 f.] es troba en reproducció facsímil escanejada a la Biblioteca Virtual Joan 
Lluís Vives (http://www.lluisvives.com). També es pot consultar aquesta edició en la 
secció dedicada a Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

68 Gascón Uris, Sergi. Edició crítica del “Llibre dels àngels” (1392). Barcelona. UAB. 
1993. 758.

 Tesi doctoral en tres microfitxes.
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ció actual d’aquesta important obra. Curt Wittlin, però, va editar el cinquè 
tractat recentment, que versa sobre llur honorable president (dels àngels), 
sant Miquel arcàngel69. I recentment s’ha editat també el quart tractat, que 
versa sobre llur victòria fervent (dels àngels)70.

L’altre llibre que segueix la seqüència cronològica és el Pastorale [Pasto-
ral], escrit en llengua llatina i dedicat al bisbe de València, Hug de Llupià i 

69 De Sant Miquel Arcàngel. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1983. 180.
 Introducció, edició i apèndixs a cura de Curt Wittlin.
 En aquesta edició s’inclou a tall d’introducció l’endreça a l’obra.
 Aquesta edició d’aquest tractat també es pot consultar en línia en la secció dedicada a 

Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk
70 Àngels e dimonis. Barcelona. Edicions dels Quaderns Crema. 2003. 248.
 Edició i comentaris de Sadurní Martí.
71 Vide Hauf, Albert. D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Barcelona / València. PAM / 

IIFV. 1990, p. 62 n. 6.
 Vide Document B-I-1. Ací veiem com Eiximenis dedicà aquesta obra al bisbe de Valèn-

cia Hug de Llupià, i com això fou a instàncies de Miquel de Miracle, rector de Penàgui-
la. En aquest any, com se desprén de la documentació que ja hem analitzat, Eiximenis 
continuava vivint a València, i per tant podem dir que aquest llibre fou escrit en aquesta 
ciutat.

 Hug de Llupià ja era bisbe de Tortosa, i fou nomenat bisbe de València per disposició 
papal de 28 de novembre de 1397 (Ben. XIII, Av., t. 27, f. 9. Vide Eubel, Conrad. OFM. 
Op. cit., p. 512). Prengué possessió del bisbat en la persona del canonge Bernat de 
Carsí, tot seguit (Chabás, Roc. Episcopologio Valentino. V. II [inèdit], p. 212-214).

 Fins a 1400 no vingué efectivament a València. Les autoritats municipals valencianes 
demanaren la seua vinguda urgent ja el 1398, com demostra un acord de 12 de juny 
d’eixe any (AMV. Manual de consells. A-21, f. 201r / 203r):

 [F. 201r] In Dei nomine ac eius gratia, cunctis pateat evidenter quod anno a nativitate 
ipsius.Mº.CCCº. nonagesimo octavo, die mercurii, de mane,.XIIº. mensis junii, in Civi-
tate Valentie fo appel·lat Consell…

 [F. 203r] Finalment lo present Consell deliberadament e concordant, proveí e manà a 
mi, notari scrivà lur dessús dit, que de part sua dictàs e fes e espatxàs, a consell dels 
advocats pensionats de la dita Ciutat o d’alcuns d’ells, e d’aquén trametés letres affec-
tuoses al Pare Sant, e al col·legi dels reverents cardenals en general, e a alcuns d’ells en 
special, e encara al embaxador de nostre senyor lo rey, qui és en cort del Pare Sant en 
Avinyó, en favor del reverent senyor lo bisbe de Tortosa, ço és, que sia transportat en 
aquesta ecclésia de Valèntia, temps ha e ara vagant, en la qual e en aquesta Ciutat, lo dit 
senyor bisbe és necessari e profitós, e sabrà e porà, Déu ajudant, profitar, considerades 
les sues virtuts.

 L’any següent, encara no era arribat tampoc, com demostra aquest acord del 31 de maig 
de 1399 (AMV. Manual de consells. A-21, f. 267r / 268r):

 [F. 267r] In Christi nomine amen. Notis sit cunctis, quod anno a nativitate Domini.
Mº.CCCº. nonagesimo nono, die sabbati, de mane,.XXXIº. madii, in Civitate Valentie 
fo appel·lat Consell…

 [F. 268r] Ítem per la honor e servici del molt reverent senyor N’Uch, per la gràcia de 
Déu novell bisbe de Valèntia, e per esguart de moltes bones obres que ell ab lo senyor 
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Bages, possiblement amb motiu de la seua presa de possessió del bisbat de 
València el 1397 o 139871. O potser, més probablement, amb motiu de la 
seua arribada a València el 9 d’agost de 140072.

rey e en altra manera ha procurades e procura e s’espera d’ací avant procurar a aquesta 
Ciutat, lo present Consell deliberadament e concordant, consentí e atorgà de special 
gràcia, que·l dit senyor bisbe, que encara no és vengut, mas espera-si’c prestament, o 
procurador seu, o altri per ell, puxa fer o reffer, e tornar un pont de fusta per lo qual 
del seu alberch bisbal puxa hom passar e tornar en e de la Seu, ço és, sobre la carrera 
que va del cantó de la cort del official vers la plaça de les cols. E que·l pont aquest hic 
sia, o stia, o dur tant com al Consell de la dita Ciutat plaurà, e no pus. Enaixí que si, 
e quantque, quant e tota vegada que·l Consell ho volia, la part del senyor bisbe a ses 
despeses haja e sia tengut enderrocar e desfer del tot lo dit pont, o que·l Consell per sa 
pròpia auctoritat puxa aquell fer derrocar o desfer.

72 Chabás, Roc. Episcopologio Valentino. V. II [inèdit], p. 212-214.
 Disposem d’un acord del Consell de València del 30 de juliol de 1400, on es parla 

d’aquesta propera vinguda del nou bisbe, i dels actes festius que s’anaven a fer (AMV. 
Manual de consells. A-22, f. 8v / 10r-11r):

 [F. 8v] Anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo, die veneris, XXXº mensis 
julii, in Civitate Valentie fon appel·lat Consell…

 [F. 10r] Ítem fon per los dits honrats jurats, parlan per si e sos companyons, lo dit hon-
rat en Johan Roiz de Corella, exposat en lo dit concell la breu e novella entrada que 
s’esperave del reverent pare en Crist, lo senyor bisbe de València, explican que plagués 
al Concell del·liberar sobre dues coses. La primera, quina o qual honor li seria feta en 
sa entrada. La segona, com lo dit senyor, en molts ponderosos e àrduus fets de la Ciu-
tat hagués en honor d’aquella molt affectuosament treballat, si d’açò li seria fet alcun 
premi o remunerable present, e quin e qual, o de quanta valor o pes.

 Et sobre·l primer punt, tocant la faedora honor, fet alcun raonament en lo dit Concell, 
aquell concordantment del·liberà e tench per bé, que fos al dit senyor bisbe feta bella 
honor per sos mereximents, e per ço com era pare e senyor spiritual de tots. E donan 
forma, volch que·n son entrament fossen primeament trameses dos solennes e honrats 
hòmens de la Ciutat, e aquests anassen tro al molló [F. 10v] que és entre Murvedre e Al-
menara, e tenguessen e fessen per manera que·s encontren aquí ab lo dit senyor, e feta la 
reverència que·s pertany a·aquell, vinguen-se’n ab aquell tro a Puçol, e d’aquí partin-se 
d’aquell tornen e vinguen a la Ciutat ab certenitat del dia de sa entrada. Et los honrats 
jurats, haüda relació dels dits dos, tantost ab acompanyament d’aquells que·s volran e 
elegiran, vajen al dit loch de Puçol, per fer-li aquella deguda reverència que·s pertany, 
mostran gran goig de sa elecció e venguda, e assegut ab aquell lo dia de sa entrada, per 
ço que li sia fet degut recebiment e acolliment, tornen-se’n. Et aprés, en l’asegut dia de 
la dita sua entrada, los dits honrats jurats ab gran nombre d’onrats hòmens, qui de ca-
vall, qui de muls, o tants quants haver-se’n puxen en aquell pus bell apparellament, que 
cascú porà, e ab sufficient nombre axí matex d’endreçats ministrers e de cornamuses e 
xaramies e altres esturments agradables e ab bons e endreçats nafilers, isquen tro a les 
Tavernes Blanques, on sien primers que·l dit Senyor, speran aquell aquí, e plegat facen 
a·aquell la reverència que·s pertany. Et reeben aquí lo dit Senyor en molt honorable e 
degut acolliment ab sons e clangor dels dits esturments e nafils, acompanyan-lo ale-
grament e contínua tro sia en lo seu episcopal palau o posada, on se regracien d’ell ab 
aquells offeriments e referiments de goig per sa venguda que·ls sia vist faedor.
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L’obra consta de cent seixanta-set capítols, dividits en quatre parts, i 
tracta principalment dels deures i les obligacions dels bisbes, si bé al principi 
parla de l’estament eclesiàstic en general. Potser seria equivalent a l’Onzè 
del Crestià, que no va escriure, en què tenia previst tractar com Déu lo relle-
va e l’il·lumena [l’home] lo sant estament eclesiàstic. Ara bé, si considerem 
que el sacerdoci és també un sagrament, ja hem vist com en el Desè tenia la 
intenció, així mateix, de tractar dels sagraments.

N’existeix una edició incunable impresa a Barcelona per Pere Posa el 5 
de desembre de 149573. No obstant, recentment se n’ha fet una edició crítica 
i traducció al català en forma de tesi doctoral74. Però, malauradament, no 
disposem encara d’una edició actual d’aquesta obra. Tanmateix, Curt Witt-
lin en transcriví cinc capítols (des de part del 36 fins al 40) en un interessant 

 Del segon punt o cap, ço és, del venerable present a·aquell explicat faedor, fet aquí en 
lo dit Concell parlament o recitat, com lo dit senyor, axí ans que fos bisbe de València 
com aprés denant lo senyor rey e enaltres parts ab gran affecció e voler s’és emparat 
dels fets e honor de la Ciutat, ab excés gosar e defensió d’aquells, tota hora sostenín 
excessibles e notables treballs en los negocis e per honor de la dita Ciutat per portar 
aquells a desitjat acabament en què, e altres majors acostaments e subvencions allí per 
exprés recitades, molts que eren estats missatgers de la Ciutat e dels gracioses acolli-
ments a·aquells fets per lo dit senyor eren concordes; lo dit Concell, veén per açò la 
[F. 11r] dita Ciutat ésser molt obligada, declarat primerament per tot lo dit Concell 
concordantment que no·li devia ésser fet present o do alcun per sa novella venguda 
o entrada axí com a bisbe, ne·u entenia a·fer, ans o denegava per no ésser tret a con-
seqüència en esdevenidor per tolre alcuna part de la vergonyosa obligació, atteses los 
serveis, treballs e bones obres dessús recitades, e per ço, encara com la ciutat sperave 
d’aquell gran ajuda e bones obres altres en los fets de la Ciutat que·s haurien a fer 
e tractar denant lo molt alt senyor rey, qui breument s’esperave ésser en la Ciutat e 
Regne de València, del·liberà en major nombre de dues parts dumtaxat per los dits 
treballs prestats o prestadors ésser fet present a·aquell dit senyor bisbe de cinquanta 
marchs d’argent, obrat a coneguda dels dits honrats jurats.

73 Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva 
vida. Els seus escrits. La seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. 
A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Girona. 
1991, p. 222.

 Aquesta edició incunable és consultable dins dels llibres digitalitzats inclosos dins 
del projecte anomenat “Memòria Digital de Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/
browse.php?CISOROOT=/incunableBC)

74 Martínez Checa, Montserrat. Francesc Eiximenis. Pastorale. Edició i traducció. Barce-
lona. UAB. 1995. LXXXVII+[VIII+450] (Edició i traducció)+12 (Annex).

 Tesi doctoral en dos microfitxes.
 Aquesta tesi pot trobarse en línia dins del projecte “Tesis Doctorals en xarxa” (TDX): 

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0719110-124408/index.html
 Aquesta edició pot consultar-se també en línia en la secció dedicada a Francesc Eixime-

nis de la web www.eiximenis.tk
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article que analitza el dissimulat antimonarquisme i antioligarquisme eixi-
menià75.

Algunes parts del Llibre de les dones, en concret les relatives al Tractat 
de penitència i al Tractat de contemplació, s’incorporaren al llibre que oferí 
possiblement Eiximenis a la reina Maria de Luna amb motiu de la corona-
ció del seu marit Martí I (i d’ella mateixa), com indicà el pare A. Ivars76. 
Sabem que la coronació del rei tingué lloc el 13 d’abril de 1399, i la de la 
reina el 23 d’abril de 139977.

Aquest llibre és conegut com Scala Dei [Escala de Déu], i estaria, per 
tant, compost amb parts de l’esmentat Llibre de les dones. A banda dels 
fragments transcrits literalment d’aquesta darrera obra, s’hi resumeixen en 
certa manera els capítols 101 a 274 (referents a les virtuts teologals, les vir-
tuts cardinals, els deu manaments, els pecats capitals i els senys corporals)78. 
N’hi ha una edició incunable, impresa a Barcelona el 27 d’octubre de 1494 
per Diego de Gumiel79. La part d’aquest llibre que divergeix del Llibre de 
les dones també s’ha editat recentment80.

75 Wittlin, Curt. “Quae maxime damnant animas principum: Fünf antimonarchische Ka-
pitel im Pastorale des Francesc Eiximenis”. ZfK, 2. 1989. 98-114.

76 Scala Dei. Devocionari de la reina Maria. Barcelona. PAM. 1985, p. 93.
 Transcripció, nota preliminar i nota final de Curt Wittlin.
 En aquesta època, com es desprèn de la documentació que ja hem analitzat, Eiximenis 

continuava vivint a València, i per tant podem dir que aquest llibre fou escrit en aquesta 
ciutat.

 El llibre va dedicat a la reina Maria de Luna (vide Document B-J-1).
77 Vide Document A-K-61.
 Ací es parla del fet que la coronació tindria lloc el 6 d’abril de 1399. Com hem dit, la 

coronació fou doble: del rei el dia 13 d’abril de 1399, i de la reina el dia 23 d’abril de 
1399 (D. A. Dietari del Consell antich barceloní. V.I. Barcelona. Impremta d’en Henrich 
y companyia. 1892, p. 77).

78 Wittlin, Curt J. “De Lo Llibre de les dones a la Scala Dei”. Actes del Tercer Col·loqui 
d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica. PAM. 1983. 139-152.

79 Aquesta edició incunable també es pot consultar en els llibres digitalitzats inclosos dins 
del projecte anomenat “Memòria Digital de Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/
browse.php?CISOROOT=/incunableBC).

80 Scala Dei. Devocionari de la reina Maria. Barcelona. PAM. 1985. 100.
 Transcripció del manuscrit antic i nota preliminar i final de Curt Wittlin.
 Versió al català modern d’Elisabet Ràfols.
 Aquesta edició pot consultar-se escanejada en línia en la secció dedicada a Francesc 

Eiximenis de la web www.eiximenis.tk
 Un dels manuscrits d’aquesta obra també està disposable en versió en línia [Universitat 

de Barcelona. Fons de reserva. Ms. 88. S. XVI. 107 f.] a la Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives (http://www.lluisvives.com), i també en la secció dedicada a Francesc Eiximenis 
de la web www.eiximenis.tk
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El següent llibre compost, la Vida de Jesucrist, és la darrera gran obra de 
l’autor en valencià. No té una data documentada de composició, però hom 
ha estimat aquesta entre 1399 i 140681.

La dedicà a Pere d’Artés82, per a qui ja havia escrit el Llibre dels àn-
gels. Pel que sembla, el seu projecte inicial era d’escriure aquesta obra en 
llengua llatina, però fou a instàncies d’aquest personatge que al final la 
redactà en valencià, com indica al capítol sisè del pròleg83. L’obra consta 
de sis-cents noranta-un capítols, dividits en deu tractats o llibres. Així 
mateix, el darrer tractat està subdividit en altres set. Aquesta obra po-
dria correspondre al Novè del Crestià, en què tractaria de com Déu lo 

81 Curt Wittlin, a la introducció que fa a l’edició del Llibre de les dones (Barcelona. Curial 
Edicions Catalanes. 1981, p. XV), fixa la data el 1397, sense donar-ne, però, més argu-
mentacions.

 No obstant, a nosaltres ens convenç més en aquest pas l’estudiós A. Hauf, qui dóna 
com a data hipotètica de composició el 23 de juny de 1403 (D’Eiximenis a sor Isabel 
de Villena. Barcelona/València. IIFV/PAM. 1990, p. 62 n. 6), de València estant. Està 
clar, en qualsevol cas, que el dia i el mes que l’acabà sí que foren el 23 de juny, en base 
al que diu en l’epíleg de l’obra (vide Document B-K-10).

 També és possible que, com succeeix amb altres obres eiximenianes, aquesta s’anara 
fent a poc a poc, i ja hi haguera una primera versió a finals del s. xiv, que s’anà 
perfeccionant i arrodonint al llarg dels primers anys del s. xv. Tenim així diversos 
documents indicatius de la presència de diverses versions d’aquesta obra escrita 
per Eiximenis. En un primer document escrit amb data de 4 de gener de 1399, de 
Saragossa estant, el rei Martí mana a Jaume Castellà que li envie la Vida de Jesucrist 
que li ha fet copiar (Rubió i Lluch, Antoni. Documents per la història de la cultura 
migeval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 405). Ben és cert que en aquest cas no hi 
figura l’autor, i aquest títol és molt comú en moltes obres medievals. En un altre 
document, però, emès possiblement a València i amb data posterior al 20 de maig de 
1401, un personatge desconegut presenta a Berenguer Ribalta, prior de santa Anna 
de Barcelona i sots-col·lector dels drets de la Cambra apostòlica al bisbat de Valèn-
cia, uns comptes, en els quals consten les despeses de copiar, il·luminar i lligar un o 
dos llibres de Francesc Eiximenis (vide Document A-B-3). Ací, tot i que no apareix 
com a autor Francesc Eiximenis, apareix aquesta obra de què estem parlant junt 
amb altra que sí que sabem cert que és d’Eiximenis: el Llibre de les dones, la qual 
cosa podria ser, doncs, indicativa que s’estaria parlant d’aquesta obra. En un tercer 
document, en fi, escrit a València amb data de 16 de març de 1406, escriu mossèn 
Pere d’Artès al rei Martí sobre la còpia de la Vita Christi (vide Document A-D-81). 
No s’hi esmenta l’autor, però en ser Pere d’Artés el destinatari de l’obra, i en raó a la 
seua amistat i proximitat amb Francesc Eiximenis, podem pensar que estem parlant, 
doncs, d’aquesta obra.

 És tot això un indici, en qualsevol cas, de la circulació de diverses versions de l’obra, 
si bé nosaltres, insistim, estimem com a data més probable d’acabament de la versió 
definitiva, el 23 de juny de 1403.

82 Vide Document B-K-1.
83 Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 3v-4r.
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relleva e l’afalaga [l’home] per la incarnació sua. El contingut, tot i això, 
és molt més ample, i, així, de l’encarnació pròpiament dita se n’ocupa el 
tercer tractat. El primer tractat versa sobre la predestinació, de la qual 
hauria d’haver parlat en el Quart del Crestià. En aquest mateix llibre de 
Lo Crestià tenia la intenció d’aprofundir sobre les set benaurances. En 
parla al setè tractat de la Vida de Jesucrist. També exposa llargament dos 
sagraments, com ara el baptisme, al voltant del bateig de Crist per part de 
sant Joan Baptista, i l’eucaristia, al voltant de la Santa Cena, i cal recordar 
que dels sagraments hauria d’haver parlat en el Desè del Crestià. El desè 
tractat d’aquesta obra, en fi, torna als temes apocalíptics i escatològics, 
sobre els quals, com ja hem dit, s’hauria d’haver desenvolupat el Tretzè 
del Crestià.

D’aquesta obra se’n feren traduccions al castellà i al francès. La traduc-
ció castellana, per cert (que exceptua, però, els dos últims llibres o tractats), 
feta a instàncies de fra Hernando de Talavera, OSH, primer bisbe de la 
Granada reconquerida, confessor d’Isabel la Catòlica i profund admirador 
de l’obra i de la figura d’Eiximenis, fou el primer llibre imprès en aquesta 
ciutat84. Aquesta obra, comptat i debatut, reflecteix molt bé el penchant 
contemplatiu que caracteritza els darrers treballs d’Eiximenis. Com diu en 
el pròleg, el propòsit de les seues pàgines és “escalfar” els creients en l’amor 
de Crist i la seua devoció. D’altra banda, en aquest llibre podem copsar 
també la devoció mariana tan típica de l’escola franciscana, car a la Verge, 
a la “Gloriosa”, com diu ell, hi són dedicats abundosos capítols, i sense 
exagerar podem dir que és quasi tan protagonista de l’obra com Crist ma-
teix. Sembla que la Vida de Jesucrist cal incloure-la en la tradició de les 
Meditationes Vitae Christi (Meditacions de la vida de Jesucrist) del pseudo-
Bonaventura85, i així mateix tingué influència de l’obra del franciscà italià 
Ubertí de Casale86.

84 Hauf, Albert. “Fr. Francesc Eiximenis, OFM, “De la predestinaçion de Jesucristo”, y el 
consejo del Arcipreste de Talavera a los que deólogos mucho fundados non son”. AFH, 
76. 1983, p. 245.

 Aquest incunable fou imprès a Granada el dia 30 d’abril de 1496 per Meinardo Ungut 
i Johannes Pegnitzer (també anomenat Johannes de Nuremberga).  

 Aquesta edició incunable es pot consultar en línia en la Biblioteca Digital Hispànica: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html

85 Sobre això en parla Albert Hauf al llibre D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena [Barcelo-
na/València. PAM/IIFV. 1990. 420] en diversos llocs (veure en especial les pàgines 323 
i seg.).

86 Ho explica molt bé Hauf, Albert. «La huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo 
hispánico: el caso de fray Francesc Eiximenis», Actes del X Congrés Internacional de 
l’Associació Hispànica de Literatura Medieval [Associació Hispànica de Literatura Me-
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La influència d’aquesta obra s’estengué així mateix a d’altres àmbits, 
i d’aquesta manera, com ha demostrat J. Romeu i Figueras, el misteri as-
sumpcionista de la Seu de València (que pot datar-se vers l’any 1425) beu 
directament de les deus d’aquestes pàgines eiximenianes87.

L’única edició d’aquesta obra és, precisament, la de la traducció cas-
tellana que hem esmentat, feta a Granada el 1496 (si bé hi manquen els 
dos darrers tractats, com hem dit). Albert Hauf, no obstant, en va trans-
criure els cinc primers tractats, i els va afegir com a apèndix a la seua tesi 
doctoral88, tot i que aquesta transcripció no està publicada. No dispo-
sem, doncs, de cap edició moderna d’aquesta important obra. Només se 
n’ha fet, però, alguna edició fragmentària d’alguna xicoteta part89. De la 
traducció castellana del segle xv, així mateix, Albert Hauf n’ha editat el 
primer tractat (referent a la predestinació)90.

Entre 1404 i 1408, en fi, Eiximenis anà elaborant una bella col·lecció 
d’oracions en llatí coneguda com Psalterium alias Laudatorium [Psalteri 
també anomenat Laudatori]91. Les primeres d’aquestes oracions les dedicà 

dieval / IIFV, Universitat d’Alacant, 16/20 de setembre de 2003]. Alacant. IIFV. 2005. 
93-135.

87 Romeu i Figueras, Josep. “El teatre assumpcionista de tècnica medieval als Països Cata-
lans”. EUC, XXVI. 1984, p. 246, 258-262.

88 Hauf, Albert. La “Vita Christi” de Fr. Francesc Eiximenis, OFM (1340?-1409?) y la 
tradición de las Vitae Christi medievales. Tesi doctoral presentada a la Universitat de 
Barcelona el 1976.

 La versió manuscrita de la Vida de Jescucrist d’Eiximenis corresponent al manuscrit 
núm. 209 de la Biblioteca Universitària de València [S. XV. 371 f.] es pot consultar en 
línia a la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

 També es pot consultar en línia una altra versió manuscrita d’aquesta obra, la corres-
ponents als manuscrits núm. 459 i 460 de la Biblioteca de Catalunya, en la Biblioteca 
Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com).

89 El naixement de l’infant Jesús. Barcelona. Edició de Jordi Rubió i Balaguer. 1951. 39.
 Jordi Rubió trascriu ací els capítols 1-19 del llibre quart d’aquesta obra, referents a la 

nativitat de Jesucrist.
90 Hauf, Albert G. “Fr. Francisco Eiximenis, OFM, “De la predestinación de Jesucristo”, y 

el consejo del arcipreste de Talavera “a los que deólogos mucho fundados non son””. 
AFH, 76. 1983. 239-295.

91 Per a la datació d’aquesta obra seguim de nou el professor Curt Wittlin, qui a més ha 
editat aquesta obra: “Another bishop, Berenguer de Ribalta, received Eiximenis’first 
collection of contemplative prayers in Latin for his nomination to the See of Tarazona 
in 1404. The author continued adding prayers to this collection, which he might have 
referred to indiscriminately as Psalterium or Laudatorium, and dedicated a second 
edition of this work to Peter of Luna, the Aragonese Pope Benedict XIII” [Altre bisbe, 
Berenguer de Ribalta, rebé de part d’Eiximenis la primera col·lecció d’oracions contem-
platives en llatí per al seu nomenament al bisbat de Tarassona el 1404. L’autor continuà 
afegint oracions a aquesta col·lecció, a la qual es podria haver referit indistintament 
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a Berenguer de Ribalta, bisbe de Tarassona. La col·lecció final definitiva se 
la dedicà a Pero de Luna, el papa aragonès d’Avinyó Benet XIII92. Potser el 
papa ja tenia interès per l’obra el 1405, com testimonia un document datat 
a Barcelona l’11 d’agost de 1405, en què Pere Regasol comunica a Francesc 
Climent, tresorer papal de Benet XIII, notícies sobre diners i llibres tramesos 
a la cúria pontifícia i confessa no haver trobat entre els béns relictes del 
bisbe de Tarassona, l’esmentat Berenguer Ribalta, el llibre De devotione de 
mestre Francesc Eiximenis, demanat personalment pel papa93. La col·lecció 
final consta de tres-centes quaranta-quatre oracions dividides en tres cicles 
oracionals.

Se’n conserva una traducció parcial al valencià feta el 1416 per Guillem 
Fontana94, impresa a Girona el 20 de març de 1495 per Diego de Gumiel95. 
Dels manuscrits conservats, el més complet sens dubte és el que hi ha a la 

com a Psalterium o Laudatorium, i dedicà una segona edició d’aquesta obra a Pero 
de Luna, el papa aragonès Benet XIII] (Psalterium alias Laudatorium. Toronto. PIMS. 
1988, p. 11). Si tenim present que Eiximenis anà al concili de Perpinyà el novembre de 
1408 i morí poc després, a principis de 1409, la versió definitiva d’aquesta obra s’hau-
ria fet, doncs, entre eixes dos dates, 1404 i 1409.

 Nosaltres ens inclinem més per posar com a data màxima 1408, abans que 1409 per 
diverses raons: ancianitat d’Eiximenis, obligacions pastorals, i sobretot, perquè és molt 
versemblant que Eiximenis oferira el llibre al papa Benet XIII amb l’ocasió de l’anada 
al concili de Perpinyà el novembre de 1408. Qui sap si la bona impressió que el llibre 
li degué fer al papa fou també un factor que influí en el fet que aquest li concedira les 
seues dues darreres dignitats finals: patriarca de Jerusalem i administrador apostòlic de 
la diòcesi d’Elna.

 En aquests anys, com se desprén de la documentació que ja hem analitzat, Eiximenis 
continuava vivint a València, i per tant el llibre seria escrit en aquesta ciutat.

92 Vide Document B-L-1.
 L’íntima amistat que Eiximenis tingué amb el papa Benet XIII al final de la seua vida, 

de la qual n’hem donat prou testimonis, va ser ocasió perquè els enemics d’aquest papa 
d’Avinyó difamaren Eiximenis poc després de la seua mort. Així, en una sessió del Con-
cili de Pisa amb data de 29 de maig de 1409, l’arxipreste de Poitiers Jean Guiard declarà 
en el procés del concili de Pisa contra Benet XIII sobre el segon article de l’enquesta 
judicial, i llavors acusà Francesc Eiximenis d’ensenyar a Benet XIII l’art d’invocar di-
monis, el tracte dels quals li era familiar (vide Document G-3).

93 Vide Document A-B-4.
94 Wittlin, Curt J. “Un centenar de oraciones del Psalterium alias Laudatorium de Fran-

cesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración 
original”. BRABLB, XLI. 1986-7. 162-190.

95 Aquesta edició incunable es pot consultar dins dels llibres digitalitzats inclosos dins 
del projecte anomenat “Memòria Digital de Catalunya” (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/
browse.php?CISOROOT=/incunableBC).
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catedral de València (núm. 151). Aquest ha servit de base a la magnífica 
edició que n’ha fet Curt Wittlin96.

Tot i no ser pròpiament una obra en el sentit literari de la paraula, me-
reix ser remarcada l’anomenada Epístola a l’infant Martí, duc de Mont-
blanc, en què Eiximenis li dóna consells sobre el seu regiment a Sicília, 
transcrita i editada per A. Rubió i Lluch97. Aquesta missiva, datada el 15 de 
juliol de 1392 de València estant, l’envià Eiximenis al susdit infant Martí, 
futur rei Martí I, en ocasió de la seua anada a Sicília per a donar possessió 
del regne al seu fill Martí el Jove. És molt interessant, tot i la seua brevetat, 
per a conèixer a bastament les idees d’Eiximenis sobre el govern, i, en aquest 
cas concret, sobre el bon exercici del poder polític.

96 Psalterium alias Laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum. Toronto. Pontifical Ins-
titute of Mediaeval Studies. 1988. 307.

 Edició i introducció per Curt J. Wittlin.
 Aquesta edició pot consultar-se escanejada en línia en la secció dedicada a Francesc 

Eiximenis de la web www.eiximenis.tk
 Aquest estudiós suís assenyala molt encertadament en la introducció que fa a aques-

ta obra que la Vita Christi i aquesta obra formen a unity of literary creation (p. 
32). Aquesta idea la desenvolupa amb molt detall A. Hauf a “El Psalterium alias 
Laudatorium i la Vita Christi de Francesc Eiximenis, obres complementàries?” 
(Miscel·lània en homenatge al professor Joan Bastardas, I. PAM. 1989. 205-228). 
A. Hauf ens explica com el Psalterium pren un estil diferent a la Vita Christi per 
a un mateix contingut bàsic: “Cal, però, transformar aquesta doctrina en estímul 
d’una pregària que mogui la ment a la contemplació i a l’amor. Eiximenis tria un 
dels mètodes de més volada, i per això de més compromís: el de la meditació-oració 
anselmiana en forma de sol∙liloqui amorós o de diàleg íntim de l’ànima amb Déu. 
És, no cal dir-ho, un mètode d’encuny augustinià practicat per sant Bernat i sant 
Bonaventura que va tenir vasta acceptació fins a convertir-se en un gènere ben de-
terminat” (p. 210).

97 Rubió i Lluch. Antoni. Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval. Volum 
II. Barcelona. IEC. 1921, p. 399-403.

 Aquesta epístola, junt a l’altra epístola autògrafa d’Eiximenis, la que escrigué el 12 de 
març de 1396 al rei Joan I de València estant, són les úniques epístoles autògrafes con-
servades d’Eiximenis (conservades a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA, Autògrafs, 
II-A.8). Aquesta darrera de 1396 la transcrigué per primera volta Martí de Riquer 
(Història de la literatura catalana. Vol. II. Barcelona. Ed. Ariel. 1984, p. 319).

 S’hi troben transcrites també per Sadurní Martí a l’article “Les cartes autògrafes de 
Francesc Eiximenis” [Estudi General, 22. Miscel·lània d’Homenatge a Modest Prats. 
Vol. II. 2002. 235-249].

 S’hi troben, en fi, partint de la transcripció feta per Sadurní Martí en l’article citat, amb-
dues epístoles en edició virtual a la Biblioteca Electrònica del NARPAN (http://www.
narpan.net/index.php/bibliotecadigital/biblio-digital) i també en la secció dedicada a 
Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

 Al llarg d’aquest treball ja hem esmentat diverses vegades aquestes cartes, que oferim 
en l’apèndix documental (Documents C-1 i C-2).
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IV. OBRES DE DATACIÓ IMPRECISA

Restarien, al capdavall, una sèrie d’obres, la majoria de les quals són 
opuscles en llengua llatina, amb una datació que, ara per ara, és força im-
precisa.

En primer lloc, les seues Allegationes [Al·legacions], transcrites i edita-
des recentment98. En aquest escrit, Eiximenis exposa el seu parer al voltant 
d’un conflicte entre la jurisdicció civil i eclesiàstica a la ciutat de València. 
La datació de l’escrit és, com hem dit, imprecisa, i l’hauríem de fixar entre 
els anys 1398 i 140899. Tenim, però, un acord del Consell de València del 
15 de gener de 1398, en què es parla d’una contesa entre la part civil i 
l’eclesiàstica, i d’un arbitratge pel mig, i que podria ser l’antecedent directe 
d’aquest dictamen d’arbitratge100. Aquest escrit és clau per a conèixer el 
pensament teocràtic d’Eiximenis.

98 Hauf i Valls, Albert G. “Les Allegationes de Fra Francesc Eiximenis, OFM, sobre la 
jurisdicció i el poder temporal de l’Església”. Estudis de Literatura Catalana en honor 
de Josep Romeu i Figueras, II. PAM. 1986. 5-33.

 Aquesta obra pot consultar-se en línia en la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la 
web www.eiximenis.tk

99 García García, Antonio. “Relaciones entre la Iglesia y el Estado en Valencia a principios 
del siglo xv”. Escritos del Vedat, IX. 1979. 235-46.

 Varen sorgir aquestes diferències entre els anys 1398 i 1412 entre el bisbe de Valèn-
cia i el Justícia al voltant del fur dels clergues. El Justícia manà desarmar els cler-
gues que duien armes públicament. El bisbe de València, N’Hug de Llupià (íntim amic 
d’Eiximenis, qui li havia dedicat el seu Pastorale, com hem vist), exigí que els clergues 
foren jutjats pel fur eclesiàstic, i demanà també que se li lliurassen les armes retirades a 
aquests clergues. També es plantejà altra qüestió entre el mestre de l’Orde de Montesa 
i el rei d’Aragó. Per a resoldre tots aquests conflictes, es va recórrer a l’arbitratge de 
setze prohoms del Regne, la majoria juristes, però també alguns d’eclesiàstics, com el 
nostre Eiximenis. Doncs la part d’aquest dictamen d’arbitratge corresponent al nostre 
Eiximenis (que per força ha de ser anterior a 1409, any de la seua mort), és allò que 
coneixem per Allegationes.

100 AMV. Manual de consells. A-21, f. 165r / 167v.
 [F. 165r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIIIº., die martis, de mane,.XVº. jan-

uarii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
 [F. 167v] Finalment, com de gran temps a ençà sia stada e de present sia altercació 

entre los curats e clergues de la Seu e de les parròquies d’aquesta Ciutat d’una part, e 
los lechs d’aquella de l’altra part, per alcuns inconvenients e novitats que cascuna part 
al·lega ésser-li fets e fetes per l’altra, de què alcunes vegades specialment ara de pochs 
dies a ençà, és mogut tractament de metre-ho en mà d’alcunes bones persones per via 
amigable, lo present consell, volent-se metre segons dix e raona en tota egualtat sobre 
aquestes altercations, volgué, atorgà e proveí que sien meses en mà de dues persones de 
cada part. E de present hi elegí per sa part los honrats micer Guillem Çaera e en Miquel 
de Novals, conciutadans seus.
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El seu ja esmentat Ars praedicandi populo [Art de predicar al poble], 
trobat a Cracòvia i transcrit i editat pel P. Martí de Barcelona, OFM Cap., 
devia precedir el seu Sermonari, o possiblement Sermonaris, avui perduts. 
D’aquests nombrosos sermons que segurament escrigué Eiximenis, de mo-
ment solament se n’ha pogut trobar un en llatí, transcrit i editat per Josep 
Perarnau a l’ATCA101, que és ara per ara, l’únic sermó, o part d’ell (o fins 
i tot un esquema seu), que, com hem assenyalat, s’ha recuperat del nostre 
menoret. Una prova de la importància d’aquest Ars praedicandi és el fet 
que era un dels que seguia en les seues predicacions el gran predicador 
dominic fra Vicent Ferrer, com indica M. Sanchis Guarner en l’estudi preli-
minar de l’edició que féu dels seus Sermons de Quaresma102.

S’ha trobat, en definitiva, a l’arxiu de la catedral de València un fragment 
de la seua Summa Theologica [Summa Teològica], transcrit i editat per León 
Amorós, OFM103. D’entre les matèries que tracta el fragment conservat, es tro-
ba la predestinació, de la qual tenia intenció de parlar en el Quart del Crestià. 
Les altres matèries de les quals tracta són, per aquest ordre: Quid est suppo-
situm [Què és supòsit], Quid est persona [Què és persona], Quid est persona 
secundum Ricardum [Ricard de Sant Víctor] [Què és persona segons Ricard 
(Ricard de Sant Víctor)], Quid demonstratio propter quid [Què és la demos-
tració a causa de què], Quid demonstratio quia [Què és la demostració per 
què], Quomodo Deus sit intelligibilis [De quina manera Déu és intel·ligible], 
De lumine [Sobre la llum] i De prescientia Dei [Sobre la presciència de Déu]104.

101 Perarnau, Josep. “Un fragment del Liber Sermonum de Francesc Eiximenis”. ATCA, 10. 
1991. 284-293.

 Resta el dubte, però, de si allò trobat per J. Perarnau correspon a la totalitat d’un 
sermó, a part d’ell, o fins i tot a un esquema de sermó per a ser desenvolupat posterior-
ment, car allò trobat no encaixa del tot en les normes divisòries donades pel mateix 
Eiximenis al seu Ars Praedicandi.

 Aquest sermó (o fragment) pot consultar-se en línia en la secció dedicada a Francesc 
Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

102 Vicent Ferrer, OP sant. Sermons de Quaresma. Volum I. València. Ed. Albatros. 1973, 
p. 22.

 Estudi preliminar de Manuel Sanchis Guarner.
103 Amorós, León, OFM. “El problema de la Summa Theologica del Maestro Francisco 

Eiximenis, OFM (1340?-1409)”. AFH, 52. 1959. 178-203.
 Aquesta transcripció feta per aquest franciscà ha servit de base a l’edició virtual d’aquest 

fragment d’aquesta obra conservat, a la Biblioteca Electrònica del NARPAN (http://www.
narpan.net/index.php/bibliotecadigital/biblio-digital). Aquesta obra també pot consul-
tar-se en línia en la secció dedicada a Francesc Eiximenis de la web www.eiximenis.tk

104 En l’article abans citat, L. Amorós arriba a la conclusió que aquesta Summa fou escrita 
simultàniament a la Vida de Jesucrist, donades les contínues referències que en aquesta 
segona obra fa a la primera, i donat el fet que la Summa sols apareix citada en la Vida de 
Jesucrist, dins de tot l’opus eiximenià (p. 181-183). Quant al possible contingut d’aques-
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V. OBRES ATRIBUÏDES, PERDUDES I ESPÚRIES

Sembla haver-se establert per fi la no autoria directa d’Eiximenis de deter-
minades obres que fins fa poc se’n consideraven autèntiques. Ens estem re-
ferint bàsicament a la Doctrina Compendiosa (transcrita i editada primer pel 
P. Martí de Barcelona, OFM Cap105., i recentment per Curt Wittlin amb llen-
guatge modernitzat106) i al Cercapou (transcrit i editat per G. E. Sansone)107. 
Sobre el primer, sembla haver-se arribat a la conclusió que, si bé possiblement 
és un text inspirat en doctrines d’Eiximenis (potser extretes del Dotzè), no 
n’és d’autoria directa108. Quant al Cercapou, sembla que és obra d’un autor 
anònim que se serví d’Eiximenis com a font109. En concret, pel que sembla 
l’autor desconegut copià més o menys literalment trossos de la part final del 
Llibre de les dones en la secció última del seu llibre. La part que no és còpia 
d’Eiximenis, deu ser còpia de l’anònim Espill de consciència110.

En l’edició de la Doctrina Compendiosa amb llenguatge modernitzat 
feta recentment per Curt J. Wittlin, s’hi dóna una hipòtesi suggerent sobre el 

ta Summa, en l’article abans esmentat, L. Amorós, precisament en base a aquestes al·lu-
sions en la Vida de Jesucrist, diu que podria ser el següent: 1. El llibre I tractaria dels qua-
tre evangelistes. 2. El llibre II tractaria de la predestinació (dins d’ell estaria el fragment 
conservat referent a aquesta matèria). 3. El llibre III no apareix ementat enlloc. 4. El 
llibre IV apareix en tres diverses referències. En una parla de la circumcisió de Crist. En 
altra, de la influència dels astres en els homes. I en altra, dels àngels, dels quals ja havia 
parlat al seu Llibre dels àngels, com hem senyalat. 5. El llibre V tractaria del misteri de 
la Immaculada Concepció. 6. El llibre VI tractaria, com diu el capítol 6è del pròleg de 
la Vida de Jesucrist, d’innumerables qüestions, e notables, e sentències e difficultats que 
los grans doctors han mogudes sobre los sancts evangelis (València. BUV. Ms. 209, f. 4r). 
7. Respecte al llibre VII, torna ací a fer referència a la circumcisió de Crist. Fa una altra 
referència, però sense especificar el llibre, al sagrament del bautisme. Nosaltres podem 
afegir encara que al capítol 53 del 7è tractat es remet a la Summa Theologica, si bé sense 
especificar-ne un llibre concret respecte a la matèria de la usura (València. BUV. Ms. 209, 
f. 200r). De les dades ací aportades dedueix L. Amorós que aquesta Summa Theologica 
eiximeniana constaria de set llibres (p. 184-186).

105 Doctrina compendiosa. Barcelona. Editorial Barcino. 1929. 157.
106 Doctrina compendiosa. Paiporta. Denes. 2006. 151. 
107 Cercapou. Volum I. Barcelona. Editorial Barcino. 1957. 115.
 A cura de G.E. Sansone.
 Cercapou. Volum II. Barcelona. Editorial Barcino. 1958. 108.
 A cura de G. E. Sansone.
108 Riera i Sans, Jaume. “Fra Francesc Eiximenis no és l’autor de la Doctrina compendio-

sa”. Quaderns de Filologia de la Universitat de València. 1984 (1). 289-292.
109 Wittlin, Curt J. “Los problemas del Cercapou y el Libre de les dones de Fray Francesc 

Eiximenis”. BSCC, XLVI. 1970. 61-95.
110 Wittlin, Curt J. “De Lo Libre de les dones a la Scala Dei”. Actes del tercer col·loqui 

d’estudis catalans a Nord-Amèrica. PAM. 1983, p. 149 n. 12.
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contingut i els motius de la composició d’aquesta obra. S’hi diu que és pos-
sible que reculla col·loquis o diàlegs entre Francesc Eiximenis i alts ciuta-
dans valencians posats per escrit per algú a qui l’impressionaren fortament. 
Tindríem així una obra que, si bé no seria d’autoria directa eiximeniana, sí 
que estaria plena de l’esperit i de la ideologia eiximeniana111.

Així mateix, altres estudis semblen haver desestimat l’autoria eiximenia-
na d’algunes obres a ell explícitament atribuïdes. És el cas de l’Expositio 
in psalmos poenitentiales [Exposició sobre els psalms penitencials]112, les 
Qüestions sobre els novíssims113, l’Art de ben morir114, o el Tractat de la 
passió115. El mateix podem dir del Tractat de confessió, que és una còpia 
dels capítols 321-9 del Llibre de les dones116.

Restarien, finalment, els llibres que esmenta al llarg del conjunt de la 
seua obra com a compostos per ell, i que de moment no s’han trobat. Ens 
estem referint, a banda dels ja esmentats Sermonaris, a l’Exposició de la 
regla dels frares menors, a De religió, al Llibre de virtuts i a la Summa Phi-
losophica [Summa Filosòfica]117.

111 Doctrina compendiosa. Paiporta. Denes. 2006, p. 7-33.
 Introducció de Curt Wittlin.
 Això ens diu aquest estudiós suís-canadenc en la introducció d’aquesta obra. A més fins 

i tot proposa un possible autor, que ja hem esmentar al llarg d’aquest treball: Ramon 
Soler, doctor en lleis i dispenser del príncep Joan (futur Joan I) el 1384, que fou missat-
ger dels jurats de València el 1396 i patí injusta presó per part del rei Joan I, contra la 
qual escrigué Eiximenis una valenta missiva. Coincideix amb altres el professor Wittlin 
en el fet que l’obra està plena d’idees i pensaments de Francesc Eiximenis. També sug-
gereix que el frare que apareix en l’obra i que dirigeix el diàleg és Eiximenis mateix.

112 Wittlin, Curt J. “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias Laudatorium) de Fran-
cesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración 
original”. BRABLB, XLI. 1986-7. 162-190.

113 Wittlin, Curt J. “Les tres fonts llatines de les Qüestions sobre els novíssims atribuïdes, 
en l’edició de Tolosa de 1486, a Francesc Eiximenis”. Miscel.lània Joan Bastardas, 2. 
PAM. 1989. 149-165.

114 Fábrega Grau, Ángel. “Els primitius textos catalans de l’Art de ben morir”. AST, 28. 
1955. 79-104.

115 L’obra de què parlem correspon al Ms. 4237 de la Biblioteca Nacional de Madrid, i 
l’atribució a Eiximenis és explícita. Però Curt J. Wittlin primer, i per indicació seua A. 
Hauf després, s’han adonat que aquest tractat correspon mutatis mutandis als capítols 
142 a 228 de la Vita Christi d’Isabel de Villena. Per a obtenir més informació al respecte 
vegeu Hauf, A. Text i context de l’obra de sor Isabel de Villena. València. CVC. 1991, 
p. 104-105, n. 24.

116 Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc Eiximenis, OM (1340?-1409?). La seva 
vida, els seus escrits, la seva personalitat literària”. EF, XL. 1928. Reimprès dins D. A. 
Studia bibliographica. Girona. Diputació de Girona / Col·legi Universitari de Girona. 
1991, p. 479-480.

117 Ibidem., p. 490-493.
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– Dotzè del Crestià (cap. 1-473). València. Lambert Palmart. 1484. 205 f.

III. Edicions crítiques
– Àngels e dimonis (el quart tractat del Llibre dels àngels). Barcelona. Edicions dels Qua-

derns Crema. 2003. 248.
 Edició i comentaris de Sadurní Martí.
– De Sant Miquel Arcàngel (el quint tractat del Llibre dels àngels). Barcelona. Ed. Curial. 

1983. 180.
 Introducció, edició i apèndixs de Curt J. Wittlin.
 Col·lecció “Clàssics Curial” núm. 15.
– Dotzè llibre del Crestià I, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Giro-

na. 2005. LXVII + 619.
– Dotzè llibre del Crestià II, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Giro-

na. 1986. XXXVIII + 518.
 A cura de Curt Wittlin, Arseni Pacheco, Jill Webster, Josep Maria Pujol, Josefina Fíguls, 

Bernat Joan i August Bover.
– Dotzè llibre del Crestià II, 2. Girona. Col·legi Universitari de Girona/Diputació de Giro-

na. 1987. 649.
 A cura de Curt Wittlin, Arseni Pacheco, Jill Webster, Josep Maria Pujol, Josefina Fíguls, 

Bernat Joan, Andreu Solé, Teresa Romaguera i Xavier Renedo.
– Edició crítica del “Llibre dels àngels” (1392). Sergi Gascón Uris. Barcelona. UAB. 1993. 

758.
 Tesi doctoral en tres microfitxes.
– Edició i estudi del “Tractat de luxúria” del “Terç del Crestià”. Xavier Renedo. Barcelona. 

UAB. 1995. CCLXXXIV+792.
 Tesi doctoral en tres microfitxes.
– Francesc Eiximenis, Pastorale. Edició i traducció. Montserrat Martínez Checa. UAB. 

1995. LXXXVII+ [VIII+450] (Edició i traducció) +12 (annex).
 Tesi doctoral en dos microfitxes.
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– Llibre de les dones. Barcelona. Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Cata-
lana) /Curial Edicions Catalanes. 1981. XXXVII+620.

 Edició crítica a cura de Frank Naccarato; sota la direcció de Joan Coromines; revisada 
per Curt Wittlin i Antoni Comas. Introducció i apèndixs de Curt Wittlin.

 “Biblioteca Torres Amat”. Volums 9 i 10.
– Psalterium alias Laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum. Toronto. Pontifical Ins-

titute of Medieval Studies. 1988. 307.
 Edició i introducció per Curt J. Wittlin.
 Subtítol: Three Cycles of Contemplative Prayers by a Valencian Franciscan: De laude 

Creatoris, De vita et excellentia Redemptoris, De vita et bona ordinatione Hominis via-
toris.

 “Studies and texts”, 87.

IV. Altres edicions remarcables
– Com usar bé de beure e menjar. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1983. 152.
 Introducció i edició de Jorge J. E. Gracia.
 Subtítol: Normes morals contingudes en el Terç del Crestià.
 “Clàssics Curial” núm. 6.
 1ª edició: 1977. 2ª edició: 1983.
– Lo Crestià. Barcelona, Edicions 62 / La Caixa. 1983. 310.
 Antologia d’Albert Hauf.
 Col·lecció “Les millors obres de la literatura catalana” núm. 98.
– Regiment de la cosa pública. Barcelona. Editorial Barcino. 1927. 212.
 Text, introducció, notes i glossari pel P. Daniel de Molins de Rei, OFM Cap.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció A (volums en dotzau) núm. 13.
– Regiment de la cosa pública. València. Societat Bibliogràfica Valenciana. 1972.
 81 f.
 Edició facsímil de Manuel Sanchis Guarner de l’incunable de Christòfol Cofman, Valèn-

cia, 1499.
– Regiment de la cosa pública. Alzira. Ed. Bromera. 2009. 250.
 Introducció a cura de Lluís Brines.
 Adaptació del text a cura de Josep Palomero.
– Scala Dei. Barcelona. PAM. 1985. 100.
 Subtítol: Devocionari de la reina Maria.
 Transcripció del manuscrit antic i nota preliminar de Curt Wittlin.
 Versió al català modern d’Elisabet Ràfols.
 “El gra de blat”, 55.
– Terç del Crestià. Volum I. Barcelona. Editorial Barcino. 1929. 318.
 A cura dels germans Martí de Barcelona i Norbert d’Ordal, OFM Cap.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció B (volums en quart), núm. 1.
– Terç del Crestià. Volum II. Barcelona. Editorial Barcino. 1930. 302.
 A cura dels germans Martí de Barcelona i Norbert d’Ordal, OFM Cap.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció B (volums en quart), núm. 2.
– Terç del Crestià. Volum III. Barcelona. Editorial Barcino. 1932. 296.
 A cura dels germans Martí de Barcelona i Feliu de Tarragona, OFM Cap.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció B (volums en quart), núm. 4.

V. Obres o fragments inserits en articles o monografies
– “Cinco capítulos del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis omitidos por el P. Martí en 

su edición de la obra”. Jorge E. Gracia. AST, XLVI. 1972. 265-277.
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– “El De Triplici Statu Mundi de Fr. Francesc Eiximenis, OFM”. Albert G. Hauf i Valls. 
EUC, XXIII. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra. Bar-
celona. 1979. 265-283.

– “El problema de la Summa Theologica del Maestro Francisco Eximenis, OFM (1340?-
1409)”. León Amorós, OFM AFH, 52. 1959. 178-203.

– “El Tractat d’usura de Francesc Eiximenis”. Josep Hernando i Delgado. AST, 57-8 
(1984-5). 1-96.

 Reeditat a Balmesiana (Biblioteca Balmes) [Barcelona. 1985. 100].
– “Epístola al rei Joan”. Dins Riquer, Martí de. Historia de la literatura catalana. Vol. II. 

Barcelona. 1984, p. 319.
– “Epístola a l’infant Martí, duc de Montblanc”. Dins Documents per l’història de la cul-

tura catalana mig-eval. Volum II. Antoni Rubió i Lluch. Barcelona. IEC.
 1921. 399-403.
– “Fr. Francesc Eiximenis, OFM, “De la predestinación de Jesucristo” y el consejo del Ar-

cipreste de Talavera a los que deólogos mucho fundados non son”. Albert Hauf i Valls. 
AFH, 76. 1983. 239-295.

– “L’Ars Praedicandi de Fra Francesc Eiximenis”. Martí de Barcelona, OFM Cap. Dins 
Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’estudis literaris, històrics i lingüístics. 
Vol. II. Barcelona. 1936. 301-340.

– “Les Allegationes de Fra Francesc Eiximenis, OFM sobre la jurisdicció i el poder tempo-
ral de l’Església”. Albert G. Hauf i Valls. Estudis de literatura catalana en honor de Josep 
Romeu i Figueres, II. PAM. 1986. 5-33. A cura de Lola Badia i Josep Massot i Muntaner.

– “Les cartes autògrafes de Francesc Eiximenis”. Sadurní Martí. Estudi General, 22. 
Miscel·lània d’homenatge a Modest Prats. Vol. II. 2002. 235-249.

– “Un fragment del Liber Sermonum de Francesc Eiximenis”. Josep Perarnau i Espelt. 
ATCA, X. 1991. 284-292.

– “Un centenar de oraciones del Psalterium alias Laudatorium de Francesc Eiximenis tra-
ducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”. Curt Witt-
lin. BRABLB, XLI. 1986-7. 162-190.

VI. Edicions d’obres atribuïdes a Eiximenis (o derivades)
– Carro de las donas [2 vol.]. Madrid. FUE i Universitat Pontifícia de Salamanca, 2007.
 A cura de Carmen Clausell Nácher.
 Tesi doctoral originària accessible en línia: http://www.tdx.cesca.es/TDX-0608105-

110729/
– Cercapou. Volum I. Barcelona. Editorial Barcino. 1957. 115.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció A (volums en dotzau) núm. 83.
 A cura de G. E. Sansone.
– Cercapou. Volum II. Barcelona. Editorial Barcino. 1958. 108.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció A (volums en dotzau) núm. 84.
 A cura de G. E. Sansone.
– Doctrina Compendiosa. Barcelona. Editorial Barcino. 1929. 157.
 “Els nostres clàssics”. Col·lecció A (volums en dotzau) núm. 24.
 Text i anotació pel P. Martí de Barcelona, OFM Cap.
– Doctrina Compendiosa. Paiporta. Denes. 2006. 151.
 A cura de Curt Wittlin.
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VII. Edicions en línia

VII.1. Manuscrits
– Llibre dels àngels. Universitat de Barcelona. Fons de reserva. Ms. 86. S. XV. VII + 170 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
 Dins www.eiximenis.tk
– Primer del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1790. S. XV. 253 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Psalterium alias laudatorium. València. BUV. Biblioteca Històrica. Ms. 726. 238 f.
 Gabriel Altadell, copista. Pere Bonora i Lleonard Crespí, il·luminadors. Doménec Sala, 

enquadernador. 1442-3.
 Procedent de la Biblioteca d’Alfons el Magnànim i el Duc de Calàbria a Sant Miquel dels 

Reis.
 Dins “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat de València)
 http://trobes.uv.es/search*spi~S3 
– Scala Dei. Universitat de Barcelona. Fons de reserva. Ms. 88. S. XVI. 107 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
 Dins www.eiximenis.tk
– Segon del Crestià. Madrid. BNE. S. XV. Ms. 1791. 161 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Terç del Crestià (cap. 1-523). Madrid. S. XV. BNE. Ms. 1792. 286 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Terç del Crestià (cap. 524-803). Madrid. S. XV. BNE. Ms. 1793. 141 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Terç del Crestià (cap. 804-1060). Madrid. S. XV. BNE. Ms. 1794. 127 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Terç del Crestià (cap. 1-517). Barcelona. BC. 1400-1425. Ms. 457. 269 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
– Vida de Jesucrist. València. BUV. S. XV. Ms. 209. 371 f.
 Dins www.eiximenis.tk
– Vida de Jesucrist. Barcelona. BC. Ms. 459 i 460.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).

VII.2. Incunables
– Dotzè del Crestià (cap. 1-473). València. Lambert Palmart. 1484. 205 f.
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html ).
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
 Dins www.eiximenis.tk
– Le livre des saints anges. Ginebra. Adam Steinschaber. 1478.
 Dins Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8605465t/f1.image ).
– Le livre des saints anges. Lió. Guillaume Le Roy. 1486.
 Dins Bibliothèques de l’Université de Liège (https://donum.uliege.be/bitstream/2268.1/1633/9/

XVB124.pdf)  
– Libro de los Santos Ángeles. Burgos. Fadrique de Basilea. 1490. 
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html ).
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).

http://www.lluisvives.com/
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.eiximenis.tk/
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://www.lluisvives.com/
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.lluisvives.com/
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.lluisvives.com/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8605465t/f1.image
https://donum.uliege.be/bitstream/2268.1/1633/9/XVB124.pdf
https://donum.uliege.be/bitstream/2268.1/1633/9/XVB124.pdf
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
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 Dins www.eiximenis.tk
– Llibre dels àngels. Barcelona. Joan Rosembach. 1494. 141 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html ).
 Dins www.eiximenis.tk
– Llibre dels àngels. Barcelona. Pere Miquel. 1494.
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
– Llibre de les dones. Barcelona. Joan Rosembach. 1495.
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html).
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
 Dins “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat de València) [http://

trobes.uv.es/search*spi~S3].
 Dins www.eiximenis.tk
– Pastorale. Barcelona. Pere Posa. 1495.
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
– Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483. 199 f.
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html ).
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
 Dins www.eiximenis.tk
– Psaltiri devotíssim. Girona. Diego de Gumiel. 1495.
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
– Regiment de la cosa pública. València. Cristòfol Cofman. 1499. 74 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).
 Dins Biblioteca Valenciana Digital (http://bv2.gva.es).
 Dins “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat de València) [http://

trobes.uv.es/search*spi~S3].
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
 Dins www.eiximenis.tk
– Scala Dei. Barcelona. Diego de Gumiel. 1494.
 Dins Memòria Digital de Catalunya  (http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/

incunableBC).
– Vida de Jesucrist. Granada. Meinardo Ungut y Juan Pegnitzer. 1496.
 Dins Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/in-

dex.html).

VII.3. Edicions antigues
– La natura angélica. Alcalá de Henares. Miguel de Eguía. 1527. 113 f.
 Dins Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (http://www.lluisvives.com).

http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.lluisvives.com/
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.lluisvives.com/
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://www.eiximenis.tk/
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.lluisvives.com/
http://bv2.gva.es/
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/incunableBC
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/index.html
http://www.lluisvives.com/
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 Dins www.eiximenis.tk
– Carro de las donas. Valladolid. Juan de Villaquigrán. 1542.
 Dins “Somni” (Col·lecció digitalitzada del fons antic de la Universitat de València) [http://

trobes.uv.es/search*spi~S3].

VII.4. Edicions modernes
– Allegationes. Edició d’Albert Hauf.
 Dins www.eiximenis.tk
– Ars Praedicandi. Edició de Martí de Barcelona, OFM Cap.
 Dins www.eiximenis.tk
– Cartes autògrafes. Edició de Sadurní Martí. 
 Dins Biblioteca Electrònica del NARPAN
 (http://www.narpan.net/index.php/bibliotecadigital/biblio-digital).
 Dins www.eiximenis.tk
– De Sant Miquel Arcàngel (5è tractat del Llibre dels àngels). Barcelona. Curial Edicions 

Catalanes. 1983. 620.
 Introducció, edició i apèndixs de Curt Wittlin.
 Dins www.eiximenis.tk
– De Triplici Statu Mundi. Edició d’Albert Hauf.
 Dins Biblioteca Electrònica del NARPAN
 (http://www.narpan.net/index.php/bibliotecadigital/biblio-digital).
 Dins www.eiximenis.tk
– Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981. XXXVII+620.
 Edició crítica de Frank Naccarato dirigida per Joan Coromines..
 Introducció i apèndixs de Curt Wittlin.
 Dins www.eiximenis.tk
– Pastorale. Bellaterra. UAB. 1994. LXXXVII + [VIII + 450] + 12.
 Edició crítica de Montserrat Martínez Checa dirigida per José Martínez Gázquez.
 Tesi original llegida en la Universitat Autònoma de Barcelona dins el projecte “Tesis 

Doctorals en Xarxa” (TDX): https://www.tdx.cat/search 
 Dins www.eiximenis.tk
– Psalterium alias Laudatorium. Toronto. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 1988. 

327.
 Edició de Curt Wittlin.
 Dins www.eiximenis.tk
– Scala Dei. Barcelona. PAM. 1985. 99.
 Edició de Curt Wittlin.
 Dins www.eiximenis.tk
– Sermó. Edició de Josep Perarnau.
 Dins www.eiximenis.tk
– Summa Theologica Fragmenta. Edició de León Amorós, OFM.
 Dins Biblioteca Electrònica del NARPAN
 (http://www.narpan.net/index.php/bibliotecadigital/biblio-digital).
 Dins www.eiximenis.tk
– Tractat d’usura. 
 Dins www.eiximenis.tk

http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://trobes.uv.es/search*spi~S3
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.udg.edu/ilcc/Eiximenis/narpan/ben.htm
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.udg.edu/ilcc/Eiximenis/narpan/ben.htm
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
https://www.tdx.cat/search
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.org/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.udg.edu/ilcc/Eiximenis/narpan/ben.htm
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
http://www.antiblavers.info/galeria/thumbnails.php?album=14
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II. Documents amb documentació bàsica de Francesc Eiximenis

II.1. Articles
– Agulló, Benjamí. OFM. “Fundación y dotación del convento de Santo Espíritu del Monte 

(Valencia)”. AIA, 42. 1982. 125-155 (144-155).
– Capdevila, Sanç. “Els franciscans i l’arquebisbe de Tarragona Benet de Rocabertí”. Dins 

D. A. Franciscalia. Barcelona. Editorial Franciscana. 1928, p. 39 n. 3.
– Cátedra García, Pedro. “Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón”. AIA, 42. 1982. 

75-79 (76-77).
– D. A. Actes municipals. 1388-9 / 1393-5. Tarragona. Publicacions de l’Excel·lentíssim 

Ajuntament de Tarragona. 1988, p. 37.
– D. A. “Vindicación del rey D. Juan I de Aragón hecha por él mismo”. Revista histórica 

núm. 25. Any 3 (1876), p. 148. 
 Consultable en línia: http://mdc1.cbuc.cat/index.php
– De Bofarull i Sans, Francesc. BSAL. Vol. II. Palma de Mallorca. Impremta de Felip Guasp. 
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A. DOCUMENTS D’ARXIUS TRANSCRITS

A) Archivo Histórico Nacional (Madrid)

1-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 112, nº 12.

Palma de Mallorca, 15 de desembre de 1367 (?).
Els executors del testament de Bertomeu de Brull davant notari, deixen 

constància d’algunes disposicions del seu testament testament relatives al 
convent franciscà de Palma de Mallorca.

Noverint universi quod die mercuri quintadecima die decembris, ora medie 
tercie, existentes venerabiles Guillelmus de Cursu, presbiter, beneficiatus in 
sede Maiorice, et Geraldus Duyani, mercator Maiorice, exequtores ultimi 
testamenti Bartholomei de Brullio quondam, nomine eorum et venerabilis 
Johannis Torrabadal, mercatoris Maiorice, coexequtoris eorum, existentes 
in sacristia ordinis fratrum minorum, civitatis Maiorice obtulerunt et 
presentarunt michi Petro de Colle, notario, et per me legere et publicare 
requisiverunt venerabilibus et religiosis ffratri Nicholao Martini, custodi, 
et fratri Michaeli de Fuyano, guardiano eiusdem ordinis et conventus, 
nomine ipsorum et totius conventus, quandam papiri sedulam, tenoris et 
continentis subsequentis, in presencia et testimonio Bernardi Tayada et 
Bernardi Canyadelli testium, ad hec vocatorum, et reverendi domini ffratris 
Sanccii, Dei gracia episcopi origiorolense et fratris Johannis de Osona, 
conventualis dicti conventus quasiquidem sedula lecta eisdem custodi et 
guardiano de continenti, petiendum de ea, copiam et transumptum quod fuit 
eis concessum et traditum eisdem ibidem in presencia testium predictorum, 
non ignoratis vos venerabilis et religiosi frater Nicholaus Martini, custos, 
et frater Michael de Fuyano, guardianus, ffrater Nicholaus Ospitalis, lector, 
ffrater ffranciscus Exemenis, bacallarius, ordinis fratrum minorum, civitatis 
Maiorice, et alii fratres dicti conventus qui nona die febroarii, anni presentis 
in dicto ordine erant conventuales. Qualiter vos venistis nobiscum Johanne 
de Curso, presbitero, Johanne Torrabadal et Geraldo Duyani exequtoribus 
ultimi testamenti Bartholomey de Brullio quondam ad transaccionem 
et amicabilem composicionem pro octuaginta libris regalium Maiorice 
minutorum quas vobis solvimus de et ex illis trecentis quinquaginta libris, 
legatis per dictum testatorem, per construenda una capella in portali sacristie 
ecclesie nostre, civitatis Maioricarum, sub invocatione beatorum Tiburtii 
et Vellerini, Fabiani et Sebestiani, martirum, pro eo qui in dicto portali 
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non potest promode construi et edificari dicta capella sine defformacione 
cum dictus testator causa predicta[ent] rasset dictum legatum trecentarum 
quinquaginta librorum et illud per nos conducti et distribui mandasset in 
aliis piis causis. Fuit eciam actum et conventum dictus et nos quod se infra 
sex menses numerandos a nona die febroarii anni presentis, in antea vos 
dicti venerabilis et religiosi fratres offerens nobis dictis exequtoribus et 
possessionem vacuam tradiderit cum effectum unius capelle in dicta ecclesia 
libere et expedite absque impedimento et contradiccione cuiuscumque, et 
cum justo titulo itaque in ea capella possemus depingi facere honorabilum 
cum invocatione dictorum Martinum et sub perpetua invocacione ipsorum, 
ac in ea poni et pingi facere possemus signa dicti testatoris atractis ab signis 
cuiuscumque alterius persone in ea factis, quod in eo casu daremus et dare 
vobis teneamur residuum dictarum trecentarum quinquaginta librorum, 
prout hec et alia latius continent in instrumento publico inde facto, dictis 
die et anno, in posse discreti Petri de Colle, notarii infrascripti, unius cum 
vos dicti venerabiles et religiosi fratres non caveritis nobis offrere nec 
tradere aliquam capellam dicte ecclesie intra dictum terminum inter vos 
et nos comprehensum, nec etiam postea sic etiam, nec facere provissetis, 
nec potestis, cum omnes capelle dicte vestre ecclesie fuerint ibi constructe 
et edificate per personas notabiles huius Regni et in quibus habent eorum 
propias sepulturas, et sic illas ab eis seu heredibus et successoribus ipsorum, 
eas possidentibus, levare seu auffere non potestis, nec aliter convenientis, 
cum eis quod facere non curastis. Idcirco nos dicti exequtores intimamus et 
notificamus vobis dictis venerabilibus et religiosis fratribus in hiis scriptis 
quod de presenti intendimus expendere et distribuere in aliis piis causis, 
et in eis expendemus et distribuemus pro cure ex comisso nobis officio 
tenemur dictas ducentas septuaginta libres restantes de predictis trecentis 
quinquaginta libris, quas nobis libere remisistis et diffinivistis cum dicto 
publico instrumento pro eo quare conventa per vos et nos super danda nobis 
una dicta capella, in dicta vestra ecclesia, intra terminum comprehensum, 
nec etiam postea adimplere non caveastis sic, nec facere potestis ut superius 
est promissum sicque per vos stat quominus predicta opere compleantur. Et 
ut de predictis extra memora in futurum petimus ea vobis publicari et legi, 
et de ipsis nobis confici publicum instrumentum per notarium infrascriptum 
quem omnia fuerunt acta die, ora et anno predictis, presentibus testibus 
supradictis.

Sig†num mei Petri de Colle, notarii publici Maiorice, qui requisitus pre-
dictis interfuit et in hac prefatam formam scribi fecit et clausit.
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[Document transcrit per Jill Webster en “Nuevas aportaciones a los es-
tudios examenianos: Francesc Eiximenis, OFM: Su familia y su vida”. AIA, 
XXXIX. 1979, p. 436-437].

2-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 3323, nº 5.

València, 30 d’octubre de 1410.
Antoni Riera rep sis llibres que havien pertangut a Francesc Eiximenis, i 

que eren en possessió de Ramon Piquer, canonge i sotssacristà de la Seu de 
València. I això en virtut d’una carta manuscrita pel mateix Francesc Eixi-
menis, en la qual dóna aquests llibres a Antoni Riera, pels servicis fets per ell 
a Eiximenis en vida. Executa això Pere de Comuel, marmessor testamentari 
de Francesc Eiximenis.

Sit omnibus notum quod ego, Anthonius, presbiter beneficiatus in eccle-
sia sancte Crucis Valentie, scienter confiteor et recognosco in veritate vobis 
venerabili vero domino Raymundo Piqueri, canonico et subsacriste sedis 
Valentie, in posse cuius sunt libri quos Reverendissimus in Xro. pater et do-
minus, dominus Ffranciscus Eximenez, magister in sacra Theologia, de ordi-
ne fratrum minorum, patriarcha Jherosolomitanus, bone memorie, tenebat 
et habebat in Civitate Valentie, presenti, acceptanti et verbis, quod in virtute 
cuiusdam litere vobis misse per honorabilem dominum Petrum de Comollis, 
concanonicum vestrum, clericum apostolice camere, cuius nomine vos tene-
tur libros prefatos, cuiusque litere tenor talis est: Mossèn Ramon, plàcia-us 
donar a·n Antoni Riera, qui sabets serví molt e bé lo Patriarcha, qui Déus 
perdó, los libres dejús scrits, par-me sien sis, videlicet:

1-Tercius Alexandri de Alis.

2-Item postilla sancti Mathei.

3-Item postilla sancti Luce.

4-Item quaterna vite Christi de manu domini Patriarche.

5-Item postilla sancti Johannis.

6-Item Summa de sacramentis magistri Martini de Atecha.

Quos ego do dicto Anthonio in recompensacionem aliqualem laborum, 
non tantum pro finali paga sive satisfaccione, de qua disponam, do, provi-
do, ut videbitur michi esse fiendum per exoneracionem anime dicti domini 
patriarche et dominus sit vobiscum. Scriptum Terracone XIII octobris an-
no.Mº.CCCCº. decimo. Vester Petrus Comollis.

Dedistis et tradistis michi realiter voluntati mee, egoque a vobis habui et 
recepi in presencia notarii et testium subscriptorum omnes dictos sex libros, 
de quibus sit mencio in litera prescripta. Et quod facti veritas sic habetur, 
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renuncians scienter excepcioni dictorum librorum non habitorum et recep-
torum, ut profertur et doli, in testimonium premissorum facio vobis fieri 
presens apoce instrumentum. Quod est actum Valentie tricessima dia men-
sis octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentessimo decimo.

Sig†num mei Anthonii Riera predicti, qui hec concedo et firmo.
Testes inde sunt discreti Petrus Sanxiz, succollector sedis Valentie, et Al-

bertus Frexenet, presbiter beneficiatus in sede predicta.
[Altra mà] Sig†num Ludovici Ferrarii, regia auctoritate notarii publici 

Valencie. Qui premissis interfuit, eaque per alium scribi fecit, et clausit, lo-
co, die et anno prefixis cum rasis et correctis in lineis penultima ubi videtur 
Valentie, et ultima, ubi dicitur qui haec, ac prima testium ubi habetur Petrus.

3-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 3319, nº 17.

[Referència antiga: Franciscanos de Valencia. Sala 6ª. Calaix 241]. En el 
dors hi han aquestes paraules: Apoce facta per ffrate Raimundo Peçonada 
X florines; i amb llapis: Franciscanos Menores, 1413.-P.=C. 241].

València, 3 d’abril de 1413.
Fr. Ramon Peçonada, OFM reconeix que Antoni Riera li ha donat deu 

florins d’or comú d’Aragó pels serveis que havia fet a Fr. Francesc Eiximenis 
durant la seua vida.

Noverint universi; quod ego ffrater Raymundus Peçonada, de ordine ffra-
trum Minorum Valentie degens, scienter confiteor et in veritate recognosco 
vobis Anthonio Riera, presbitero beneficiato in sede Valentie, procuratori 
honorabilis Petri de Comollis, subdiachoni domini nostri Pape, manumis-
soris et executoris ultimi testamenti reverendissimi in Xro. patris et domini 
magistri Ffrancisci Eximenet, Dei gratia patriarche jherosolimitani, absenti 
et presenti et vestris, quod dedistis et solvistis mihi, voluntati mee numeran-
do, decem florenos auri communis Aragonie, quos vos, de mandato domini 
nostri principalis, mihi dedistis in et pro laboribus per me susceptis pro dic-
to reverendissimo magistro Ffrancisco Eximenet, dum in humanis vivebat.

Et quia hec est rei veritas, renuntio scienter omni exceptioni pecunie pre-
dicte non numerate, et a vobis non habite et non recepte, ratione premissa 
et doli.

In cuius rei testimonium facio vobis fieri, per notarium infrascriptum, 
presens apoce instrumentum.

Quod est actum Valentie, tertia die aprilis, anno a nativitate Domini mi-
llessimo CCCCº tertio decimo.

Sig†num ffratris Raymundi Peçonada predicti, qui hec concedo et firmo.
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Testes huius rei sunt discretus Bernardus Stenii notarius et Bernardus 
dels Orts, pannorum parator, Valentie cives.

Sig†num mei Ffrancisci Riera, regia auctoritate notarii publici Valentie, 
qui predictis interfui eaque scripsi et clausi, loco, die et anno prefixis.

[Document publicat per Atanasio López, OFM en “Datos para la bio-
grafía de Fr. Francisco Eximenis, Patriarca de Jerusalén”. AIA, II. 1914. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / 
Diputació de Girona. 1991, p. 173-182 (180-181)].

4-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 3319, nº 8.

[Referència antiga: Franciscanos de Valencia. Sala 6ª. Calaix 241]. En el 
dors hi han aquestes paraules: Carta ab la qual lo Couent de Frares Menors 
de València ha haüd de mans de mossèn Anthonj Riera certs libres et deu li-
bras de la exequció del Reuerend maestre Francesch Eximeniç. i amb llapis: 
Franciscanos S. Francisco, 1413.-P.=C. 241; amb llapis roig: Franciscanos 
Valencia.

València, 31 de juliol de 1413.
Els frares del convent de Sant Francesc de València, testifiquen haver 

rebut alguns llibres i béns que pertangueren a Fr. Francesc Eximenis, i 
s’obliguen a dir una certa quantitat de misses per la seua ànima.

Noverint universi et singuli quod, nos fratres Joannes Tuet, magister in 
sacra theologia, gardianus domus seu monasterii fratrum Minorum civita-
tis Valencie, ordinis beati Francisci, Johannes Massen, Petrus Garsie, Ber-
nardus Çanou, et Guillelmus Montrava in dicta sacra theologia magistri, 
Vincencius Marrades, Bernardus Selva, Nicolaus Martorell, Julianus Gil, 
lector, Guillelmus Macot, major, Ludovicus Serra, Jacobus Mir, vicarius, 
Ludovicus Aznar, Ffranciscus Perit, Gabriel Stanyals, Jacobus Dominici, 
Guillelmus Magistri, Ffranciscus Nadal, Ffranciscus Linares, Ffranciscus 
Riquer, Nicolaus Soler, Paulus Sobira, Raymundus Dalmau, Martinus Ga-
lopi, Rastanius Legeri, Guillelmus Galteri, Johannes Amormeguia, Petrus 
Aranyola, Jacobus Ramoneda, Johannes Calbo, Petrus Martinii, Ffrancis-
cus Garsie, Ffranciscus De la Foc, Michael Serrano, Johannes Nomdedeu, 
Guillelmus Macot, minor, et Ffranciscus Mur, omnes conventuales domus 
monasterii supradicti ad capitulum convocati, sono campane, ut moris est, 
et congregati intus domum capitularem monasterii supradicti, pro hiis spe-
cialiter peragendis, unanimes et concordes, ac, nemine discrepante, habitis 
prius super hiis diligenti colloquio, et tractatu ac delliberatione matura, de 
certa nostra scientia, atque gratis, confitemur et recognoscimus in veritate, 
vobis, venerabili Anthonio Riera, presbitero beneficiato in sede Valencie, 
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procuratori honorabilis et multum providi viri domini Petri de Comollis, 
subdiachoni domini nostre Pape, exequtoris ultime voluntatis rmi. patris 
et domini, domini magistri Ffrancisci Eximenes, bone memorie patriarche 
Jherosolimitani, presenti, acceptanti, et vestris: Quod de mandato ac ex 
provisione dicti domini nostri pape, per predicti domini Petri de Comollis 
litteras vobis nota, de et ex pecuniis per vos habitis et receptis, de preciis 
diversorum librorum dicti domini Patriarche, qui per vos ac venerabilem 
Raymundum Piquerii, canonicum dicte sedis, nomine dicti domini Petri de 
Comollis exequtoris, ac de sua voluntate venditi fuerunt, Valentie, pro exe-
qutione voluntatis eiusdem domini patriarche, dedistis et tradidistis nobis, 
voluntati nostre realiter numerando, decem libras monete regalium Valen-
cie, restantes in posse vestro de pecuniis supradictis.

Item, de libris dicti domini patriarche, in posse vestro extantibus et qui 
venditi non fuerunt, dedistis et tradisistis nobis, nosque a vobis habuimus 
atque recepimus, libros sequentes:

Primo, quendam librum cum cohopertis ligni viridis, alias croçeis, qui 
incipit: Primo de Christi incarnatione.

Item, quendam librum cum cohopertis viridis, quasi croçeis, in fine cuius 
est scriptum: Iste Primus est magistri Henrici de Gandauo, etc.

Item, quendam librum cum cohopertis nigris, qui incipit: Unguentarius.

Item, quendam librum cum cohopertis ligni rubeis, qui incipit: Queritur 
utrum ens.

Item, quendam sextum Decretalium satis pulchrum, qui finit in secundo 
corondello: solicitudinjs studio inten (sic).

Item, quendam librum in pergameneo, cum cohopertis rubeis, vocatum: 
Questiones magistri Johannis Scot.

Item, quendam librum, cum cohopertis ligni viridis, vocatum: Viso de 
gestis ultramarinis.

Item, quendam librum modicum, cum cohopertis nigris, qui incipit: 
Quoniam in omni opere.

Item, quasdam Decretales modicas, cum cohopertis rubeis, que finiunt in 
prima pagina textus addicientis.

Item, quendam librum, cum cohopertis rubeis, qui incipit: Circa primam 
distinctionem.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergameneis, qui incipit: Erit lux 
lune.

Item, quendam librum, cum cohopertis ligni nudis, de exemplis, qui inci-
pit: Quoniam plus mouent, etc.
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Item, unum modicum librum, cum cohopertis rubeis, de dictis Senece et 
aliis, qui incipit: Ecce rex tuus.

Item, quendam librum modicum, cum cohopertis rubeis, qui incipit: 
Quoniam misericordia.

Item, quendam librum vocatum: Logica venatoris, cum cohopertis viri-
dis, in papiro.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergamenis, ubi sunt diversi trac-
tatus.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergameneis, scriptum de diver-
sis litteris.

Item, quendam librum sermonum, cum cohopertis pergameneis, scrip-
tum de manu dicti domini patriarche.

Item, alium librum sermonum, scriptum manu dicti domini patriarche, 
intitulatum extra, hac littera: l.2.

Item, quendam librum, in pergameneo, qui incipit in rubro: Tractatus de 
civitate.

Item, quendam librum in pergameneo, intitulatum: Theologicum, de ma-
nu dicti domini patriarche.

Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 
vocatum: Memoriale vocabulorum per alfabetum, incipiente: A.Z.A.

Item, quosdam quaternos papiri, qui sunt tabule aliquorum librorum.
Item, quendam librum, cum cohopertis ligni nudis, qui incipit: Cuncte 

res dificiles.

Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 
qui est lectura super tertium sententiarum, et incipit: Queritur utrum natu-
ram humanam.

Item, aliquos quaternos sermonum, in papiro.
Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 

intitulatum ab extra: Ordinis.

Item, quendam quaternum, cum cohopertis pergameneis, de manu dicti 
domini patriarche.

Item, undecim libros modicos et modici valoris, quorum unus est tabula, 
et ceteri sunt de diversis materiis.

Item, quendam librum vocatum, Primum Scoti, sine cohopertis, qui finit 
in prima pagina: saltem.

Item, quendam librum Quartum Scoti, cum cohopertis nigris, qui finit in 
prima pagina: virtutem.
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Item, ultra premissos libros, tradidistis nobis quatuor libros subscriptos, 
qui reperti sunt inter libros dicti domini patriarche; et nos illos asserimus 
proprios esse dicti conventus:

Primus, scilicet, Primum Scoti, cum cohopertis de postibus nudis.
Item, librum vocatum Tabula philosophiae, cum cohopertis ligni nudis.
Item, librum, cum cohopertis ligni nudis, vocatum Petrus de Aquila, qui 

incipit: Samaritanus.

Item, quendam librum, qui est Postilla ad Romanos, cum cohopertis ligni 
nudis, et incipit: Carissimus frater, etc.

Item, habuimus a vobis quendam tecam ligneam de alber, laudatam in 
capitibus suis, in qua predicti et alii libri conservabuntur.

Ulterius, fatemur habere, ac in posse dicti conventus esse et remanere, de 
voluntate vestra, omnia illa bona mobilia, que inventa fuerunt in cella quam 
dictus dominus patriarcha habebat in monasterio supradicto, queque post 
mortem eiusdem, per succollectores camere apostolice inventariata fuerunt, 
ac in posse venerabilis fratris Figueres, tunc gardiani dicti conuentus, posita 
in comanda.

De et pro quibus peccunia atque libris, teca et aliis bonis mobilibus pre-
contentis, reputamus, non penitus satisfactos atque contentos plenarie, de et 
super actione ac juribus quibuscumque, quam et que pretenderemus ac di-
ceremus nos habere, nomine dicti conventus, in bonis et juribus dicti domini 
patriarche, idemque conventus haberet seu habeat, seu posset in futurum 
habere, causis, titulis, rationibus et juribus quibuscumque.

Quibus omnibus actioni et juribus ac petitionibus et demandis, jam mo-
tis et movendis, seu attentatis vel attentandis, moveri et fieri, in futurum, re-
quisicionibus et protestacionibus, factis et fiendis, tam verbo quam scriptis, 
ac scripturis, propositis seu aliis quibusvis actibus inde factis et fiendis, ex 
parte dicti conventus, contra bona et jura dicti domini patriarche ac dictum 
dominum Petrum de Comollis, seu vos ac alios detentatores illorum; que 
omnia nullius esse volumus eficacie seu virtutis renunciamus expresse, ac 
de certa nostra scientia de presenti. Et nihilominus absolvimus, quitamus et 
difinimus predictum honorabilem dominum Petrum de Comollis, exequto-
rem, vosque dictum Anthonium, procuratorem illius, ac dictum dominum 
Raymundum Piquerii, et alios, quorum interest vel intererit, bonaque omnia 
et jura sua et vestra ac exequtionis, premisse ab omni actione, questione, 
peticione, et demanda reali, personali et aliis quibuscumque, que, nomine 
et pro parte dicti conventus et nostri fieri possent, proponi, moveri seu ali-
quatenus intentari, premissis et aliis causis et rationibus quibuscumque. Et 
facientes inde eis et vobis ac exequtioni predicte, bonum et firmum finem 
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pactumque validum et solemne de veterius aliquid non petendo, ac ipsos et 
suos vel vos aut vestros, seu exequtionem predictam non inquietando vel 
conveniendo, modo aliquo, pro predictis nobis et nostris ac dicto conventui 
atque suis, super eis imponimus silentium sempiternum, sicut melius sanius 
et utilius dici possit, scribi, intelligi et cogitari ad commodum et salvamen-
tum vestri et vestrorum, ac eorum et suorum, et exequcionis predicte bo-
numque sanum et sincerum intellectum.

Demum autem, quia predictus dominus patriarcha mandavit in et cum 
dicta sua ultima voluntate, pro sui anima celebrari tres mille missas de re-
quiem ac de cruçe, de quibus restant etiam celebrari mille ducente sexaginta 
misse, graciose ac caritative promittimus quod ex dictis mille ducentis se-
xaginta missis restantibus, faciemus in dicto nostro conventu, ac per fratres 
eiusdem, medietatem celebrari illarum, videlicet octingentas septuaginta 
missas.

In quorum omnium fidem et testimonium premissorum, presens absolu-
cionis, apoçe et quitancie instrumentum vobis fieri volumus, per notarium 
succotentum.

Et ego, dictus Anthonius Riera, presens ad hec, acceptans premissa, pla-
cet mihi ac volo quod vos dicti gardianus atque conventus retineatis ac libe-
re retinere possitis bona mobilia adinventa in cella dicti domini patriarche, 
que dictus tunc gardianus receperat in comanda, quam comandam cance-
llari volo ac cancello serie cum presenti taliter quod exequtioni predicte, vel 
habentibus causam, ab ea prodesse, nec vobis obesse de cetero valeat ullo 
modo.

Quod est actum Valencie, tricesimaprima die mensis julii, anno a nativi-
tate Domini millesimo quadringentesimo tercio decimo.

Sig†num mei fratris Johannis Tuet, gardiani.
Sig†††na fratrum Johannis Massen, Petri Garsie, Bernardi Çanou, G. 

Montrava, Vincencii Marrades, Bernardi Selva, Nicolai Martorell, Juliani 
Gil, G. Macot, Ludovici Serra, Jacobi Mir, Ludovici Aznar, Ffrancisci Perit, 
Gabrielis Stanyals, Jacobi Dominici, Guillelmi Magistri, Ffrancisci Nadal, 
Ffrancisci Linares, Ffrancisci Riquer, Nicolai Soler, Pauli Sobira, Raymun-
di Dalmau, Martini Galopi, Restannii Legerii, Guillelmi Galter, Johannis 
Amormeguia, Petri Aranyola, Jacobi Ramoneda, Johannis Calbo, Petri 
Martinii, Ffrancisci Garsie, Ffrancisci de la Foç, Michaelis Serrano, Johan-
nis Nomdedeu, G. Macot et Ffrancisci Mur conventualium.

Sig†num mei Anthonii Riera, predictorum, qui hec concedimus et firma-
mus.
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Testes inde sunt discretus Anthonius Messegueri, presbiter beneficiatus 
in ecclesia ville Denie, diocesis, et Michael Natalis, bombardinus, vicinus 
Valencie.

[Altra mà] Sig†num Ludovici Ferrarii, regia auctoritate notarii publi-
ci Valencie. Qui premissis interfuit, eaque per alium scribi fecit, et clausit, 
loco, die et anno prefixis cum rasis et correctis in lineis prima, ubi videtur 
et singuli; VIII, ubi habetur venditi fuerunt; XVI, ubi scribitur conventus 
posita in comanda, ac XL, ubi dicitur Petri Aranyola; et cum supraposito in 
XXIII linea, ubi aspicitur tabula.

[Document publicat per Atanasio López, OFM en “Datos para la bio-
grafía de Fr. Francisco Eximenis, Patriarca de Jerusalén”. AIA, II. 1914. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / 
Diputació de Girona. 1991, p. 173-182 (175-180)].

5-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 3319, nº 9.

[Referència antiga: Franciscanos de Valencia. Sala 6ª. Calaix 241]. En el 
dors hi han aquestes paraules: Apoce facta per fratre Bartholomeo Borraç 
de j libre i amb llapis: Franciscanos Menores, 1413.-P.=C. 241.

València, 8 d’agost de 1413.
Fra Bertomeu Borràs, OFM, reconeix haver rebut el llibre segon de les 

Sentències, escrit per Francesc de Mayronis, OFM, que ell havia prestat a fra 
Francesc Eiximenis, OFM en vida seua.

Noverint universi, quod ego frater Bartholomeus Borraç, magister in 
sacra pagina de ordine fratrum minorum Valentie, scienter confiteor et in 
veritate recognosco vobis Anthonio Riera, presbitero beneficiato in sede Va-
lentie, procuratori honorabilis Petri de Comollis, subdiachoni domini nostri 
pape et canonici dicte sedis, manumissoris ultimi testamenti reverendissimi 
in Xpo. patris et domini magistri Ffrancisci Eximenet, patriarche jherosoli-
mitani defuncti, absenti, presenti et vestris, quod dedistis et realiter tradidis-
tis mihi quemdam librum per[ga] meneum scriptum, cum cohopertis albis, 
vocatum magistri Ffrancisci de Mayronis super secundum Sententiarum; 
quem librum dicto magistro Ffrancisco Eximenet, dum in humanis vivebat, 
sibi acomodavi. Qui quidem liber in prima pagina incipit: Circa principium 
secundi libri Sententiarum, et finit secundum corundellum: est prior et non 
est hic; quem librum inveni esse meum.

Et quia hec est rei veritas, renuncio scienter omni exceptioni predicti libri 
per me a vobis non habiti et non recepti, ut predicitur, et doli. In cuius rei 
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testimonium facimus vobis fieri per notarium infrascriptum presens apoce 
instrumentum.

Quod est actum Valentie, octava die Augusti, anno a nativitate Domini 
Mº CCCCº tercio decimo.

Sig†num Ffratris Bartholomei Borraç predicti, qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei sunt ffrater Johannes Ripoll et ffrater Johannes de Car-

dona, Fratrum Minorum, Valentie degentes.
Sig†num mei Ffrancisci Riera, regia autoritate notarii publici Valentie, 

qui predictis interfui, eaque scripsi et clausi, loco, die et anno predictis.
[Document publicat per Atanasio López, OFM en “Datos para la bio-

grafía de Fr. Francisco Eximenis, Patriarca de Jerusalén”. AIA, II. 1914. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / 
Diputació de Girona. 1991, p. 173-182 (174-175)].

6-AHN. Sección Clero Secular-Regular. Carpeta 3319, nº 10.

[Referència antiga: Franciscanos de Valencia. Sala 6ª. Calaix 241]. En 
el dors hi han aquestes paraules: Apoce de ffrate Nicolau Martorell; i amb 
llapis: Francis. Valª, 1415.-P.=C. 241.

València, 11 de juliol de 1414.
Fr. Nicolau Martorell, OFM, manifesta que Antoni Riera li ha donat dos 

llibres que ell havia prestat a Fr. Francesc Eiximenis en vida seua.

Noverint universi, quod ego ffrater Nicholaus Martorell, de ordine fra-
trum minorum Valentie, scienter confiteor et in veritate recognosco vobis 
Anthonio Riera, presbitero beneficiato in sede Valencie, procuratori hono-
rabilis Petri de Comollis, subdiachoni domini nostri pape, manumissoris et 
executoris ultimi testamenti reverendissimi in Xro. patris et domini magistri 
Ffrancisci Eximeneç, patriarche jherosolomitani, absenti et presenti et ves-
tris, quod dedistis et realiter tradidistis michi, ad meam voluntatem, duos 
libros, unum vero cuius erat cohopertum cum cohopertis viridis, et in fine 
dicti libri erat scriptum: Tractatus de cotidiana horationis contradictione; 
secundus vero liber erat cohopertum cum cohopertis viridis, qui vocatur Su-
ma de matrimonio, qui incipit: Plurimorum scribendum gratis. Quos libros 
ego acomodavi dicto reverendo domino magistro Ffrancisco Eximeneç, 
dum vivebat. Et quia hec est rei veritas renuntio scienter omni exceptioni 
predictorum librorum, per me a vobis non habitorum et non receptorum, 
ut predicitur, et doli.
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In cuius rei testimonium facimus vobis fieri, per notarium infrascriptum, 
presens apoce instrumentum, quod est actum Valentie, undecima die julii, 
anno a nativitate Domini millessimo CCCCº quatuordecimo.

Sig†num ffratris Nicholay Martorell predicti, qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei sunt ffrater Petrus Garcia, magister in sacra pagina, et 

ffrater Jacobus Mir, vicarius monasterii ffratrum minorum Valentie.
Sig†num mei Francisci Riera, regia auctoritate notarii publici Valentie, 

qui predictis interfui eaque scripsi et clausi, loco, die et anno prefixis.
[Document publicat per Atanasio López, OFM en “Datos para la bio-

grafía de Fr. Francisco Eximenis, Patriarca de Jerusalén”. AIA, II. 1914. 
Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / 
Diputació de Girona. 1991, p. 173-182 (181-182)].

B) Arxiu Capitular de Barcelona

1-ACB. Cisma d’Occident. Documents en paper 120.

València, 1 de març de 1391.
Fra Ramon Esperandéu, OFM, procurador dels franciscans de l’eremitori 

de la Vall de Xelva, confessa haver rebut de Gil Sánchez de Montalbán, en 
tant que procurador i per manament del cardenal Pedro de Luna, dotze 
florins d’or d’Aragó, que l’esmentat cardenal havia concedit a aquella co-
munitat a precs de mestre Francesc Eiximenis.

Yo, frare R[amon] Esperandéu, del orde dels frares menors, axí com a 
procurador dels frares menors del her[e] mitori de la Vall de Xelva, atorch e 
regonech a vós, mossèn Gil Sánchez de Monte Albo,[pabo] rde de Sogorp e 
cannonge de València, axí com a procurador de mossèn lo cardenal de Lu-
na, que m’avets dats dotze florins d’or, los quals lo dit mossèn lo cardenal, a 
pregàries de maestre Francesch Eximíniz, vos ha manat donar per provesió 
dels dits frares de Xelva. Et com axí és lo fet de la veritat, faz-vos aquest 
present albarà, escrit de ma mà ab lo meu segell.

Quod est actum Valentie, prima die mensis marcii anno Domini MCC-
CXC primo.

[Document publicat per Josep Perarnau en “Documents i precisions en-
torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 207].

2-ACB. Cisma d’Occident. Documents en pergamí 295.

València, 18 de juliol de 1398.
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Fra Francesc Eiximenis, framenor i mestre en teologia, reconeix davant 
notari i testimonis haver rebut de Pere Comuel, procurador actuant en nom 
de Benet XIII, cinquanta florins d’or d’Aragó.

Noverint universi, quod ego frater Ffranciscus Eximénez, ordinis sancti 
Ffrancisci, in sacra pagina magister, scienter confiteor et in veritate recog-
nosco vobis, honorabili viro domino Petro Comollis, canonico valentino, 
sanctissimi domini nostri Benedicti pape XIII procuratori, quod dedistis et 
solvistis michi, voluntati mee numerando, quinquaginta florenos auri com-
munes de Aragonia, quos dictus sanctissimus dominus noster papa michi 
cum littera vobis missa iussit generose dare. Et quia rey veritas sic est, re-
nuncio scienter omni excepcioni dicte monete non numerate et a vobis dicto 
nomine non habite et non recepte racione predicta et doli. In cuius testimo-
nium facio vobis fieri per notarium infrascriptum presens apoce instrumen-
tum.

Quod est actum Valentie, decima octava mensis Julii anno a nativitate 
Domini mº trecentessimo nonagessimo octavo. Sig†num fratris Francisci 
Eximénez predicti, qui hec concedo et firmo.

Testes huius rey sunt discretus Franciscus Ferri, notarius, civis, et Petrus 
Pujades, sartor, nephitus, comorans Valentie.

Sig†num mei, Andree Pasquasii, auctoritate regia notarii publici Valentie 
et per totam terram et dominacionem serenissimi principis domini regis 
Aragonum, qui predictis interfui, eaque scripsi et clausi loco, die et anno 
prefixis.

[Document publicat per Josep Perarnau en “Documents i precisions en-
torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 208].

3-ACB. Cisma d’Occident. Documents en paper 166, f. 2r.

València (?), després del 20 de maig de 1401.
Un personatge desconegut presenta a Berenguer Ribalta, prior de santa 

Anna de Barcelona i sots-col·lector dels drets de la Cambra apostòlica al 
bisbat de València, uns comptes, en els quals consten les despeses de copiar, 
il·luminar i lligar un o dos llibres de Francesc Eiximenis.

Aço dejús scrit me deu mossènyer lo prior de Sancta Anna.
……………..
Ítem me deu, que doní açò a·n Jacme Gil, prevere, per fer-li scriure ací I 

llibre apel·lat De Vita Christi, X lliures.
Ítem me deu més, los quals doní ací ha frare Miquel d’Aroles per pagar 

ha compliment de scriure lo Libre de les Dones, XXXVIII sous, VI diners; e 
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per il·luminar lo dit libre, XXII sous; e per ligar lo dit libre XVIII sous: IIII 
lliures, VIII sous, VI diners.

[Document publicat per Josep Perarnau en “Documents i precisions en-
torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 208-209].

4-ACB. Cisma d’Occident. Documents en paper 957.

Barcelona, 11 d’agost de 1405.
Pere Regasol comunica a Francesc Climent, tresorer papal de Benet XIII, 

notícies sobre diners i llibres tramesos a la cúria pontifícia i confessa no ha-
ver trobat entre els béns relictes del bisbe de Tarassona, Berenguer Ribalta, 
el llibre “De devotione” de mestre Francesc Eiximenis, demanat personal-
ment pel papa.

Reverendissime pater et domine mundi metuendissime, omni recomen-
dacione premissa. Vestre reverende paternitati per presentes intimo quod 
pridie ego afligebat[ur] febre quartana, quia terciana conversa est in quar-
tanam; et dominus Franciscus de Blanis misit eidem dominacioni duas li-
teras cambiorum, unam scilicet factam per Andream de Patzi de duobus 
mille florenis de Florencia ad racionem XV solidorum pro quolibet, quos 
complere debet dominationi vestre Franciscus de Bardi; et aliam factam per 
Anthonium de Cutxo, de mille quingentis scutis, quos eidem dominatio-
ni complere debet Iohanellus de Iohanni; et pro unoquoque ipsorum solvi 
XVII solidos, V denarios et obolum; quorum cambiorum mitto dominationi 
vestre presentibus interclusas secundas litteras; et predicta cambia fuerunt 
facta de peccuniis subsidii.

Item, reverende pater et domine mundi, VI die huius mensis, de mandato 
domini Francisci de Blanis tradidi domino Dominico Ram, officiali Cesa-
rauguste, III milia CCLVII scutos et CCC florenos de Florentia, quos eme-
ram ad rationem XV solidorum et unius denarii; de quibus scutis fuerunt ex 
peccuniis subsidii II milia DCCXLVII scuti; residui DXV, una cum florenis 
fuerunt de iuribus camere; de quibus omnibus, una cum aliis cambiis et 
libris subscriptis, iuxta memoriale ipsorum in presenti intercluso, placeat 
vestre dominationi mittere mihi quitantiam.

Item, reverende pater et domine, mitto vestre dominationi per presen-
tium latorem, qui vocatur Petrus Ferrarii, decretorum doctor, quem pla-
ceat eidem dominationi habere recomendatum, quatuor libros qui fuerunt 
domini tirasonensis, videlicet Sumam de virtutibus, unum librum parvum 
De forma noviciorum, et alium parvum De propietatibus rerum, et alium 
librum continentem plures questiones iuridicas per a b c; nescio si iste est 
quem dominatio vestra petit, quia non inveni alium; de aliis duobus, quos 
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dominatio vestra petit, scilicet, Super IIIIº Sententiarum, unus est, quem 
fecit beatus Thomas, nescio si istum vultis et sic placeat vobis scribere; de 
Exercitatorio mentis non inveni ipsum. Dominus noster mandavit mihi cum 
sua littera ut mitterem sanctitati sue unum librum intitulatum De devotio-
ne, editum a magistro Francisco Eximini, quem dominus Franciscus de Bla-
nis nec ego invenire potuimus inter libros dicti domini tirassonensis; quare, 
placeat dominationi vestre excusare me cum sua sanctitate.

Bene credo quod dominatio vestra scit quod dominus Guillelmus Carbo-
nelli habuit totalem possessionem de sua prebenda et hodie similiter Petrus 
Pujades de sua. Et mandet mihi vestra reverenda paternitas queque sibi gra-
ta recomendando me humiliter eidem.

Scriptum Barchinone XI die Augusti[11-08-1405] per famulum quater-
narium et vestre dominationis servitorem,

Petrus Regassol
[Verso Reverindissimo in Christo patro et domino mundo metuendissi-

mo, domino ffratro episcopo minoricensi et administratori tirasonensi do-
mini nostri pape thesaurario.

Petrus Regaçol.
Ultima augusti 1405].
[Document publicat per Josep Perarnau en “Documents i precisions en-

torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 209-211].

C) Arxiu de la Catedral de València

1-ACV. Lligall 3676.

València, 31 de juliol de 1413.
Els frares del convent de Sant Francesc de València, testifiquen haver 

rebut alguns llibres i béns que pertangueren a Fr. Francesc Eximenis, i 
s’obliguen a dir una certa quantitat de misses per la seua ànima.

Die lunis.XXXI. julii anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº.XIIIº.
Noverint universi et singuli quod, nos fratres Joannes Tuet, magister in 

sacra theologia, gardianus domus seu monasterii fratrum minorum civita-
tis Valencie, ordinis beati Francisci, Johannes Massen, Petrus Garsie, Ber-
nardus Çanou, et Guillelmus Montrava in dicta sacra theologia magistri, 
Vincencius Marrades, Bernardus Selva, Nicolaus Martorell, Julianus Gil, 
lector, Guillelmus Macot, major, Ludovicus Serra, Jacobus Mir, vicarius, 
Ludovicus Aznar, Ffranciscus Perit, Gabriel Stanyals, Jacobus Dominici, 
Guillelmus Magistri, Ffranciscus Nadal, Ffranciscus Linares, Ffranciscus 
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Riquer, Nicolaus Soler, Paulus Sobira, Raymundus Dalmau, Martinus Ga-
lopi, Rastanius Legeri, Guillelmus Galteri, Johannes Amormeguia, Petrus 
Aranyola, Jacobus Ramoneda, Johannes Calbo, Petrus Martinii, Ffrancis-
cus Garsie, Ffranciscus De la Foc, Michael Serrano, Johannes Nomdedeu, 
Guillelmus Macot, minor, et Ffranciscus Mur, omnes conventuales domus 
monasterii supradicti ad capitulum convocati, sono campane, ut moris est, 
et congregati intus domum capitularem monasterii supradicti, pro hiis spe-
cialiter peragendis, unanimes et concordes, ac, nemine discrepante, habitis 
prius super hiis diligenti colloquio, et tractatu ac delliberatione matura, de 
certa nostra scientia, atque gratis, confitemur et recognoscimus in veritate, 
vobis, venerabili Anthonio Riera, presbitero beneficiato in sede Valencie, 
procuratori honorabilis et multum providi viri domini Petri de Comollis, 
subdiachoni domini nostre Pape, exequtoris ultime voluntatis rmi. patris 
et domini, domini magistri Ffrancisci Eximenes, bone memorie patriarche 
jherosolimitani, presenti, acceptanti, et vestris: Quod de mandato ac ex 
provisione dicti domini nostri Pape, per predicti domini Petri de Comollis 
litteras vobis nota, de et ex pecuniis per vos habitis et receptis, de preciis 
diversorum librorum dicti domini Patriarche, qui per vos ac venerabilem 
Raymundum Piquerii, canonicum dicte sedis, nomine dicti domini Petri de 
Comollis exequtoris, ac de sua voluntate venditi fuerunt, Valentie, pro exe-
qutione voluntatis eiusdem domini patriarche, dedistis et tradidistis nobis, 
voluntati nostre realiter numerando, decem libras monete regalium Valen-
cie, restantes in posse vestro de pecuniis supradictis.

Item, de libris dicti domini patriarche, in posse vestro extantibus et qui 
venditi non fuerunt, dedistis et tradidistis nobis, nosque a vobis habuimus 
atque recepimus, libros sequentes:

Primo, quendam librum cum cohopertis ligni viridis, alias croçeis, qui 
incipit: Primo de Christi incarnatione.

Item, quendam librum cum cohopertis viridis, quasi croçeis, in fine cuius 
est scriptum: Iste Primus est magistri Henrici de Gandauo, etc.

Item, quendam librum cum cohopertis nigris, qui incipit: Unguentarius.

Item, quendam librum cum cohopertis ligni rubeis, qui incipit: Queritur 
utrum ens.

Item, quendam sextum Decretalium satis pulchrum, qui finit in secundo 
corondello: solicitudinjs studio inten (sic).

Item, quendam librum in pergameneo, cum cohopertis rubeis, vocatum: 
Questiones magistri Johannis Scot.

Item, quendam librum, cum cohopertis ligni viridis, vocatum: Viso de 
gestis ultramarinis.
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Item, quendam librum modicum, cum cohopertis nigris, qui incipit: 
Quoniam in omni opere.

Item, quasdam Decretales modicas, cum cohopertis rubeis, que finiunt in 
prima pagina textus addicientis.

Item, quendam librum, cum cohopertis rubeis, qui incipit: Circa primam 
distinctionem.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergameneis, qui incipit: Erit lux 
lune.

Item, quendam librum, cum cohopertis ligni nudis, de exemplis, qui inci-
pit: Quoniam plus mouent, etc.

Item, unum modicum librum, cum cohopertis rubeis, de dictis Senece et 
aliis, qui incipit: Ecce rex tuus.

Item, quendam librum modicum, cum cohopertis rubeis, qui incipit: 
Quoniam misericordia.

Item, quendam librum vocatum: Logica venatoris, cum cohopertis viri-
dis, in papiro.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergamenis, ubi sunt diversi trac-
tatus.

Item, quendam librum, cum cohopertis pergameneis, scriptum de diver-
sis litteris.

Item, quendam librum sermonum, cum cohopertis pergameneis, scrip-
tum de manu dicti domini patriarche.

Item, alium librum sermonum, scriptum manu dicti domini Patriarche, 
intitulatum extra, hac littera: l.2.

Item, quendam librum, in pergameneo, qui incipit in rubro: Tractatus de 
civitate.

Item, quendam librum in pergameneo, intitulatum: Theologicum, de ma-
nu dicti domini patriarche.

Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 
vocatum: Memoriale vocabulorum per alfabetum, incipiente: A.Z.A.

Item, quosdam quaternos papiri, qui sunt tabule aliquorum librorum.
Item, quendam librum, cum cohopertis ligni nudis, qui incipit: Cuncte 

res dificiles.

Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 
qui est lectura super tertium sententiarum, et incipit: Queritur utrum natu-
ram humanam.

Item, aliquos quaternos sermonum, in papiro.
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Item, quendam librum, scriptum in papiro, cum cohopertis pergameneis, 
intitulatum ab extra: Ordinis.

Item, quendam quaternum, cum cohopertis pergameneis, de manu dicti 
domini patriarche.

Item, undecim libros modicos et modici valoris, quorum unus est tabula, 
et ceteri sunt de diversis materiis.

Item, quendam librum vocatum, Primum Scoti, sine cohopertis, qui finit 
in prima pagina: saltem.

Item, quendam librum Quartum Scoti, cum cohopertis nigris, qui finit in 
prima pagina: virtutem.

Item, ultra premissos libros, tradidistis nobis quatuor libros subscriptos, 
qui reperti sunt inter libros dicti domini patriarche; et nos illos asserimus 
proprios esse dicti conventus:

Primus, scilicet, Primum Scoti, cum cohopertis de postibus nudis.
Item, librum vocatum Tabula philosophiae, cum cohopertis ligni nudis.
Item, librum, cum cohopertis ligni nudis, vocatum Petrus de Aquila, qui 

incipit: Samaritanus.

Item, quendam librum, qui est Postilla ad Romanos, cum cohopertis ligni 
nudis, et incipit: Carissimus frater, etc.

Item, habuimus a vobis quendam tecam ligneam de alber, laudatam in 
capitibus suis, in qua predicti et alii libri conservabuntur.

Ulterius, fatemur habere, ac in posse dicti conventus esse et remanere, de 
voluntate vestra, omnia illa bona mobilia, que inventa fuerunt in cella quam 
dictus dominus patriarcha habebat in monasterio supradicto, queque post 
mortem eiusdem, per succollectores camere apostolice inventariata fuerunt, 
ac in posse venerabilis fratris Figueres, tunc gardiani dicti conuentus, posita 
in comanda.

De et pro quibus peccunia atque libris, teca et aliis bonis mobilibus pre-
contentis, reputamus, non penitus satisfactos atque contentos plenarie, de et 
super actione ac juribus quibuscumque, quam et que pretenderemus ac di-
ceremus nos habere, nomine dicti conventus, in bonis et juribus dicti domini 
patriarche, idemque conventus haberet seu habeat, seu posset in futurum 
habere, causis, titulis, rationibus et juribus quibuscumque.

Quibus omnibus actioni et juribus ac petitionibus et demandis, jam mo-
tis et movendis, seu attentatis vel attentandis, moveri et fieri, in futurum, re-
quisicionibus et protestacionibus, factis et fiendis, tam verbo quan scriptis, 
ac scripturis, propositis seu aliis quibusvis actibus inde factis et fiendis, ex 
parte dicti conventus, contra bona et jura dicti domini patriarche ac dictum 
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dominum Petrum de Comollis, seu vos ac alios detentatores illorum; que 
omnia nullius esse volumus eficacie seu virtutis renunciamus expresse, ac 
de certa nostra scientia de presenti. Et nihilominus absolvimus, quitamus et 
difinimus predictum honorabilem dominum Petrum de Comollis, exequto-
rem, vosque dictum Anthonium, procuratorem illius, ac dictum dominum 
Raymundum Piquerii, et alios, quorum interest vel intererit, bonaque omnia 
et jura sua et vestra ac exequtionis, premisse ab omni actione, questione, 
peticione, et demanda reali, personali et aliis quibuscumque, que, nomine 
et pro parte dicti conventus et nostri fieri possent, proponi, moveri seu ali-
quatenus intentari, premissis et aliis causis et rationibus quibuscumque. Et 
facientes inde eis et vobis ac exequtioni predicte, bonum et firmum finem 
pactumque validum et solemne de veterius aliquid non petendo, ac ipsos et 
suos vel vos aut vestros, seu exequtionem predictam non inquietando vel 
conveniendo, modo aliquo, pro predictis nobis et nostris ac dicto conventui 
atque suis, super eis imponimus silentium sempiternum, sicut melius sanius 
et utilius dici possit, scribi, intelligi et cogitari ad commodum et salvamen-
tum vestri et vestrorum, ac eorum et suorum, et exequcionis predicte bo-
numque sanum et sincerum intellectum.

Demum autem, quia predictus dominus patriarcha mandavit in et cum 
dicta sua ultima voluntate, pro sui anima celebrari tres mille missas de re-
quiem ac de cruçe, de quibus restant etiam celebrari mille ducente sexaginta 
misse, graciose ac caritative promittimus quod ex dictis mille ducentis se-
xaginta missis restantibus, faciemus in dicto nostro conventu, ac per fratres 
eiusdem, medietatem celebrari illarum, videlicet octingentas septuaginta 
missas.

In quorum omnium fidem et testimonium premissorum, presens absolu-
cionis, apoçe et quitancie instrumentum vobis fieri volumus, per notarium 
succotentum.

Et ego, dictus Anthonius Riera, presens ad hec, acceptans premissa, pla-
cet mihi ac volo quod vos dicti gardianus atque conventus retineatis ac libe-
re retinere possitis bona mobilia adinventa in cella dicti domini patriarche, 
que dictus tunc gardianus receperat in comanda, quam comandam cance-
llari volo ac cancello serie cum presenti taliter quod exequtioni predicte, vel 
habentibus causam, ab ea prodesse, nec vobis obesse de cetero valeat ullo 
modo.

Quod est actum Valencie, tricesimaprima die mensis julii, anno a nativi-
tate Domini millesimo quadringentesimo tercio decimo.

Sig†num mei fratris Johannis Tuet, gardiani.
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Sig†††na fratrum Johannis Massen, Petri Garsie, Bernardi Çanou, G. 
Montrava, Vincencii Marrades, Bernardi Selva, Nicolai Martorell, Juliani 
Gil, G. Macot, Ludovici Serra, Jacobi Mir, Ludovici Aznar, Ffrancisci Perit, 
Gabrielis Stanyals, Jacobi Dominici, Guillelmi Magistri, Ffrancisci Nadal, 
Ffrancisci Linares, Ffrancisci Riquer, Nicolai Soler, Pauli Sobira, Raymun-
di Dalmau, Martini Galopi, Restannii Legerii, Guillelmi Galter, Johannis 
Amormeguia, Petri Aranyola, Jacobi Ramoneda, Johannis Calbo, Petri 
Martinii, Ffrancisci Garsie, Ffrancisci de la Foç, Michaelis Serrano, Johan-
nis Nomdedeu, G. Macot et Ffrancisci Mur conventualium.

Sig†num mei Anthonii Riera, predictorum, qui hec concedimus et firma-
mus.

Testes inde sunt discretus Anthonius Messegueri, presbiter beneficiatus 
in ecclesia ville Denie, diocesis, et Michael Natalis, bombardinus, vicinus 
Valencie.

[Document resumit per Josep Sanchis Sivera.[Inventari de la Bibliote-
ca de F. Eiximenis] “Bibliografía valenciana medieval”. Anales del Centro 
de Cultura Valenciana, III. 1930. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. 
Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 183-4].

2-ACV. Lligall 3677.

València, 19 de febrer de 1415.
Document emès per Pere de Comuel a Antoni Riera per a la liquidació 

de l’herència de Francesc Eiximenis.

Die martis.XIX. februarii anni predicti.Mº.CCCCº.XVº.
Diffinicio Anthonii Riera, presbiteri.
Honorabilis vir dominus Petrus de Comolhis, subdiaconus dominis nostri 

pape, archidiaconus Segobricensis ac canonicus Valentinensis ecclesiarum, 
exequtor ultime voluntatis reverendissimi patris domini Ffrancisci Exime-
niz, patriarche Jherosolimitani bone memorie, per dictum dominum patriar-
cham relictus in suo ultimo testamento, et ad hoc eciam auctoritate aposto-
lica deputatus, confessus fuit et recognovit in veritate venerabili Anthonio 
Riera, presbytero beneficiato in sede Valencie, procuratori deputato per eum 
simul cum venerabili Raymundo Piqueri, canonico et subsacrista sedis pre-
dicte, imo ad distractionem, venditionem et exequtionem[bonorum] atque 
librorum atque bonorum que dictus dominus patriarcha tenebat in civitate 
Valencie, presenti et acceptanti, etc., quod de procuratione hujusmodi ac 
tota administratione per eum facta vigore ejusdem dedit sibi bonum verum 
et legalem compotum ac rationem integram atque claram, ita quod exhibito 
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per eum inventario per eum et dictum Raymundum facto de libris ac bonis 
omnibus que dictus dominus patriarcha habebat in dicta civitate Valencie, 
recepto manu notarii publici et almoneta inde sequta, ac viso compoto inde 
formato de receptis, distributionibus atque datis, eoque discusso semel et 
pluries diligenter, est in veritate repertum quod inventarium supradictum 
duas bonorum species continebat precise, videlicet libros et modicas raubas 
dimissas per dictum dominum patriarcham in quadam camera quam tene-
bat in monasterio fratrum minorum Valencie. Quequidem raube in viam 
commende erant in posse gardiani monasterii supradicti.

Et de dictis raubis et libris per dictum Anthonium fuit facta sequens 
discussio. Primo enim raubas predictas de mandato et ex provisione dic-
ti domini Petri jamdictus Anthonius dimisit conventui dictorum fratrum 
minorum Valencie. De libris vero contentis in inventario supradicto dictus 
Anthonius, de mandato dicti domini Petri, transmisit et dedit domino nos-
tro pape quindecim libros, scilicet:

1-Alvarum De planctu ecclesie.

2-Unum parvulum librum contra Sarracenos.
3-Unum alium De causa immediata ecclesiastice potestatis.

4-Unum volumen in quo sunt multi tractatus juris.
5-Item librum vocatum magistri Rogeri Lectura Decreti, et magistri Tho-

me Anglici Bonciquon.
6-Item scriptum super libros Animalium Aristotelis.
7-Item Postillam super Actibus apostolorum.
8-Item Postillam super Ecclesiastes.
9-Item librum De operationibus occultis nature.

10-Item Logicam Ocham.
11-Item Phisicam Ocham.
12-Item scriptum Priorum Aristotelis et De geometria.
13-Item Breviloquium ystoriale fratris Bernardi de Deo.
14-Item Lecturam Missae.
15-Item unum tractatum de geometria.
Item dedit dictus Anthonius conventui fratrum minorum Valencie, de 

mandato dicti domini Petri, tot libros quot dictus dominus Petrus dederat 
conventui minorum Gerundi, scilicet triginta unum expressos in apoca inde 
facta et ostensa.

Item de mandato dicti domini[nostri] Petri dedit et in parte restituit non-
nullis religiosis et clericis secularibus decem octo libros.
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Item transmisit dicto domino Petro quatuor libros quos dedit conventui 
minorum ylerdensi, et etiam transmisit sibi unum missale.

Item transmisit et dedit dicto domino Petro.
16-Nicolaum de Lira in duobus voluminibus.
17-et Decretum.
Quos libros dictus dominus patriarcha dimisit eidem domino Petro in 

suo ultimo testamento. Restantes autem libri omnes contenti in dicto in-
ventario, exceptis septem de quibus infra fit mentio, fuerunt venditi, et ex 
ac pro eis et preciis illorum recepit dictus Anthonius trescentas duas libras 
undecim solidos septem denarios. De quibus dictus Anthonius solvit do-
mino Petro Peregrini, canonico dicte sedis, succollectori jurium apostolice 
Camere, pro consimili quantitate quam exsolvit venerabili Johanni Bayona 
mercatori, qui illam exsolvit pro dicto domino patriarcha et pro nonnullis 
expensis factis pro eo, sexaginta tres libras quinque solidos quatuor dena-
rios, ut ostendit per apocas.

Item de mandato dicti domini Petri dedit fratri Raymundo Peçonada 
socio et pro serviciis que fecerat dicto domino patriarche, ut inde mostravit 
per apocas, undecim libras.

Item predicto Johanni Bayona quos mutuavit dicto domino patriarche, 
ut ostendit per apocam, quinque libras decem solidos.

Item dedit dicto domino Petro, ut ipse confessus est, centum quadraginta 
sex libras decem novem solidos undecim denarios.

Item dedit nonnullis presbiteris pro cantare missarum quas celebrarunt 
ex illis quos dictus dominus patriarcha in et cum dicto suo testamento vo-
luit celebrari quinquaginta septem solidos.

Item dicto conventui fratrum minorum Valencie pro cantare missarum 
quas celebrarunt ex predictis decem libris ut hoc de missis mostravit per 
apocas.

Item et demum exsolvit pro nonnullis minutis expensis tangentibus exe-
qucionem et venditionem dictorum librorum ut pote bastaxiis custoribus et 
notariis ac aliis octo libras unuum solidum septem denarios.

Quequidem date et expense summam universalem recipiunt trescenta-
rum duarum librarum sex solidorum decem denariorum.

Omnibus equiparatis cum dicta universali recepta seu precio dictorum li-
brorum haberet refundere ad complementum finale quatuor solidos novem 
denarios quas et quos statim dictus dominus Petrus recipit a dicto Anthonio 
numerando simul cum septem libris qui in posse dicti Anthonii restabant 
finaliter, et sunt inferius nominati, sicque nil restat aut remanet in posse dicti 
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Anthonii nec etiam jamdicti R[aymundi] Piqueri ex omnibus libris et bonis 
predictis, sed est et remanet equalem compotum etc.

Ut hec omnia per inspectionem dicti compoti veris cautelis et legitimis 
averati notorie satis constat quod compotum cum cautelis omnibus facien-
tibus pro eodem dictus dominus Petrus habuit et retinuit penes se idcirco 
absolvit et quitavit dictos Raymundum Piqueri et Anthonium Riera et suos 
ac omnia bona et jura sua ab omni actione et demanda etc. Et faciens super 
hiis bonum et firmum finem ac pactum de ulterius aliquid non petendo etc. 
dictus dominus Petrus imposuit sibi et suis super hiis silentium etc. volens 
quod de hiis fiant unum et plura instrumenta etc.

Testes sunt honorabiles Salvatos de Aquis, canonicus et prepositus yler-
densis, Bartholomeus Bajuli, canonicus barchinonensis, et G. Petri, precen-
tor ecclesie collegiate ville de Oriola.

Prefati autem VII libri sunt isti.
[Document publicat per Jacques Monfrin. “La Biliothèque de Francesc 

Eiximenis (1409)”. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XXIX. 
1967. Reimprès a Williman, Daniel. “Bibliothèques ecclésiastiques au temps 
de la papauté d’Avignon, I”. Documents, études et répertoires publiés par 
l’Institut de Recherche d’Histoire des Textes, 23, 1. Paris. 1980. Dins D.A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació 
de Girona. 1991, p. 241-287 (277-279)].

3-ACV. Lligall 3677.

València, 5 de juny de 1415.
Rebut emès per Pascasi del Pi, OFM, advocat dels franciscans del con-

vent de Girona, per 24 volums del llegat de Francesc Eiximenis.

Dicta die mercurii quinta junii anni predicti.Mº.CCCCº.XVº.
Sit omnibus notum quod ego frater Paschasius de Pinu, magister in sacra 

theologia, ordinis minorum, procurator ordinis supradicti et singulorum 
conventuum eiusdem, etiam ad subscripta habens speciale posse et facul-
tatem plenariam michi datam per venerabiles et religiosos gardianum con-
ventuum et fratres domus civitatis Girunde ordinis supradicti, cum eorum 
littera speciali ipsorum sigillo in dorso aposito communita, scripta Girunde 
vicesima nona die mensis aprilis proxime preteriti quam vobis pro vestri 
cautela dimito et trado de certa nostri scientia dicta nomine, confiteor et 
recognosco in veritate vobis honorabili multumque provido viro domino 
Petro de Comolhis, subdiacono domini nostri pape, exequtori ultimi tes-
tamenti reverendissimi patris et domini magistri Ffrancisci Eximeniz, pa-
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triarche jherosolimitani bone memorie, licet absenti corporis quod dedistis 
et tradistis michi egoque a vobis recepi et habui nomine dictorum gardiani, 
conventus et fratrum Girunde tres libros seu tria volumina sermonum do-
minicalium ordinatorum per dictum magistrum Franciscum in pergameno 
scripta ac cohoperta cum cohopertis ligneis, desuper aposita aluta coloris 
rubei, que dictus magister Franciscus prefatis conventui atque fratribus dic-
te civitatis Girunde in dicto suo testamento dimisit.

1-Quorum voluminum primum est de Sermonibus Epistolarum, et inci-
pit in prima sui pagina in nigro Hora est jam.

2-Secundum volumen est prima pars Sermonum Evangeliorum, et incipit 
in ejus prima pagina Jesus Christus.

3-Tertium autem volumen est secunda pars Sermonum dictorum Evan-
geliorum, et incipit in ejus prima pagina Jesum queritis.

Et ultra libros huiusmodi tradidistis mihi recipienti loco dictorum con-
ventus et fratrum ex aliis libris domini magistri Ffrancisci quos de mandato 
dicti domini nostri pape assignastis et distribuistis per diversos conventus 
dictorum Fratrum Minorum libros subscriptos quos dictis conventui et at-
que fratribus Girunde specialiter assignastis:

4-Primo unum librum cohopertum coreo viridi qui incipit in secundo 
folio parva foret.

5-Item alium librum cohopertum coreo rubro qui incipit in secundo folio 
articulos fidei.

6-Item alium librum in pergameno cum postibus rubeis, qui incipit in 
secundo folio solvuntur.

7-Alium librum de pergameno et postibus quasi viridis appellatum Ro-
set, qui finit in prima pagina virtus media (misericordia?).

8-Item alium librum in papiro cohopertum coreo rubeo qui incipit in 
secundo folio continentiam.

9-Item alium librum in papiro et pergameno qui incipit in primo folio 
absens, absentis.

10-Item alium librum in papiro cohopertum de pergameno, qui incipit in 
secundo folio an juramentum.

11-Item alium librum de papiro qui est tabule libri.
12-Item alium librum de pergameno cohopertum de pergameno, qui in-

cipit in secundo folio[Hen] rici de Gandavo.
13-Item alium librum in papiro cohopertum de pergameno qui incipit in 

secundo folio sed sunt nonnulli.
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14-Item alium librum in pergameno cohopertum de viridi qui incipit in 
secundo folio est inposibile.

15-Item alium librum de papiro cohopertum de pergameno de Geome-
tria.

16-Item alium librum de papiro et pegameno cohopertum de pergame-
no, qui dicitur Logica abreviata de Ocham.

17-Item unum quaternum qui dicitur Tabula super decreta.
18-Item alium librum de pergameno cohopertum de pergameno, qui di-

citur Postilla super Ecclesiastem.

19-Item unum parvum librum cohopertum coreo viridi, qui incipit in 
secundo folio 2398.

20-Item unum quaternum longum qui est Tabula sermonum.
21-Item alium quaternum qui est Tabula Richardi.
22-Item quatuor sisterna de pegameno incipientia Optimis moribus.

23-Item Fflores sanctorum in papiro cum cohopertis viridis, et finit in 
prima pagina de illis.

24-Item, et demum unum librum in papiro et pergameno cohopertum 
postibus viridis que est De questionibus theologie, et finit in prima pagina 
supernaturaliter inspiratus, et sunt Conclusiones primi, secundi et tertii Sco-
ti abreviate.

Et quia facti veritas se habetur, renuncians scienter exceptioni dictorum 
librorum non traditorum et per me dicto nomine a vobis non habitorum et 
receptorum, ut prefertur, et doli, in testimonium premissorum facio vobis 
fieri presens apoce instrumentum.

Quod est actum Valencie.
Testes inde sunt venerabiles et discreti frater Benedictus de Silva, ordinis 

minorum, et Petrus Aguilo, presbyter Valentie.
[Altra mà] Fuit facta copia in papiro pro fratribus.
[Document publicat per Jacques Monfrin. “La Biliothèque de Francesc 

Eiximenis (1409)”. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XXIX. 
1967. Reimprès a Williman, Daniel. “Bibliothèques ecclésiastiques au temps 
de la papauté d’Avignon, I”. Documents, études et répertoires publiés par 
l’Institut de Recherche d’Histoire des Textes, 23, 1. Paris. 1980. Dins D.A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació 
de Girona. 1991, p. 241-287 (279-281)].
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D) Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona)

1-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1238, f. 1v.

Barcelona, 25 d’abril de 1373.
Pere el Cerimoniós, assabentat que fra Francesc Eiximenis està a punt de 

prendre el grau de Mestre en Sacra Teologia, i agraït pels seus serveis, de-
mana al Duc d’Anjou que li recomane al Canceller de la Universitat perquè 
puga graduar-se l’any 1373.

Rex Aragonum.
Consanguinee carissime:
Cum religiosus et dilectus noster frater Franciscus Eximini de ordine Mi-

norum sit positus ad legendum sentencias Tolose pro anno MCCLXXIIII, 
ut ibi sacre theologie insignia suscipiat magistratus, nosque eundem fratrem 
carum geramus propter obsequiosa servicia per ipsum nobis prestita et que 
prestat continue eumque ad dictum gradum magisterii provehi cordialiter 
afectemus, propeterea magnificenciam vestram, ut carius possumus, depre-
camur quatenus nostro intuitu velitis et vobis placeat cum affectu pariter et 
effectu cum cancellario universitatis et aliis ad hec deputatis seu deputandis, 
facere et taliter ordinare quod idem frater dicto anno ad dictum gradum 
magisterii perferatur. Scientes, consanguinee carissime, quod ex hiis nobis 
tam gratum tamquam obsequiosum placitum impendentis obsequium quod 
inde obligabimur vobis ad gratiarum uberes acciones.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto.xxv. aprilis anno a nativita-
te Domini.Mº. CCCº..LXXIIIº.

Rex Petrus.
Fuit directa duci Andigavanensi.
Similaris littera fuit directa, mutatis verbis competenter mutandis, cance-

llario universitatis studii Tholose sub eisdem data et signo.
Dominus rex misit eam signatam et expendientem.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 244-245].

2-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1239, f. 76v.

Barcelona, 3 d’agost de 1373.
Concessió de 50 florins d’or a fra Francesc Eiximenis, per a magistrar-se 

a Tolosa.
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Petrus etc.
Ffideli consiliario et thesaurario nostro Petro de Vallo, salutem et gra-

ciam. Dicimus et mandamus vobis quatenus de peccunia curie nostre que 
est vel erit penes vos, tribuatis et solvatis religioso et dilecto nostro fratri 
Francisco Eximeni, de ordine minorum, quinquaginta florenos auri de Ara-
gonia, quos nos sibi in sustentacione sumptuum per eum fiendorum pro 
obtinendo magisterium in sacra pagina, ad quod habendum in studio To-
losano noviter, ut percepimus, est vocatus, dari providimus cum presenti, 
quam, facta solutione, recuperetis cum apoca de soluto.

Datum Barchinone, sub nostro sigillo secreto, tercia die augusti, anno a 
nativitate Domini.Mº CCCº LXXº IIIº.

Rex Petrus.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Michelis.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 168].

3-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1582, f. 56v.

Barcelona, 5 d’agost de 1373.
La reina Elionor concedeix vint-i-cinc florins d’or a fra Francesc Eixi-

menis, per a ajudar-lo en les despeses que faça a Tolosa per a obtenir el 
Mestratge en Teologia.

Alienora, etc.
Ffideli consiliario et thesaurario nostro Berengario de Relato salutem et 

graciam. Dicimus et mandamus vobis quatenus de peccunia curie nostre 
que est vel erit penes vos tribuatis et solvatis religioso et dilecto nostro ffra-
tri Francisco Eximini de ordine minorum, viginti quinque florenos auri ara-
gonenses, quos nos sibi in sustentacionem sumptuum per eum fiendorum 
pro obtinendo magisterium in sacra pagina, ad quod habendum in studio 
Tolosano noviter ut percepimus est vocatus, dari providerimus cum presenti 
quam, facta solutione, recuperetis cum apocha de soluto.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto, quinta die augusti anno a 
nativitate Domini Mº CCCº LXXIIIº.

Guillelmus secretarius.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Oliverii.
Probata.
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[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 
de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 248-249].

4-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 502, f. 64r.

Barcelona, agost de 1373.
El tresorer de la reina Elionor, Berenguer de Relat, mana que se li conce-

disquen 25 florins d’or a Francesc Eiximenis per a treure’s el títol de Mestre 
en Teologia a Tolosa.

Ítem done a frare Francesch Eximeniç del orde dels frares menors de la 
Ciutat de Barchinona; los quals la senyora Reyna ab letra sua dada en Bar-
chinona a.V. dies del present mes manà que li donàs en sustentació de les 
messions per ell faedores en obtenir lo Maestrat en Tehologia, segons que·s 
contengut en la dita letra, qui cobre ensemps ab àpocha. XXV Florins d’or.

[Costat esquerre: Manà ab letra de la Senyora Reyna ab àpocha].
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 168 n. 2].

5-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1088, f. 32v.

Barcelona, 1 de setembre de 1373.
Pere el Cerimoniós escriu al comte d’Armagnac perquè recomane al 

Canceller de la Universitat de Tolosa que fra Francesc Eiximenis puga acon-
seguir aviat el magisteri de Sacra Teologia.

Lo rey d’Aragó.
Car amich:
Com lo religiós e amat nostre frare Francesc Eximiniç, del orde dels 

frares Menors, se’n vaja a Tolosa per aconseguir e haver grau e honor de 
magisteri en la sacra Theologia, e nós per los seveys que·ns ha fets e per sa 
sufficiència li siam tenguts de procurar son bé e profit, e·l hajam gran mester 
per alguns afers nostres, per ço us pregam molt affectuosament que per ho-
nor nostre vullats tant fer ab lo canceller e ab los altres del estudi de Tolosa, 
que·l dit frare Francesch, tantost finades ses liçons, pusca aconseguir lo dit 
magisteri e tornar a nós prestament, car d’açò·ns farets fort assenyalat plaer.

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, lo primer dia de setembre 
de l’any.M CCCLXXIII.

Rex Petrus.
Dirigitur comiti Armaniaci.
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[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 
de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 249].

6-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1811, f. 4v.

València, 25 de març de 1374.
La infanta Mata d’Armagnac recomana fra Francesc Eiximenis al Can-

celler de l’Estudi de Tolosa.

La duquessa de Gerona.
Canceller:
Ja per altres letres vos havem scrit pregant-vos que per honor nostra 

volguéssets espetxar de present com hagués legit, lo religiós e amat nostre 
fra Francesc Exemenis, de l’orde de los frares Menors, lo qual és aquí per 
haver magisteri en la sacra theologia; e com açò sia a nós molt a cor e sia la 
primera cosa que us havem demenada, altra vegada axí afectuosament com 
podem vos pregam que façats e tractes ab la universitat de Tolosa que lo dit 
frare Francesch sia espetxat tantost com haurà legit, car açò tindrem en do 
special, per lo qual serem a vós e a la universitat tenguda en tota cosa que 
fos honor e profit vostre e seu; certificant-vos que nostre car marit e senyor, 
lo senyor duch, ha de gran necessitat lo dit frare Francesch per alguns affers 
seus, segons que ell nos escriu per sa letra, e farets-li gran plaer e servey si 
lo dit frare Francesch spetxats, de guisa que se’n pogués tornar breument, 
haüt lo dit magisteri per lo qual és aquí.

Dada en València, sots nostre segell secret, a.xxv. dies de març en l’any 
de la nativitat de Nostre Senyor.M. CCC. LXX. IIII.

Berengarius Prothonotarius.
Dirigitur cancellario studii Tolose, videlicet, al noble e amat nostre lo 

Canceller del studi de Tolosa.
Domina Ducessa mandavit Berengario Sarria.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 254-255].

7-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1811, f. 4v.

València, 25 de març de 1374.
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La infanta Mata d’Armagnac, duquesa de Girona, torna a escriure a 
les autoritats acadèmiques tolosanes perquè fra Francesc Eiximenis obtinga 
aviat el títol de Mestre en Teologia, perquè el seu marit té necessitat d’ell.

La Duquessa de Gerona.
Com lo senyor duch de Gerona, marit e senyor nostre molt car, per al-

guns affers seus hage de gran necessitat lo Religiós e amat nostre frare Fran-
cesch Eximenis, de l’orde dels frares menors, lo qual és aquí per haver grau 
de magisteri en la sacra Tehologia, molt affectuosament vos pregam que per 
honor e amor nostre vullats dar loch que·l dit frare Francesch haje lo dit 
grau, e sia tantost com hagem legit mestrat. Car sapiats que de ço faets al 
dit frare e a nós assenyalat plaer e servey, per lo qual vos serem tenguda en 
tota cosa que sia vostre profit e honor.

Dada en València sots nostre segell secret, a XXV dies de març, l’any de 
la nativitat de nostre senyor M CCC LXXIIII.

Berengarius Prothonotarius.
Dirigitur universitati studii Tolose, videlicet als religioses, nobles, amats, 

feels[…] e universitat del studi de Tolosa.
Idem[Domina Ducessa mandavit Berengario Sarria].
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 255].
[Document transcrit parcialment per Andreu Ivars, OFM. “El escritor 

Fr. Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. Reedició coordinada 
per Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximé-
nez en Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de 
Cultura). 1989, p. 52]

8-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1811, f. 5r.

València, 1 de maig de 1374.
La infanta Mata d’Armagnac, duquesa de Girona, escriu de nou a les au-

toritats acadèmiques tolosanes perquè fra Francesc Eiximenis obtinga aviat 
el títol de Mestre en Teologia, perquè el seu marit té necessitat d’ell.

La Duquessa de Gerona.
Per altra letra nós havem scrit que volguéssets espatxar lo religiós e amat 

nostre, frare Francesch Eximíniz, del orde dels frares menors, encontinent 
com hagués finides les liçons. E com aquest fet nos sia molt a cor, altra vega-
da nós pregam affectuosament que tantost com lo dit frare Francesch haurà 
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finides les dites liçons, li vullats atorgar lo dit grau de magisteri, de guisa que 
se’n puga tornar, haüt lo dit grau, car açò sia cosa que·us grahirem molt.

Dada en Valèntia sots nostre segell secret lo primer dia de maig del 
any.M..CCC. LXXIIII. Berengarius Prothonotarius.

Dirigitur universitati Studii Tolose.
Idem[Domina Ducessa mandavit Berengario Sarria].
Probata.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 255].
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 52].

9-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1811, f. 5r.

València, 1 de maig de 1374.
La infanta Mata d’Armagnac escriu al canceller de la Universitat de To-

losa, interessant-se perquè li siga atorgat aviat el grau de Mestre en Teologia 
a fr. Francesc Eiximenis,

La Duquessa de Gerona.
Canceller:
Per altres letres vos havem scrit, pregam-vos que per honor nostra vol-

guéssets spetxar de present com hagués legit lo Religiós e amat nostra frare 
Francesch Exemenis, del orde dels frares menors, lo qual és aquí per haver 
magisteri en la sacra Theologia, com açò sia a nós molt a cor, e sia la partida 
cosa que·us havem demanada altra vegada. Axí affectuosament com po-
dem, vos pregam que façats e tractets ab la universitat de Tholosa que lo dit 
frare Francesch sia espetxat tantost com havia legit, car açò tindrem en do 
special, per lo qual serem a vós e a la universitat tenguda en tota cosa que 
fos honor e profit vostre e seu, certificant-vos que nostre car marit e senyor 
Duch ha de gran necessitat lo dit frare Francesch per alguns affers, segons 
que ell vos escriu per sa letra. E farets-li gran plaer e servey si lo dit frare 
Francesch espatxats, de guisa que se’n pogués tornar breument haüt lo dit 
magisteri, per lo qual és aquí.

Dada en València sots nostre segell secret lo primer dia de maig en l’any 
de la Nativitat de nostre Senyor M CCC LXX e quatre.
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Berengarius Prothonotarius.
Dirigitur Cancellario Studii Tolose.
Idem[Domina Ducessa mandavit Berengario Sarria].
Probata.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 255].

10-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1744, f. 78v.

Girona, 12 d’octubre de 1377.
L’infant Joan (futur Joan I), escriu des de Girona als consellers de Barce-

lona, agraint el que li han comunicat per mediació de Francesc Eiximenis, i 
encarregant-los que donen fe i creença al que els dirà, en tornar a Barcelona 
informat de sa intenció.

Lo primogènit.
Conseyllers:
Vostra letra havem reebuda e, enteses les coses en aquella contengudes, 

grahim-vos fort axí com que per aquella nos havets intimat com ço que lo 
Religiós Maestre Francesch Exemenis a nós dix de part de vosaltres per 
virtut de la crehença per vos a ell en la dita vostra letra comanada. Cre-
hem indubitantment que la universitat de Barchinona e vosaltres e vostres 
predecessors tots temps axí com autoritats principals dels regnes e terres 
del senyor rey e nostres, havets guardats e guardarets segons se cové la 
honor Real e dels dits Regnes, axí com bons e leyals vasayls e entre altres 
coses notables, que la dita Ciutat e vos e los predecessors vostres han fetes. 
Nós membram e·u tindrem mentre viscam a cor, e lo jaquirem a memòria 
a nostres successors, que per Déus e per la dita Ciutat lo senyor rey té la 
corona al cap. Perquè·us pregam que tots temps vetlets per la honor real 
axí com bé havets fet tro ara e speram firmament que farets d’ací avant. E 
creegats lo dit maestre Francesch de ço que·us dirà de nostra part, axí sobre 
les dites coses, com sobre açò que a nós digué de part de vosaltres, axí com 
informat plenament de nostra intenció. E trametem-vos una letra que·s dre-
ça al senyor rey de part nostra, que creega a vosaltres, de la qual letra vos 
trametem translat dins la present interclòs, per tal que siats informats de la 
tenor d’aquella.

Dada en Girona sots nostre segell secret a XII de octubre del any MCC-
CLXXVII.

Primogenitus.
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Ffuit directa Consiliariis Civitatis Barchinone.
Idem[Dominus Dux misit eam signatam expedientem].
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921. p. 168 n. 1].

11-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1744, f. 79r.

Girona, 12 d’octubre de 1377.
L’infant Joan (futur Joan I), escriu a Eiximenis demanant-li que envie a 

sa presència a P.[ere] Donzell i a en Plaça, que han parlat algunes coses amb 
el rei.

Lo primogènit.
Mestre Francesch:
Entés havem que en P.[ere] Donzell e en Plaça han parlat sobre algunes 

coses al senyor rey, als quals nós volríem parlar, perquè volem e·us pregam 
que los dits en P.[ere] Donzell e en Plaça de continent nos trametats, notiffi-
cant-los que no perdran res ab nós.

Dada en Girona sots nostre segell secret, a XII dies d’octubre del any M 
CCC LXXVII.

Primogenitus.
Ffuit directa magistro Ffrancisco Ximini, in Tehologia professori.
Dominus Dux misit eam signatam expedientem.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 168 n. 1].

12-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1744, f. 79r.

Girona, 13 d’octubre de 1377.
L’infant Joan escriu als consellers de Barcelona, dient-los entre d’altres 

coses que facen cas al que els dirà Francesc Eiximenis de part seua.

Lo primogènit.
Conseyllers:
Grahim-vos fort de ço que havets dit, axí com de vosaltres se pertany, 

al senyor rey per honor sua e nostra en lo fet seu e de madona Sibília, e ell 
ha’n fet ço que li ha plagut, de què som tenguts a vosaltres e a la Ciutat en 
tot ço que sie honor e profit vostre e de la dita Ciutat, per la gran lealtat e 
vertadera amor que havets haüda tots temps e havets envers la corona reyal, 
perquè significants-vos les dites coses, nós offerim ésser aparellats en fer per 
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vosaltres tot ço que sie bé vostre e de la dita Ciutat, axí con bé merexets. E 
pregam-vos que sobre açò, a les paraules del religiós frare Francesch Exi-
miniç, maestre en Tehologia, axí com de nós plenament informat, donets 
plena fe.

Dada en Gerona sots nostre segell secret, a.XIII. dies de octubre l’any 
MCCC LXXVII.

Primogenitus.
Ffuit directa Consiliariis Barchinone.
Idem[Dominus Dux misit eam signatam expedientem].

13-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1267, f. 100r.

Barcelona, 8 de maig de 1380.
Pere el Cerimoniós concedeix a Bernat Pintor, notari de Girona i fami-

liar d’Eiximenis, que no haja d’eixir amb cap de les hosts que es formen a 
Girona, a instàncies de fra Francesc Eiximenis qui (diu el rei) “apud nos de 
subscriptis efficaciter intercessit, quique majores a nobis favores et gratias 
uberius promeretur” (davant nostre va intercedir eficaçment sobre les coses 
dites, i mereix més abudantment majors favors i gràcies de nós).

Nos, Petrus, et cetera.
In favore religiosi et dilecti nostri fratris Francisci Eximini, de ordine 

minorum, magistri in Sacra Pagina, qui apud nos de subscriptis eficaciter 
intercessit, quique majores a nobis favores et gratias uberius promeretur, 
tenore presentis, concedimus nobili Bernardo Pictoris, notario Gerunde, 
cognato suo, quod quando et quociens contingat exercitum civitatis Gerun-
de exire civitatem ipsam et quocumque me de mandato seu ordinacione 
nostri vel carissimi primogeniti nostri ducis Gerunde et Comitis Cervarie 
vel officialium nostrorum et suorum seu aliorum quacumque nomine vel 
circa nos idem Bernardus sitis et habeatis esse unus ex illis notariis qui ad 
remanendum in civitate ipsa deputati fuerint et de facto publici more solito 
remanebunt hic quod ad eundum in domini exercitum compelli ullatenus 
nequeratis (?) quinpocius, rentineatis et remanere possitis, licite et impune, 
sicuti et alii qui ad remanendum electi fuerunt ut prefertur. Mandantes per 
eandem de certa sciencia et expresse gerenti-vicesgubernatoris in Cathalo-
nia, vicario et baiulo Gerunde ceterisque universis et singulis officialibus et 
comissariis et subditis nostris et dicti ducis et dictorum officialium locatum 
presentibus et futuris, quatenus concessionem nostram huiusmodi firmi-
ter observent et nihil in contrarium faciant seu attentent aliqua ratione. In 
cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo nostro secreto iussimus comuniri.
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Datum Barchinone,.VIII. die madii anno a Nativitate Domini,.MCC-
CLXXX.

Decanus urgellensis.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Michelis.
Probata.

14-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1272, f. 54v.

Saragossa, 17 de maig de 1381.
Pere el Cerimoniós mana a Fra Francesc Eiximenis que no es moga del 

convent dels frares menors de Barcelona fins que haja acabada l’obra que 
ha començada.

Lo rey.
Per ço com cobeejam molt haver la obrada que havets començada, la 

qual entenem que serà de gran salut de ànima a tot chrestià que en aquella 
volrà entendre, amonestam-vos e us manam que de aquí no partescats per 
anar en altre casa de vostre orde ne en altres parts, tro a tant que la dita 
obra sia perfeta e acabada. E açò per res no mudets, cor no us en pendríem 
neguna escusa.

Dada en Saragoça, sots nostre segell secret, a.XVII. dies del mes de maig 
de l’any de la nativitat de Nostre Senyor.MCCCLXXXI.

Rex Petrus.
Fuit missa fratri Francisco Eximeniz, magistro in theologia de ordine 

fratrum minorum.
Fuit missa signata.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 292].

15-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1272, f. 55r.

Saragossa, 17 de maig de 1381.
El rei En Pere mana al Guardià dels frares menors de Barcelona que no 

deixe partir frare Francesc Eiximenis fins que no haja terminat l’obra que 
estava escrivint (el “Primer del Crestià”).

Lo rey:
Sapiats que nós scrivim a mestre Francesch Eximenis ab letra nostra de 

la tenor següent: Per ço com cobeejam molt et cetera et inserto toto tenore 
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littere supra predicte registrate post eius data sequitur hoc. E car açò és cosa 
que nós cobeejam e tenim molt a cor, manam-vos que de aquí no·l lexets 
partir, ne li donets licència de anar en neguna part fins que la dita obra haja 
perfectió.

Dada en Saragoça, sots nostre segell secret, a.XVII. dies del mes de maig 
de l’any de la nativitat de Nostre Senyor.MCCCLXXXI.

Rex Petrus.
Fuit missa guardiano et conventui fratrum minorum Barchinone.
Idem[Fuit missa signata].
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XIV. 1920. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 53].

16-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1665, f. 38v.

Tarragona, 15 de novembre de 1381.
En aquells dies aparegué una misteriosa estrella que es podia veure tant 

a Barcelona com a València (un cometa potser, segons la descripció). El 
llavors infant Joan escriu a un tercer perquè demane consell, secretament i 
per separat, sobre què pot significar aquesta aparició a Francesc Eiximenis 
i Dalmau Ça Plana.

Mossèn Johan:
D’alscuns dies a ençà ha hom vista d’açí una stella qui·s mostra a la ma-

tinada en les partides de levant e ab fort gran coha e gran claror, e creem 
que d’aquí de Barchinona e de moltes altres partides la veja hom en aquella 
mateixa hora, car gens hic ha vengudes de València qui compten que de la 
ciutat de València la ha hom axí mateix vista. On, com molts s’i acorden 
que açò és senyal de cosa esdevenidora molt gran, volem e·us manam que 
sapiats ab maestre Francesch Eximèneç lo juhí que ell ne fa o n’à fet, e axí 
mateix, e açò secretament, aquell que·n fa Dalmau Ça-Plana, sens que la u 
d’ells no·u sàpia del altre. E scrivets-nos clarament ab vostra letra lo dit del 
u e del altre e tota cosa novella que sapiats.

Dada en Tarragona sots nostre segell secret a.XV. dies de noembre del 
any MCCCLXXXI.

Primogenitus.
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Dirigitur Johanni Generii.
Dominus mandavit michi Petro de Tarrega.
Probata.
[Document transcrit parcialment per J.M. Roca. Johan d’Aragó. Barcelo-

na. Institució Patxot. 1929, p. 467).

17-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1276, f. 141v.

València, 15 de gener de 1382.
El rei Pere el Cerimoniós rep una carta dels consellers de Barcelona on 

aquests li comuniquen la mort de l’infant Pere d’Aragó, oncle seu.

Lo rey.
Pròmens:
Reebuda havem vostra letra e desplau-nos molt la mort de frare Pere 

d’Aragó, nostre oncle, Déus haja la sua ànima. Mas ven-nos en remey, e 
gran consolació e a molt gran plaer la bona fi que ha feta e los miracles 
que segons que·s diu se són fets e demostrats en lo seu cors. E regraciam a 
vosaltres, car nos n’avets escrit, mostrants en açò vostra bona diligència e 
avisament.

Dada en Valèntia sots nostre segell secret a XV dies de janer del any M 
CCC LXXXII.

Rex Petrus.
Dirigitur consiliariis civitatis Barchinone.
Idem[Dominus Rex mandavit mihi Bartholomeus Sirvent].
Probata.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 251].

18-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1276, f. 146v.

València, 20 de gener de 1382.
El rei Pere el Cerimoniós comunica al primogènit la mort del seu oncle, 

fra Pere d’Aragó, de l’orde dels frares menors.

Lo rey.
Molt car primogènit:
Per letres dels consellers de Barchinona e en altra manera havem sabut 

que nostre oncle frare Pere d’Aragó passà d’esta vida en Pisa a.IIII. dies del 
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mes de noembre prop passat, la mort del qual nos desplau molt, mas vé-
nos en remey de consolació e a plaer molt gran la bona fi que ha feta e los 
miracles qui·s són demostrats en lo seu cors, segons que havem entés. Déus 
haja la sua ànima. Nós en remissió de sos peccats e per satisfer-ne al deute 
a què érem tenguts e a nostra honor e de sos fills, havem fet fer un solemne 
aniversari en lo monastir de frares menors d’aquesta ciutat, e·ns en som 
vestit de negre, lo qual entenem portar.VIII. dies, e notificam-vos-ho per ço 
que façats semblant, si fet no·u havets.

Dada en València, sots nostre segell secret a.XX. dies de janer de l’any.
MCCCLXXXII.

Rex Petrus.
Fuit signata per dominum regem et ideo expedita.
Probata.
Per similem formam fuit scriptum de predictis comiti Urgelli hoc modo: 

car nebot, per letres, etc.
Idem[Fuit signata per dominum regem et ideo expedita].
Probata.
Item et comiti Impuriarum hoc modo: Car cosí, etc.
Idem[Fuit signata per dominum regem et ideo expedita].
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 250-251].

19-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1748, f. 118v-119r.

Elna, 15 de novembre de 1384.
L’infant Joan nomena confessor seu a fra Francesc Eiximenis.

[F. 118v] Lo primogènit.
Maestre Francesch:
Com nós, sabuda la mort de nostre confessor, qui ara pochs dies ha és 

finat en Barchelona, hajam provehït que vós siats nostre confessor, axí com 
ja sabets que havíem ordenat, per ço volem[F. 119r] e·us pregam, dehim e 
manam que de continent vingats a nós per servir-nos de vostre offici, de 
manera que siats ab nós.V. dies ans de Nadal, com nós vullam confessar la 
vespra de Nadal. E açò per res no haja falla, sabent que açò haurem nós fort 
per agradable. Lo feel conseller del senyor rey e nostre En Pere Marrades, 
batle geneal del regne de València, vos bestraurà.XXX. florins per a obs de 
vostra venguda.
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Dada en Euna sots nostre segell secret, a.XV. de noembre de l’any.M.CCC. 
LXXXIIII.

Primogenitus.
Al religiós e amat conseller e confessor nostre fra Francesch Eximeniç, 

maestre en santa theologia.
Dominus Dux mandavit mihi Galcerando de Ortigis.
Probata.
Lo feel conseller del senyor rey e nostre en P.[ere] Marrades, batle general 

del regne de València, vos bestraurà XXX florins per obs de vostra venguda.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 325-326].

20-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1748, f. 119v-120r.

Elna, 16 de novembre de 1384.
El llavors príncep Joan escriu a Pere Marrades, batlle general del Regne 

de València, requerint-li que Eiximenis, recentment nomenat confessor seu, 
hi acudisca el més aviat possible.

[F. 119v] Lo primogènit.
Batle:
Per tal com nostre senyor confessor ara pochs dies fa, és finat, a[F. 120r] 

Barchinona e havem elet en nostre Confessor frare Francesch Eximeniç, 
Maestre en Theologia, screvim a aquell que de continent sia ab Nós, axí 
que.V. o.VI. dies abans de festes de Nadal sia ab nós, e axí mateix li scre-
vim que vós li bestraurets per messió, perquè volem e·us pregam, dehim e 
manam que de continent li prestets a.XXX. florins d’or d’Aragó, los quals 
nós vos farem pagar e donar a nostre dispenser en Ramon dez Soler. E vós 
tenits a prop que de continent lo dit nostre confessor partesca e dret camí 
se’n vinga a nós.

Dada en Euna sots nostre segell secret a XVI dies de Noembre del 
any.M.CCC.LXXX.IIII.

Primogenitus.
Al feel conseller del senyor rey e nostre, en Pere Marrades, batle general 

de Regne de València.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 326].
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21-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1748, f. 121r-121v.

Elna, 17 de novembre de 1384.
El llavors príncep Joan escriu a Ramon de Soler, dispenser seu, requerint-

li que Eiximenis, recentment nomenat confessor seu, hi acudisca el més 
aviat possible.

[F. 121r] Dispenser:
Nós screvim a Maestre Francesc Ximeniç, lo qual segons sabets havem 

elet en nostre confessor, que vinga de continent a nós, de[F. 121v] manera 
que V o VI dies ans de Nadal sia ab nós sens tota falla. Trametem-vos la 
letra e una altra al Batle general, perquè·us manam que de continent ab 
correu spatxat les li trametats, de manera que ab temps ells les puxen haver. 
E en açò no haja falla.

Dada en Euna sots nostre segell secret. Scrit a XVII de Noembre del any 
M.CCC.LXXXIIII.

Primogenitus.
Al feel conseller e discret nostre en R.[amon] de Soler.
Idem[Dominus Dux missit cum sigillo expediente].
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 326].

22-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1748, f. 122r-122v.

Elna, 18 de novembre de 1384.
El llavors príncep Joan escriu a fra Tomàs Olzina, ministre general dels 

franciscans a la Corona d’Aragó, requerint-li que Eiximenis, recentment 
nomenat confessor seu, hi acudisca el més aviat possible.

[F. 122r] Lo primogènit.
Ministre:
Vostra letra havem reebuda e aquella bé entesa. Vós responem que nós 

tantost sabuda la mort de nostre confessor, provehim e elegim en confessor 
nostre a Maestre Francesch Eximeneç, segons que vós ja sabets que nós 
havem ordenat. E havem ja scrit a ell que vinga a nós, per struir-nos de son 
offici. Hoc encara, que sia ab nós.V. o.VI. jorns ans de festes de Nadal. Per-
què volem e·us pregam que vós de fet lo·ns farets venir, e encara en virtut de 
sancta obediència li ho sabrets manar,[F. 122v] car no·s escusació alcuna. Si 
en presència nostra no era, no li·n pendrem, ans vos pregam que de fet lo·ns 
façats venir, si vós personalment lo·ns sabrets amenar.
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Dada en Euna sots nostre segell secret, a XVIII dies de Noembre del 
any.M.CCC.LXXXIIII.

Primogenitus.
Al honrat e religiós fra Tomàs Ulzina, ministre general del orde dels fra-

res menors.
Dominus Rex mandavit mihi Galcerando de Ortigis.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 326].

23-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1748, f. 136v.

Perpinyà, 6 de desembre de 1384.
El llavors infant Joan torna a escriure a fra Francesc Eiximenis, requerint-

lo perquè hi acudisca el més aviat possible a exercir el càrrec de confessor 
seu.

Lo primogènit.
Confessor:
Ja per altra letra nostra vos havem scrit que, com nós sabuda la mort 

de nostre confessor, que l’altre jorn finà a Barchinona, hajam provehit que 
vós siats nostre confessor, axí con ja sabets que havem ordenat, volíem que 
venguéssets a nós. E com nós duptem que vós hajats haüda la dita letra, 
altra vegada volem e·us pregam, dehim e manam que de continent vingats 
a nós per servir vostre offici, de manera que siats ab nós IIII o V dies ans de 
Nadal, com nós vullam confessar la vespre de Nadal. E açò no haja per res 
falla, sabent que açò haurem nós fort per agradable.

Dada en Perpenyà sots nostre segell secret a VI dies de deembre del any 
mil CCCLXXXIIII.

Primogenitus.
Al religiós e amat conseller e confessor nostre frare Francesch Eximeniç, 

mestre en sancta tehologia.
Dominus dux mandavit mihi Galcerando de Ortigis.

24-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1750, f. 97r-97v.

Vic, 17 de setembre de 1385.
L’infant Joan recorda al ministre dels franciscans de la Corona d’Aragó 

la seua promesa de fer batxiller en Teologia a fra Joan Paguera, i de donar-li 
llicència per a ensenyar en el convent de Barcelona.
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[F. 97r] Lo primogènit.
Confessor:
Bé creem que·s recorda com vós, stant açí l’altre dia, nos prometets que 

faríets batxeller en theologia en lo convent dels frares menors de Barchino-
na, e que en aquell pogués legir axí com és de custuma, fra Joan Paguera, 
del dit orde, al qual, segons vós sabets, nos tenim per tenguts de procurar 
tot bé, honor e profit que puscam. Perquè affectuosament vos pregam que, 
atenén vós ço que promés nos havets, vullats per honor nostra lo dit fra 
Johan e no altre alcú fer batxeler e dar licència[F. 97v] de legir theologia, 
segons dit és, en lo convent de Barcelona. E d’açò·ns farets plaer, lo qual vos 
grahirem molt.

Dada en Vich, sots nostre segell secret, a.XVII. de setembre de l’any 
MCCCLXXXV.

Primogenitus.
Al religiós e amat conseller e confessor nostre mestre Thomàs Olzina, 

ministre provincial de l’orde dels frares menors en la província d’Aragó.
Dominus dux mandavit mihi Guillelmo Gebelini.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 332].

25-ACA. Reial Cancelleria, Reg. 1750, f. 97v.

Vic, 17 de setembre de 1385.
Carta de l’infant Joan (futur Joan I) a Eiximenis sobre la promesa de 

Tomàs Olzina, ministre dels franciscans de la Corona d’Aragó, de fer batxi-
ller en teologia a fra Joan Paguera, i donar-li llicència per a ensenyar en el 
convent de Barcelona.

Lo primogènit.
Sapiats que nós scrivim al Ministre nostre confessor per altra letra nostra 

en la forma següent: Confessor, et inserto tenori littere proxime registra-
te post ano, date sequitur. Perquè volem e·us pregam que façats ab lo dit 
ministre per tal manera que lo dit frare Johan, axí com per ell nos ho ha 
promès, obtenga a nostra mà ço que demana. Sabent que açò sia cosa la 
qual molt vos grahirem.

Dada en Vich, sots nostre segell secret, a XVII de setembre del any.M.CCC. 
LXXXV.

Primogenitus.
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Al amat e Religiós nostre frare Francesch Eximeniç, del orde dels frares 
menors.

Dominus Rex mandavit mihi Guillelmo Gebelini.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 332 n. 1].

26-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1955, f. 60r.

Saragossa, 14 de juliol de 1388.
El rei escriu a l’arquebisbe de Tarragona, el valencià Ènnec de Vallterra, 

en referència a certs tractes que el rei Pere el Cerimoniós havia fet amb les 
autoritats eclesiàstiques tarragonines sobre la jurisdicció de certs llocs del 
Camp de Tarragona. Aquesta jurisdicció abans era compartida entre el rei i 
les autoritats eclesiàstiques, i el rei Pere el Cerimoniós havia determinat que 
fóra exclusiva del rei. Les negociacions per a dur a terme això encara no 
havien concloses, i el nou rei Joan I havia enviat Bernat Miquel a Tarragona 
per a tractar això.

Lo rey.
Archabisbe:
Nós sabents que, entre lo senyor rey en Pere de bona memòria, pare 

nostre, de una part e la Esgleya vostra de la ciutat de Tarragona de la altra, 
era stat mogut tracte e avinença que la jurisdicció de la ciutat e dels altres 
lochs del Camp que era comuna entre lo dit Senyor e la dita Esgleya fos e 
romangués del tot al dit senyor rey, ell faent a la dita Esgleya en altres lochs 
e coses esmena covinent de la part de la dita jurisdicció, e açò a conexença 
de certas personas per quescuna de les dites parts elegidores, e volens per 
bé e utilitat de la dita Esgleya e nostre e per ben públich de la dicta Ciutat 
e lochs lo dit tracte continuar e finir, trametem a vós per aquest fet lo fell 
conseller e promovedor dels negocis de nostra cort micer Bernat Miquel, in-
format plenerament per nós del dit fet. Pregants-vos que, a tot ço que lo dit 
micer Bernat Miquel vos dirà en lo dit fet de part nostra, donets fe e creença 
axí com si nós personalment vos ho dehíem, e allò donets e dar façats tal 
obra ab spatxament que·l dit fet vingue a bona fi, e offerim-nos, apparellats 
en açò que nostre senyor lo pape haja a fer e fermar sobre lo dit tracte o 
cambi, scriure a ell e aquell pregar en tal manera que lo dit fet no romandrà, 
segons que totes aquestes coses lo dit micer Bernat vos dirà pus largament.

Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XIIII de juliol del any M 
CCC LXXXVIII.

Rex Johannes.
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Dirigitur archiepiscopo Tarrachone.
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.

27-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1955, f. 60v.

Saragossa, 14 de juliol de 1388.
Per a concloure els tractes que havia començat Pere el Cerimoniós, i 

continuà el seu fill el rei Joan, sobre el retorn al domini reial d’algunes ju-
risdiccions del Camp de Tarragona que abans compartia l’arquebisbat i la 
casa reial, el nou rei Joan envia també Francesc Eiximenis.

Lo rey.
Mestre Francesch:
Nós scrivim al archabisbe e capítol de Tarragona per altres letras nostras 

del tenor següent: «Nós sabents que entre lo senyor rey en Pere de bona 
memòria, pare nostre, de una part etc. Datum ut supra post cuius data et 
signo sequitur sic». Perquè·us pregam que vós per esguart nostre vullats en 
lo dit fet entervenir e treballar totes e quantes vegades per los elets per nos-
tre part hi serets demanats, en manera que·ll dit fet vingue a bon acabament, 
axí com a profit de la dita sgleya e nostre desigam. E d’açò·ns farets pler, 
lo qual molt vos grahirem, e serà ben star e laor vostra que aquest tracte 
migençant vós se fin, per lo qual tants escàndels e mals qui se’n són seguits 
e són aparellats de seguir cesseran.

Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XIIII de juliol del any MCC-
CLXXXVIII.

Rex Johannes.
Dirigitur magistro Francisco Eximenez.
Similis littera fuit missa capitulo Tarrachone.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.
Probata.

28-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1955, f. 60v-61r.

Saragossa, 23 de juliol de 1388.
El rei Joan I escriu a Pere ça Costa, batlle general de Catalunya, com 

ha enviat a Bernat Miquel (a més d’haver enviat també Francesc Eixime-
nis, tot i que ací no aparega nomenat), per a concloure els tractes que ha-
via començat Pere el Cerimoniós, i ell continuà, sobre el retorn al domini 
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reial d’algunes jurisdiccions del Camp de Tarragona que abans compartia 
l’arquebisbat i la casa reial.

[F. 60v] Lo rey.
Com nós, per tolre contrasts e qüestions qui sovén se mouen e són entra 

la esgleya de Tarragona de una part, e nós de la altra, per rahó de la juridic-
ció de la dita Ciutat e dels altres lochs del Camp, qui és comuna juridicció 
de la dita Ciutat e dels altres lochs de covinència, nós porem faents esmena 
bona e sufficient a la dita esgleya de la dita sua part en altres coses, a con-
vinència de certes persones per la dita esgleya e nós elegidors, en tal manera 
que en açò la dita esgleya no sia perdent. Com nós dar a aquella e no tolre 
en alguna matèria vullam, pregam-vos affectuosament que vós en lo dit fet 
empatxament no donets, com seria cosa a nós fort desplasent, ans li’n do-
nets aquell bon endreçament que de vós confiam nós sobre aquestes coses, 
trametent aquí lo feel conseller e promovedor dels negocis de la cort nostra 
micer Bernat Miquel, qui del dit fet vos informarà pus largament, al qual 
donets fe e creença a tot ço que[F. 61r] sobre lo dit fet vos dirà de part nos-
tra, axí com si nós personalment vos ho dehíem, e allò complits per obra, si 
a nós servir desijats e complaure.

Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XXIII dies de juliol del any 
de la nativitat de nostre Senyor MCCCLXXXVIII.

Rex Johannes.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.
Hec littera et undecim alie consimiles fuerunt misse Petro ça Costa baiu-

lo Cathalonie generalique, qui tunc fuerunt albe et sine suprascriptionibus.
Probata.

29-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1958, f. 160v-161r.

Saragossa, 28 de desembre de 1390.
El rei Joan escriu a Francesc Eiximenis, Pere d’Artés i Ramon Nebot, per-

què facen de mitjancers i resolguen un plet que té Constança d’Anglesola, 
senyora d’Albalat i Segairén, amb els seus creditors. Sembla ser que els cre-
ditors amenaçaven i/o feien la vida difícil als habitants d’aquells llocs, per 
la qual cosa el rei recorre a aquests personatges adés citats per a resoldre el 
conflicte.

[F. 160v] Lo rey.
Havents compassió dels grans e fort desmoderats e importables càrrechs 

de deutes als quals[les] universitats dels lochs d’Albalat e de Segayrén són 
obligats, e les àvols maneres que ça enrera·s són stades tengudes a destrucció 
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dels dits lochs e desfayçó dels singulars de aquelles reputants per fort desho-
nestes e criminals, havem deliberat e us pregam affectuosament, vulla’s per 
lo gran infortuni e misèria dels dits hòmens, vulla’s per contemplació de la 
noble e amada nostra na Constança d’Anglesola, de qui huy són, e los affers 
de la qual desijam ésser tractats aytant com mils fer-se puxa favorablement 
e benigne, que vós, de qui plenerament confiam preguets e induïscats affec-
tuosament de part nostra los creedors dels dits lochs[F. 161r] que de lurs 
crèdits façen tal gràcia e tan raonable que·ls dits hòmens e la dita noble 
puxen complir al pagament e quitament de aquells e no·s hagen a derrenclir 
ne despoblar, axí com hi és massa apparellat segons que·n sabem clarament. 
Car en açò a la veritat no veem menys utilitat dels dits creedors que dels 
hòmens, los quals peça ha hagren derrenclit los dits lochs per intol·lerable 
multiplicació dels dits càrrechs si no fossen stats supportats e socorreguts 
per la dita noble, a la qual ja és fort difícil e insuportable, que si no s’i pren 
ivarçosament alguna saludable via e caritativa, ho puxa més avant compor-
tar. E complanyem-ne molt, no res menys, en Pere de Benviure, nostre secre-
tari, qui en tal compra cabé per part de la dita noble e·n ha sostenguts molts 
dampnatges, al qual axí de algunes vies que sobre açò havem acordades e 
dites a ell ans que hic partís com altres coses tocants aquest fet, vos pregam 
donets planera fe axí com si nós personalment ho déyem. Certificant-vos 
que d’açò·ns farets gran plaser e servici e us ho regraciarem molt.

Dada en Saragoça sots nostre segell secret a.XXVIII. dies de deembre del 
any MCCCLXXXX[I].

Rex Johannes.
Dirigitur magistro Francisco Eximeniç, Petro d’Artés e Raimundo Ne-

pote, militibus.
Dominus rex eam expresse mandavit.

30-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1958, f. 161r-161v.

Saragossa, 28 de desembre de 1390.
Carta adreçada a un destinatari desconegut, on el rei Joan I li diu que 

faça cas al que li diran Francesc Eiximenis, Pere d’Artés, Ramon Nebot i el 
governador del Regne de València, respecte al que els ha encomanat en re-
lació al conflicte que Constança d’Anglesola té en les poblacions d’Albalat 
i Segairén amb els seus creditors.

[F. 161r] Lo rey.
Sobre algunes coses les quals tenim a cor e en gran partida esguarden 

vostre profit, havem comanades ab nostres letres algunes paraules al go-
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vernador, a maestre Francesch Eximèniz, a mossèn Pere d’Artés e a mossèn 
Ramon Nebot, e a cascun d’ells, segons que per lur relació sabrets. Perquè 
us pregam affectuosament que per reverència de Déu e contemplació e re-
verència nostra e utilitat vostra mateixa, donets fe a tot ço que cascú d’ells 
vos dirà de part nostra, axí com si nós vos ho déyem en nostra persona. 
Certificant-vos que tota bona obra que en açò farets vos reputarem a[F. 
161v] molt gran plaser e servey, e serem-vos-en ben conexents en son cas en 
vostres opportunitats e affers.

Dada en Saragoça sots nostre segell secret a XXVIII dies de deembre del 
any MCCCLXXXX[I].

Rex Johannes.
Dirigitur.
Idem[dominus rex eam expresse mandavit].
Similis.V. littere verbis competetentis mutatis fuerunt misse scilicet.

31-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1962, f. 3r.

Lleida, 17 de novembre de 1391.
El rei encarrega a mossèn Pere d’Artés que advertisca fra Francesc Ei-

ximenis de no fer certes profecies, o que les demostre per art d’astrologia.

Mossèn Pere:
Entés havem que Maestre Francesch Ximéniz, qui a vegades s’entremet 

del art de astronomia, pronostica e diu que ans que no passarà l’any 
de.MCCCC. no haurà algun rey de christians al món, sinó tan solament 
rey de França, e que tots los realmes de christians, saul aquell, seran comu-
nes, de la qual cosa som fort maravellats que ell vaticín aytals coses, car 
no·s pertanyen de semblant hom tan scient e religiós com ell és. E sinó per 
tal com lo amam e·l havem en nostra affecció, nós hi proveiríem en altra 
manera. Perquè·us manam que per virtut de la creença que·us comanam 
ab letra nostra, la qual dreçam al dit Maestre Francesch e trametem a vós, 
que la li presentets, li digats que d’ací avant se abstenga de aytals paraules 
si no vol provocar nostra ira sobre si, car verament no·y daríem paciència. 
E si per ventura ell se referma que axí ho trob per la dita art de astrono-
mia, plauria·ns e axí li ho deïts de part nostra, que venga a nós salvament e 
segura, per ço que sapiam o·ns demostre les conclusions del judici que·n fa 
segons la dita art, jassia que sobre totes coses sia la divinal providència en 
la qual deu cascun príncep catòlich segurament esperar.

Dada en Leyda sots nostre segell secret a.XVII. de noembre del 
any.M.CCC.LXXXXI.
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Rex Johannes.
Fuit missa Petro d’Artés.
Dominus Rex mandavit mihi P.[etro] de Beviure.
Probata.
[Document publicat per Josep Coroleu. Documents històrichs catalans 

del sigle XIV. Barcelona. Impremta La Renaixensa. 1889, p. 134-135].
[Document publicat fragmentàriament per Antoni Rubió i Lluch. Do-

cuments per l’història de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 
1908, p. 372 n. 1].

32-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1962, f. 3r.

Lleida, 17 de novembre de 1391.
El rei Joan I escriu a Francesc Eiximenis per a dir-li que faça cas al que li 

dirà Pere d’Artés de part seua.

Lo rey.
Mestre Francesch:
Fem-vos saber que nós ab altra letra nostra havem informat mossèn Pere 

d’Artés algunes coses que us dirà de part nostra. E axí creets-lo de tot ço 
que us explicarà de part nostra axí com si nós personalment vos ho déyem.

Dada en Leyda sots nostre segell secret a XVII dies de noembre de l’any 
MCCCLXXXXI.

Rex Johannes.
Fuit missa fratri Francisco Ximenez.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure].
Probata.

33-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1963, f. 17r.

Vilafranca del Penedès, 12 de desembre de 1391.
El rei Joan I escriu a Pere d’Artés per a dir-li que ha rebut ja una resposta 

de Pere d’Artés a una carta que li havia enviat, sobre les profecies fetes per 
Francesc Eiximenis al final del “Dotzè del Crestià”. Li diu que Francesc Ei-
ximenis ja li ha enviat una carta sobre això, i que el rei ja té també la respos-
ta sobre això, la qual tramet a Pere d’Artés perquè se la done ell a Eiximenis.

Lo rey.
Mossén P.[ere]
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Vostra letra havem reebuda responsiva a una que·us n’avíem tramesa 
sobre·l fet de mestre Francesch Ximénez, a la qual vos responem que·l dit 
mestre Francesch nos ha scrit per sa letra e feta resposta al dit fet, e nós fem-
li resposta, la qual vos trametem perquè la li presentets. E noresmenys vos 
en trametem còpia dins en la present interclusa, per ço que vejats en quina 
manera li escrivim.

Dada en Vilafrancha de Penedès, sots nostre segell secret, a XII dies de 
Deembre del any MCCCXCI.

Rex Johannes.
Dirigitur Petro[d’Artés].
Dominus Rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.

34-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1963, f. 17r-17v.

Vilafranca del Penedès, 12 de desembre de 1391.
El rei Joan escriu a Francesc Eiximenis acceptant les seues excuses sobre 

la profecia que li havien atribuït.

[F. 17r] Lo rey.
Mestre Francesch:
Una letra havem reebuda responsiva a una que us n’avíem tremesa, e, 

enteses les coses en la vostra letra contengudes, responem-vos que jamés no 
fou intenció nostra ne donam creença que vós semblants coses haguéssets 
dites ni divulgades, car no·u havets acostumat ne ho requer vostre orde. 
Mas aprés que·ns fou dit, per tal com vos amam e us aportam bon voler, axí 
com aquell que tenim per special servidor nostre, vos en scrivim. E havem 
haüd gran pler de la bona escusació que havets feta, axí com nós pensàvem 
que faríets, perquè no·y cal venir, ans romanits a tota vostra voluntat, car 
nós vos havem per escusat. A açò que·s contén en la dita vostra letra que·l 
cardenal d’Albana e frare Johan de Rochafist havien scrit a nostre pare, a 
qui Déus perdó, com se devia seguir en aquest centenar que la monarquia 
se sperave a la casa d’Aragó, vos responem que bé ha un any en l’archiu 
nós trobam açò, emperò no·y havem dada ni donam fe, ans tota vegada lo 
havem comanat e ho coman en les mans de Déus, e que Él que·n ordon a sa 
volentat. E açò mateix nos dix maestre Crexques, que era stròlech de casa 
nostra e s’entenia molt en judiciis, e altres stròlechs sabents nostra nativitat. 
E tota vegada ho havem remès[F. 97v] e ho remetem al voler de Déu. Tota 
vegada que vós vullàsets venir a nós, o de present o per avant, a nós plau e 
lo havem per agradable.
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Dada en Villafrancha de Penedès, sots nostre segell secret, a.XII. dies de 
dehenbre de l’any de Nostre Senyor.MCCCXCI.

Rex Johannes.
Dirigitur magistro Francisco[Eiximenis].
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 372-373].

35-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1963, f. 10v.

Vilafranca del Penedès, 27 de desembre de 1391.
El rei Joan demana un llibre i una lletra a fra Francesc Eiximenis.

Lo rey.
Mossèn Ramon:
Com nós vullam haver lo libre e la letra de frare Francesch Eximénez, 

que l’altre jorn vos comanam, manam-vos que aquelles de continent, sens 
falla, nos tremetats.

Dada en Vilafrancha del Penedès, sots nostre segell secret, a.XXVII. dies 
de deembre del any de Nostre Senyor M CCC XCI[I].

Rex Johannes.
Dirigitur Raymundo Alamani de Cervilione.
Dominus rex mandavit mihi Anthonio de Fonte.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 377].

36-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1964, f. 15r.

València, 17 de desembre de 1392.
Es fa l’encàrrec a fra Tomàs Olzina, fra Nicolau Sacosta, fra Francesc 

Eiximenis i al mestre de medicina Pere de Figuerola perquè examinen els 
llibre hebraics de l’aljama de València.

En Johan, per la gràcia de Déu etc.
Als religiosos amats et feels nostres frare Thomàs Ultzina, confessor nos-

tre, frare Nicolau Çacosta, confessor de nostra cara companyona la Reina, 
frare Francesch Exeméniz, del orde dels Frares Menors, maestres en la santa 
Theologia, et an P. de Figuerola, mestre en medicina, salut et dilecció. Com 
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hajam entés que lo die del insult o robaria de la aljama dels Juheus de Va-
lència foren trobats en lurs alberchs molts e diverses libres scrits en ebraych, 
los quals estan seqüestrats per manament nostre en poder de mossèn Aznar 
Pardo de la Casta, micer Domingo Mascó, d’en Roger de Muncada, d’en 
Paschal Maçana et d’en Gabriel Ballester, converses et novells christians, e 
nós hajam ordonat et vullam que·ls dits libres et cascun de aquells sien per 
vosaltres regoneguts e examinats, dehim et manam-vos que aquells regone-
gats et que aquells, los quals a vosaltres aparran ésser tals que segons nostra 
ley crestiana se puguen sostenir, a una part metats. E tots los altres qui sien 
contraris a la dita ley, a l’altre part per tal que haüda relació de vosaltres pu-
xam de aquells fer ço que atrobarem ésser faedor. Manants per les presents 
als dits mossèn Aznar et altres dessús nomenats que los dits libres tinguen 
que aquells encontinent vos mostren et liuren et embargament alcun no·y 
façen ne·y donen per tal que vosaltres puxats nostra ordinació dessús dita 
complir ab acabament si la ira et indignació nostra cobeegeu esquivar.

Dada en València sots nostre segell secret, a XVII dies de deembre, en 
l’any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.XCII.

Rex Johannes.
Dominus rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
[Document publicat per Francesc de Bofarull i Sans. Butlletí de la So-

cietat Arqueològica Luliana. Vol. II. Palma de Mallorca. Impremta de Felip 
Guasp. 1888, p. 206-207].

37-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1964, f. 26v.

València, 18 de gener de 1393.
El rei Joan encomana a Eiximenis que retinga tots els llibres i béns que té 

en possessió i que pertangueren al bisbe Nicolau Espital, OFM.

Johannes etc.
Religioso et dilecto nostro magistro Ffrancisco Eximeni in sacra pagina 

professori ordinis fratrum minorum salutem et dilectionem. Scire vos volu-
mus quod nos certis de casis nostrum ad hec animum racionabiliter indu-
centibus huius serie emparavimus sive contestati sumus omnes et quoscum-
que libros et alias res et bona quevis existentes vel existencia in manibus et 
posse vestris que sint vel fuerint fratris Nicholay Hospitalis episcopi ordinis 
vestri. Quare predicta harum serie notificantes vobis dicimus et mandamus 
de certa scientia et expresse quatenus dictos libros et res atque bona dicti 
episcopi penes vos existentes vel existentia alicui non detis, tradatis, ven-
datis nec alienetis nec in aliam seu alias personas transferatis ymo huius 
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nostrum emparamentum teneatis et inviolabiliter observetis et non contra-
veniatis seu aliquem contravenire sinatis donech aliud a nobis receperitis in 
mandatis.

Datum Valentie sub nostro sigillo secreto XVIII die ianuarii anno a nati-
vitate Domini millesimo CCC nonagesimo tercio.

Rex Johannes.
Dominus Rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.

38-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 521, f. 130v.

Juny de 1393.
La reina Violant de Bar, muller de Joan I, concedeix a Francesc Eixime-

nis sis florins d’or per a dir misses i fer almoines.

Ítem done a mestre Francesch Eximénez, de la orde dels frares menors, 
los quals la senyora reyna li manà donar per fer dir missas e fer algunes 
almoynes a honor e reverència de nostre senyor. VI florins d’or.

[Costat esquerre: Per lo maestre general].

39-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1964, f. 104r.

Tortosa, 28 de juliol de 1393.
En una carta adreçada als jurats de València, el rei Joan diu que li han 

arribat notícies de que Francesc Eiximenis comenta que ha rebut notícies de 
que deu musulmans de La Meca han anat al Regne de Granada predicant 
que Crist és únic Déu i que l’Islam no diu veritat. Els demana informació 
sobre això.

Lo rey.
Pròmens:
Entès havem per nostre confessor que ell ha reebuda ara novellament 

una letra de maestre Francesch Ximénez, en la qual se contén que ara no ha 
molt són venguts.X. moros de Mecha en Granada preÿcan e dihén que Jesu-
crist fon Déu, veritat e ver hom, e que la lig cristiana és bona e santa, e que 
la secta de Mahomet no val res, ans Mahomet és damnat en infern, perquè 
us manam que ab sobirana diligència nos informets si és veritat ni per quina 
manera s’i sap, e de ço que·n sabrets per vostres letres nos-en certifiquets. 
Certificant-vos que nos-en farets servey, lo qual haurem per agradable.
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Dada en Tortosa sots nostre segell secret a XXVIII dies de juliol del any 
de Nostre Senyor MCCCXCIII.

Rex Johannes.
Dirigitur juratis et prohominibus civitatis Valentie.
Dominus Rex mandavit michi Bernardo de Jonquerio.
Probata.

40-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1964, f. 105r.

Tortosa, 29 de juliol de 1393.
El rei Joan deslliura fra Francesc Eiximenis d’una empara de llibres que 

li havia fet.

Johannes etc.:
Religioso et dilecto nostro Francisco Eximini, in sacra pagina professori, 

ordinis beati Francisci, salutem et dilectionem. Licet nuper cum alia littera 
nostra penes vos emparaverimus nonnullos libros qui in posse vestro erant 
cuiusdam episcopi ordinis supradicti; attamen quare nunc cessant cause et 
raciones quibus dicta empara fuit facta, vobis dicimus et mandamus qua-
tenus dictam emparam pro cancellata et nulla habeatis, et nos serie cum 
presenti eandem cancellamus et pro cancellata haberi volumus et carente 
omni roboris firmitate et de dictis libris de cetero faciatis quod juris fuerit, 
predicta empara in aliquo non obstante.

Datum Dertuse, sub nostro sigillo secreto, XXIX die julii anno a nativi-
tate Domini,.Mº.CCCº.XCIIIº.

Rex Johannes.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 380-381].

41-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1966, f. 37v-38r.

Tortosa, 6 d’agost de 1393.
En una carta del rei Joan I a la reina Violant de Bar, li parla de diver-

sos afers, i al final li comenta l’existència d’una carta en llatí de Francesc 
Eiximenis, que el seu confessor li ha traduït, on se parla de que deu musul-
mans famosos de La Meca han anat al Regne de Granada a predicar que el 
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cristianisme és l’única religió autèntica i l’Islam està ple de falsedats, i com 
aquestes deu persones han estat condemnades.

[F. 37v] Lo rey.
Molt cara companyona:
Anit vespre reebem vostra letra feta en Muntserrat a.II. del present mes, 

e havem haüd gran plaer e consolació, car nos havets certificats de vostre 
bon estament e de nostra cara filla la reyna de Nàpols e de nostra sor la 
infanta, e car vós sots ben trobada en lo camí e en lo pujar de la costa, en 
què però nos tenim per dit que haurets passat assats treball e affany, pus 
a peu la havets pujada; pregants-vos molt, cara companyona, que·us es-
forcets bé e·ns escrivats sovén de vostra salut e·ns façats saber quants dies 
entenets aturar en Muntserrat, e puys a Barchinona, e quant ne partirets, 
o si venrets per mar o per terra, e que mentre serets en Barchinona, façats 
cuytar l’armament e espatxament de totes les galees nostres e de la profer-
ta de Barchinona e totes les altres coses necessàries a nostre benaventurat 
passatge, de guisa que les gents coneguen e vegen a ull ço que nós e vós 
ne tenim a cor, jassia que som certs que sens sol·licitar-vos-en ho farets, e 
axí·ns[F. 38r] ho ha explicat de part vostra mossèn Eymerich de Centelles, 
qui·ns ha aportada vostra letra de creença a ell comanada. Havem-lo dema-
nat de P.[ere] de Florí, lo qual dies ha que sabíem per letres del vezcomte de 
Roda que era a Barchinona, e diu que encara vós, molt cara companyona, 
no·n sabíets dir res bé cert què era estat a vós, perquè·ns plaurà fort que ho 
sapiats, e que, axí com mossèn Eymerich nos ha explicat que·us ho tenits 
per dit, nos escrivats de tot ço perquè és vengut e vostra entenció sobre allò, 
si e segons conexerets que mester sia. De la obra d’aqueix monestir e dels 
béns que deïts del prior, havem plaser e plasentment oïrem la relació de don 
Pero Maça sobre açò, e majorment del estament e sanitat de vostra perso-
na, de què havem estat e estem ab ànsia. Nós, mercè de nostre Senyor Déu, 
som ben guarits del dissenteri que havem haüd e som-nos estats metges nós 
mateixs. Part açò, sapiats, molt cara companyona, que aquest matí nostre 
confessor nos ha mostrada.I. letra que li ha tramesa maestre Francesch Xi-
ménez escrita de sa mà en latí, en la qual se conté.I. clàusula entre les altres 
que nós havem feta arromançar e és de la tenor següent: “Açí és estat escrit 
de Granada, e yo he vista la letra, que.X. moros notables són venguts de 
Mecha preycants Jesucrist ver Déu e la sua secta ésser santa e justa, e que 
Mahomet és fill de perdició e soterrat en infern ab tots los seus sequaces. E 
conté la dita letra que·ls moros de Granada han acordat de matar los.IIII. 
dels dits.X. moros allí mateix e de trametre los.VI. altres en Àffrica als lochs 
pus notables per ociure aquells”. Molt cara companyona, lo Sant Sperit sia 
guarda vostra tots temps.
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Dada en Tortosa sots nostre segell secret a.VI. d’agost del any MCCC 
noranta tres.

Rex Johannes.
Dominus rex mandavit michi Petro de Beviure.
Probata.
[Document publicat a “Vindicación del rey D. Juan I de Aragón hecha 

por él mismo”. Revista histórica, 3. 1876, p. 148-149].

42-ACA. Cartes reials de Joan I, núm. 1059.

València, 12 d’octubre de 1393.
Carta de fra P. Marí, ministre dels frares menors, a l’infant Martí, acon-

sellant-lo en els afers de Sicília i censurant-lo la seua excessiva devoció i 
poca energia.

Molt alt príncep e poderós senyor:
Diverses letres he scrites a la vostra senyoria, ascí com a·aquell qui desig 

ab singular affectió tota honor e exalçament del vostre bon stament, per 
la qual cosa nit e dia faç e faç fer a tots los frares d’aquesta província en 
secret e en públich singular oració. E ara, molt alt senyor, he entés que per 
en N. Pujades e per molts d’altres que són venguts de les parts deçà, la gran 
rebel·lió que·us és stada feta per algunes ciutats e per los barons, de la qual 
cosa yo he aguda singular tristítia e dolor. E he instigat ab d’altres, ço és ab 
los confessors del senyor rey e de la senyora reyna, lo senyor rey que fos sa 
mercè que·us volgués prestament socòrrer e ajudar e appar-me que·y ha bon 
cor, si no·l torbaven males gents. La senyora duquessa ha fet tot son sforç, 
y és stada a Barcelona al dit senyor rey supplicant e instant-lo tant com ha 
pogut sobre·l dir acorriment. Pens-me que largament vos ha scrit de la sua 
intentió. Però senyor, al present pens-me que valrran-vos e us seran gran 
reffrigeri e reformaran vostre fet les gents d’armes que se’n mena mossèn 
Bernat de Cabrera e mossèn Diago de Cetina, los quals han treballat com a 
vostres leyals servidors. E sia vostra mercè de exercitar-vos en tal manera, si 
desijats vostra honor, que per vos matex ab la ajuda dels vostres recobrets 
vostre regne, y ab tots aquells tractaments e maneres que la vostra saviesa 
sabrà dictar, cor Déus vos n’à complit, si usar ne volets. E desplau-me, molt 
alt senyor, d’alcunes coses que·s dien deçà, cor diu-s’ich que fort a tart volets 
exir de la cambra ni volets cavalcar pe la illa ni fer justícia a vostres pobles 
e que dissipau lo patrimoni de la corona e·u donau tot a alguns singulars, 
e els cavallers e els scuders pus pobres no són pagats ni satisfets. Emperò 
yo no y dó fe, cor si veritat era, seria en gran infàmia de la vostra senyoria. 
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Perquè, molt alt príncep e senyor, plàcia-us de renovellar-vos en altre hom 
e pendre força e virtut, segons que antigament han fet los vostres pares 
passats. E jatssia que vós primerament vos degats ajustar ab nostre senyor 
Déus e haver-lo denant los vostres ulls, emperò en semblant temps de gue-
rres, mils serveix a Déu lo príncep al la spà e ab la lança, justament pugnant 
contra los enemichs, e ab lo libre e balança de justícia sobre·ls pobles, que 
no ab libres de orations e oynt moltes misses, qui·s pertany a nosaltres, qui 
pregam Déus per vós, tenint l’ofici de Moysès, qui pregava en lo mont com 
Josué batallava, y sper en Déus que serets altre Josué e aurets victòria, pus 
que justícia és ab vós. Molt alt senyor, en N. Pujades e yo havem pensat que 
fort seria bo que vós ampràssets vostre nebot lo rey de Castella, lo qual té ja 
lo regiment de son regne, que·us fes socors e ajuda, e sobre açò trametéssets 
vostres ambaxadors, e si a vós és plassent, yo m’i offir d’anar-hi, y en cas, 
senyor, que acordets, trametets-me les letres de creença e la creença d’altra 
part scrita per capítols. E apparria’ m que axí mateix scrivíssets a vostre 
nebot l’infant don Ferrando e a uns altres cavallers qui stan en torn del rey, 
e les letres dels cavallers porien venir sens desobrescrits, cor hom los hi faria 
axí com seria mester, de totes aquestes coses e d’altres. Molt alt senyor, pus 
largament vos informarà mossèn Diago de Cetina; plàcia-us de donar-li fe. 
E sia vostra mercè, senyor, de haver per recomanat frare Johan de Tahust e 
los altres del nostre orde, qui són aquí ab vós, cor entés he que lo dit frare 
Johan de Tahust és pres en Palerm. E no·m reputets, senyor, a presumpció 
com axí us scriu, cor amor me’n força, mas deman-vos humilment perdó, si 
res hi ha scrit que ofena la vostra real persona, la qual coserve nostre senyor 
ab creximent d’onor.

Scrita en Valèntia, a.XII. dies del mes de octubre.
Lo vostre humil servidor e subjet frare P.[ere], ministre dels frares me-

nors de la província d’Aragó.
[Altra cara] Al molt alt príncep e poderós senyor lo duch de Montblanch.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 335-337].

43-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 1964, f. 163v-164r.

València, 1 d’abril de 1394.
El rei Joan I mana al batlle general del Regne de València, Ramon de So-

ler, que pague cada any 500 sous reials a Francesc Eiximenis perquè celebre 
misses contínuament per l’ànima de Pere el Cerimoniós.

[F. 163v] Johannes Rex:
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Dilecto consiliario nostro Raymundo de Solerio, militi, baiulo genera-
li Regni Valentie, et alii cuicumque qui de cetero eidem preerit oficio vel 
eius locumtenenti, salutem et dilectionem. Cum nos in refrigerium anime 
Serenissimi domini Regis genitoris nostri, carissime memorie recolende or-
dinaverimus et velimus inter alia serie cum presenti quod religiosus et di-
lectus noster frater Ffrancischus Eximini, in sacra pagina professor, ordinis 
fratrum[F. 164r] minorum celebret missas continue pro anima dicti geni-
toris nostri, dum nobis placuerit ac pro caritate ipsarum habeat quolibet 
anno quingentos solidos Regalium Valentie sibi per vos ex juribus et emolu-
mentis dicti vestri officii exsolvendos. Vobis dicimus et expresse mandamus 
quod ex dictis iuribus et emolumentis dicto fratri Ffrancisco Eximini vel cui 
voluerit loco sui quolibet anno dum nobis placuerit dictos quingentos soli-
dos ratione predicta exsolvatis recuparando ab eodem in qualibet solucione 
apocham de soluto in prima quarum tenor presentis totaliter sit insertus 
et in aliis de eadem fiat mentio specialis, quoniam nos mandamus per ean-
dem magistro rationali curie nostre vel alii cuicumque a vobis compotum 
audituro quod quidquid eidem fratri Ffrancisco per vos ratione predicta 
exsolutum fuerit, illud tempore vestri raciocinii in vestro compoto recipiat 
et admitat, nullamque vobis faciat questionem, vobis sibi restituente cau-
telas necessarias ad predicta, cum nos de certa sciencia et consulte attentis 
predictis sic jubemus adimpleri, ut profertur.

Datum Valencie sub nostro sigillo secreto, prima die aprilis anno a Nati-
vitate Domini Mº. CCCº. XCIIIIº.

Rex Johannes.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Jonquerio.
Probata.
[Document esmentat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 380 n. 1].

44-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2349, f. 49r.

Barcelona, 31 de gener de 1397.
La reina Maria de Luna escriu a Francesc Eiximenis demanant-li que 

estiga present a Barcelona durant la vinguda del seu espós Martí I des de 
Sicília per a prendre possessió dels regnes de la Corona d’Aragó. S’hi diu 
també que s’ha informat també a Berenguer Martí, rebedor dels emolu-
ments reals en el Regne de València, perquè aporte els diners necessaris per 
a fer possible tal vinguda.

[F. 49r] La Reyna,
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Maestre Francesc:
L’altre jorn vos escrivim per altra nostra letra que per les raons e motius 

en aquella contenguts venguessest ací de continent, on sots fort necessari. E 
veem que vos retardats vostra venguda, de que·ns maravellam molt, perquè 
us pregam e manam que com la benaventurada venguda del senyor Rey 
sia fort propera vullats venir de continent a nós sens falla. Car lavors e ara 
havem manat e manam per nostres letres al feel nostre, en Berenguer Martí, 
reebedor dels emoluments reyals en aquex regne, que us administre despe-
ses necessàries a la dita venguda. E que per res no y haja falla.

Dada en Barchinona a.XXXI. dies de Janer del any.M.CCC.XCVII. Ber-
nardus Michaelis.

[Document esmentat per Núria Silleras. “La connexió franciscana: Fran-
ciscanisme i monarquia a la Corona d’Aragó en temps de Martí I (1396-
1410)”. Dins Vós sou sant, Senyor, Déu únic. Franciscanisme i Islam. Barce-
lona. Facultat de Teologia de Catalunya. 2001. P. 170 n. 35].

45-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2349, f. 49r.

Barcelona, 31 de gener de 1397.
La reina Maria de Luna escriu a Pere d’Artés, dient-li que ha escrit dos 

cartes, una a Francesc Eiximenis, on li demana que estiga present a Barce-
lona durant la vinguda del seu espós Martí I des de Sicília per a prendre 
possessió dels regnes de la Corona d’Aragó; i una altra a Berenguer Martí, 
rebedor dels emoluments reials en el Regne de València, perquè aporte els 
diners necessaris per a fer possible tal vinguda. Li diu que trameta aquestes 
cartes a aquests dos personatges.

[F. 49r] La Reyna,
Mossèn P.:
L’altre jorn vos escrivim per altra nostra letra e us trametem ab aquelles 

altres dues letres per ço que donàsets la una al religiós e amat nostre Ma-
estre Francesch Exemeniç, e l’altre a·n Berenguer Martí que administrés 
despeses al dit Maestre Francesch necessàries per venir açí, on nós lo havem 
fort necessari. Perquè us pregam e manam que per ço, que·l dit Maestre 
Francesch cuite sa venguda e l’altre a·n Berenguer Martí per ço que li admi-
nistre les dites despeses necessàries a sa venguda. E en altra manera donats 
obra ab acabament que lo dit Maestre Ffrancesc pertesqua e vengue açí ab 
nós de continent sens falla.

Dada en Barchinona a.XXXI. dies de Janer del any.M.CCC.XCVII.
Bernat Michaelis.
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[Document esmentat per Núria Silleras. “La connexió franciscana: Fran-
ciscanisme i monarquia a la Corona d’Aragó en temps de Martí I (1396-
1410)”. Dins Vós sou sant, Senyor, Déu únic. Franciscanisme i Islam. Barce-
lona. Facultat de Teologia de Catalunya. 2001. P. 170 n. 35].

46-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2349, f. 49r.

Barcelona, 31 de gener de 1397.
La reina Maria de Luna escriu a Berenguer Martí, rebedor dels emolu-

ments reals en el Regne de València, perquè aporte els diners necessaris per 
a fer possible la vinguda de Francesc Eiximenis a Barcelona durant la vin-
guda del seu espós Martí I des de Sicília per a prendre possessió dels regnes 
de la Corona d’Aragó. Li recorda que ja ha escrit a Pere d’Artés sobre això, 
i que no dilate més aquest tema.

La Reyna.
L’altre jorn vos manam per altra letra nostra la qual devets haver reebu-

da per mà de mossèn P. D’Artes que de continent administràsets despeses 
necessàries al religiós e amat nostre Maestre Francesch Exemeniç per venir 
açí, on per la benaventurada venguda del senyor rey és fort necessari. E 
com nós duptem que lo dit Maestre Francech no·s retard de son venir per 
nós, que administrar-li les dites despeses vós movets lentament, manam-vos 
altra vegada, com pus expressament podem, que de continent, si ja fet no 
u havets, li administrets les despeses dessús dites. Certificam-vos que tota 
dilació que d’açí avant se seguís seria a nós fort desplasent.

Dada en Barchinona a.XXXI. dies de Janer del any.M.CCC.XCVII.
Bernardus Michalelis.
Dirigitur Berenguario Martini receptori emolumentorum regnorum Reg-

ni Valencie.
[Document esmentat per Núria Silleras. “La connexió franciscana: Fran-

ciscanisme i monarquia a la Corona d’Aragó en temps de Martí I (1396-
1410)”. Dins Vós sou sant, Senyor, Déu únic. Franciscanisme i Islam. Barce-
lona. Facultat de Teologia de Catalunya. 2001. P. 170 n. 35].

47-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2239, f. 83v-84v.

Saragossa, 9 de novembre de 1397.
El rei Martí escriu als prohòmens de València, felicitant-los pel seu pro-

pòsit d’anar contra els moros de Berberia, i els recorda alguns fets de la 
història romana i de la vida de sant Paulí de Nola.
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[F. 83v] Lo rey.
Pròmens:
Vostra letra havem reebuda, e aquella entesa, vos responem que loam 

molt e havem fort per plasent la electió per vosaltres feta de micer G. Ça Era 
per ésser ensemps ab lo feel conseller e batle general d’aqueix Regne, en Ni-
colau Pujada, a axò per nós elet a oyts ab los missatgers de nostre molt car 
nebot lo rey de Castella sobre·l fet de les duanes e quax nos los trametíem 
aquell poder e provisions que mester hagen. E nós sem regonexents a nos-
tres juristes lo preniment de la mala e a les coses de micer Francesch Tallat 
s’és pogut fer per justícia, e si vostres missatgers poran venir ací segretament 
per raonar denant nostra Reyal presència lo dret e justícia d’aquexa Ciutat, 
e si no han pogut fer lo dit preniment per justícia, nós farem tornar al dit 
micer Francesch Tallat la mala e altres coses demunt dites. E si los vostres 
missatgers poran venir segretament, nós vos o notificarem de present.

E havem haüt e havem sobirana alegria e plaer de la sancta e bona obra 
que·l sobiran Redemptor, del qual tots béns proceexen e ixen, vos à mesa en 
vostres coratges de armar en la primavera pus prop vinent cert nombre de 
galees, ab les quals, mijançant e ajudant la divinal potència, sien fets durs 
e greus càstichs e venjança dels moros infels de Barberia, qui per lur gran 
atreviments han svahïts, entrats e barrejats certs lochs marítims d’aqueix 
regne e hi han fets mals e dans infinits, specificats e contenguts en vostra 
letra dessús dita. E sap Déu, al qual los cors de cascuns són oberts, que 
nós stants en Badalona, venguts de nostra prop passada conquesta, trac-
tans sobre ella e fem tant com nos poch ésser possible que totes les galees 
dels infels qui ab nós eren vengudes, rearmades, refrescades e meses a part, 
anassen seguín les galees dels infels qui lavors eren venguts en aquex Regne, 
e feeren los mals e·ls dans en vostra letra recitats. E no·u poguem acabar 
ne guanyar, jassia que vostres missatgers qui lavors eren en nostra cort se 
oferissen de armar les galees d’aquexa Ciutat qui ab nós eren, e pagar la me-
ytat de la messió de les altres, si la Ciutat de Barchinona volgués fer aytal. 
E confirmats vosaltres aprés tantost per vostres letres la offerta per los dits 
missatgers feta, se offerís semblantment en aquelles, perquè tant sancta obra 
no romàs per vosaltres. Pus donchs lo sobirà maestre vos ha tornada e mesa 
en vostres coratges tan alta e tan piadosa e tan sancta obra, levats e excitats 
aquells en portar a deguda conclusió e fi tan misericordiosa e tan loable 
obra, per tal que dels dits infeels sia fet greu càstich e d’aquí avant dubten 
assajar semblants actes. E nostre senyor Déu, per sa inefable bonesa, darà 
loch que les sacrades eucaristies seran en mans de sos feels, extol·lents re-
tornades e aquí venerablement honrades, axí com és loablement acostumat. 
E devem nós, nosaltres e tots nostres sotsmeses, punyir fortment e mordre 
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venjança del divinal interès, lo preciós cors del qual irreverencialment per 
infels és tractat e detengut, segons dit és, lo dampnatge dels que han capti-
vats e tenens[F. 84r] tributaris compassió, amor e pietat de la terra, e encara 
provisió que semblants actes d’aquí avant no·s seguesquen. E caja e aja loch 
en vosaltres lo sant dit de sant Pau narrant que la gràcia de Déu no·s deu 
reebre en va, pus que doncs és en vostres coratges, isque·n lo fruyt que se’n 
spera. E vage-us lo cor fer reempçó d’aquell qui per reembre vosaltres e tota 
humana natura no dupta, ans per vera amor, ab gran cor e voler, volch venir 
en lo món e ab molts scarns e vituperis reebre mort humana, ne metats en 
oblit lo maravellós e sant fet que volgué fer Paulino, bisbe de la ciutat de 
Nola, qui request fer almoyna per una pobra vídua en reembre son fill, qui 
era catiu en Barberia e no li’n pogués fer, mès si matex en catiu e·n tragué lo 
fill de la dita dona, e stech per cert temps en captivitat, e aprés se seguí per 
ell delliurança de tots los catius christians qui de son bisbat eren en Barbe-
ria. E vulats resembler lo famós poble de Roma, qui per venjança, amor e 
pietat de la terra en la segona batalla Púnica s’affratava com tot lo erari de 
Roma fos buydat de monedes, per conservació de la cosa pública, venjança 
dels affricans, amor e pietat de la pròpria terra, habundantment offerí e 
prestat tot quant havia, jamés no recobredor res del prèstech tro fos vengut 
a sa intenció dels enamichs e hagués d’aquells compliment de venjança, 
axí com hagué de fet, e vosaltres sens tot dubte haurets d’aquests qui són 
succehidors dels africans damunt dits, com Àffrica sia vuy dita Barberia. 
E hajats en memòria lo meravellós fet que féu en Roma un noble ciutadà 
appel·lat Cúrcius, qui pe restauració de la terra, com se fos fet un gran hiat 
o obertura dins la ciutat de Roma, interpretant e creent lo dit Cúrcius que·l 
dit hiat o obertura jamés no·s pogués cloure si alcun de la dita ciutat no 
saltave dins aquella vestit de ornaments militars, proposant lo ben comú a 
son propri, saltà ab son cavall dins lo dit hiat o obertura, per què la terra 
se clohí e tornà en son acostumat stament, de què·s seguí gran bé a la cosa 
pública de la dita ciutat, qui en altra manera, per infecció qui exia del dit 
hiat, fóra destrovida e perduda del tot. Ne mereix ésser posat en oblit ço 
que per la prop dita raó féu altre romà, appel·lat Marchus Atilius, qui com 
stant pres en Cartage, qui vuy és dit Tuniç, fos tramés en la ciutat de Roma 
per tal que digués als regidors de la dita ciutat que per ell volguessen lexar 
en scambi gran multitut de gentils e jòvens hòmens que la ciutat de Roma 
tenia presos de la ciutat de Cartage, e fos interrogat per los regidors de 
Roma si semblant cambi era faedor, e ell respòs dat consell en contrari que 
per ell sol e vell tan gran multitud de jovent no devia ésser dada en scambi, 
de què·s seguí que ell per amor e conservació de la terra morí a cruel mort 
per mans dels dits cartagenesos. Molts altres grans e propris eximplis qui·s 
són seguits en semblants coses, vos poríem al·legar sobre açò, mas lexam-los 
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per brevitat, com haüt esguart a vostre von e gran voler que havets[F. 84v] 
sobre açò, molts menys e menors dels exemplis per nós recitats sien bastants 
a animar en les dites coses vostres coratges. E no stigats de fer vostre prepa-
ratoris, car de nós haurets tot aquell andreçat aviament e spatxament que 
rahonablement fer puxam. E per res tan loable e tan sancta obra no torn 
atràs, car millor cosa fóra stada no haver-la començada, que aprés lexar-se 
vergonyosament d’aquella.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a.VIIII. De Noembre de l’any 
M CCC LXXXX VII.

Rex Martinus.
Dirigitur juratis et probis viribus Civitatis Valentie.
Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document transcrit parcialment per Antoni Rubió i Lluch. Documents 

per l’història de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 
390-391].

48-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 14v-15r.

Saragossa, 3 de desembre de 1397.
Carta del rei Martí I a Fra Francesc Eiximenis dient-li que espera molt de 

la seua santa armada començada a fer a València. Promet ajudar sol·licitant 
el concurs de Barcelona i altres ciutats perquè seguisquen l’exemple de Va-
lència.

[F. 14v] Lo rey.
Maestre Francesch:
Vist havem ço que·ns havets scrit. E sap nostre senyor Déus, al qual nos-

tre cor és ubert, que havem hagut sobiran plaer et consolació com per vostra 
letra havem sabud e comprés certament lo fet d’aquesta santa e benaven-
turada armada, qui s’és començada, creem divinalment, per aquexa ciutat 
de València haver manera e tal, per la qual speram en aquell, sens lo qual 
res no[F. 15r] pot ésser loablement conclós e del qual proceexen totes coses 
ben fetes, que ell, al qual ha plagut que aquesta santa armada sia stada axí 
empresa per los nostres naturals e sotsmeses, de la qual nos part lo mèrit e 
retribució divynal, n’esperam sobre tots los altres Reys e Prínceps de cristi-
ans aconseguir fama et renom, donarà via et manera que aquella obtendrà 
la fi desijada. E nós no ometents, axí com devem, aquest tan singular et 
acceptable do a nós per l’altisme, segons creem, presentat, mas aquell accep-
tants agradablement, entenem en la prosecució et bon et prest spatxament 
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d’aquella, axí en scriure e sol·licitar ab continuades e reiterades letres la dita 
ciutat de València, et encara la ciutat de Barchinona, la qual per semblant, 
segons havem entés, fermament, proseguex aquest fet, com a altres singulars 
de aquelles, donar-hi tot bon endreçament e favor que sien a nós possibles et 
retre-hi nostre dret, segons devem e som tenguts.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a III dies de Deembre del any 
de la nativitat de nostre Senyor M.CCC.XCVII.

Rex Martinus.
Dirigitur Francisco Ximenez in Theologia facultati magistro.
Dominus rex mandavit mihi Johanni de Tudela.
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 12].

49-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 23v.

Saragossa, 31 de desembre de 1397.
El rei Martí I convoca Fr. Francesc Eiximenis a una junta de teòlegs per 

a tractar del Cisma de l’Església.

Lo rey.
Maestre Pere:
Segons letres que havem reebudes de nostre molt car cosí lo rey de 

França, ell nos tramet, sobre·l fet de la Iglésia, solemnes ambaxadors, los 
quals, segons som certs, són ja partits e vénen dret camí a Nós. E com 
sie necessari que en lur venguda e en lurs proposicions, que faran, sien en 
torn Nós solemnes maestres en Theologia e doctors, e hajam elegit, entre·ls 
altres, que vós hic siats, pregam-vos afectuosament e volem e encara us 
manam, que tantost vengats a Nós, per tal que ab molts altres maestres de 
Theologia, doctors e fundades persones de nostra senyoria que fem venir 
per aquesta raó, puxam als dits ambaxadors, sobre dits fets, mils e pus sà-
viament respondre. E en açò no falgats per res, com hi vaja molt a nostra 
honor e al bon estament de nostres regnes e terres.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a XXXI dies de Deembre del 
any M.CCC.XCVII (I).

Rex Martinus.
Dirigitur maestre Pere de Cases Gemes, Provincial del orde dels agostins.
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Ítem, similis maestre Aznar dez Pug, del orde dels Prehicadors de Barce-
lona.

Ítem, similis maestre Thomàs Ulzina, Provincial del orde dels frares me-
nors.

Ítem, similis maestre Francesch Eximeneç, del orde dels frares menors de 
València.

Ítem, maestre Pere Albert, del orde de santa Maria del Carme de Valèn-
cia.

Ítem, maestre Vicent Agredant, del orde dels agostins de València.
Ítem, maestre Anthoni Canals, del orde dels prehicadors de València.
Ítem, maestre Nicholau Costa, del orde dels frares menors de València.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars. OFM El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 83-84].

50-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 35r.

Saragossa, 21 de gener de 1398.
Nova i urgent convocatòria del rei Martí a Fr. Francesc Eiximenis i altres 

teòlegs per a tractar del Cisma.

Lo rey.
Maestre Pere:
Jassia l’altre jorn vos scrivíssem per altra nostra letra que encontinent 

vinguéssets a nós per tal que ab nós e ab molts altres de nostra senyoria, 
que·y fem per açò venir, poguéssem mils e pus sàviament respondre a açò 
qui·ns serà proposat, sobre lo fet de la Sglésia per certs ambaxadors que·ns 
tramet per aquesta raó nostre molt car cosí lo rey de França, segons que en 
la dita letra havets pogut largament veure. E com ara novellament hajam 
haüts certs ardits d’Avinyó, que·ls dits ambaxadors són ja partits e vénen a 
grans jornades Nós, pregam-vos e manam que encontinent, sens tarda alcu-
na, vingats a Nós. E açò no mudets o laguiets per res.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a.XXI. dies de janer, del any 
M.CCC.XCVIII.

Rex Martinus.
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Dirigitur magistro Petri de Cases Gemens, Provincialis Ordinis S. Augus-
tini, Barchinone.

Item a similis a mestre A. dez Pug.
Item a similis a mestre Thomàs Oltzina.
Item a similis a mestre Francesc Exemenes.
Item a similis a mestre Pere Albert.
Item a similis a mestre Vicent Agredant.
Item a similis a mestre Anthoni Canals.
Item a similis a mestre Nicholau Costa.
Dominus rex mandavit mihi, Guillermo Poncii.
Probata.
Sequens additio fuit apposita post data et signo cuiuslibet proxime in-

seratarum literarum: Aprés que la present fou feta, havem sabut certament 
que dijous prop passat, hora de dinar, entraren en Barchinona los dits am-
baxadors, perquè és necessari cuytets vostra ventuda, tant com sia possible, 
e vengats a les majors jornades que porets. Dada axí com dessús.

Guillelmus secretarius.
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 84].

51-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 105r.

Saragossa, 31 de maig de 1398.
Martí I l’Humà comunica als jurats de la Ciutat de Mallorca el seu plaer 

per raó de la santa armada que preparen, concedint-los provisions sem-
blants a les concedides a la ciutat de València.

Lo rey.
Pròmens:
Vostra letra havem reebuda. E aquella entesa vos responem que havem 

haüt e havem molt sobirà plaer de la armada que contra los enemichs de la 
Creu se fa santament en aquex regne a glòria e laor de nostre Senyor Déu e 
servey nostre e exalçament de cristiandat. E trametem-vos totes provisions 
que havets necessàries per spatxament de la dita armada, semblants que les 
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havem fetes a la ciutat de València. E pregam-vos e encarregam, tan estreta-
ment com podem, que spatxets tant com sia posible la damunt dita armada, 
car lo temps del navegar és molt avençat.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a XXXI dies de Maig del 
any.M.CCC.XC.VIII.

Rex Martinus.
Dirigitur juratis Civitatis Majoricarum.
Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 67].

52-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2242, f. 21v-22r.

Saragossa, 16 d’agost de 1398.
El rei Martí I li mana al Batlle General del Regne de València que diga a 

Francesc Eiximenis, Jaume Escrivà i Joan Roís de Corella, que acudisquen 
immediatament a la seua presència.

[F. 21v] Lo rey.
Batle general:
Nós scrivim per nostres letres a maestre Francesch Eximénez, e a mos-

sèn Jacme Scrivà, e a·n Johan Roiç de Corella, e a cascú d’ells pregants e 
manants-los que per alguns affers nostra honor tocants, vinguen a nós, e 
com los hajam de gran necessitat, pregam-vos e manam que les dites letres, 
les quals[F. 22r] ensemps ab la present, vos trametem, donets e presentets 
als dessús dits e a cascú d’ells, axí e per la manera que·us serà scrit per los 
missatgers de la Ciutat de Barchinona presents en nostra cort. E açò tenits 
ab nós secret si·ns desitjats servir e complaure.

Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a.XVI. dies de agost del any 
M CCCXCVIII.

Rex Martinus.
Dirigitur baiulo generali regni Valentie.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Massó i Torrents. “Les obres de Fra 

Francesch Eximeniç (1340? - 1409?)”. Barcelona. AIEC, III. 1909-1910. 
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Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / 
Diputació de Girona. 1991, p. 161 n. 32].

53-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2240, f. 136v.

Saragossa, 28 de setembre de 1398.
Martí I suplica als jurats de la ciutat de València, clavaris i altres diputats 

de la santa armada de València, que l’estol siga tramés, per via de socors, al 
Sant Pare, que està assetjat dins son palau d’Avinyó.

Lo rey.
Axí com creem sapiats lo Sant Pare és constituït en gran necessitat e 

presura dins la ciutat de Avinyó, en tant que si per nós no li és socorregut 
prestament, ell e tots aquells qui ab ell són, de nostra nació porien encòrrer 
en lurs persones e béns irreparable perill, de què·s seguiria a nós e a tota 
nostra nació vituperi e escarn. E com no solament nós, mes encara tots nos-
tres sotsmeses siam tenguts de subvenir e ajudar al dit Sant Pare e a aquells 
qui ab ell són en tant urgent necessitat, per moltes raons que ací no són ne-
cessàries explicar. E per aquesta raó hauríem sobirà plaer que per l’estol de 
la croada ell fos socorregut a la major cuyta que ésser pusquets, creent que 
açò seria cosa pus acceptable a Déu e necessària a la fe cathòlica que altra 
obra que·l dit stol pugués fer a present.

Per ço us pregam tan cordialment com podem, volem e requerim ab 
aquella major instància que fer-se pot, que guinyets o façats ab lo Capità 
e patrons e altres que sien necessaris del dit stol, que a la major cuyta que 
ésser puxa, sia fet lo dit soccors al dit Sant Pare e als altres demunt dits. E 
d’açò que tenem tant a cor, que no poríem més, servirets principalment a 
Déu e a son Vicari, e·n farets a nós assenyalat plaer e servey, lo qual vos 
grahirem molt.

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a XXVIII dies de Setembre 
del any M.CCC.XCVIII.

Rex Martinus.
Dirigitur als amats e feels nostres los Jurats de la ciutat, Clavaris e altres 

deputats de la santa armada de València.
Dominus Rex mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 102].
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54-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2354, f. 11v-12r.

València, 22 de maig de 1402.
La reina Maria de Luna suplica al papa Benet XIII que concedisca una 

butlla amb amples facultats i privilegis per a fundar un convent de francis-
cans en la vall de Toliu, prop de Sagunt.

[F. 11v] Pare Sant:
Nós, per raó de un notable monastir que de present volem construir prop 

la vila de Morvedre en una muntanya appel·lada Tuliu, en lo qual staran 
cert nombre de frares, qui tendran la Regla de Sent Francesch a la letra, 
havem necessàriament obtenir de la vostra Beatitud les coses contengudes 
en una scèdula en la present.

Per què, Pare Sant, ab aquella maior affecció que podem, humilment vos 
supplicam e per do de gracia singular vos demanam, que sia mercè vostra de 
atorgar-nos les dites coses liberalment e prompte, segons nós plenerament 
confiant de la vostra Beatitud, la qual lo Rey dels reys vulla al regiment de 
la sua Santa Esgleya longament conservar.

Dada en València, sots nostre segell secret a XXII dies de maig de l’any 
de la nativitat de nostre Senyor MCCCCII.

La Reyna.
Domina Regina mandavit mihi Anthonio Valls.
[C È D U L A]
Primerament, que sia mercè del Sant Pare de donar-nos licència de edi-

ficar un monastir de Frares Menors en qualque part del regne nos plaurà.
Ítem, que nos puxam elegir lo frare notable que·ns volrem, qui per auc-

toritat sua haja ordonar del dit monastir quals frares hi estaran, ne com 
viuran, e que aquell mort hi puxam subrogar altre qui·ns plàcia.

Ítem, que plàcia al dit Sant Pare ajudar-nos al dit monastir, trametent-nos 
alscuns libres competents als dits frares, axí com són Bíblia, Concordances e 
altres libres pertanyents a frares separats del món e donats tots a Déu.

Ítem, que dó als dits frares qui habitaran en lo dit monastir e a aquells 
qui·ls faran bé, aytals indulgències com plaurà a la sua Santetat.

Ítem, que ministre ni altre superior no puxe, res mudar ne contrastar a 
neguna ordinació ne col·lació de frare o d’altre cosa feta en lo dit monastir 
per lo dit frare per nós a açò diputat; e açò sia manat als dits ministres e 
superiors sots grans penes.

Ítem, que si en la dita vocació dels dits frares, qui volem que sien.XIII. a 
honor del Salvador e dels Sants Apòstols, nexie algun dubte, e per qualsevol 
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altra manera era en los dits frares algun scrúpol de consciència o de altra 
qualsevol cosa e via, que lo dit frare notable per nós e per nostres successors 
a açò elet, pogués sobre açò tenir e apel·lar consell e determinar la perplexi-
tat entre ells suscitada; e cascun per ell a açò apel·lat, sia tengut de dar leyal 
consell, favor e ajuda, segons que Déus lo inspirarà.

Ítem, que sia manat sots grans penes, que negun frare a les dites coses no 
gos contradir per alguna via, ne empatxar la ordinacio del dit frare sobre 
l’estament del dit monastir.

Ítem, que lo dit frare e·l Guardià del dit monastir puxe vestir frares aquí 
mateix e fer professos per complir lo dit nombre de tretze frares.

Ítem, que jassia que per lo dit monastir e convent —per los prop dits sia 
algú vestit— deputat per lo dit convent, emperò que no sia dit fill del con-
vent, segons la manera acostumada del Orde, ne lo dit convent no·s puxe 
dar dret per la dita costuma e ordinació del[F. 12r] Orde en libres ne robes 
de algun frare del món.

Ítem, que tota res qui ajudarà al dit monastir, n’aja aytals indulgències 
com lo Sant Pare volrà.

Ítem, que lo dit frare a açò assignat, puxe los frares qui aquí seran, licen-
ciar a reebre sacres ordens, e·ls puxe fer prehicadors e confessors generals 
de frares e de seglars.

Ítem, que bisbe ni altre, no·ls puxe empatxar en llurs prehicacions ne 
confessions ni en algunes altres coses a ells pertanyents per los dits graus e 
officis.

[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM “Franciscanis-
mo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, XLII. 
1982, p. 87-88].

55-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2244, f. 287v.

València, 9 de juny de 1402.
El rei Martí demana a Francesc Eximenis la tercera part del Nicolau de 

Lira.

Lo rey.
Maestre Francesch:
Com nós hajam fort necessària la tercera part de Nicholau de Lira, la 

qual vos prestam, nós estants en lo loch d’Altura, pregam e manam vós que 
de continent la liurets al feel de la nostra cambra Perico Martí, portador de 
la present, lo qual per aquesta raó trametem aquí a vós.
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Dada en València, sots lo segell nostre secret, a.VIIII. dies de juny del any.
MCCCCII.

Rex Martinus.
Dirigitur magistro Francisco Eximénez.
Dominus Rex misit signatam.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 423].

56-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2350, f. 69r.

València, 17 d’octubre de 1402.
La Reina Maria de Luna mana a Jaume Pastor, administrador de la seua 

Reial Cúria, que pague 32 florins que costà el missal per al convent de Sant 
Esperit i que ell donà a Fr. Francesc Eiximenis, perquè aquest el duguera al 
mateix convent.

Maria, etc.
Fideli consiliario et administratori pecunie curie nostro Iacobo Pastoris, 

salutem et gratiam. Dicimus et mandamus vobis quatenus de pecunia supra-
dicta que est vel erit penes vos tribuatis et exsolvatis fideli nostro Gabrieli 
Moliner curritori librorum civitatis Valencie triginta tres florenos auri de 
Aragonia, videlicet, triginta duos precio cuiusdam missalis quod ab eo, ut 
curritore predicto emimus pro servitio monasterii fratrum minorum quod 
noviter fundari facimus in termino vile Muriveteris et tradi mandavimus 
religioso et dilecto nostro fratri Francisco Ximeniç, qui id portabit et tradet 
monasterio prelibato et residuum omnium florenorum pro iure sive salario 
inde pertinenti curritori prefato. In solucione autem ipsorum recuperetis ab 
eo presentem cum apoca de soluto, quia nos mandamus cum hac eadem 
magistro racionali curie domini regis et nostre seu alii cuicumque a vo-
bis compotum audituro pro tempore vestri racionii vobis ponente in datis 
quantitatem florenorum prefatam et restitutente presentem et apocam su-
pradictas eandem in vestro recipiat compoto et admittat nullum propterea 
dubium faciendo.

Datum Valencie.XVII. die octobris anno a nativitate Domini.M.CCCC. 
secundo.

Bernardus Michaelis.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
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[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-
nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 89-90].

57-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Vol. 529, f. 66r.

Barcelona, novembre de 1402.
Mana lliurar al corredor de llibres Gabriel Moliner 33 florins d’or per un 

missal comprat per al convent de Sant Esperit de l’orde dels frares menors, 
el qual devia lliurar-se a Fr. Francesc Eiximenis, del mateix orde.

Ítem, done a·n Gabriel Moliner, corredor de libres, vehí de València, 
los quals la senyora reyna ab letra sua dada en la dita ciutat de València a 
XVII dies d’octubre de l’any MCCCCII li manà donar, é·s a saber de una 
part per preu de un misal, lo qual la dita senyora, d’ell, axí com a corredor 
dessús dit ha fet comprar per servey del monastir dels frares menors, lo 
qual novellament la dita senyora ha fet fundar en lo terme de la vila de 
Murvedre, e aquell de manament seu ha liurat a maestre Francesch Eximé-
niz, qui aquell deu portar e liurar al dit monastir XXXII florins. E d’altre 
part.I. florí per salari de les corredures, segons que·n la dita letra se conté, 
la qual cobre ensemps ab àpoca. Encara cobre una altra àpoca ab la qual 
lo dit maestre Francesch otorga haver haüt e reebut de mi lo dit missal: 
XXXIII florins d’or.

[Costat esquerre: La letra de mà de la senyora Reyna.
Àpocha del dit corredor de aquesta quantitat.
E altra àpocha del dit Mestre Francesch Eximénez ab la qual confessa 

haver haüt e reebut lo dit missal].
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 369].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 90].

58-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Vol. 529, f. 74r.

Barcelona, novembre de 1402.
Lliurament de 35 florins d’or a fra Bertomeu Borràs, per a comprar ta-

rongers, llimeres i altres arbres fruiters per a l’hort del convent de Sant 
Esperit.
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Ítem, done a frare Bertomeu Borraç, maestre en Theolagia, de l’orde dels 
frares menors de la ciutat de València, los quals la senyora reyna ab albarà 
d’escrivà de ració scrit en la dita ciutat de València a.XX. dies del mes de 
noembre de l’any MCCCCII li manà donar per comprar tarongers, limo-
ners e altres arbres que deu plantar en.I. verger del monastir del Sant Esperit 
de l’orde dels frares menors, que la dita senyora novellament fa construir 
en lo terme de Murvedre, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: 
XXXV florins d’or.

[Costat esquerre: Albarà]
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 91].

59-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 3r (segona numeració).

València, 11 de juny de 1404.
La reina Maria de Luna mana a Berenguer Martí que lliure a fra Berto-

meu Borràs 150 florins d’or d’Aragó perquè no passe necessitat el monestir 
de Sant Esperit.

Maria, etc.
Fideli generali receptori reddituum juriumque nostrorum in Regno Va-

lencie Berengario Martini, salutem et gratiam. Licet nos que monasterium 
Sancti Spiritus ob reverentiam et nominis divini honorem fundavimus sub 
ordine et regula sancti Francisci infra terminos ville Muriveteris proposue-
rimus dare et assignare ipsi monasterio pro sustentatione vite fratrum ce-
lebrantium divinum obsequium in eodem et aliarum necessitatum ipsius 
quinque mille solidos annuales solvendos eidem annis singulis ex peccuniis 
provenientibus ex redditibus et juribus supradictis. Verumtamen, quia nos 
detenta aliis negociis plurimis ad faciendum dictam assignationem vacare in 
promptum non possumus, volumus ne interim dictum monasterium egen-
ciam paciatur, vobisque dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse, 
quatenus visis presentibus detis et solvatis de dictis peccuniis religioso et di-
lecto nostro magistro Bartholomeo Borraç ordinis monasterii supradicti in 
solucione videlicet predictorum quinque mille solidorum centum quinqua-
ginta florenos auri de Aragone, convertendos per eum in sustentacionem vi-
te et aliarum necessitatum monasterii supratacti. Et in solucione presentem 
recuperetis cum apoca de soluto. Nos enim mandamus magistro racionali 
curie regie atque nostre aut alii cuicumque a vobis de predictis nostro no-
mine compotum audituro, quod vobis vestri raciocinii tempore restituente 
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presentem et apocam supradictam premissos centum quinquaginta florenos 
in vestro recipiat compoto libere, dubio et difficultate omnibus pretermissis.

Datum Valencie XI die junii anno a nativitate domini MCCCCIIII. Ber-
nardus Anglesii.

Guillelmus Poncii mandato domine regine ad relacionem Jacobi Pastoris 
consiliari et administratorii peccuniarum vidit eam que mandavit.

Probata.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
144].

60-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Vol. 531, f. 43v.

Barcelona, agost de 1404.
Lliurament de 2680 sous per a un pali i altres ornaments del convent de 

Sant Esperit.

Ítem, done a·n P[ere] Marçal, cambrer de la senyora reyna, los quals li 
eren deguts ab albarà d’escrivà de ració scrit en València a VI dies del mes 
d’agost de l’any.M..CCCC..IIII., per vellut, tafatans, adzeytoni, fresadures 
e altres coses, les quals de manament de la dita senyora ha comprades en 
l’any present de diverses mercaders de la ciutat de València, de les quals 
coses dessús dites la dita senyora féu fer un pali e altres ves[t] aments a ops 
del Sant Esperit novellament constituït per la dita senyora en terme de Mur-
vedre, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: II M DCLXXX 
sòlidos VI diners obols barchinonenses.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 94].

61-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Vol. 531, f. 50v.

Barcelona, setembre de 1404.
Almoina de 10 florins d’or a Fr. Francesc Eiximenis per a vestir a pobres.

Ítem, done a maestre Francesch Ximénez de l’orde dels frares menors de 
la ciutat de Valèntie, los quals la senyora reyna ab albarà d’escrivà de ració 
scrit en Valèntie a XVI dies del mes de setembre de l’any.M..CCCC..IIII. li 
manà donar per ço com aquells deu distribuir en vestir alguns pobres per 



266 Apèndix documental

amor de Déu, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: X florins 
d’or.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 95].

62-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 6r (segona numeració).

València, 17 de setembre de 1404.
La reina Maria de Luna mana a Berenguer Martí que lliure 150 florins 

d’or a Bertomeu Borràs per a sustentació i altres necessitats dels frares del 
convent de Sant Esperit.

Maria et cetera[Dei gratia regina Aragone, Valencie, Maiorice, Sardinie 
et Corsice, comitissaque Barchinone, Rossilione et Ceritanie].

Fideli generali receptori reddituum juremque nostrorum in regno Va-
lencie Berengario Martini, salutem et gratiam. Dicimus et mandamus vobis 
de certa sciencia et expresse quatenus de quacumque peccunia que vestre 
recepcionis pretextu vestras ad manus pervenerit detis et solvatis religioso 
et dilecto nostro magistro Bartholomeo Borraç, ordinis fratrum minorum, 
centum quinquaginta florenorum auri de Aragone, convertendos per eum 
in sustentacionem vite et aliarum necessitatum fratrum monasterii quod 
sub invocatione sancti Spiritus ob reverenciam et nominis divini honorem 
fundavimus sub ordine et regula sancti Francisci infra terminos ville Muri-
veteris, regni predicti Valentie, quos quidem centum quinquaginta florenos, 
ultra illos alios centum quinquaginta florenos, quos nos cum alia litera, data 
Valencie X die junii proxime retrolapsi, per vos exsolvi mandavimus simili 
racione eidem magistro Bartholomeo dari volumus et jubemus, in solutum 
pro rata illorum quinque mille solidorum annualium, quos dicto monaste-
rio pro sustentacione fratrum celebrancium divinum obsequium in eodem 
et aliarum necessitatum ipsius proposuimus de dictis peccuniis assignare. Et 
in eorum solucione recuperetis presentem cum apoca de soluto. Nos enim 
mandamus magistro racionali curie regie atque nostre aut alii cuicumque a 
vobis de predictis compotum audituro, quod vobis, vestri raciocinii tempore 
restituente presentem et apocam supradictam, premissos centum quinqua-
ginta florenos in vestro recipiat compoto libere, dubio et difficultate omni-
bus pretermissis.

Datum Valencie XVII die septembris, anno a nativitate Domini Mº 
CCCCº IIIIº.
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La reyna.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
145].

63-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Vol. 531, f. 69v.

Barcelona, octubre de 1404.
Lliurament de 274 sous barcelonins a l’orfebre Jaume de Veta per a un 

encensari d’argent amb destinació al convent de Sant Esperit.

Ítem, done a·n Jacme de Veta de la ciutat de València, los quals li eren 
deguts ab albarà d’escrivà de ració scrit en València a XX dies del mes 
d’octubre de l’any.M..CCCC..IIII., per.I. ensenser d’argent que la senyora 
reyna d’ell ha comprat en lo present mes d’octubre, e lo qual la dita senyora 
ha donat al monastir del Sant Esperit, segons que·n lo dit albarà se conté, lo 
qual cobre: CCLXXIIII sòlidos, III diners barchinonenses.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 96-97].

64-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 7v-9r (segona numeració).

València, 21 d’octubre de 1404.
La reina Maria de Luna fa solemne donació, als frares de Sant Esperit, 

del convent que per a ells ha edificat a la vall de Toliu, amb totes les seues 
pertinences, assignant-los una renda anual de 5000 sous reials de València. 
Francesc Eiximenis apareix com a testimoni del document.

[F. 7v] In nomine Domini nostri Jesu Christi et eius gloriosissime Virginis 
matris eius Marie, amen.

Pateat universis, quod nos Maria Dei gratia regina Aragonum etc. et 
domina civitatis Sugurbi, attendentes; quod innocens ille agnus qui sua 
inefabili bonitate in ligno crucis, salvifice suum misericorditer preciosissimum 
sanguinem gestivit effundere et se ipsum Deo patri hostiam sacratissimam 
immolavit pro generis redempcione humani, quod eterne dampnacioni 
suberat, nos admonet, instruit et ortatur, ut Dei pauperibus misericorditer 
impendamus.
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Considerantes necminus quod qui bonum suis ecclesiis, monasteriis et 
aliis sacris locis eorumque ministris liberaliter de eorum substanciis con-
ferunt, eterne vite, gaudia felici commercio promerentur. Et quod inter alia 
opera caritatis que nobis Salvatoris clemencia preparavit per que nostros 
possemus delere reatus et ad vitam eternam gloriosius pervenire precipuum 
tenent locum elemosina oracionumque frequencium libamenta cum sint 
peccatorum redempcio et culparum remissionis obtentus.

His igitur docte ac monite recordateque, quod intercessionibus et mentis 
beati Francisci confessoris piissimi in cuius oracionibus nostra firma devo-
cio radicatur, nullam ab inde passa repulsam, porrectis humiliter et devote 
nostro clementissimo creatori et eius gloriosissime virgini genitrici Marie, 
serenissimi dominus rex vir et dominus, necnon rex Sicilie primogenitus 
suus et noster precari, peculiarium regni Sicilie, a quo nudati extiterant per 
tempora longiora, astucia sagaci baronum regni predicti, qui ipsum inter se 
divisum per membra porcionibus satis amplis, velut illi qui corium alienum 
in extensas corrigias parciuntur, tenuerant et tenebrant violenta tiranidem 
occupatum, suo redegerunt dominio, cui subjectum in maxima et humili 
obediencia pro nunc jacet, baronum ipsorum viribus nichilatis, et contritis 
elacionum cornuis eorumdem.

Et placide memorantes quod quanto maiora nutu miseracionis divine 
accepimus, quantoque locum excelsiorem in hoc seculo obtinemus, tanto 
devociora debemus obsequia gratitudinis largitori. Ad reverenciam et ho-
norem domini nostri Jhesu Cristi et eius gloriosossime Virginis matris sue 
Marie et pro remissione nostrorum pecaminum monasterium quoddam in 
valle vocata de Tolio termini Muriveteris, regni Valentie a frequentacione 
habitacionis et consorcii hominum elongata, auctoritate apostolica nobis in 
hac parte concessa pia fecimus devocione fundari, ecclesia, claustris et aliis 
operibus monasterio necessariis insignitum, quod Sancti Spiritus vocabu-
lo decrevimus nominandum. In quoquidem monasterio fratres ordini beati 
Francisci providimus altissimo famulari assidue, qui regulentur et vivant 
juxta regulam beati Francisci, a qua exorbitare ipsos aliqualiter nolumus 
et ibi morentur et stent celebrando et faciendo divinum officium prout in 
aliis monasteriis regni Valentie eiusdem ordinis est fieri assuetum, et alias 
orent ad dominum Deum et eius gloriosissimam genitricem et effundant pia 
oracionum libamina pro animabus nostri et progenitorum nostrorum ac 
prosperitate domus regie incessanter.

Et quodquidem monasterium cum solo seu patio in quo est positum seu 
constructum, ecclesiam, claustra et domos ac edificia universa, cum ortis, 
introitibus, exitibus, fontibus, arboribus, juribus et pertinentiis universis 
prout melius competunt nobis vigore donacionis facte nobis exinde per 
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Jacmetam de Poblet, uxorem Petri Guillelmi Cathala, quondam, militis, et 
Johannetam filiam conjugum predictorum et eiusdem patris sui universalem 
heredem cum publico instrumento facto in posse fidelis scriptoris nostri 
Anthonii Valls, auctoritate regia notarii publici per totam terram et domi-
nacionem suam in villa Burriane, die.XXXI. januarii anno a nativitate Do-
mini.Mº.CCCCº. secundo, assignamus, offerimus, concedimus, donamus et 
tradimus seu quasi imperpetuum in habitationem, servitium et[F. 8r] usum 
continuum predictorum fratrum minorum, qui ibi famulabuntur. Altissi-
mo ut est dictum, damus nec minus concedimus, assignamus, offerimus et 
tradimus[seu] quasi perpetuo monasterio supradicto et ipsi adjungimus et 
etiam agregamus in et pro servicio et usu continuo fratrum ipsorum prout 
melius et plenius competunt nobis vigore donacionis per dictum dominum 
regem facte nobis ex inde cum publico instrumento sigillo maiestatis sue 
impendenti munito, dato et acto in regali civitatis Valencie, tercia die marcii 
anno a nativitate Domini Mº CCCCº quarto, regnique sui nono, et clauso 
per Guillelmum Poncii secretarium eius auctoritateque regia notarium pu-
blicum per totam terram et dominacionem suam totam integriter vallem 
predictam de Tolio, cum eius juribus et pertinenciis universis et singulis et 
cum montibus et planis, vallibus, rupibus, arboribus domesticis et silves-
tribus, garrigiis, nemoribus, silvis, fratis, torrentibus, rivis, fontibus, terris 
cultis et incultis seu heremis, et cum pastuis, venacionibus et pasturis et 
generaliter cum omnibus et singulis juribus et pertinentiis quibuscumque, 
prout in instrumento donacionis predicte sunt hec extensius posita. Et quia, 
ut est dictum superius, monasterium supradictum est a locorum populacio-
ne remotum, et fratres qui in ibi domino servient ut est dictum non poterunt 
mendicare, ut eorum regula quippe jubet more racione predicta et aliis cau-
sis racionabilibus atque justis in locum mendicitatis predicte, nam alias vi-
tam eorum sustentare nequirent, pro alimentis et sustentatione vite ipsorum 
regula quorum laudabilis proprium habere non patitur, volentesque ob re-
verenciam et honorem domini nostri Jesu Christi et beatissime matris sue 
quo ad hec reficere ac supplere oblacionem seu defectum elemosinarum 
ipsarum et in compensationem, esmendam seu locum earum per modum 
elemosine, tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus valituri 
pro elemosina et loco elemosine, donamus, concedimus et etiam assigna-
mus perpetuo domino Jhesu Christo et benignissime matri sue et in eorum 
reverentiam et honorem in manu et posse notarii infrascripti stipulantis, ut 
infra, quinque mille solidos regalium Valencie annuales, rendales, et perpe-
tuales in nuda percepcione, in de ac super redditibus, exitibus, proventibus, 
emolumentis et esdevenimentis vallis nostre de Almonazir, in regno sistenti 
Valencie, et locis seu alcareis eiusdem. Quosquidem quinque mille solidos 
annuos recipiant annuatim jurati civitatis nostre Sugurbii a fideli de the-
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sauria nostra Berengario Martini, procuratore, vel aliis procuratoribus seu 
receptoribus vel collectoribus generalibus jurium et reddituum nostrorum 
regni predicti, vel a veteribus alaminis vel aliis collectoribus seu receptori-
bus vallis predicte, vel locorum et alcarearum eiusdem, quibus jubemus et 
precipimus cum presenti, quod anno quocumque tradant juratis civitatis 
Sugurbii supradicte quinque mille solidos memoratos de redditibus, exiti-
bus, proventibus, emolumentis et sdevenimentis vallis predicte et locorum et 
alcarearum eiusdem, qui a juratis ipsis recuperent quolibet anno in solucio-
ne predicta apocam de soluto, in quarum prima tenor huiusmodi totaliter 
inseratur et in aliis solum fiat mencio de eadem, quoniam a procuratore et 
receptore vel collectore nostro generali predicto, seu ab alaminis et veteri-
bus ac aliis collectoribus et receptoribus memoratis, nos vel heredes, aut 
successores nostri quibus compotum reddi annuatim volumus de predictis, 
restituentibus nobis vel heredibus aut successoribus nostris predictis quoli-
bet anno apocam supradictam quinque mille solidos predictos in compoto 
recipiemus eorum. Et jurati jamdicti predicte civitatis Sugurbii, cum quin-
que mille solidos memoratos receperint, ut est dictum, eos tradant realiter 
et de facto pro elemosina fratrum dicti monasterii administratori vel procu-
ratori quicumque fuerit monasterii prelibati, qui eos expendat et distribuat 
in victu, vestitu et aliis necessariis et opportunis fratribus et conventui mo-
nasterii supradicti. Et si quid inde residuum fuerit, totum illud mercietur (?) 
seu convertatur per administratorem vel procuratorem predictum in emp-
cione librorum vel aliorum necessariorum monasterio sepedicto, cum et de 
consilio et[F. 8v.] consensu guardiani monasterii prenarrati. Quemquidem 
administratorem, procuratorem et distribuitorem, fieri volumus constitui et 
creari per guardianum et fratres dicti monasterii, quique eum semel et plu-
ries, si eis videbitur, valeant removere et alium eligere, et ipso deficiente per 
mortem, absenciam vel alias, alium ponere, constituere ac creare, quique 
administrator, procurator et distributor administret et in dicti monasterii 
negociis annuatim expendat, ut est dictum superius, predictos quinque mille 
solidos annuales, de qua administracione quolibet anno teneatur dictis ju-
ratis in presentia guardiani monasterii supradicti, et non aliqualiter absque 
ipso reddere compotum et veram etiam racionem, et eidem possit et valeat 
per juratos predictos, consentente guardiano predicto, de administratis ab-
solutionem et diffinitionem facere annuatim.

Has siquidem donaciones et concessiones facimus Deo et sue sacratis-
sime genitrici in et pro sustentacione guardiani et fratrum monasterii pre-
libati de ipsis valle et monasterio imperpetuum, necnon de dictis quinque 
mille solidis annuis et perpetuis ad opus dictorum guardiani et fratrum et 
sustentacionem perpetuam ut est dictum, singula singulis referendo, pure, 
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libere et absolute ac sine omni condicione et retencione et sicut melius et 
plenius ea ad nos spectant et competunt et spectare ac competere possunt et 
debent ex causis predictis et aliis quibuscumque racionibus, juribus, titulis 
sive causis, et prout melius et sanius dici et intelligi potest.

Et ad maiorem et validiorem corroborrationem donacionis et conces-
sions huiusmodi, ut procuratrix et generalis locumtenens in regno Valentie 
domini regis predicti, prout de procuratione et locumtenentia nostra cons-
tat plene quadam pergamenea carta seu publico instrumento, dato et acto in 
loco de Altura, vicesima die decembris anno a nativitate Domini Mº CCCCº 
primo, regnique dicti domini regis sexto, suoque sigillo appendicio comu-
nito, clauso per Guillelmum Poncii, secretarium suum, et auctoritate regia 
notarium publicum per totam terram et dominacionem suam, predictos 
quinque mille solidos annuales, rendales et perpetuales cum monasterium et 
vallis predictam jam amortizate existant per dominum regem predictum, ut 
in cartis regiis factis exinde lacius est contentum, non obstantibus foro seu 
foris regni Valencie vel privilegiis seu aliis ordinacionibus quibuscumque 
prohibentibus ne bona de realenco vendi, transferri, alienari seu concedi 
possunt personis religiosis, ecclesiasticis sive sanctis, tenore carte presentis 
amortizamus et pro amortizatis haberi volumus et jubemus. Et de nostre 
plenitudine potestatis supplemus omnem defectum et nullitatem seu vicium 
sique in donacionibus et concessionibus seu amortizacione nostris huius-
modi reperiri posset aliquatenus seu notari, super quibus ex eadem potesta-
tis plenitudine dispensamus; retinemus tamen nobis et sub hoc pacto, forma 
et retencione donaciones facimus supradictas, quod si ex casu aliquo emer-
genti, quod Deus avertat, ordo anichilaretur huiusmodi et ipsius disolvere-
tur conventus, quod predicta omnia et singula per nos concessa et data et 
amortizata ad nos vel nostros heredes libere revertantur, et nos vel heredes 
nostri predicti, eadem universa et singula vel partem eorum possimus et 
possint alii ordini nobis vel heredibus nostris placibili, qui ibidem valeat 
per nos vel heredes nostros immici (?) constitui atque poni ad libitum[F. 9r.] 
assignare. Quodque super premissis et aliis possimus addere et detrahere ad 
et pro confirmacione, corroboracione et comunicacione in melius predic-
torum prout ad utilitatem ipsius monasterii opportunum vel expediens ac 
quociens opus fuerit et nobis videbitur faciendum.

Mandamus itaque per hanc eandem heredi seu heredibus et successori-
bus nostris quibuscumque ac officialibus nostris et ipsius quibuscumque 
presentibus et futuris, quod donaciones et concessiones nostras huiusmodi 
ac omnia et singula in eis contenta, quas intactas servare promittimus in 
posse subscripti notarii hec stipulantis, ut infra, legitime firmas habeant, 
teneant et observent et eas faciant ab omnibus perpetuo et inviolabiliter 
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observari, et contra non faciant aliqua racione. Premissa, igitur, que et prout 
dicta sunt supra facimus, paciscimur et promittimus domino Deo et eius 
gloriossime genitrici et guardiano ac fratribus memoratis, in manu et pos-
se secretarii ac notarii infrascripti, tamquam publice persone, pro personis 
quarum intersit ac potest vel poterit interesse recipientis et paciscentis ac 
eciam legitime stipulantis.

Quod est datum et actum in monasterio sancti Bernardi Orte Valencie, 
vicesima prima die octobris, anno a nativitate Domini Mº CCCCº quarto. 
Bernardus Anglesii.

Signum Marie Dei gratia regine Aragonum etc. ac domine civitatis Su-
gurbii, que predicta laudamus, concedimus et firmamus, huicque publico 
instrumento nostrum apponi jussimus in pendenti.

La reyna.
Testes sunt qui fuerunt ad predicta presentes, religiosi frater Ffranciscus 

Eximini et frater Bartholomeus Borraç, in sacra theologia magistri, nobilis 
Berengarius de Vilariacuto, junior, consiliarius et camerlengus domini regis, 
Petrus de Sanctominato consiliarius et maiordomus domine regine, milites, 
et Johannes Navarro, legum doctor, consiliarius et advocatus fiscalis domini 
Regis predicti.

Sig†num Guillelmi Poncii secretarii serenissimi domini Regis Aragonum, 
auctoritateque regia notarii publici per totam terram et dominacionem 
suam, et regentis prothonotariatus officium domine regine premisse, qui 
mandato eiusdem premissis interfuit eaque scribi fecit et clausit, cum raso 
in XXXX linea personis quarum.

Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii in cuius posse firmavit.
Probata.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
145-149].

65-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 32v.

València, 21 d’octubre de 1404.
La reina Maria de Luna notifica a tots els que tinguen algun dret en la 

demarcació de la vall de Toliu, en la qual ha fundat un convent de Frares 
Menors, que li ho exposen dins de 30 dies, passats els quals caducaran els 
drets de particulars en la vall.



273Apèndix documental

Nós Maria etc. Procuradriu e lochtinent general del molt alt senyor en 
Martí, per aquella mateixa gràcia rey dels regnes e comte dels comdats de-
munt dits, marit e senyor nostre molt car, ara absent del regne de València.

Ab tenor de la present denunciam a tots e qualssevol persones de quals-
sevol preheminència, ley o condició sien, que hajen o cuyden haver alcun 
dret o demanda per deute o per fermança o per altra raó en o sobre la vall 
appel·lada de Tolio situada dins lo terme de la vila de Murvedre, en la qual 
nós per reverència de nostre senyor Déu havem fet, hedificat e fundat un 
monestir de frares sots la regra (sic) e hàbit de Sent Francesch, que dins.
XXX. dies comptadors del dia que la present serà, segons dejús és conten-
gut, publicada, hajen al·legat e posat lur dret denant nós e el governador de 
Regne de València. En altra manera, nós, passat lo dit terme, lo qual per la 
primera, segona e terça jussions, precisament e peremptòria a les persones 
damunt dites assignam, no los serà de res respost per la dita raó, ans los 
precloem tota la via de petició o demanda faedora per la raó damunt dita. 
Manants als Justícies de la ciutat de València e de la dita vila de Murvedre 
e a cascuns d’ells, que de continent que requests ne seran, facen la present 
publicar ab veu de crida per los lochs acostumats de les dites ciutats e vila, 
per ço que algun no puxa de les dites coses ignorància al·legar. En testimoni 
de la qual cosa manam ésser feta la present ab nostre segell segellada.

Dada en València a XXI dies d’octubre en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor.M.CCCC.IIII.

La reyna.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii et fuit visa per Domini-

cum Masconi et Guillelmum Çaera, legum doctorum.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 96].

66-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 531, f. 64v.

Barcelona, octubre de 1404.
Almoina de 250 florins d’or a Fr. Francesc Eiximenis per a satisfer les 

necessitats locals dels frares el convent de Sant Esperit.

Ítem, done a maestre Francesch Eximénez del orde dels frares menors de 
la Ciutat de València, los quals la senyora reyna ab albarà d’escrivà de ració 
scrit en Valèncie a.XXII. dies del mes d’Octubre del any.M..CCCC..IIII., per 
la messió ordinària e per algunes altres necessitats dels frares conventuals 
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del monastir de Sant Spirit novellament construït per la dita senyora en lo 
terme de Murvedre, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: CCL 
florins d’or d’Aragó.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 97].

67-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 35v.

València, 12 de novembre de 1404.
La reina Maria de Luna comissiona a Francesc Berenguer perquè proce-

disca a establir amb mollons el boalar del convent de Sant Esperit.

Nos Maria etc., procuratrix et locumtenens generalis illustrissimi domini 
Martini eadem gratia regis et regnorum et comitis comitatum predictorum, 
viri et domini nostri carissimi a regno Valencie nunc absentis.

Cum nos, que debita cura intendimus ut monasterio Sancti Spiritus, quod 
divini amoris intuitu fundari fecimus his diebus infra terminum ville Muri-
veteris, regni Valencie, provideatur decenter in omnibus que necessaria fore 
videntur ad sustentacionem vite fratrum et aliarum personarum comoran-
tium in eodem, velimus et cordi nostro plurimum habeamus quod in territo-
rio seu termino monasterii supratacti fiat quoddam boalarium seu clausura 
ubi oves et boves et alia bestiaria dicti monasterii quelibet valeant pascere 
et secure teneri. Tenore presentis, de vestri fidelis nostri Francisci Berenga-
rii, dicte ville, sufficiencia et animi probitate confidentes ad plenum, vobis 
dicimus, comittimus et mandamus de certa sciencia et expresse, quatenus 
accedendo personaliter ad terminum seu territorium supradictum, faciatis 
loco superius designato quoddam boalarium seu clausuram illius longitudi-
nis et latitudinis quibus vobis fuerit bene visum, ponendo ibidem mollonos 
lapideos et alia quevis signa boalarium supradictum de notancia manifeste. 
Et ut iddem boalarium et bestiaria in eo sistencia possint teneri securius et 
haberi ac eciam possideri, faciatis super his omnes necessarias ordinaciones 
observandas per quoslibet sub certis penis vestri arbitrio imponendis, et alia 
omnia et singula faciatis in et super predictis servato more ac forma aliorum 
boalarium quorumlibet que in his necessaria fuerint et vobis expediencia 
videantur. Quoniam nos in et super eis in locum nostrum vos ponimus, vo-
bisque vices nostras plenarie comittimus cum presenti. Qua sub nostre ire 
et indignacionis incursu pro prima et secunda iussionibus mandamus uni-
versis et singulis officialibus regiis atque nostris et aliis quibuscumque per-
sonis ad quos pertineat, quod ordinaciones predictas fiendas per vos, ut est 
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dictum, superius, quas nos nunc pro tunc laudamus, approbamus et nostre 
confirmacionis presidio roboramus, teneant firmiter et observent, tenerique 
et observari inviolabiliter faciant per quoscumque, et non contraveniant aut 
aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium 
presentem fieri iussimus nostro sigillo munitam.

Datum Valencie, XII die novembris anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. 
quarto. Bernardus Anglesii.

Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 97-98].

68-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 16v-17r (segona numera-
ció).

Sagunt, 4 de desembre de 1404.
La reina Maria de Luna mana a Francesc Berenguer, de Sagunt, que es 

cobre els 3000 florins d’ors que havia invertit, a precs seus, en les obres del 
convent de Sant Esperit.

[F. 16v] Nos Maria etc.
Tenore presentis fatemur debere vobis fideli nostro Francisco Berengarii 

ville Muriveteris Tres mille florenos auri de Aragone quos ad nostri preces 
de vestro proprio convertistis in operibus monasterii quod sub invocacione 
Sancti Spiritus ob nominis divini amorem fecimus nuper fundari infra ter-
minos ville predicte, quos quidem tres mille florenos ut eos facilius habere 
possitis assignamus vobis in et super quibuscumque peccuniis jam proventis 
seu de cetero proventuris ad manus fidelis generalis receptoris reddituum ju-
riumque nostrorum in regno Valentie Berengarii Martini, tam ratione certa-
rum demandarum nomine nostro factarum seu eciam fiendarum in civitate, 
villis, castris et locis que nos habemus in regno Valencie supradicto, quam 
vigore eius receptionis predicte. Mandantes de certa sciencia et expresse 
Berengario Martini predicto, quod de quibuscumque peccuniis supradictis 
eosdem tres mille florenos vobis tribuat et exsolvat, recuperaturus in solu-
cione ipsorum presentem cum apocha de saluto. Si autem particulares solu-
ciones ex inde opportuerit fieri de qualibet quantitate ex tunc soluta a vobis 
habeant apocham quantitatesque easdem scribi faciant in dorso huiusmodi 
libere pro deductis manu notarii, qui apochas conficiet de eisdem in finali 
autem solucione presentem recuperet cum apocha de soluto. Mandantes 
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nec minus magistro racionali curie regie atque nostre aut alii cuicumque a 
dicto Berengario de premissis compotum audituro quod ipso eius raciocinii 
tempore restituente presentem et apocham seu apochas supradictas, ipsos 
tres mille florenos aut totum in quod per apochas easdem apparuerit ipsum 
Berengarium ratione predicta solvisse in eius recipiat[F. 17r] compoto libe-
re, dubio et dificultate omnibus pretermissis.

In cuius rei testimonium hanc fieri jussimus nostro sigillo munitam.
Datum in villa Muriveteris die quarta decembris anno a nativitate Do-

mini Mº CCCCº quarto.
La reyna.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
150].

69-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 531, f. 84r.

Barcelona, desembre de 1404.
Almoina de 60 florins d’or al guardià del convent de Sant Esperit.

Ítem, done al guardià del covent dels frares del monastir del Sant Spirit, 
novellament constituït per la senyora reyna en terme de Murvedre, los quals 
la dita senyora ab albarà de scrivà de ració scrit en Murvedre a.IIII. dies 
del mes de deembre de l’any.M.CCCC.IIII. los manà donar per la messió 
ordinària dels dits frares, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: 
LX florins d’or.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 99].

70-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 531, f. 86r.

Barcelona, desembre de 1404.
Almoina de 10 florins d’or a Francesc Tosquella per les seues pèrdues 

hagudes en la confecció del cor de fusta del convent de Sant Esperit.

Ítem, done a·n Francesch Tosquella, fuster, los quals la senyora reyna ab 
albarà d’escrivà de ració scrit en Murvedre a.IIII. dies del mes de deembre 
del any.M.CCCC.IIII., li manà donar per amor de Déu per ço com dehia 
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que era perduós en lo cor de fusta que havia fet a preu cert en lo monastir 
del Sant Spirit novellament per la dita senyora reyna instituït en terme de 
Murvedre, segons que·n lo dit albarà se conté, lo qual cobre: X florins d’or.

[Costat esquerre: Albarà].
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 99].

71-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2352, f. 65v.

Barcelona, 27 de gener de 1405.
La reina Maria de Luna demana a fra Francesc Eiximenis que pregue a 

Déu per la salut de la família reial i pel feliç viatge del rei de Sicília.

La reyna.
Maestre Francesch.
Desppuys que partim d’aquí, som stada fort discresiada, però per gràcia 

de Déu som bé guarida, e creem que les vostres devotes oracions nos han 
molt profitat, pregant-vos que per la sanitat e bon stament del senyor rey, de 
nós, e del rey de Sicília, primogènit nostre molt car, supliquets nostre senyor 
humilment que do al dit nostre primogènit temps temperat e bo en manera 
que sens perill algú, sia en aquestes parts prestament, de la venguda del qual 
vos certificarem per altra letra largament.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret, a XXVII dies de janer del 
any M CCCCV.

La reyna.
Dirigitur magistro Ffrancisco Eximeniz.
Idem[Domina regina mandavit mihi Anthonio Valls].
Probata.
[Document publicat per Áurea L. Javierre Mur. María de Luna, reina de 

Aragón. Madrid. CSIC (Instituto Jerónimo Zurita). 1942. 334 (275)].

72-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 62v.

Barcelona, 14 de març de 1405.
La reina Maria de Luna mana al governador de València que faça una 

taxació del just preu que tenen en la vall de Toliu la dona de Pere Guillem 
Català, senyor del lloc de Gilet, amb el fi d’adquirir tal dret i d’evitar les 
vexacions que rebien els frares del convent de Sant Esperit per part d’ella.
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La reyna.
Governador:
Sabut havem que la dona qui fo muller de mossèn Pere Guillem Català, 

de la qual se diu ésser lo loch de Xilet del terme de Murvedre, se dóna cert 
dret en la vall de Tulio construïda en lo dit terme, en la qual vall Nós havem 
construït e edificat lo monestir qui és en aquella sots invocació del Sant 
Esperit, per raó del qual dret és donat als frares del dit monastir contínua-
ment cert torb e vexació. Perquè com nós desijants relevar los dits frares 
dels dits torbs e vaxació haguéssem plaer que·l dit dret de la dita dona fos 
stimat a quanta pot pujar la valor de aquell, per ço que feta la dita stima, 
nós poguéssem enantar en aquest fet segons los affers d’aquell succehirien, e 
d’açò lo senyor rey marit e senyor nostre molt car vos scrivia largament ab 
sa letra, pregam-vos tan affectuosament com podem, que compel·lit en açò 
lo voler e affecció del dit senyor e nostres, façats íntegrament les coses en la 
dita letra contengudes, car plaer e servey en farets molt agradables.

Dada en Barchinona a.XIIII. dies de Març de l’any Mil CCCC V.
La reyna.
Dirigitur gubernatori Regni Valencie.
Domina regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 104-105).

73-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 64v-65r.

Barcelona, 21 de març de 1405.
La reina Maria de Luna faculta al procurador del convent de Sant Espe-

rit, Francesc Berenguer, perquè rendisca comptes sols al guardià del convent 
dels 5000 sous anuals concedits als frares del dit convent, sobre les rendes i 
emoluments de la Vall d’Almonacid.

[F. 64v] Nós dona Maria etc.
Jassia que en la concessió que nós havem feta als frares e monestir que 

per reverència e honor de nostre senyor Déu havem fet e fundar, sots invo-
cació del Sant Spirit en la vall de Tulio construïda en lo terme de Murvedre 
de aquells cinch mília sòlidos annuals, qui són exigidors de les rendes, emo-
luments, sdeveniments e drets de la nostra vall d’Almonetzir sia expressat 
que los dits cinch mília sòlidos annuals sien liurats per lo procurador gene-
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ral de nostres rendes e drets en Regne de València o per los alamins e vells 
o qualssevol cullidors de les dites rendes e drets de la vall demunt dita, als 
jurats qui són o per temps seran de la ciutat de Sogorp, qui liure aquells al 
procurador qualque sia o serà dels dits frares e monestir, convertidors per 
ell en certes necessitats e uses dels dits frares, lo qual procurador sia tengut 
retre compte de la administració que haurà feta dels dits cinch mília sòlidos 
als jurats sobredits. Emperò car vós, en Francesch Berenguer de la dita vila 
de Murvedre, sots constituït a present procurador dels dits frares e monestir, 
plau a nós e us otorgam ab la present, que no contrastant la dita concessió, 
no siats tengut de retre compte, si més ho elegirets, per los dits cinch mília 
sòlidos, sinó tant solament al guardià e convent del dit monestir, e no als 
dits jurats o a altre qualsevol persona. Manants als dits jurats de la dita 
Ciutat de Sogorb e a altres qualsevol officials e persones a qui·s pertanga, 
que en retre compte dels dits[F. 65r] cinch mília sòlidos a persona alguna, 
sinó als dits guardià e convent del dit monestir, segons dit és, no us forcen 
o us compel·lesquen en alguna manera, ans tenguen la nostra provisió pre-
sent fermament e observen, e no·y contravinguen per alguna manera, causa 
o rahó. En testimoni de la qual cosa manam la present ésser feta ab nostre 
segell segellada.

Dada en Barchinona a XXI dies de març en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor.M.CCCC.V.

La reyna.
Domina Regina mandavit mihi Guillelmo Poncii.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 105-106].

74-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 533, f. 58r.

Barcelona, octubre de 1405.
Lliurament de 66 sous barcelonins per les despeses d’ornamentació dels 

frontals, dalmàtiques, capes, estoles i manoples del convent de Sant Esperit.

Ítem, done a·n Gabriel de Xèrica, de la cambra del senyor rey, los quals la 
senyora reyna li manà donar ab albarà d’escrivà de ració escrit en Barchino-
na a.XXII. dies del mes d’octubre any.MCCCCV., per faedures de diverses 
floradures e cordons d’or e de seda que de manament de la dita senyora ha 
fets en alcuns frontals de palis, en dalmàtiques, capas, e stoles, e maniples 
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per ops del monastir del Sant Spirit, segons que·n lo dit albarà se conté, que 
cobre: LXVI sòlidos barchinonenses.

[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-
nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 107].

75-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 131r-131v.

Barcelona, 28 d’octubre de 1405.
La reina Maria de Luna li conta a Francesc Eiximenis les malalties que 

està passant, i li demana que pregue, i faça pregar als frares i les persones 
que conega, per ella.

[F. 131r] La reyna.
Maestre Francesch:
Volents-vos notificar lo ésser e disposició de nostra persona, vos cer-

tificam que lonchs dies ha passats que·s féu en la nostra anqua una gran 
apostermació, per la qual haguem lonchs dies febre e singularment.XI. jorns 
de contínua, la qual apostermació que·ns ha congoxada de fort terrible do-
lor, aprés que per molts dies és stada mollificada ab ungüents mollificatius, 
se és uberta, produhint de fora la mala matèria de què era composta. Are 
per gràcia de Déu som bé millorada e fora de tot dubte, pregants-vos affec-
tuosament que preguets e pregar façats als frares de nostre monastir, e a 
aquelles altres[F. 131v] devotes persones que vos conexerets, nostre Senyor 
humilment, per la salut e bon stament del senyor rey, de nós e del rey de 
Sicília, primogènit nostre molt car, e que·ns certifiquets sovín de vostre bon 
stament e sanitat.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXVIII. dies de octubre 
del any M CCCC V.

La reyna.
[Document publicat per Daniel Girona i Llagostera. La darrera malaltia 

de la reyna Maria: 1406. Barcelona. 1922, p. 23-24].

76-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 131v.

Barcelona, 28 d’octubre de 1405.
La reina Maria de Luna escriu a Berenguer Martí perquè presente unes 

cartes que ha escrites, ella i el rei Martí, al governador del Regne de Valèn-
cia, sobre el plet del boalar del convent de Sant Esperit, i perquè el propi 
Berenguer Martí faça les actuacions en aquest plet que estime pertinents.
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La reyna.
Per raó del boalar, lo qual volem ésser fet en lo nostre monastir del Sanct 

Sperit, havem alguna qüestió ab la dona de Xil·let, de e per la qual havem 
scrit, lo senyor rey e nós, al governador de Valèntia, perquè·us manam que 
les dites letres presentets si presentades no són, e en la dita qüestió vos op-
posets per part nostra, e aquella perseguiscats tro a deguda conclusió, e en 
altra manera hi façats tot ço que sia expedient e necessari.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXVIII. dies de octubre 
del any.M.CCCC.V.

La reyna.
Dirigitur Berengario Martini.

77-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 908-2, f. 6r-7r.

Barcelona, 1 de desembre de 1405.
Es notifica a Jaume Pastor, administrador general de la cort de la reina, 

el que es deu a Pere Marçal, cambrer seu, per les compres que ha fet, per 
manament de la reina, entre les quals figuren algunes teles per a ornaments 
del convent de Sant Esperit.

[F. 6r] Pere Marçal
Al honrat en Jacme Pastor et cetera (reebedor e administrador general de 

les monedes pertanyents a la cort de la senyora Reyna. De part d’en Fran-
cesch Pujada, scrivà de ració de casa de la dita senyora). Faç-vos saber que 
a·n Pere Marçal, cambrer de la senyora reyna, és degut per les coses davall 
scrites, les quals de manament de la dita senyora ha comprades en los mesos 
d’abril, maig, juny e juliol prop passats de l’any dejús scrit, és assaber:

Per II peces de tafatans vermells qui pesen II lliures, II onzes e mig quart, 
dels quals són estats fets I pali, una casulla, una estola e I maniple a obs 
del monestir del Sant Espirit. E altres pali, casulla, estola e maniple a obs 
de l’altar de la capelleta de fust de la dita senyora, qui és en lo palau major 
del senyor rey, costaren d’en Domingo de Benedit, mercader de la ciutat de 
Barchinona a rahó de CXXXII sòlidos la lliura, que fan ab LI sòlidos, VlI 
diners obolum que costaren de Leonardo de Johan, mercader de la dita ciu-
tat XIIII canes e VI palms de tela vermella de Costanca, a rahó de III sòlidos, 
VI diners de cana, de la qual foren forrats los damunt dits palis, casulles, 
estolas e maniples CCCXXXVIIII sòlidos.

Ítem, li és degut per VII canes e miga de tela negra de Costança de què són 
estats forrats I pali, una casulla, estola e maniple de drap de seda negre[F. 
6v] del dit monestir, costaren del dit Leonardo a la dita rahó de III sòlidos, 
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VI diners la cana que fan ab XXXVI1II solidos, II diners que costà del dit 
Leonardo una peça de sanastre blau layorat d’or qui pesa II onzes, I quart 
e mig, del qual són estades fornides la dita casulla negra e la dita casulla de 
tafatà vermell del dit monestir. E ab XXVI sòlidos que costaren II cabeços 
de fres de Gènova, tot d’or, los quals són estats meses en los cabeços de les 
prop dites casulles. E ab XLIIII sòlidos que costaren d’en P.[ere] Miró, mer-
cader de la dita ciutat, II onzes, III quarts de fres de Gènova, tot d’or, a rahó 
de XVI sòlidos la cana, del qual és estada guarnida la damunt dita casulla 
de tafatà vermell de la dita capelleta de la dita senyora. E ab XCI sòlidos, 
VI diners que costaren d’en Miguel de Roda, seder de la ciutat de València, 
X onzes, I quart e mig de seda vert, de la qual són estades fetes II canes e VI 
palms de flocadura a obs dels dessús dits palis, estoles e maniples de tafatà 
vermell, e de una estola e maniple de drap de seda morisch del dit monestir. 
E ab XLIX sòlidos, X diners, que costaren d’en Gabriel Vives, seder de la 
dita ciutat de València V onzes, I quart de seda blava luquesa, de la qual són 
estades fetes II canes e I palm de flocadura a obs dels pali; estola e maniple 
de drap de seda negre damunt dits CCLXXVI sòlidos VIIII diners obolum.

Ítem, li és degut per miga cana de tafatà vermell del qual són estades fetes 
creus a I pali, e a una casulla de cotonina blancha de domàs qui és del dit 
monestir. Ab X sòlidos que costaren II canes e I palm de flocadura fogada de 
fil a obs dels dits pali e casulla, e a una estola e I maniple de la dita catonina 
XXI sòlidos.

Ítem, li és degut per XII canes de drap de lin de Gènova del qual són 
estats fets II camis e II amits, la I per lo dit monestir, e l’altre per l’altar de 
la dita capelleta; costaren del dit Leonardo a rahó de V sòlidos, IIII diners 
la cana, que fan ab XI sòlidos VI diners que costaren de fer los dits camis 
e amits. E ab XXXII sòlidos que costaren VI canes del dit drap de lin del 
qual són estades fetes III línies a obs de l’altar de la dita capelleta. E ab XL 
sòlidos que costaren I cubertor de cordonans vermells ab IIII senyals de la 
dita senyora a obs de l’altar de la dita capelleta, CXLVII sòlidos, VI diners.

Ítem, li és degut per II canes e II palms de tela vert de Constança. de què 
és estada feta una cortina davant l’oratori de la recambra de la dita senyora. 
Costà IX diners IIII sòlidos la cana, que fan ab I sòlido X diners que costà 
de fer la dita cortina. E ab LXVII sòlidos IIII diners obolum que costaven 
del dit en Dº[omingo] de Benedit III palms e mig de vellut vermell de[F. 7r] 
la cambra de la dita Sor, e ab XXI sòlidos que costaren II tovalloles de seda, 
II canelobres de coure, I pose e claus per fornir I oratori de la dita sor. Fan, 
segons que largament ha donat compte per menut en I cèdula de paper, la 
qual a mi ha liurada e yo he aquella enfilada en lo fil comú de mon offici. 
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Les quals robes dessús dites de manament de la dita senyora ha liurades a 
la damunt dita sor Clara, ducenti triginta septem solidos barchinonenses.

Scrit en Barchinona lo primer dia del mes de deembre. Anno a nativitate 
Domini Mº. CCCCº. quinto.

[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 
del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
152].

78-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 908-2, f. 8r.

Barcelona, 1 de desembre de 1405.
Es notifica a Francesc Foix, que es deu a Pere Marçal, cambrer de la rei-

na, 1060 sous, 3 diners barcelonesos, pels ornaments que el rei ha donat a 
la reina per a ús del convent de Sant Esperit, junt amb altres ornaments que 
ha comprats la reina.

Pere Marçal
Al honrat en Francesch Foix etc. Faç-vos saber que a·n Pere Marçal, 

cambrer de la senyora reyna, és degut per raó a les coses davall scrites, les 
quals de manament de la dita senyora ha comprades en lo mes de Noembre 
prop passat de l’any dejús scrit per fornir Iª cassulla, IIª daImàtiques, Iª capa 
professonal, I pali per altar major, stoles e maniples, los quals lo senyor Rey 
ha donats a la dita senyora per obs del monestir del Sant Spirit. És assaber 
per una fresadura d’or fi, ampla ab diverses ymatges d’or e de seda de co-
lors obrada en Florença, la qual és stada mesa en la dita capa professonal; 
costaren d’en Domingo de Benedit, mercader de la ciutat de Barchinona, ab 
LII sòlidos, VI diners que costaren XV canes de tela de Costança, de la qual 
foren forrats tots los dessús dits vestiments e pali, e ab CIIII sòlidos, III di-
ners que costaren XIIII palms de flocadura gran d’or e de seda de grana, per 
fornir lo dit pali e ab LXX sòlidos, III diners que costaren cordons de fil d’or 
e de seda de grana, flochs e botons, per fornir e acabar les dites dalmàtiques 
e capa, e ab LVI sòlidos que costaren III canes e miga de fres de Gènova 
tramat d’or, lo qual és stat mès en lo cabeç de la casulla e en lo capell de la 
dessús dita capa, e en II collars de vellut carmesí de tripa. E ab LXX sòlidos, 
III diners que costaren II stoigs de corporals, forrats de III palms de catuy 
vermell, e los passamans a tots los cayres fets de fil d’or, ab botons, flochs 
e cordons ab què·s tanquen los dits stoigs. DCLXXXIII sòlidos, III diners.

Ítem, li és degut per II peces de fustani, pintats ab auçells e altres obrat-
ges ab lo camp vermell, de les quals són stats fets VII palis e II casulles per 
obs del dit monestir del Sant Spirit, costaren del damunt dit en Domingo de 
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Benedit ab LXXXIIII sòlidos, que costaren del dit mercader XXIIII canes 
de tela de Costança vermella, de la qual són stats forrats los dits palis e 
casulles de fustani. E ab XVIII sòlidos que costaren VI palms de tafatà vert 
ab listes amples de la qual són stades fetes creus a les prop dites casulles. E 
ab XXXIII sòlidos que costaren X canes, II palms de flocadura de fil fogat e 
vert, de què són stats fornits los dits VII palis, stoles e maniples de fustani, 
CCCLXXVII sòlidos, les quals quantitats damunt dites són en suma, segons 
que largament ha donat compte per menut e I qüern de paper lo qual a mi 
ha luirat, e de què ha feta fe, e lo qual yo he enfilat en lo fil comú de mon 
offici. Les quals robes dessús dites ha liurades en mans de la dita senyora 
reyna, que aquelles ha trameses al dessús dit monestir del Sant Spirit. Mille 
sexaginta solidos, tres denarii barchinonenses.

Scrit en Barchinona lo primer dia del mes de deembre. Anno a nativitate 
Domini Mº CCCCº quinto.

[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 
del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
152-153].

79-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 908-2, f. 9r.

Barcelona, 1 de desembre de 1405.
Se fa saber a Francesc Foix que es deuen a Pere Marçal, cambrer de la rei-

na, 140 sous barcelonesos per LXXX lliures de candeles de cera, comprades 
per manament de la reina, i enviades al convent de Sant Esperit.

Pere Marçal
A l’honrat en Francesch Foix etc. Faç-vos saber que a·n Pere Marçal, 

cambrer de la senyora reyna, és degut per LXXX lliures de candeles de cera, 
les quals de manament de la dita senyora ha comprades e aquelles trameses 
al monastir del Sant Spirit. Costaren d’en Barthomeu Çaragoça, candeler de 
la ciutat de Barchinona a raó de XXI diners la lliura. Centum quadraginta 
solidos barchinonenses.

Scrit ut in proximo (en Barchinona lo primer dia del mes de desembre, 
anno a nativitate Domini Mº CCCCº quinto).

[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 
del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
153].
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80-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 533, f. 81v.

Barcelona, desembre de 1405.
Lliurament de 26 sous a compte de diversos ornaments i palis de tela 

d’or i de seda, amb destí al convent de Sant Esperit.

Ítem, done a Maestre Luis Sanguine, de la cambra del senyor Rey, los 
quals li eren deguts ab albarà d’escrivà de ració de la senyora Reyna scrit 
en Barchinona lo.XIX. dia de Deembre de l’any.MCCCCV., per faedures de 
diverses vestiments e palis de drap d’or e de seda e de fustanis listats, que de 
manament de la dita senyora ha fets en los mesos d’octubre e de noembre 
del dit any, los quals la dita senyora ha donats al monestir del Sant Spirit, 
segons se conté en lo dit albarà, que cobre: XXVI sòlidos barchinonenses.

[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-
nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 109].

81-ACA. Cartes Reials de Martí I, núm. 107 (Caixa 14).

València, 16 de març de 1406 (?).
Carta de mossèn Pere d’Artès al rei Martí sobre la còpia de la “Vida de 

Jesucrist” d’Eiximenis.

Molt alt e molt excel·lent senyor:
Senyor:
En Guillem Ferrer m’à dit de part de la vostra senyoria que vós, senyor, 

vos maravellats com no·us he fet desempatxar lo vostre libre de Vita Xristi, 
a què, senyor, vos respon que bé deu recordar a vostra senyoria com estant 
vós, senyor, ací, manàs al procurador reyal de Rosselló que·m trametés unes.
XV. o.XX. dotzenes de pergamins, car açí no·n hi ha que res vàlleguen, e 
aquí són los millors que·s poden trobar en vostre Regne, e lo dit procura-
dor reyal promés que me’n trametria e no·n ha res fet. Perquè, senyor, no·m 
par, parlant ab reverència de vostra gran senyoria, que sia colpa mia, e axí, 
senyor, mentres sots aquí, manats al dit procurador que me’n enviu e yo fer-
vos he acabar lo dit llibre. Però senyor, en Fontana qui fa lo dit libre, m’à dit 
que si·s podia fer que·ls féssets venir de Tolosa, seria molt millor, car aques-
tes.VII. dotzenes que yo, senyor, vos done, eren de Tolosa e a la veritat porten 
avantatge als de Perpenyà, e almenys serien los uns tals com los altres. Mas 
com fer no·s puxa, fets almenys senyor, que·l procurador trameta aquestes, 
ço és.XX. dotzenes, e·encara.XXII.; que més val n’i sobre una dotzena que 
si·n minvava.I. pergamí. E fets, senyor, que·ls trameta prestament, car lo dit 
En Fontana m’à dit que a Pasqua se’n deu anar a Mallorcha per aturar llà. 



286 Apèndix documental

Axí mateix, senyor, és mester que·m trametats lo derrer quintern, per ço que 
sàpia en Fontana en quin loch se’n és jaquit, car ja havets, senyor, la quarta 
part de la dita obra. Yo, senyor, entretant faré aturar en Fontana per ço que 
ans que·y partesqua acabe lo dit libre. Senyor, sia mercè vostra de girar la 
cara en aquesta vostra ciutat, e hajats-ne pietat, no la lexets perir per reve-
rència de Déu e per vostra honor, car en bona fe, senyor, en punt és que si 
vós, senyor, personalment no la vesitats, que peresqua. E d’àls, senyor, a pre-
sent no escriu a vostra gran senyoria, sinó que·m man ço que sa mercè serà.

Scrita en València a.XVI. de març.
Senyor, vostra humil sotsmès e servidor qui besant vostres mans e peus 

se comana en vostre gràcia e mercè, P.[ere] d’Artés.
[Altra cara] Al molt alt e molt excel·lent príncep e victoriós senyor lo 

senyor Rey.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 405-406].

82-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2340, f. 173r-173v.

Barcelona, 27 d’abril de 1406.
Maria de Luna mana al batlle de València que pague a Fr. Francesc Eixi-

menis certa quantitat de moneda que el Rei, el seu espós, li tenia assignada 
sobre l’ofici d’aquella batllia.

[F. 173r] La reyna.
Batle general:
Bé creem vos recorde com nós stant en aqueix regne vos pregam affec-

tuosament que pagàssets al religiós e amat nostre maestre Francesc Ximé-
nez, de l’orde dels frares menors, certa quantitat de moneda que lo senyor 
rey li havia donada e aquella assignada sobre l’offici d’aquexa batlia gene-
ral. Ara havem entés que vós, no atenent als prechs nostres damunt dits, ni 
a la condició del dit maestre Francesch, res tro ací no havets fet, de què en 
bona fe som, tan affectuosament com podem, que la dita quantitat paguets 
al dit maestre Francesch sens dilació alguna, car ultra que farets ço que de-
vets, ne farets a nós servey fort agradable[F. 173v] que molt vos grahirem, 
e del contrari desservey.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXVII. dies d’abril de 
l’any.M.CCCC. sis

La reyna.
Dirigitur Nicholao Pujades baiulo generali Regni Valentie.
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Domina regina mandavit mihi Anthonio Valls.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 111].

83-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 48r-48v (segona numeració).

Barcelona, 12 de maig de 1406.
La reina Maria de Luna escriu a Berenguer Martí, dient-li que es paguen 

a la senyora de Gilet, el més ràpid possible, els 10 florins d’or en què s’ha 
taxat la seua propietat a la vall de Toliu.

[F. 48r] Maria Dei gracia regina Aragonum etc.
Fideli de thesauria nostra Berengario Martini, receptor generali reddi-

tuum et jurium in regno Valencia, salulem et gratiam. Quia ad magnam 
nostri instantiam que subscriptum jus habere cupimus, Gubernator regni 
Valencie extimavit seu extimari fecit ad decem florenum auri de Aragone 
omne jus quod uxor Guillelmi Petri Catala, quondam, militis[F. 48v] habere 
pretendit in valle de Tuliu termini ville Muriveteris, in qua valle nos cons-
trui seu hedificari fecimus quoddam monasterium sub invocacione Sancti 
Spiritus, vobis dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse, quatenus 
dictos decem florenos solvatis dicte uxori Guillelmi Petri Catala vel illos in 
posse dicti gubernatoris deponatis visis presentibus sine mora. Et de dicta 
solutione apocam de dicto vero deposito instrumentum publicum fieri fa-
ciatis, que penes vos pro nostri ac vestri cautela tuciori recuperetis. Quo-
niam nos cum hac eadem mandamus magistro racionali curie regie atque 
nostre seu alii cuicumque a vobis nostro nomine compotum audituro, quod 
vobis tempore vestri raciocinii in data ponenti dictos decem florenos et pre-
sentem simul cum dicta apoca vel instrumento depositi restituentes eos in 
vestri compoto admictere non postponat.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die XII madii anno a nati-
vitate Domini.Mº.CCCCº.VIº. Bernardus Michael.

Domina regina mandavit mihi Anthonio Valls.
Probata.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
153-154].
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84-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2351, f. 192r.

Barcelona, 12 de juliol de 1406
Carta de la reina Maria de Luna a Fr. Francesc Eiximenis en què 

s’encomana a les seues oracions i a les dels frares de Sant Esperit, i els pro-
met una visita.

La reyna.
Maestre Francesch:
Ja creem sapiats com nós som stada fort discresiada en nostra persona. 

Are vos notifficam, sabent que·n haurets plaer, que nós del dit accident som 
millorada per gràcia de Déu. E com nós hajam en vostres devotes oracions 
devoció molt gran, e les oracions de les devotes persones inclinen moltes ve-
gades les orelles de Jhesu Christ a pietat, vos pregam affectuosament vullats 
humilment[e] contínua pregar e fer pregar a totes aquelles devotes persones 
que vós conexérets nostre Senyor Déu, que per la sua clemència e pietat nos 
vulla prestament restituir en plena sanitat e conservar en aquella longament 
e benaventurada. E que sovín nos scriscats e hajam letres vostres, com tro-
piam gran plaer en aquelles. Nós tantost que Déus vull[a] que siam ben dis-
posta, antanem anar al nostre monastir del Sant Spirit, al qual havem gran 
desig de anar; e axí notificam-vos-ho, perquè·n hajats plaer vós e los frares 
d’aquell, als quals axí mateix[farets] contínuament pregar nostre Senyor 
Déu per la salut e bon stament de nostre reginal persona.

Dada en Barchinona, sots nostre sagell secret, a XII dies de juliol de l’any. 
M.CCCC. sis.

Anthonius Valls.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 112].

85-ACA. Reial Patrimoni. Mestre Racional. Volum 534, f. 48v.

Barcelona, setembre de 1406.
Lliurament de 95 sous per la compra d’una aixeta de coure, amb destí a 

un aljub del convent de Sant Esperit.

Ítem done a·n P.[ere] Marçal, cambrer de la senyora reyna los quals li 
eren deguts ab albarà de scrivà de ració scrit en Barchinona lo primer dia 
de juliol de l’any.M.CCCC.VI. per rahó de les messions que ha fetes en la 
cambra de la dita senyora en lo mes de Juny del dit any — CLXXII solidos, 
X diners barchinonenses. Ítem ab altre albarà del dit offici scrit en la dita 
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Ciutat lo primer dia del mes d’agost del dit any per raó de les messions que 
ha fetes en la dita cambra en lo mes de Juliol del dit any — CXVI sòlidos, VI 
diners barchinonenses. Ítem ab altre albarà del dit offici scrit en Barchinona 
lo primer dia de setembre del dit any per rahó de les messions que ha fetes 
en la dita cambra; en lo mes d’agost del dit any — CLVI sòlidos, X diners 
barchinonenses. Ítem ab altre albarà scrit en Barchinona a.III. dies del mes 
de setembre del dit any; per un grifo de coure lo qual ha comprat en lo mes 
d’agost dessús dit de manament de la dita senyora, qui aquell ha tramés al 
monestir del Sant Spirit a ops de.I. aljup del dit monestir: XCV sòlidos bar-
chinonenses. E axí són en summa totes les dites quantitats segons que·n los 
dits albarans se conté que cobre DXLI sòlidos, dos diners barchinonenses.

[Costat esquerre: Albarans.IIII. muntants als dits DXLI sòlidos, II diners 
barchinonenses].

[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-
nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 109-110].

86-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2353, f. 55v (segona numeració).

Barcelona, 25 de setembre de 1406.
La reina Maria escriu al mestre racional, manant-li pagar a Berenguer 

Martí 25 florins d’or, que aquest ha pagat per certa causa del boalar del 
convent de Sant Esperit, entre els seus procuradors i altres senyors.

Maria Dei gratia regina Aragonum.
Dilecto magistro racionali curie regie atque nostre vel eius locumtenenti 

salutem et dilectionem. Cum fidelis de thesauria nostra Berengarius Mar-
tini receptor generalis nostrorum reddituum et jurium in regno Valencie 
expendiderit nostri velle circa persecucionem et obtentum cuiusdam cause 
que racione boalarii monasterii nostri sancti Spiritus ducebatur inter nos 
seu nostrum procuratorem ex parte una, et quosdam alios ex altera, viginti 
quinque florenos auri de Aragone ut constat per quamdam apocham inde 
factam et firmatam per religiosum et dilectum nostrum magistrum Bartho-
lomeum Borras, guardianum monasterii prelibati, vobis dicimus et manda-
mus de certa sciencia et expresse quatenus ipso Berengario in data ponente 
dictos XXV florenos et hanc restituente cum apocha memorata, eos in suo 
compoto admitatis libere, dubio et difficultate cessantibus quibuscumque.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die XXV septembris anno 
a nativitate Domini.Mº.CCCCº.VIº. Bernardus Michael.

Domina regina mandavit mihi Antonio Valls.
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Probata.
[Document publicat per Benjamí Agulló, OFM. “Fundación y dotación 

del convento de Santo Espíritu del Monte (Valencia)”. AIA, 42. 1982, p. 
154].

87-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2249, f. 155r-155v.

València, 28 de desembre de 1406.
El rei Martí I, escriu a Pere de Soler i Domènec Ros, demanant-los que 

facen el que puguen per sanar la reina Maria, que es troba greument malal-
ta. Conta com davant la gravetat d’aquesta malaltia de la reina Maria i la 
possible proximitat de la seua mort, hom havia cridat Francesc Eiximenis 
a Vila-real (Plana Baixa), on se trobava la reina, perquè li confessara i li 
administrara l’extrema unció.

[F. 155r] Lo rey.
Vostra letra havem reebuda huy entre.XI. e.XII. hores prop migjorn, la 

qual fou feta aquest dia mateix.III. hores aprés miga nit, significants-nos 
com aprés sopar, ço és.VII. hores aprés mig jorn, se agreujà fort nostra molt 
cara muller la reyna, de la febra com de la dificultat de l’alé, que vosaltres 
no·us altats en res, ans ho tenits en queacom de perill, e per ço havets tramès 
a mestre Francesch Ximénez per tal que la dita reyna pogués proveir al fet 
de la sua ànima. E vista la dita letra, responem-vos que sab Déus, havem 
subiran desplaer del accident de la dita reyna e pregam nostre Senyor, que 
per sa mercè, la vulla restituir en sa plena sanitat. E manam e encarregam a 
vosaltres tant com podem, que tant com per natura serà possible, entenats 
nit e jorn en la cura e bon regiment de la dita reyna segons que de vosaltres 
fermament confiam. E scrivits-nos contínuament de hora en hora com se 
trobarà la dita reyna, e de la successió del seu accident. E en[F. 155v] açò per 
res no haja falla; loam e tenim per bo com havets tramès per lo dit maestre 
Francesch Ximénez, car no pot sinó molt valer, e en semblants cassos deu 
hom primerament ab gran confiança recòrrer a nostre Senyor Déus, lo qual 
és sobre tots los metges.

Dada en València, sots nostre segell secret, a XXVIII de deembre del any 
MCCCCVI (I).

Rex Martinus.
Dirigitur magistro Petro Solerii et magistro Dominico Ros, fisicis.
Dominus rex mandavit mihi Johannes de Tudela.
Probata
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[Document transcrit per Josep M. Roca. La Medicina Catalana en temps 
del rey Martí: remembrem lo passat. Barcelona. Impremta de Fidel Giró. 
1919, p. 103-104].

88-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2311, f. 137r-138r.

València, 3 d’agost de 1407.
El rei Martí I i els marmessors de la reina d’Aragó, Maria de Luna (entre 

els quals està Francesc Eiximenis), nomenen com a procuradors especials 
amb plens poders a Ènnec Jiménez i Domènec Cosida per a tot allò referent 
al contracte d’arrendament dels rèdits i altres béns del comtat de Luna, amb 
el fi de saldar les despeses ocasionades per la testamentaria de l’esmentada 
reina.

[F. 137r] Pateat universis quod Nos Martinus, Dei gratia rex Aragonum, 
Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis 
et Ceritane, nostro proprio nomine et ut executor testamenti seu ultime vo-
luntatis illustris Marie regine Aragonum, coniugis nostre clare memorie, et 
ut princeps et dominus, necnon ut pater et coniuncta persona illustris Mar-
tini regis Sicilie carissimi primogeniti nostri, heredisque universalis coniugis 
nostre predicte, et etiam ut detentor bonorum omnium que ipsa regina cum 
ageret in humanis possidebat, et nos iure viduitatis et fori beneficio pos-
sidemus. Et nos, frater Bartholomeus Borraz, frater Franciscus Eximenez, 
frater Johannes Eximenez, magistri in sacra theologia, ordinis minorum, 
et Gilabertus de Scintillis alias Raimundus de Rivosico, miles, consiliarium 
et camarlengus dicti domini regis, manumissores et executores testamenti 
domine regine predicte una cum dicto domino rege, ut constat de dicta 
manumissoria per testamentum per dictam illustrem reginam firmatum in 
posse Anthonii Valls, scriptoris sui, et auctoritate regia notarii publici in 
loco de Villaregali, regni Valencie, die.XXVIIIª. Decembris anni presenti et 
infrascripti, prospicientes grandia onera dicte manumissorie, que diversis 
creditoribus et servitoribus dicte illustris regine et aliis personis tenetur et 
obligata existit. Et quod pro translatione corporis dicte illustris regine fien-
da ad monasterium Populeti erat nobis summe necessarium habere diversas 
peccuniarum quantitates ad premissa satisfaciendum, que faciliori via et 
magis prompta et absque dispendio facultatum dicti heredis et manumis-
sorie pretense haberi non poterant quam per viam arrendacionis redditum 
emolumentorum locorum et villarum comitatus de Luna et nonnullorum 
aliorum locorum infra regnum Aragonum sitorum, quam fecimus Francisco 
Berengarii, mercatori ville Murvietris ad certum tempus et sub certis con-
dicionibus et ad precium inter nos conventum, ut constat de dicto arrenda-
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mento per publicum instrumentum datum et actum Valentie ac clausum per 
fidelem secretarium nostrum Bernardum Medici, auctoritate regia notarium 
publicum die presenti et infrascripta, in cuius instrumenti arrendacionis 
confeccione et longe ante fuit habitum et in pactum deductum inter nos et 
dictum Franciscum Berengarii, quod constitueremus procuratores legitimos 
habentes potestatem ad infrascripta suficientem pro corroboracione con-
tractus arrendacionis predicti.

Ideo, facimus, constituimus et ordinamus certos speciales et generales 
procuratores nostros et cuiuslibet nostrum prefatis nominibus, videlicet 
vos Enecum Eximenez de Galloz et Dominicus Cosida, habitatores civita-
tis Cesarauguste, et utrumque vestrum in solidum, absentes ut presentes, 
ita quod occupantis condicio pocior non existat, sed quod per unum ves-
trum inceptum fuerit, per alium mediari valeat et finiri, ad confitendum et 
concedendum in iudicio et extra, pro nobis et nostro nomine et cuiuslibet 
nostrum, nominibus iamdictis, coram regente officium Gubernacionis dicti 
regni vel Iusticie Aragonum, ipsis locumtenentis seu alterius eorum; dictum 
arrendacionis instrumentum per nos dicto Francisco Berengarii firmatum, 
et omnia et singula in capitulis et in eo contenta, et ad audiendum, lau-
dandum, acceptandum pro nobis et cuiuslibet nostrum, dictis nominibus, 
sententiam condempnatoriam per dictos regentes officium gubernacionis 
justicie Aragonum, ipsius locumtenentis vel alterius eorum, sub obligacio-
nibus, renunciacionibus, securitatibus, firmitatibus, modis et condicionibus, 
tam in dicto instrumento arrendacionis quam in libello ac peticione ipsius 
pretextu seu vigore contra nos et quemlibet nostrum per dictum[F. 137v] 
Franciscum Berengarii arrendatorem seu ipsius legitimum procuratorem 
offerendo contentis et expressatis. Dantes et concedentes vobis dictis procu-
ratoribus nostris et vestrum, utrique in solidum, plenum posse et facultatem 
agendi, respondendi, deffendendi, excipiendi, contraveniendi, replicandi, 
triplicandi, litem vel lites contestandi, renunciandi et concludendi, requiren-
di et protestandi fidancias iure et de servando indempnem et de tenendo de 
manifesto et quascumque alias necessarias et opportunas deferendi senten-
tiam et sententias tam interlocutorias quam difinitivas audiendi, laudandi 
et acceptandi. Et demum, omnia et singula alia generaliter faciendi et libere 
exercendi, agendi et procurandi, que merita earum postulant et requirunt, 
esto quod fuerint graviora aut maiora et que requirerent speciale manda-
tum, sine quibus predicta expediri comode non valerent. Promittentes, no-
minibus predictis, habere ratum, gratum et firmum perpetuo, quitquis per 
vos dictos procuratores aut vestrum utrumque in predictis et circa predicta 
et cum dependentibus et emergentes ex eisdem fuerit dictum, confessatum, 
acceptum, factum, gestum seu procuratum, ac si per nosmet ipsos et quemli-
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bet nostrum confessatum fuisset, concessum, laudatum, factum, dictum et 
procuratum, et nullo tempore revocare, contrafacere aut venire. Promitten-
tes inquam nos dicti constituentes et quilibet nostrum, dictis nominibus, in 
posse notarii infrascripti ut publice persone a nobis paciscentes, et recipien-
tes pro dicto Francisco Berengarii interesse suo et pro illis quorum interest 
aut interesse poterit in futurum, dictos procuratores seu aliquem ipsorum 
per nos in vim dicti pacti constitutos non revocare seu revocari facere et 
minus inhibere directe nec indirecte donech dictus contractus arrendacionis 
et omnia et singula in eo contenta sententiatus fuerit, que sententia in rem 
transmisserit iudicatam et fecerit ius inter partes. Et si contingeret contra-
rium fieri per nos seu aliquem nostrum, quod non credimus, volumus quod 
talis revocatio ac inhibitio nullius valoris existant, imo habeatur pro nova 
constitutione. Et ut premissa maiori robore fulciantur, volentes vos dictos 
procuratores aut vestrum alterum relevare ab omni onere satisdandi, pro-
mittimus dictis nominibus iudicio fisci et iudicatum solvi cum suis clausulis 
universis sub obligatione omnium bonorum manumisorie iamdicte.

Quod est datum et actum in civitate Valentie III die augusti anno a nati-
vitate Domini.Mº.CCCCº.VIIº., regnique nostri duodecimo.

Signum Martini, etc., qui hec dictis nominibus laudamus, concedimus 
et firmamus, sigillumque nostrum appendicium hic iussimus apponendum.

Rex Martinus.
Sig†na fratris Francisci Eximini, fratris Bartholomei Borraç, fratris Io-

hannis Eximeno, et Gilaberti de Scintillis alias Raimundi de Rivosico, mili-
tis, manumissorium, qui nomine manumissorie iamdicte hec concedimus et 
firmamus.

[F. 138r] Testes sunt qui presentes fuerunt firme domini regis fratris Bar-
tholomei Borraç et Gilaberti de Scintillis alias Raimundi de Rivosico, nobi-
lis, Johannis Comes Cardone, camarlengus, miles, Dominicus Masco, legum 
doctor, Raimundus de Santonimato, camerarius domini Regis et Seguerius 
de Perapertusa, uxorius armorum domini Regis Sicilie. Et firme dicti fratris 
Francisci Eximini, qui firmavit in dicta civitate Valencie die IIII Augusti dicti 
anni, frater Petrus Passanara de ordine minorum et Berengarius Boig, blan-
querius Valencie, ac firme fratris Johannis Eximeno, qui firmavit eadem die, 
frater Petrus Moragues de ordine minorum, Bernardus Ferrarii, habitator 
Valencie, et Jacobus Vilalonga, habitator Maioricarum.

Sig†num mei Bernardi Medici, dicti domini regis secretarii, et auctori-
tate regia notarii publici per totam terram de dominacionem eiusdem, qui 
premissis interfui, eaque de ipsius domini regis mandato scribi feci et clausi. 
Corrigitur autem in linea XIIIª vel.
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Dominus Rex mandavit mihi Bernardo Medici, in cuius posse infrascrip-
ti et dicti manumissores firmaverunt.

Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 118-120].

89-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2311, f. 139v.

València, 9 de novembre de 1407.
El rei Martí I mana al seu tresorer Berenguer Martí que lliure 100 florins 

a Fr. Francesc Eiximenis, llegats per la seua esposa Maria de Luna per als 
treballs de la seua testamentaria.

Martinus etc.
Manumissor et exequtor, una cum aliis, testamenti seu ultime volun-

tatis illustris Marie regine Aragonum coniugis nostre, memorie celebris, 
princeps et dominus, pater et coniuncta pesona illustris Martini regis Si-
cilie, primogenite nostri carissimi, heredis universalis coniugis nostre pre-
dicte, et usufructuarius omnium et singulorum reddituum et iurium que 
illustris Maria regina Aragonum dum vivebat, habebat et possidebat in 
regno Valencie, salutem et gratiam. Certificati ad plenum quod dicta regi-
na illustris in suo ultimo testamento legavit religioso et dilecto nostro fra-
tri Francisco Eximenez, ordinis minorum, magistro in sacra pagina, uni ex 
cum manimussoribus nostris eius testamenti seu ultime voluntatis centum 
florenum auri de Aragonis, pro laboribus et onere manumissorie eiusdem, 
vobis dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse quatenus de qua-
cumque peccunia reddituum et iurium predictorum que ad manus vestras 
pervenerit, detis et solvatis eidem fratri Francisco vel cui voluerit loco sui, 
dictos centum florenos auri, alio mandato nostro seu transsumpto clausule 
testamenti dicte regine cum quo appareat seu clare constet de dicto legato 
minime requisito. Et in solucione recuperetis ab eo presentem cum apo-
cha de soluto, cum per eandem mandamus magistro racionali curie nostre 
seu alii cuicumque a vobis compotum audituro, quatenus vestri raciocinii 
tempore, vobis in data ponente dictos centum florenos auri, et restituente 
cautelas iamdictas, eosdem in vestro recipiat compoto et admitat, dubio 
quolibet retroiecto.

Datum Valencie, VIIII die novembris anno a nativitate Domini Mº 
CCCCº VIIº.

Rex Martinus.
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Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-

nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 122].

90-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2252, f. 3v.

Barcelona, 18 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu al cardenal de Montearagon dient-li que ha tramès 

al papa Benet XIII el seu cambrer Bernat d’Olms amb una carta en què li 
demana que Alfons de Tous siga nomenat bisbe de Barcelona, i dóna a en-
tendre que espera que el susdit cardenal ajude en aquest propòsit.

Lo rey.
Reverent pare en Christ e car amich:
Com nós ab letra de nostra mà scriscam de present al pare sant que plà-

cia a la sua s. provehir del bisbat de Barchinona a micer Alfonso de Thous, 
e per la dita raó trametam al dit sant pare l’amat cambrer nostre mossèn 
Bernat d’Olms, portador de la present, pregam-vos affectuosament que a 
tot ço e quant lo dit mossèn Bernat vos dirà de part nostra sobre lo dit fet, 
donets plenera fe e creença, axí com si nós personalment vos ho dehíem, e 
allò vullats complir per obra segons de vós confiam.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XVIII dies de deembre del 
any M CCCC VIII.

Rex Martinus.
Dirigitur Cardinali Montearagonum
Similes littere fuerunt misse personis infrascriptis sub eiusdem sigillo, 

dato atque mandato.
Primo.
Dominus rex mandavit mihi Bernardi Medici.
Probata.

91-ACA. Reial Cancelleria. reg. 2184, f. 137v-138r.

Barcelona, 19 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu al cavaller Simon Miró dient-li que presente al papa 

Benet XIII una carta escrita de la seua mà en què li demana que Alfons de 
Tous siga nomenat bisbe de Barcelona.
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[F. 137v] Lo rey.
Mossèn Simó:
Segons havem entès de present, lo bisbe de Barchinona ha finits aquí sos 

dies. E com nós hajam affecció que del dit bisbat sia provehit al amat con-
seller nostre mossèn Alfonso de Tous, pregam e manam-vos axí stretament 
com podem[F. 138r] que de continent, tota triga a part posada, presentets 
al sanct pare una letra que li fem de nostra mà de present, suplicant a la 
sua S. que faça la dita provisió, e suplicats e instats comunament ab gran 
diligència de part nostra que vulla condescendre a nostre voler rahonable, 
car los mèrits e virtuts del dit mossèn Alfonso e los serveys a nós per ell fets 
són bé dignes d’aquesta promoció, havent-vos en aquestes coses ab aquella 
diligència e cura que de vós confiam, si·ns desijats servir e complaure.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XIX dies de deembre del 
any M CCCC VIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Simon Miró.
Dominus rex mandavit mihi Ffrancisco d’Arinyó.
Probata.

92-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2184, f. 138r.

Barcelona, 19 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu a l’arquebisbe de Tarragona, a l’ambaixador (amb 

el papa Benet XIII), i a Lluís de Vallterra, demanant-los que intercedisquen 
davant del papa perquè Alfons de Tous siga nomenat bisbe de Barcelona, i 
que la canongia de la seu de Barcelona que ocupava Alfons de Tous passe a 
Gabriel Gombau, tot i que també manifesta que si el susdit Gabriel Gom-
bau ocupara una canongia de la seu de Mallorca, d’on era natural, també es 
donaria per satisfet.

Lo rey.
Reverent pare en Christ:
Nós scrivim de nostra mà al sant pare supplicant a la sua sanctedat que 

vulla provehir a misser Alfonso de Thous del bisbat de Barchinona, e que 
en aquesta cal proveesca a mossèn Gabriel Gombau, capellà nostre, de la 
canongia de Barchinona que possehia lo dit misser Alfonso, ab l’alberch en 
què està. Perquè·us pregam axí affectuosament com podem, que tengats a 
prop e justets diligentment lo dit sanct pare que vulla fer la provisió desús 
dita, la qual nos serà tant plasent que més no poria, però si possible és que·l 
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dit Gabriel haja lo deganat e canongia de Mallorques, de què diverses ve-
gades li havem suplicat, major plaer ne hauríem, com lo dit mossèn Gabriel 
sia de Mallorcha.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XIX dies de deembre del 
any M CCCC VIII.

Rex Martinus.
Similes littere fuerunt misse sub eiusdem signo, dato atque mandato per-

sonis sequentibus. Primo archiepiscopo Terrachone, ambaxiatori et Ludo-
vico de Vallterra.

Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.

93-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 27v-28r.

Barcelona, 19 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu al papa Benet XIII demanant-li que Alfons de Tous 

siga nomenat bisbe de Barcelona, i suggerint-li algunes permutes respecte 
als càrrecs eclesiàstics que Alfons de Tous detentava.

[F. 27v] Beatissime pater:
Scripsimus hodie sanctitati vestre nostra manu ipsa supplicando qua-

tenus de ecclesia Barchinone, vacante per obitum eam ultimo possidentis, 
dignaretur eadem S. dilecto nostro Alfonso de Thous, canonico Barchinone 
misericorditer providere et sic postulamus in dubie eventuum. Quapropter 
beatitudine vestre humiliter suplicamus pro dono petentes gratie singula-
ris, quatenus canonico adveniente jam dicto de prepositura unita mensium 
marcii et apostolicis dilectis nostris Nicholao Perer, canonico,[F. 28r] et de 
rectoria de la Selva, dioecesis Terrachone, Michaeli Formós, canonico et 
ebdomedario maiori dicte ecclesie Barchinone, quas nunc Alfonsus de Tous 
possidit antedictus, dignetur providere nostri contemplacione honoris libe-
raliter et benigne, concedendis per eos una cum beneficiis qui possidentur de 
presenti hoc prefecto pro satisfaccione nobis, qui hec summe cordi habemus 
propter eorum laudabilia merita et servicia plurima, per eos nobis inpensa 
gratitudine adveniet ipsique S. quam in longevum conservet altissimus gra-
tiarum referemus humillimas actiones.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto XIX die decembris anno a 
nativitate Domini Mº CCCCº VIIIº.

Rex Martinus.
Eius humilis et devotus filius Martinus, rex Aragonum.
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Dirigitur domino pape.
Dominus rex mandavit mihi, Bernardo Medici.
Probata.

94-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 30r.

Barcelona, 21 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu a Guillem Carbonell, sacristà de Barcelona, de-

manant-li que intercedisca perquè Alfons de Tous siga nomenat bisbe de 
Barcelona.

Lo rey.
Misser Guillem:
Nós havem scrit a nostre senyor lo papa affectuosament que plagués a 

la sua S. provehir del bisbat de Barchinona al amat conseller nostre mossèn 
Alfonso de Thous, segons és contengut largament en les letres d’aquí fetes. 
E com nós hajam molt a cor que la dita provisió se faça en la persona del 
dit mossèn Alfonso, pregam e manam-vos affectuosament que per honor e 
contemplació nostres, vullats supplicar de part nostra al dit sanct pare que 
la dita provisió faça, e dir-li de paraula que nostra final intenció és que·l 
dit mossèn Alfonso ne sia provehit de present, certificants-vos que d’açò·ns 
farets singular plaer, lo qual en son loch vos grahirem.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXI dies del mes de deem-
bre del any M CCCC VIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a misser G.[uillem] Carbonell, sacristà de Barchinona.
Dominus rex mandavit mihi Anthonio de Fonte et tradi eam signatam.
Probata.

95-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 32v.

Barcelona, 27 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu a l’anterior bisbe de Girona, Francesc de Blanes, 

nomenat recentment bisbe de Barcelona, manifestant-li el seu disgust per-
què Alfons de Tous no ha estat nomenat bisbe de Barcelona, com ell volia, i 
dient-li que farà tot el possible perquè no prenga possessió del bisbat.

Lo rey.
Venerable pare en Christ:
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Vostra letra havem reebuda, ab la qual nos havets significat com lo sanct 
pare vos ha transladat en la esgleya de Barchinona, vacant per mort del der-
rer aquella possident. E responem-vos que·ns ha molt desplagut la translació 
que·l dit sanct pare ha feta per dues rahons. La primera, per tal com, attés 
com nós no li érem tan luny, que no pogués e degués rahonablement esperar 
nostra supplicació e ésser cert de la intenció nosta, no deguera haver provehit 
sens nostra sabuda. La segona, per tal com nós li havíem escrit e ell sabia 
certament que nós havíem molt a cor que per ell fos provehit misser Alfonso 
de Thous del primer bisbat que vacàs en nostra senyoria. E podia pensar 
rahonablement que nós haguérem trobat gran plaer que·l ne hagués provehit, 
mas ell, no esperada nostra supplicació, la qual poguera haver haüt loch si 
ell hi hagués bon cor, ha provehit sobtosament a son plaer e no al nostre. 
Perquè·us significam que nós no darem loch que vós prengats possessió del 
dit bisbat, ne volem que·yc trametats per açò, quar debades hic trametrets, 
com nós entenam encara a proseguir la supplicació que havem començada 
en favor del dit mossèn Alfonso, en la prosecució de la qual res no flixaríem, 
com altra provisió no·ns sia plasent.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXVII dies de deembre 
del any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCCVIII[I].

Rex Martinus.
Dirigitur episcopo Gerunde.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.

96-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 32v.

Barcelona, 27 de desembre de 1408.
El rei Martí I escriu a Bernat d’Olms, dient-li que ha escrit al nou bisbe 

de Barcelona (anterior de Girona) manifestant-li el seu disgust pel seu no-
menament com a bisbe de Barcelona en lloc d’Alfons de Tous, i demanant-
li que continue intercedint davant del papa Benet XIII perquè canvie les 
coses.

Lo rey.
Mossèn Bernat:
Nós escrivim a nostre canceller lo bisbe de Gerona ab una letra nostra 

de la tenor següent: Lo rey. Venerable pare en Christ et cetera iam ut supra. 
Perquè·us manam expressament que, no contrastant la provisió per lo sanct 
pare feta al dit nostre canceller del dit bisbat de Barchinona, prosegues-
cats e continuets la nostra supplicació en favor del dit mossèn Alfonso de 
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Thous, per nós a vós comanada, axí pròpriament com si aquella del dit 
nostre canceller no fos feta, certificant-vos que no·n pendríem altre partit, e 
conexerets-ho en la obra que se’n seguirà.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXVII. dies de deembre 
del any MCCCCVIII[I].

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Bernat d’Olms.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.

97-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 88v.

Barcelona, 2 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a l’arquebisbe de Sevilla, i patriarca de Constantin-

oble, dient-li que ha enviat Guerau Alemany de Cervelló per a parlar-li de 
certs temes concernents a Alfons de Tous, i que faça cas del que li dirà com 
si li ho diguera ell mateix. Una carta semblant fou emesa a l’arquebisbe de 
Toledo.

Reverende pater et amice carissime:
Super aliqualibus negotiis tangentibus dilectum consiliarium nostrum Al-

fonsum de Thous, decretorum doctorem, que negocia ex nostris (?) eiusdem 
doctorum propria reputamus, nobilem et dilectum consiliarium nostrum 
Gueraldum Alamanii de Cervillione, militem, gubernatorem Cathalonie in-
formavimus per extensive. Vestram igitur paternitatem et amiciciam depre-
camur obnixius quatenus his que dictus nobilis paternitati vestre retulent 
nostri parte, velitis fidem credulitate indubie adhibere ac si per nos paterni-
tati eiusdem proprio organo referentur eaque complere operis per effectum 
sicuti de paternitate ipsa firmiter speramus. Hoc eum gratum adveniet sum-
me nobis qui pro vobis nedum similia sed maiora utique faceremus.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto II die marcii anno a nativi-
tate Domini Mº CCCCº IXº.

Rex Martinus.
Dirigitur archiepiscopo Sibilie, patriarche constantininapolitano.
Rex Aragonum.
Similis fuit missa archiepiscopo toletano sub eiusdem signo, dato atque 

mandato.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
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[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 
Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

98-ACA. Reial Cancelleria. reg. 2188, f. 10r.

Barcelona, 4 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a l’arquebisbe de Tarragona demanant-li que ajude a 

que Alfons de Tous siga nomenat bisbe d’Elna, i queixant-se de que ell creu 
que el susdit arquebisbe està treballant perquè Francesc Eiximenis continue 
com a bisbe d’Elna.

Reverent pare en Christ:
Vós sabets bé axí per letres nostres com en altra manera que nós havem 

sobiranament a cor que per lo sanct pare sia provehit a misser Alfonso de 
Thous del bisbat d’Elna. E som fort meravellats com vós, qui rahonable-
ment deuríets voler e perseguir ço que sabets en què trobaríem plaer, fets en 
algunes coses lo contrari, car a nós és bé cert que vós fets tot vostre poder 
que·l patriarcha de Jherusalem haja lo dit bisbat. Perquè significans-vos que 
les maneres que·y servats són a nós fort desplaents, pregam-vos axí affec-
tuosament com podem que lexades totes altres supplicacions e instàncies, 
suppliquets al dit sanct pare e·l tingats a prop que faça la provisió dessús 
dita en persona del dit misser Alfonso de Thous, certificants-vos que·ns-en 
faríets fort assenyalat servey, e del contrari nos faríets desplaer gran, e que 
alguna altra provisió faedora del dit bisbat no·ns seria res plasent.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.IIII. dies de març del any 
M CCCC VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur archiepiscopo Terrachone.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

99-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 10v.

Barcelona, 4 de març de 1409.
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Carta adreçada a un destinatari desconegut (potser Pere Comuel?) en 
què el rei Martí I li demana que Alfons de Tous siga nomenat bisbe d’Elna.

Lo Rey.
Mossèn P.[ere]:
Entès havem que jatsia a vós sia bé cert que nós havem molt a cor que 

per lo sanct pare sia provehit a misser Alfonso de Thous del bisbat d’Elna, 
vós emperò tenits totes aquelles maneres que podets que per lo dit sanct 
pare no sia feta la provisió dessús dita, mas que sia provehit del dit bisbat 
al patriarcha de Jherusalem, la qual cosa volem que sapiats que redunda 
en gran deservey e desplaer nostre. Perquè·us pregam estretament que·us 
abstengats d’açí avant de la supplicació e instància que havets començada, 
e que tengats a prop per honor nostra que la provisió que nós demanam per 
lo dit sanct pare venga a la conclusió que nós desijam, e induhits lo dit pa-
triarcha ab totes aquelles maneres que porets que consenta a la dita provisió 
faedora en persona del dit misser Alfonso. E farets-nos-en agradable servey 
que en son cas e loch nós recorderam bé.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.IIII. dies de març del any 
MCCCCVIIII.

Rex Martinus.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

100-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 10v.

Barcelona, 4 de març de 1409.
El rei Martí I escriu als cardenals de Montearagón i d’Urriés demanant-

los que facen cas al que els dirà el cavaller Simón Miró sobre el fet del bisbat 
d’Elna.

Reverende pater et amice carissime:
Dilectum consiliarium et cavallarium nostrum Simonem Mironi, mili-

tem, informavimus de nostro intentu super facto episcopatus Elne sibique 
comisimus nonnulla verba super his nostri pro parte paternitati vestre ora-
liter explicanda. Cum anima affectuose precamur quatenus verbis eiusdem 
Simonis tanquam ab ore nostro parlatis fidem dignetur impendere crediti-
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vam eamque operis per effectum complere prout de vobis indubie postula-
mus.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto quarta die marcii anno a 
nativitate Domini Mº CCCCº VIIIIº.

Rex Martinus.
Reverendo in Christo patri cardinali Montearagonum, amico nostro ca-

rissimo.
Similis Cardinali d’Urriés.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

101-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 11r.

Barcelona, 4 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a l’arquebisbe de Tarragona demanant-li que faça 

cas al que li dirà Guerau Alemany de Cervelló, governador de Catalunya, 
sobre el fet del bisbat d’Elna.

Reverende in Christo pater:
Nobilem et dilectum consiliarium et camarlengum nostrum Gueraldum 

Alamanii de Cervilione, militem, gubernatorem Cathalonie, informavimus 
de nostro intentu super facto episcopatus Elne etc. ut supra.

Dirigitur archiepiscopo Terracone.
Similis fuit missa.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

102-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 11r.

Barcelona, 4 de març de 1409.
El rei Martí I escriu al metge Pere Figuerola, amic personal d’Eiximenis 

(col·laboraren els dos en 1392 en la revisió de llibres hebraics furtats en el 
pogrom de 1391 a València), demanant-li que faça cas al que li dirà Gue-
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rau Alemany de Cervelló, governador de Catalunya, sobre el fet del bisbat 
d’Elna.

Lo Rey.
Mossèn P.[ere]:
Nós havem informat lo noble e amat conseller e camarlench nostre mos-

sèn Guerau Alamany de Cervelló, governador de Cathalunya, de la inten-
ció que havem en lo fet del bisbat d’Elna, al qual havem comenat algunes 
paraules que·us dirà sobre açò. Perquè·us pregam que a les paraules del dit 
mossèn Guerau donets plena fe e indubitada creença, axí com si per nós 
personalment vos eren dites.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret, a.IIII. dies de març del any 
M CCCC VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn P.[ere] de Figuerola.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

103-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 90v.

Barcelona, 5 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a Felip de Malla, possible parent d’Eiximenis, dema-

nant-li que faça cas al que li dirà Guerau Alemany de Cervelló, governador 
de Catalunya, sobre el fet del bisbat d’Elna.

Nobilem et dilectum consiliarium et camarlengum nostrum Gueraldum 
Alamanii de Cervilione, militem, gubernatorem Cathalonie informavimus 
de nostro intentu super facto episcopatus elnensis sibique comisimus non-
nulla verba super his nostri pro parte vobis explicanda. Vos igitur affectuose 
deprecamur quatenus verbis eiusdem nobilis tanquam ab ore nostro parla-
tis fidem velitis imprendere creditivam eamque operis per effectum comple-
re prout de vobis indubie postulamus.

Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto quinta die marcii, anno a 
nativitate Domini Mº CCCCº IXº.

Rex Martinus.
Dirigitur a maestre Phelip de Malla.
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Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

104-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2252, f. 50r-50v.

Barcelona, 6 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a Fr. Francesc Eiximenis, demanant-li que ell i Fr. 

Bertomeu Borràs renuncien a la seua condició de marmessors testamenta-
ris de la reina Maria, per a assumir-la ell i així agilitzar l’execució del seu 
testament.

[F. 50r] Reverent pare en Christ:
Bé sab la vostra paternitat com nostra muller la reyna dona Maria de 

loable recordació, entre los altres marmessors que ordonà en son testament, 
volgué que vós fóssets un, e maestre Barthomeu Borraç, altre. E veets cla-
rament que per ocupació vostra e del dit maestre Barthomeu, los affers 
de la mermessoria de la dita reyna, no han aquella fi que deurien, e és la 
causa principal per tal com.III. marmessors ensemps la deuen executar, e 
alcun no·y entén ne·n pren càrrech sinó nós tan solament, qui som un dels 
principals marmessors dessús dits. Axí que és no solament expedient mas 
fort necessari que vós e lo dit maestre Barthomeu substituescats nós e·n 
romanets tot lo poder que havets per virtut de la dita mermessoria, quar en 
altra manera jamay no vendria a fi deguda.[F. 50v] Perquè us pregam affec-
tuosament per ben avenir d’aquella, que·ns trametats vostra substitució que 
havem en açò necessària. E per tal com aquí per ventura no la sabrien donar 
en la forma que és mester que la hajam, trametem ja la us ordonada en una 
cèdula dins la present. E haüda la dita substitució, encontinent entenem 
portar los affers de la dita marmessoria a deguda conclusió.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a VI dies de març del any 
M.CCCC.VIIII.

Rex Martinus.
Al reverent pare en Christ lo patriarcha de Hierusalem.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
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[Document publicat per Daniel Girona i Llagostera. “Itinerari del rey En 
Martí (1403-1410)”. Dins Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, V. Barce-
lona. IEC. 1913-1914, p. 638].

105-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2252, f. 50v.

Barcelona, 6 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a fra Bertomeu Borràs demanant-li que ell i fra 

Francesc Eiximenis renuncien a la seua condició de marmessors testamen-
taris de la reina Maria, per a assumir-la ell i així agilitzar l’execució del seu 
testament.

Lo rey.
Maestre Berthomeu:
Nós escrivim al reverent pare en Crist, lo patriarcha de Jherusalem en la 

forma següent: Reverent pare en Crist: Bé sab la vostra paternitat et cetera 
iam est supra. Perquè·us pregam ab affecció que, considerades les coses en 
la premessa letra contengudes, tengats aprés lo dit patriarcha que ab vós 
ensemps ferm la substitució que demanam, e puys trametets-la’ns spatxada-
ment per persona certa, e farets-nos-en assenyalat plaer.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.VI. dies de març del any 
mil.CCCC.VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mestre Berthomeu Borràs, del orde dels frares menors.
Idem[Dominus Rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.

106-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 24v-25r.

Barcelona, 26 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a Guerau Alemany de Cervelló, governador de Ca-

talunya, perquè intercedisca davant del papa Benet XIII perquè el bisbat 
d’Elna siga atorgat a Alfons de Tous, i Francesc Eiximenis siga deposat de 
l’administració d’aquest bisbat. Una carta semblant fou emesa a Francesc 
d’Aranda.

[F. 24v] Lo Rey.
Governador:
No·us deu rahonablement oblidar com abans que vós e mossèn Fran-

cesch d’Aranda l’altra dia partíssets de nostra presència, nós atorgam a 
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vosaltres tot ço que·l sanct pare volia de nós. Ne deu ésser exit fàcilment 
de vostra memòria com vos encarregam de certes coses que de nostra part 
devíets supplicar al dit sanct pare, entre les quals era principalment aquesta, 
ço és, que li plagués provehir al amat conseller nostre misser Alfonso de 
Thous, axí com aquell qui major prelatura mereix, del bisbat d’Elna, lo qual 
en alcuna manera no pot romanir en mà de cardenal ne patriarcha, quar per 
res no hi daríem loc, e hajats-ho per clar. E segons que veem per experiència, 
per culpa vostra, qui per ventura no ho tenits bé a prop[F. 25r] o per altra 
qualsevol causa, lo dit sanct pare no ha fet ne·s apparella fer la provisió 
dessús dita, de què havem fort singular desplaer e·ns en tenim per escarnits. 
Perquè·us manam expressament que sobre tots altres affers suppliquets de 
nostra part al dit sanct pare e·l tengats a prop que vulla fer encontinent la 
dita provisió, la qual serà a nós molt agradable, e que tant havem a cor que 
més no poríem, sabent que si les dilacions e subterfugis se continuen, que 
tro aquí se són tingudes, ne haurem singular desplaer, lo qual no porem 
pacientment tol·lerar.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXVI dies de març del 
any M CCCC VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Guerau Alemany de Cervelló, governador de Catha-

lunya.
Similis fuit missa a mossèn Francés d’Aranda sub eiusdem signo, dato 

atque mandato.
Dominus rex misit eam signatam expedientem. Ego Bernardus Medici.
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

107-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 25r.

Barcelona, 26 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a Francesc Eiximenis, demanant-li que renuncie a 

l’administració del bisbat d’Elna perquè aquest siga atorgat a Alfons de 
Tous. Per a informar-li de la seua intenció li ha enviat el cavaller Simon 
Miró.

Reverent pare en Crist:
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L’altra dia vos trame[te] ssen una letra ab creença ja a vós explicada de 
nostra part per l’amat conseller nostre mossèn Simon Miró sobre·l fet del 
bisbat d’Elna, del qual havem fort a cor que fos provehit al amat conseller 
nostre misser Alfonso de Thous. E segons que havem sabut, vós venits fort 
durament a dar-hi loc, de què som fort meravellats, quar les coses que·l dit 
mossèn Simó vos ha dites de nostra part vos deurien rahonablement induhir 
a complaure’ns-en e majorment, quar siats cert que no daríem loc per res 
que·l dit bisbat fos regit per cardenal ne per patriarcha, sinó per bisbe tant 
solament. Perquè affectuosament pregam la vostra paternitat que donant 
loc en açò per honor nostra, vulla donar fe e creença plenera a les paraules 
que·l dit mossèn Simon, informat de nostra intenció, ab letra li’n dirà de 
nostra part, axí com si per nós eren explicades.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXVI dies de març del 
any mil CCCC VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur al patriarcha de Jherusalem.
Idem[Dominus rex misit eam sigillatam expedientem. Ego Bernardus 

Medici].
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

108-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 25v.

Barcelona, 26 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a l’arquebisbe de Tarragona, perquè intercedisca 

davant del papa Benet XIII perquè el bisbat d’Elna siga atorgat a Alfons de 
Tous, i Francesc Eiximenis siga deposat de l’administració d’aquest bisbat.

Lo rey.
Reverent pare en Christ:
L’altre jorn passat foren açí lo governador de Cathalunya e mossèn Fran-

cés d’Aranda per part del sanct pare. Nós los atorgam tot ço que·l dit sanct 
pare volia, e per ells fo promès que·l dit sanct pare faria ço que nós volríem. 
E entre les altres coses que nós diguem als dessús dits que volíem que·s faes-
sen fo aquesta, çó és que per lo dit sanct pare fos provehit al amat conseller 
nostre misser Alfonso de Thous del bisbat d’Elna. E segons que veem, lo dit 
sanct pare mene’ns per dilacions, e finalment no·n fa res, de què·ns tenim 
fort per escarnits. Perquè·us pregam affectuosament que suppliquets de nos-
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tra part al dit sanct pare e·l tengats a prop que faça la provisió dessús dita, 
car altra no·ns seria plasent ne daríem loc per res que·l dit bisbat fos regit 
per cardenal ne per patriarcha sinó per bisbe tant solament; certificants-vos 
que·ns en farets fort assenyalat servey que molt vos grahirem.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXVI dies de març en 
l’any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCCC.VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur al archabisbe de Tarragona.
Idem[Dominus rex misit eam sigillatam expedientem. Ego Bernardus 

Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

109-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 25v-26r.

Barcelona, 26 de març de 1409.
El rei Martí I escriu a Pere de Comuel, secretari particular del papa Benet 

XIII, perquè intercedisca davant d’ell perquè el bisbat d’Elna siga ator-
gat a Alfons de Tous, i Francesc Eiximenis siga deposat de l’administració 
d’aquest bisbat, expressant-li el seu enuig perquè això encara no s’ha fet, i 
perquè creu que ell (Pere de Comuel) ha actuat perquè això encara no esti-
guera realitzat.

[F. 25v] Lo rey.
A nós és ben cert que vós sabets clarament que nós havem subiranament 

a cor que per lo sanct pare sia provehit al amat conseller nostre misser Al-
fonso de Thous del bisbat d’Elna, lo qual per res no daríem paciència que 
romangués en mà de cardenal ne de patriarcha, ans volem bé que sia regit 
per bisbe, axí com tro açí és acostumat. És-nos encara ben cert que vós no 
per dret, zel ne amor que hajats al patriarcha de Jherusalem, en poder del 
qual és huy lo dit bisbat, o pus pròpiament parlant, en poder vostre mogut 
o empès per vostre propi interès, qui·n jugats axí com vós volíets, induhints 
incessantment lo dit patriarcha e altres qui han a caber en açò que no·n 
sia complagut a nostre voler, donant-hi tota aquella[F. 26r] turbació que 
podets, de què som fort meravellats, quar conèxer podets e devets que mas-
sa és per a vós empendre cosa que·ns sia desplasent. Perquè reprenent-vos 
fortment de tanta audàcia fundada en desrahó, manam a vós expressament 
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que·us abstengats del tot de ço que mal havets començat, e tornets a loc ço 
que torbat havets, e finalment donets obra ab acabament que·n sia complit 
nostre voler, sabent que·ns farets fort gran plaer, e del contrari tant assenya-
lat desservey que major no poríets, e conexerets-ho en breu effectualment.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XXVI dies de març del 
any de la nativitat de nostre senyor mil CCCC VIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn P.[ere] Comuel.
Idem[Dominus rex misit eam sigillatam expedientem. Ego Bernardus 

Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

110-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 26r.

Barcelona, 26 de març de 1409.
El rei Martí I escriu al cavaller Simon Miró, ambaixador seu en Avinyó, 

tornant-li a demanar que intercedisca perquè el papa faça resignar Francesc 
Eiximenis del bisbat d’Elna, i perquè el susdit Simon Miró trameta les cartes 
que sobre aquesta qüestió ha escrit el rei Martí a diversos destinataris.

Lo rey.
Mossèn Simó:
Novellament havem reebuda vostra letra, contenent tot quant havets 

procehit en lo fet del bisbat d’Elna, e responem-vos que havem haüt fort 
gran plaer de la diligència que·y havets haüda, e gran desplaer de les mane-
res que·l sanct pare e lo patriarcha de Jherusalem hi tenen. Nós scrivim al 
dit patriarcha sobre aquesta matèria, comanant creença a vós. Noresmenys 
escrivim encara al governador e a mossèn Francesch d’Aranda largament 
nostra intenció. E escrivim encara a mossèn P.[ere] Comuel, qui per son pro-
pi interès torba lo dit patriarcha, desenganant-lo clarament d’açò. Perquè·us 
manam que presentets les dites letres a aquells a qui·s dressen, e tengats a 
pop ab sobirana diligència que sia feta prestament la provisió dessús dita, 
quar per res no·n pendríem altre partit.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXVI. dies de març del 
any MCCCCVIIII.
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Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Simon Miró, ambaxador en cort romana.
Idem[Dominus rex misit eam sigillatam expedientem. Ego Bernardus 

Medici].
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].

111-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 31v-32r.

Barcelona, 12 d’abril de 1409.
El rei Martí I escriu a Francesc d’Aranda, perquè intercedisca davant del 

papa Benet XIII perquè el bisbat d’Elna siga atorgat a Alfons de Tous, i 
Francesc Eiximenis siga deposat de l’administració d’aquest bisbat.

[F. 31v] Lo rey.
Mossèn Francesch:
L’altre jorn, abans que passets de nós, vos donam axí com sabets singu-

lar càrrech del fet de misser Alfonso de Thous, lo qual havem[F. 32r] tant a 
cor que més no poríem. E per relació del governador de Cathalunya havem 
sabut lo bon voler e gran affecció que vós per honor nostra e per servir-ne a 
nós havets al fet del dit misser Alfonso, de què havem haüt gran plaer, e·us 
ho grahim molt, perquè·us pregam affectuosament que ab subirana diligèn-
cia tengats a prop lo sanct pare e li suppliquets de part nostra que li plàcia 
fer la provisió de què tantes vegades lo havem supplicat del bisbat d’Elna 
en persona del dit misser Alfonso. E farets-nos-en fort agradable servey que 
molt vos grahirem. No·us meravellets com no·us havem continuat escriure 
d’aquesta matèria, quar considerants que vós havets voler en lo dit fet, per 
tal com ne sabets nostra intenció, enteníem que escrire-us en fos superfluu.

Dada en Barchinona a XII dies d’abril del any mil CCCC VIIII.
Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Francesch d’Aranda.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
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112-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2188, f. 36v-37r.

Barcelona, 15 d’abril de 1409.
El rei Martí I escriu a Francesc d’Aranda, perquè intercedisca davant 

del papa Benet XIII perquè el bisbat d’Elna siga atorgat a Alfons de Tous, 
i Francesc Eiximenis siga deposat de l’administració d’aquest bisbat. Com 
va passant el temps i això no ha succeït, el rei Martí manifesta el seu enuig, 
i en aquest cas amenaça amb segrestar les temporalitats d’aquest bisbat, si 
no se fa com ell diu. Una carta semblant fou emesa al cavaller Simon Miró.

[F. 36v] Lo rey.
Mossèn Francesch:
Nós veem clarament que·l patriarcha de Jherusalem no vol lexar lo bis-

bat d’Elna, jassia moltes vegades lo·n hajam ab[F. 37r] nostres letres pregat 
e request, del qual volríem fort que per lo sanct pare fos provehit a misser 
Alfonso de Thous, axí com a aquell qui bé ho mereix. Veem encara que·l dit 
sanct pare no vol levar lo dit bisbat al patriarcha dessús dit sens son voler. E 
volem que sapiats que, considerades les dites coses, nós haguérem procehit 
a levar les temporalitats del dit bisbat, sinó que·ns en havem estat per humil 
e instant supplicació a nós feta per lo dit misser Alfonso, que no ha volgut 
que per ell se sia seguit semblant procehiment. Perquè·us pregam affectuo-
sament que tengats totes les mellors maneres que porets per cessar scàndels, 
que·l dit sanct pare faça al dit patriarcha aquella esmena que li plaurà e 
que·l dit patriarcha resigne de bon grat a la administració del dit bisbat, e 
puys que·n proveesca al dit misser Alfonso, e que si entretant alcun bisbat o 
altra gran prelatura vacava, ne vulla provehir denant tot altre al dit misser 
Alfonso, quar siats cert que si lo dit sanct pare ne provehia en altra manera, 
no ho poríem pacientment tol·lerar, ans coneixeria bé per obra que·ns seria 
fort greu.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XV. dies d’abril del any 
MCCCCVIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Francesch d’Aranda.
Similis fuit missa a mossèn Simon Miró.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.
[Document esmentat per Jaume Riera a “Fra Francesc Eiximenis i el rei 

Martí”. Comunicació presentada en el Congrés Internacional Francesc Ei-
ximenis, sis-cents anys (1409-2009) (Girona, 12-4 de novembre de 2009. 
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona)].
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113-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 112v-113r.

Barcelona, 25 d’abril de 1409.
El rei Martí s’assabenta que el papa Benet XIII crida Alfons de Tous per-

què vaja a Elna. Escriu a Francesc d’Aranda recordant-li les instàncies que 
ha fet pequè siga nomenat bisbe d’aquesta diòcesi, i insisteix en que sols ell 
deuria ser nomenat bisbe d’aquesta diòcesi.

[F. 112v] Lo rey.
Mossèn Francesch:
Vostra letra havem reebuda, ab la qual nos havets fet saber que·l sanct 

pare ha manat que mossèn Alfonso de Thous, en favor del qual havem 
supplicat al dit sanct pare que·l vulla provehir del bisbat d’Elna, vaja aquí, 
a la qual vos responem que pus axí ho vol lo dit sanct pare, nos lo·y trame-
tem, pregants-vos tant affecte com podem que suppliquets instantment de 
nostra part al dit sanct pare que al dit mossèn Alfonso e no a altra qualse-
vol persona vulla provehir del dit bisbat d’Elna, quar alcuna altra provisió 
no·ns seria plasent. E fets en açò extrem de poder, quar tot està en vostra 
mà. E si vós hi volrets treballar axí com fiablement esperam, la provisió del 
dit bisbat vendrà a la conclusió per nós desijada. Pregam-[F. 113r] vos enca-
ra ab gran affecció que·l dit mossèn Alfonso hajats per comenat per honor 
nostra en tots sos affers.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXV. dies d’abril del any 
MCCCCVIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur a mossèn Francesch d’Aranda.
Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici.
Probata.

114-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2187, f. 113r.

Barcelona, 25 d’abril de 1409.
El rei Martí I escriu al papa Benet XIII insistint en que Alfons de Tous 

siga nomenat bisbe d’Elna, davant de la mort de Francesc Eiximenis, ante-
rior administrador apostòlic.

Molt sanct pare:
Aprés que sabem que·l patriarcha de Jherusalem fo passat d’esta vida, 

scrivim a la.V. S. supplicant que li plagués provehir al amat nostre mossèn 
Alfonso de Thous del bisbat d’Elna, creents que encontinent se faria la pro-
visió que volíem. Ara, molt sanct pare, havem reebuda una letra de misser 
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Francesch d’Aranda ab la qual nos ha fet saber que la V. S. mana que·l dit 
misser Alfonso vaja aquí. Perquè·molt sanct pare, trametents a la vostra 
S. aquell, supplicam-vos axí com podem que si jamay entenets fer res per 
nós, vullats encontinent provehir del dit bisbat al dit misser Alfonso e no a 
altra qualsevol persona, quar tota altra provisió seria a nós sobiranament 
desplasent per rahó de la gran affecció que li havem. E noresmenys, molt 
sanct pare, vos supplicam que aquell vullats haver en special recomendació 
en tots sos affers. E d’açò, molt sanct pare, farets a nós assenyalada gràcia, 
per rahó de la qual nos tendrem per obligats totstemps a la dita vostra.S., 
de qual vulla nostre Senyor Déus longament al seu sanct servey conservar.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret a.XXV. dies d’abril del any 
MCCCCVIIII.

Rex Martinus.
Dirigitur pape.
Idem[Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici].
Probata.

115-ACA. Reial Cancelleria. Reg. 2186, f. 141[148] r-141[148] v.

Bellesguard, 7 de novembre de 1409.
El rei Martí lliura al majordom de la reina de Sicília un llibre anomenat 

“Cristià” que havia estat del seu marit.

[F. 141 (148) r] Lo rey d’Aragó e de Sicília.
Pro P.[etro] Maresme
En Trujols, nós havem donat al amat conseller e majordom de nostra 

molt cara filla la reyna de Sicília mossèn P. de Maresme un libre apel·lat 
Cristià escrit en paper de cobertes vermelles, lo qual llibre vós tenits ab los 
altres libres que eren del rey de Sicília, nostre primogènit de loable recor-
dació qui Déus haja. Perquè volem, dehim e us manam expressament e de 
certa sciència que de continent, vistes les presents, no esperat altre mana-
ment nostre,[F. 141 (148) v] liurets al dit mossèn P. lo libre dessús dit, e en lo 
liurament que d’aquell farets, cobrats del dit mossèn P. la present ab àpoca, 
ab les quals volem e manam que lo dit libre sia a vós desnotat e reebut en 
vostre compte, tota contradicció cessant.

Dada en la nostra torre de Bellesguard, sots nostre segell secret, a.VII. 
dies de novembre de la terça indicció del any mil.CCCC. nou.

Rex Martinus.
Dirigitur a·n P. Trujolls.
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Dominus rex mandavit mihi Johanni de Tudela.
Probata.
[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 

de la cultura catalana mig-eval. V. II. Barcelona. IEC. 1921, p. 391].

E) Arxiu Diocesà de Barcelona

1-ADB. Ordinatorum 4, f. 2r / 4v.

Barcelona, 22 de desembre de 1351.
Francesc Eiximenis és ordenat de sots-diaca primer, i de diaca desprès, a 

l’església de Santa Maria de Sants.

[F. 2r] Sabbato quatuor temporum, intitulata XI kalendas ianuarii, anno 
Domini Millessimo Trecentesimo Quinquagesimo secundo.[…]

[F. 4r-4v] 
Ad sacrum subdiachonatum
…
Fratrem Francischum Eximenis
Diachonatum
…
Ffratrem Dalmatum de Castelets. De ordine fratrum minorum.
Ffratrem P. Caneti. De ordine fratrum minorum.
Ffratrem Francischum Eximiniç. De ordine fratrum minorum.
Ffratrem Antonium de Villanova. De ordine fratrum minorum.
[Document esmentat per Josep Perarnau. “Documents i precisions en-

torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 204 n. 3].

F) Arxiu Diocesà de Girona

1-ADG. Lligall U-51, 357, f. 90v.

Girona, 26 d’agost de 1364.
El bisbe de Girona, el valencià Ènnec de Vallterra, a través del col·lector 

de causes pies Francesc de Camps, li atorga cinc florins d’or a Francesc Ei-
ximenis perquè puga anar a estudiar a París.

Enecus Dei gratia episcopus Gerundensis discreto ac nobis in Christo 
dilecto Francisco de Campis presbitero beneficiato in nostra ecclesia Gerun-
densi salutem in Domino. Decens opinamur ut illis qui pro scientia elabo-
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rant adquirenda subveniatur, fraterque Franciscus Eximinis ordinis fratrum 
minorum, ut asserit, de presenti ad Studium intendat profisci Parisinum. 
Ideo ei de quinque florenis aureis amore Dei ducimus subveniendum. Man-
dantes vobis per presentes quatenus de peccunia per vos nomine nostro 
recepta seu recipienda dicto fratri Francisco Eximinis dictos quinque flore-
nos aureos tamen indilate deliberetis[quoniam] nos eosdem cum sibi ipsos 
tradideritis a vobis pro receptis habebimus et vobis in compotum recipie-
mus, ipse tamen fratre Francisco vobis faciente apocam seu albaranum de 
recepto.

Datum Gerunde.XXVI. die mensis augusti anno a nativitate 
Domini.M.CCCLX. quarto.

[Document publicat per Josep Vila. “El viatge d’estudis de Francesc Eixi-
menis a París”. Quaderns de La Selva, 13. 2001. 265-267 (267)].

G) Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (Tortosa)

1-AHCTE. Clavari 1397-8. Caixa 34, f. 125.

Tortosa, 15 de setembre de 1397.
Es determina el pagament de la persona que dugué bancs a l’església 

del convent dels franciscans de Tortosa perquè assistiren a la predicació de 
Francesc Eiximenis, i després els tornà a la Casa de la Ciutat.

Ítem donà a·n P.[ere] Correguo, qui féu posar los banchs a la església dels 
frares menors lo jorn que prehicà maestre Francesch Exemeniç, e tornar-los 
a la casa de la Ciutat. III sòlidos. IIII diners.

[Document esmentat per Eduard Vives. “Els frares menors a les Terres 
de l’Ebre: el convent de Tortosa (ss. XIII-XIV)”. Recerca, 7. 2003, p. 248 
n. 100].

2-AHCTE. Clavari 1397-8. Caixa 34, f. 277.

Tortosa, 28 de setembre de 1397.
Es determina el pagament en espècie a Francesc Eiximenis per la seua 

recent predicació en Tortosa.

Ítem met en data que costà lo present qui fon donat dels béns de la 
universitat al reverent frare Francesc Exemeniç, maestre en Theolegia, per 
ço com promès fer en la Ciutat alscuns sermons, e foren trameses gallines, 
perdius, pa, vi blanch e vermell e peix, segons en P.[ere] Correguo ne donà 
compte per menut. II lliures, XVIII sòlidos.
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[Document esmentat per Eduard Vives. “Els frares menors a les Terres 
de l’Ebre: el convent de Tortosa (ss. XIII-XIV)”. Recerca, 7. 2003, p. 254 
n. 148].

H) Arxiu Històric Municipal de Barcelona

1-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 76v-77r.

Barcelona, 22 d’agost de 1382.
Els consellers de la ciutat de Barcelona requereixen la presència de Fran-

cesc Eiximenis i Tomàs Olzina, frares llavors del convent de València segons 
es diu, per a pacificar alguns conflictes esdevinguts entre els frares francis-
cans del convent de Barcelona.

[F. 76v] Als molts reverents e religioses frares Thomas Autzina en la pro-
víncia de Aragó ministre, e frare Francesch Eximenis, en Sacra Theolegia 
dignes professors.

Molt reverents e religioses senyors:
Bé creem que no ignorats la inordinació e escàndels qui de algun temps 

ençà se són seguits entre·ls frares qui vuy són en la casa e covent dels fra-
res menors d’esta ciutat, ne aytanpoch lo escàndel vituperós qui ara en la 
setmana prop passada s’és esdevengut entre ells en tant que·s sien cuydats 
offendre ensemps mortalment. E per tornar a loch e estament degut la dita 
inordinació, e per dar terme e fi als dits escàndels e altres pijors que hi ve-
em estar appel·lats, mesa primerament per nós en açò la mà ensemps ab lo 
verguer de Barcelona quals d’aquells són actors e promovedors d’aquests 
mals, havem deliberat sobre açò de escriure al senyor rei, supplicant-li que 
sia sa mercè que sobre les dites coses vulla fer aquella provisió que la sua 
altea conega ésser bona e profitosa a cessar los dits mals. E per ço que la 
provisió del dit senyor haja mils eficàcia e faça en açò aquell fruyt que·s 
pertayn, havem pensat que en posar e reduir la casa aquesta a estament 
degut, és expedient que vosaltres siats açí presents, perquè us pregam, se-
nyors, cordialment e afectuosa que per honor de la dita ciutat e nostra, e 
per consideració e esguard de tan solempne covent que no venga a majors 
escàndels, vos plàcia venir prestament, tots affers lexats per ço que migen-
çant la provisió del dit senyor rei, e la que Déus administrarà a vosaltres, e 
a nós lo dit covent romanga e sia d’açí avant en pau e concòrdia, foragitats 
d’aquén tots aquells qui sien actors dels dits mals. E en lo venir no dubtets 
car la ciutat e nós, en tots aquests affers, serem a vosaltres contínuament 
assidents, e en deffensió e guarda vostra, guardant tot temps vostra honor 
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e profit en totes coses; emperò, tenim per bé que en vostra partida menets 
ab vosaltres ensemps tots a bona part dels pus insignes e mellors frares que 
sien en lo covent de Valèntia, e encara dels altres covents qui són en lo camí 
de vostra venguda, per ço que·ls affers perquè vos fem venir no venguen 
mils de esta matèria, senyors, escrivim al honrat En Pere deç Vall, tresorer, 
pregant-lo affectouesament que la letra que dressam al dit[F. 77r] senyor rei 
li deja presentar e que per esguard nostre e vostre, e bé del dit covent, faça 
ab lo senyor Rei que totes provisions necessàries al dit fet, e que vosaltres 
e ell conexerets, sien manades e espeegades ivaçosament segons que·l fet 
ho requer, perquè·us plàcia de liurar-li la letra qui li trametem sobre açò 
ensemps ab aquella del dit senyor rei. Som, senyors, apparallats a vostre 
plaer e honor en totes coses.

Scrita en Barchinona a XXII dies d’agost en l’any de la nativitat de nos-
tre Senyor M CCC LXXX dos.

Los consellers de la ciutat de Barchinona.
[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 

Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (341-342)].

2-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 77r.

Barcelona, 22 d’agost de 1382.
Els consellers de Barcelona informen Pere deç Vall, tresorer del rei, per 

a informar-lo dels escàndols que estaven passant en el convent franciscà de 
Barcelona (causats per frares estrangers, diuen), i per tant que aquest pro-
veïsca un remei a això.

Dirigitur Petro de Valle, thesaurario domini regis.
Molt honrat senyor:
Sàpie vostra saviea que en la casa dels frares menors de Barchinona se 

han seguits de un temps a ençà alguns escàndels, e ara majorment, pochs di-
es ha passats, en tant que·s són cuydats destrouir entre ells. E segons que·ns 
som informats açò s’esdevé per alguns frares estrangers de una nació e d’al-
tra, ribalts e desonests, qui encenen tots aquests mals de què no·ls segueix 
alguna punició. E per sta rahó nosaltres escrivim al senyor rei que sia sa 
mercè de provehir sobre açò per ço que tan solempne covent, ço és aquest, 
no·n venga a pijors escàndels e destrucció, per què us pregam, senyor, molt 
afectuosament que per honor de Déu e esguard nostre, e de la dita ciutat, 
vos plàcia de presentar la dita letra al dit senyor rei e fer ab lo dit senyor tal 
provisió sobre açò que·l dit covent sia en pacífich, e nostre senyor Déu hi sia 
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loat, foragitats d’aquén tots aquells qui són actors e causa de tots aquests 
scàndels e mals, e serà cosa de què farets servei a Déu, e honor a la ciutat e 
gran bé al dit covent.

Scrita en Barchinona a XXII dies d’agost en l’any de la nativitat de nos-
tre Senyor CCC LXXX dos.

Los consellers de la ciutat de Barchinona apparallats a vostre plaer e 
honor.

[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 
Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (342-343)].

3-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 87v-88r.

Barcelona, 4 d’octubre de 1382.
S’informa de com, per precs dels consellers de Barcelona, Tomàs Olzina, 

ministre dels franciscans de la província d’Aragó, visità el convent franciscà 
de Barcelona, i s’han pacificat els aldarulls que hi havia. Els consellers de 
Barcelona li diuen al rei que no cal que proveïsca res més.

[F. 87v] Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Com vostra senyoria per bon estament e concòrdia de la casa e covent 

dels frares menors d’esta ciutat haja feta novellament certa provisió e or-
dinació per rahó de la qual maestre Thomas Oltzina, ministre dels frares 
menors en la província d’Aragó, a manament vostre, senyor, és vengut en 
esta ciutat per metre en exequció la dita provisió, lo qual ministre procu-
rant la gràcia de Déu[F. 88r] e migensant la dita provisió, vostre senyor, és 
estat reebut, nosaltres presents, e tractants per los frares conventuals de la 
dita casa graciosament e benigne, en tant que tots ensemps ab lo adjutori 
divinal són en pacífich e bona concòrdia, e la dita casa és, e roman vuy, en 
bona disposició. Per què, senyor, significant a la vostra gran altea les dites 
coses per ço, com creem que vós, senyor, ne haurets gran plaer, supplicam 
molt humilment a aquella que sia mercè vostra de no fer a instància de al-
guna altra provisió que innovàs o derogàs res e açò que vós, senyor, havets 
ja darrerament ordonat, com lo dit covent sia e estia vuy per gràcia de Déu 
en bona concòrdia e ordinació segons que dit és. Scrita en Barchinona a IIII 
dies de octubre en l’any de la nativitat de nostre Senyor MCCCLXXX dos.

Senyor: los humils sotsmeses e servidors vostres, consellers de Barchino-
na, qui besant vostres mans se comanen en vostra gràcia e mercè.
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[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 
Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (343)].

4-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 88r-88v.

Barcelona, 4 d’octubre de 1382.
Els consellers de Barcelona escriuen a Bernat Miquel, secretari reial re-

cordant-li que sembla que els aldarulls del convent franciscà de Barcelona 
s’han acabat, i que no convé, doncs, fer altres ordenacions. Li preguen així 
que li ho recorde això al rei.

[F. 88r] Al molt honrat e discret sènyer, En Bernat Michel, secretari del 
senyor Rei.

Honrat sènyer:
Sapiats que·l reverent mestre Thomàs Ultzina, ministre dels frares me-

nors, es vengué açí ab provisió bastant del senyor rei, per posar en bon 
estament e ordinació lo covent dels frares d’esta ciutat, axí que migensant 
la gràcia de Déu e la provisió del dit senyor, lo dit ministre és estat reebut, 
nosaltres presents, e tractants per los frares del dit covent graciosament e bé, 
en tant que ab lo adjutori de Déu lo dit covent està vuy en bona concòrdia 
e ordinació, però sènyer, nós dubtam que·l dit senyor Rei, a instància de al-
gun no faça en aquest fet altra mutació e provisió, e veem bé que si ho feya, 
que seria notiva a la ordinació e estament bo e pacíffic en que vuy són los 
frares d’aquell. E per esta rahó, nós escrivim al dit senyor rei, significant-li 
lo bon estament en què és vuy lo dit covent, suplicant a la sua altesa que 
sobre aquests affers no vulla fer altra provisió car, si ho feya, poria noure 
a la ordinació e concòrdia en que los frares[F. 88v] d’aquell són al present 
segons que en la letra del dit senyor ho veurets contenir. Per què·us pregam, 
sènyer, molt afectuosament que per sguard de Déu e bé del dit covent, e ho-
nor d’esta ciutat, vullats tenir esment que·l dit senyor no faça altra provisió 
sobre açò, reduhint-li a memòria com poria ésser contrària e notiva a la sua 
ordinació que ara novellament ha sobre açò feta e de provehir-hi en altra 
manera segons que a vostra saviea parrà faedor.

Datum en Barchinona a IIII dies de octubre en l’any de la Nativitat de 
Nostre Senyor MCCCLXXX dos.

Los consellers de la Ciutat de Barchinona a vostre plaer apparellats.
[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 

Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (344)].
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5-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 92r-92v.

Barcelona, 24 d’octubre de 1382.
Tot i que el convent franciscà de Barcelona semblava aparentment paci-

ficat, se té notícia de que alguns frares es mostren rebels a l’autoritat, i fins i 
tot, encapçalats per fra Bernat de Vilagut, anaren a veure el rei i li donaren 
informacions tergiversades, amb el fi d’obtenir llur propòsit de rebel·lia. Els 
consellers de Barcelona escriuen al rei, demanant-li que no faça cas de tals 
informacions.

[F. 92r] Sacre regie Aragonum magestati.
Molt alt e molt poderós príncep e sènyer:
Bé creem que record a vostra senyoria com vós, senyor, a supplicació 

nostra, faés l’altre dia certa provisió sobre la inordinació e discòrdia qui era 
entre·ls frares de la casa del covent dels frares menors de Barchinona, ab la 
qual provisió lo religiós maestre Thomàs Ultzina, ministre en la província 
d’Aragó, vench en esta ciutat, así que per vigor de la dita vostra provisió, 
senyor, e migensants e tractants nosaltres, lo dit ministre fon reebud per 
los frares del dit covent graciosament e bé, la qual cosa nosaltres, ab letra 
nostra, significam a la vostra altea, pensant que vós, senyor, hauríets de 
açò gran plaer, o supplicam a vós, senyor, que fos mercè vostra que a ins-
tància de algun no faéssets altra provisió e invocació sobre les dites coses, 
car los dits Ministre e covent romanen en bon estament e pacífich. Ara, 
senyor, és-se seguit que alguns frares del dit covent dissoluts, no volents 
estar sots lo jou de obediència e honestat, ab tot lur esforç presumexen de 
rebel·lar e impugnar a la dita ordinació vostra, senyor, e els manaments del 
dit ministre, lur president, e cerquen vies e maneres perquè puxen comoure 
e discordiar los altres frares ab lo dit ministre com d’abans fahien; e veents 
que lur mal voler e propòsit no proceeix, al present són anats en companyia 
de frare Bernat de Vilagut, segons havem entés, a la vostra senyoria per in-
formar-vos, senyor, sobre los dits affers de ço qui no contena veritat, e que 
d’aquén obtenguen alguna provisió qui faça a lur intent e mal propòsit, de 
què·s poria seguir, si·u obtenien, major inordinació e escàndel, no solament 
a aquest covent, mas encara a tots los altres dela dita província. Perquè 
senyor, suplicam a la vostra magnificència que sia mercè vostra de no dar 
orella a informació alguna dels dits frares ne d’altres, com, sens dubte poria 
ésser en derogació e dan del bon estament en que és vuy dita casa, però 
senyor, si a vostra altea plahia o coneixia que en los dits affers fos necessària 
o[F. 92v] més profitosa altra provisió, que plàcia a vós, senyor, de scriure’n a 
nós abans que en es hi manàrets, per ço que vostra senyoria pus clarament 
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sia de veritat informada per nós qui havem cabut e mesa la mà en tot ço qui 
entre ells se és seguit fins al dia de vuy.

Scrita en Barchinona a XXIIII dies de octubre en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor M CCC LXXX dos.

Senyor: los humils sotsmeses e servidors vostres, los consellers de la Ciu-
tat de Barchinona, qui, besant vostres mans se comanen molt humilment en 
vostra gràcia e mercè.

[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 
Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (344-345)].

6-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 92v-93r.

Barcelona, 24 d’octubre de 1382.
Tot i que el convent franciscà de Barcelona semblava aparentment pa-

cificat, se té notícia que alguns frares es mostren rebels a l’autoritat, i fins i 
tot, encapçalats per fra Bernat de Vilagut, anaren a veure el rei i li donaren 
informacions tergiversades, amb el fi d’obtenir llur propòsit de rebel·lia. Els 
consellers de Barcelona escriuen a la reina, demanant-li que no faça cas de 
tals informacions, i que aconselle bé el rei en aquest tema.

A la molt alta e molt excel·lent senyora, la senyora reyna d’Aragó.
Molt alta e molt excel·lent senyora:
Sàpia vostra gran altea que·l senyor rey l’altre dia, a suplicació nostre 

féu certa provisió sobre la discòrdia e inordinació qui ladonchs era entre·ls 
frares de la casa del covent dels frares menors de Barchinona, migensant la 
qual provisió lo religiós mestre Thomàs Ultzina, Ministre en la província 
d’Aragó, vench ací e fon reebud, nosaltres presents, e tractans per los frares 
del dit covent graciosament e benigne, en tant que ab lo adjutori de Déu lo 
dit covent romàs, e és vuy en bon estament e pacífich. Però senyora, és seguit 
al present que alguns frares del dit covent deshonests en lur vida e conversa-
ció se studien de impugnar e, de fet, impugnen a la ordinació o provisió del 
dit senyor, e s’esforçen de rebel·lar e ésser inobedients als manaments del dit 
ministre, lur president, e cerquen vies e maneres per què puxen comoure e 
discordiar los altres frares del dit covent ab lo dit ministre, axí com fahien[F. 
93r] d’abans, e veents que lur mal voler e propòsit no proceeix, són anats 
en companyia de Frare Bernat de Vilagut, segons que havem entés, al dit 
senyor rei, e a vós, senyora, per informar la sua altea e vostra de algunes 
coses sobre los dits affers qui no contenen veritat a fi que·n trasquen alguna 
provisió qui faça a lur inich propòsit e intenció. Perquè, senyora, suplicam a 
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vostra excel·lència que us plàcia no dar orella al dit frare Bernat de Vilagut 
ni a·altres sobre los dits affers, ne pregar ho instar lo dit senyor rey de fer-hi 
altra provisió en contrari, car si ho fahia, senyora, poria tornar sens dubte 
en major inordinació a escàndel, no solament de aquest covent mas encara 
de tots los altres de la dita província; però senyora, si al dit senyor era vist 
ésser necessària o més profitosa en los dits affer altra provisió, que plàcia a 
vós, senyora, de solicitar lo dit senyor que en fer aquella no deja procehir 
fins que·ns en haja scrit, per ço que nó[s] qui havem cabut a mesa la mà tota 
vegada en aquest fet, puxam informar lo dit senyor de tota veritat sobre los 
dits affers.

Scrita en Barchinona a XXIIII dies de octubre en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor MCCCLXXX dos.

Los humils servidors vostres los consellers de la ciutat de Barchinona 
qui·s recomanen senyora, en vostra gràcia e mercè.

[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 
Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (346)].

7-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 93r-93v.

Barcelona, 24 d’octubre de 1382.
Tot i que el convent franciscà de Barcelona semblava aparentment pa-

cificat, se té notícia que alguns frares es mostren rebels a l’autoritat, i fins i 
tot, encapçalats per fra Bernat de Vilagut, anaren a veure el rei i li donaren 
informacions tergiversades, amb el fi d’obtenir llur propòsit de rebel·lia. Els 
consellers de Barcelona escriuen a Bernat Miquel, secretari del rei, dema-
nant-li que no faça cas de tals informacions.

[F. 93r] Al molt honrat e discret senyor, En Bernat Michel, secretari del 
senyor Rey.

Honrat senyor:
Ja sabets com lo religiós maestre Thomàs Ulzina, ministre dels frares 

menors, és vengut a instància nostra, en esta ciutat ab certa provisió que ha 
portada del senyor rei, faent sobre lo bon estament de concòrdia dels frares 
de la casa e covent de Barchinona, per vigor de la qual provisió nosaltres[F. 
93v] tractants e migensants, lo dit Ministre fon reebut per los frares del 
dit covent amigablement e bé. Ara és-se seguit que alguns frares de mala 
vida se esforçen de impugnar e destorbar tant com poden lo dit Ministre 
en sos affers, commovent los altres frares que sien a ell del tot contraris e 
inobedients, e per ço que mils hajen lur propòsit són anats en companyia 
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de frare Bernat de Vilagut al senyor rei, e a la senyora reyna per informar-
los de ço que no contén veritat, a fi que·n trasquen alguna provisió per què 
puxen obtenir lur mal propòsit a destorbar lo covent, la qual cosa seria 
fort dampnosa a aquest covent e a tots los altres de la província. Perquè·us 
pregam, sènyer, afectuosament, que per esguard nostre e del dit ministre e 
per consideració del dit covent que sia en bon estament, vullats tenir a prop 
que·ls dits frares no trasquen del dit senyor provisió alguna en contrari. E si 
ho volia fer, que li tornets a memòria ço de que li suplicam per letra nostra, 
ço és que abans que li vulla fer altra provisió nos·en vulla scriure pe ço que 
l’informem sobre açò de tota veritat. E serà cosa de què farets servei a Déu 
e pler a nosaltres. E si res, senyor, vos plau que façam per vós, rescrivits-nos-
en fiançosament.

Scrita en Barchinona a XXIIII dies de octubre en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor MCCCLXXX dos.

Los consellers de la Ciutat de Barchinona apparellats a vostra honor.
[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 

Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF, 84. 1983, p. 339-350 (347)].

8-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 95v-96r.

Barcelona, 3 de novembre de 1382.
Els consellers de Barcelona escriuen a Bernat Miquel secretari del rei, 

demanant-li de nou que recorde al rei que no faça cas dels frares del con-
vent franciscà de Barcelona que volen desobeir el que ha disposat fra Tomàs 
Olzina, ministre de la província d’Aragó, i provocar així discòrdia en el 
convent.

[F. 95v] Al molt honrat e savi senyor, En Bernat Michel, secretari del Rey.
Honrat senyor:
Ja per altres letres vos havem fet saber com lo religiós maestre Thomàs 

Ultzina, ministre dels frares menors, és estat reebut per los frares[F. 96r] del 
covent d’esta casa, emperò que alguns frares li contrariheien en sos actes e 
ordinacions, majorment ara que s’és seguit que, fetes per lo dit ministre al-
gunes ordinacions devallants de la provisió del senyor rei qui tornen a bé e 
reformació, no solament de esta casa mas de totes les altres de la província, 
alguns frares de mala vida que voldrien més discòrdia del covent que obe-
diència ne honestat han rebel·lat, e rebel·len contínuament al dit ministre 
e a ses ordinacions en tant que meten en avolot e escàndel si podien ells e 
los altres frares de la dita casa. E nós, sabut açò, ab lo portant-veus de go-



325Apèndix documental

vernador, havem mesa la mà en aquest fet e havem trobat ab veritat que.V. 
dels dits frares meten en turbació e discòrdia la dita casa, los quals de fet lo 
dit ministre ab lo dit portant-veus, nosaltres presents, han encarcerats per 
tolre e cessar scàndels e mals, perquè, sènyer, vos pregam cordialment que 
per honor nostra e bé del dit covent, vullats tenir esment que·l dit senyor, 
a postulació o clams que per part dels dits frares e per altres li sien fets per 
esta rahó no vulla fer altra provisió en contrari de la primera, e si fer-ho vo-
lia, que li vullats reduir a memòria que poria ésser notiva al bé e concòrdia 
del dit monestir, la qual entenem que d’ací a avant, si res lo dit senyor no s’i 
muda, serà e·s continuarà, Déu volent, entre ells.

Scrita en Barchinona a tres dies de noembre en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor M CCC LXXX dos.

Los consellers de la ciutat de Barchinona aparellats a vostra honor.
[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 

Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (347-348)].

9-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 105r-
105v.

Barcelona, 12 de novembre de 1382.
Continuen els escàndols i les discòrdies en el convent de Barcelona, i els 

consellers de Barcelona escriuren al rei, demanant-li que torne a trametre fra 
Tomàs Alsina i fra Francesc Eiximenis per a pacificar aquestes discòrdies.

[F. 105r] Sacre Regie Aragonum magestati.
Molt alt e molt poderós príncep e senyor:
Com lo enemich de pau de algun temps ençà haja entre·lls frares qui vuy 

són en la casa e covent dels frares menors de Barchinona senbrada gran 
inordinació, per la qual se són seguits entre ells alguns grans escàndels, los 
quals són a nós notoris, e altres encara escàndels per la indiferència dels pa-
pes e dels ministres lurs generals, en tant, senyor, que són venguts a jactar-se 
de offendre’s mortalment, e no contents d’això, anedets mal a mals, han 
escandelitzats dos frares que han fets pendre a saigs, ignorant acò lo veguer, 
vostre senyor, qui anant del monestir de Pedralbes en Barchinona. E açò, 
senyor, segons que havem entés, s’és seguit com en lo dit covent ha alguns 
frares de una nació e altre qui, mordut lo fre de honestat e religió se esforçen 
de comoure los dits escàndels e mals, per tal que sien sostenguts e favore-
jats en lo dit covent e pusquen foragitar així, com s’és fet, tots los notables 
frares del dit covent. E en fer açò se abriven per tal com no·ls en[F. 105v] 
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segueix alguna punició; perquè, senyor, nosaltres zelants que·l dit covent fos 
e sia d’ací avant en pacífic, e que·l servei divinal hi sia fet lohablement se-
gons que·ls lurs predecessors e pares passats han fet molt dignament, havem 
mesa la mà en aquest fet e havem trobat que per tolre e esquivar los dits 
escàndels e encara majors que hi veen estar apparellats, covenia de accessió 
que alguns frares del dit covent qui són neximent e incentiu de tots aquests 
mals fossen foragitats e estirpats de aquell, e de fet haüt col·loqui sobre açò 
ab los frares presidents e pus assenyalats del dit covent, donam aquells per 
nòmina a mestre Bernat Broll e al guardià del dit covent qui de fet los fora-
gitassen de la dita casa, los quals acò no han cercat de fer, ans los nodrexen 
e favorejen en lo dit covent segons que d’abans en menyspreu de nostra or-
dinació. Perquè senyor, significam a la vostra senyoria totes les dites coses, 
supplicant molt humilment a aquella que sobre aquelles vos plàcia provehir 
per tal forma que les males plantes e inútils sien arencades e foragitades del 
dit covent e que en aquell axí com en verger on Déu és loat sien complantats 
e logats los bons planters qui facen e donen fruyt loable a Déu, axí com lurs 
pares passats. E per ço, senyor, que açò ab lo adjutori de Déu e vostre mils 
sia deduït en acabament, sia vostra mercè de provehir que·ls reverents mes-
tre Thomàs Ultzina, ministre e mestre Francesch Eximenis venguen presta-
ment en Barchinona. Per mercè, en execució[de] vostra provisió que farets 
sobre açò migensant la qual e aquella que Déus a ells e a nós aministrarà, 
creem sens dubte que ab lo adjutori divinal seran tots ensemps en breu pa-
cificats, e venits en caritat e bona concòrdia. Déus, senyor, vos dó bona vida 
e longa e us conserve en la sua gràcia per molts anys.

Scrita en Barchinona a XII de noembre en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor M CCC LXXX dos.

Se[n] yor: los humils sotsmeses e servidors vostres, consellers de la ciutat 
de Barchinona qui molt humilment se comanen en vostra gràcia e mercè.

[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 
Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (349)].

10-AHMB. Secció Consell de Cent. Lletres Closes. 1B-VI-1, f. 106r.

Barcelona, 12 de novembre de 1382.
Els consellers de Barcelona escriuen a fra Tomàs Alsina i fra Francesc 

Eiximenis, pregant-los que vagen el més ràpid possible a pacificar els escàn-
dols haguts en el convent franciscà de Barcelona.

Molt reverents e religioses senyors:
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Bé creem que ignorats la inordinació e escàndels que de alguns temps 
ençà se són seguits entre·ls frares qui vuy són en la casa e covent dels frares 
menors d’esta ciutat, ne aytanpoch lo scàndel qui ara en la setmana prop 
passada s’és esdevengut entre ells, en tant que·s són cuidats offendre en-
semps mortalment. E per tornar a loch e stament degut la dita inordinació 
e per dar terme e fi als dits escàndels e altres pijors que hi veem estar appa-
rellats, mesa primerament per nós en açò la mà quals de aquells són actors 
e promovedors d’aquests mals, havem deliberat sobre açò de escriure al 
senyor rey, supplicant-li que sia sa mercè que sobre les dites coses vulla fer 
aquella provisió que la sua altea conega ésser bona e profitosa a cessar los 
dits mals. E per ço que la provisió del dit senyor haja mils encara e faça en 
açò aquell fruyt que·s pertany, havem pensat que en posar e reduir la casa 
aquesta a estament degut és expedient que vosaltres siats açí presents, per 
què us pregam senyors, cordialment e afectuosa que per honor de la dita 
ciutat e nostra e per consideració e esguard de tan solemne covent que no 
venga a majors escàndels, vos plàcia venir prestament, per ço que migen-
sant la provisió del dit senyor rei e la que Déus administrarà a vosaltres e a 
nós lo dit covent romanga e sia d’ací a avant en pau e concòrdia, foragitats 
d’aquén tots aquells qui sien actors dels dits mals. E en lo venir no dubtets, 
car la Ciutat e nós en tots aquests affers serem a vosaltres assidents e en 
defensió e guarda vostra e guardant tot temps vostra honor e profit en totes 
coses. Scrita en Barchinona a XII de noembre en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor M CCC LXXX dos.

Los consellers de Barchinona.
[Document publicat per Jill Webster a “Fra Francesc Eiximenis i fra 

Tomàs Alsina com a pacificadors de brogits i escàndols al convent de Barce-
lona a l’any 1382”. EF 84. 1983, p. 339-350 (350)].

I) Arxiu Municipal de Lleida

1-AML. Consells generals[Llibre de concells dels anys 1371-1372]. 
Reg. 401, f. 21v / 23r.

Lleida, 26 de setembre de 1371.
El Consell General de Lleida acorda tornar la lectura de les sentències 

als franciscans en cas que el Ministre Provincial envie aquell any un lector, 
si no, mai més.

[F. 21v] Die veneris.XXVIº. die septembris anno predicto[1371].
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[F. 23r] Ítem, entès ço que per lo religiós guardià dels frares menors los 
és estat posat que, per tal com lo ministre a pregàries de la ciutat no·ls ha 
volgut atorgar frare Johan Exemènez, que ere lector en l’any prop passat, la 
ciutat ha tolta la lectura al orde al any vinent, per què·ls plàçie que vuyllen 
revocar la dita ordenació e restituir la dita lectura. Acordà lo dit Consell 
General que, si ell atorgue a la ciutat lo dit lector a sa vida o al any vinent 
quan reheben, els tornen la lectura, axí com las havien; e·n altra manera que 
no·ls sie donada al any vinent, segons és ordenat.

[Document publicat per Pere Sanahüja. OFM. “La enseñanza de Teolo-
gía en Lérida”. AIA, I. 1941. 270-298 (274 n. 8)].

2-AML. Consells generals[Llibre de concells dels anys 1371-1372]. 
Reg. 401, f. 25v / 26r.

Lleida, 17 d’octubre de 1371.
El custodi del convent franciscà de Lleida, fra Pere de Verdú, féu 

d’intermediari entre el capítol de la catedral, la corporació municipal i el mi-
nistre provincial dels franciscans, davant la negativa d’aquest darrer a que 
Francesc Eiximenis s’ocupe de la lectura de les sentències en la Universitat.

[F. 25v] Die veneris.XVII. octobris.
[F. 26r] Ítem, entés ço que·ls pahers los han posat que sobre lo contrast 

que és stat entre lo capítol e la ciutat d’una part e lo ministre dels frares 
menors de la altra part, car no ha consentit a la ciutat per lector frare Fran-
cesch Exemènez, s’àn stats feyts alguns capítols entre lo guardià e·ls clava-
ris, los quals són stats trameses al dit ministre, e ell ha respost que li plaen e 
que comane a frare P[ere] de Verdú, qui és Custodi.

[Document publicat per Pere Sanahüja, OFM. “La enseñanza de Teolo-
gía en Lérida”. AIA, I. 1941. 270-298 (275 n. 9)].

3-AML. Consells generals[Llibre de concells dels anys 1371-1372]. 
Reg. 401, f. 30r.

Lleida, 15 de novembre de 1371.
Davant la impossibilitat que fra Francesc Eiximenis puga ocupar-se de la 

lectura de les sentències en Lleida, el Consell General de Lleida acordà que 
els paers i clavaris de l’Estudi General parlaren amb el degà i el capítol de la 
Seu sobre aquesta qüestió, i resolgueren si devia treure’s aquesta lectura als 
franciscans o sols el salari. El seu acord seria acatat també pel propi Consell 
General.
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[F. 30r] Die sabbati.XVº. die mensis novembris.
Als quals conseyllers los pahers proposaren que frare P[ere] de 

Verdú[custodi] del orde dels frares menors, lo qual ere anat a frare Fran-
cesch Ximèniz que vingués açí, segons que és hordenat, e ha feyta relació 
que·l dit frare Francesch no pot venir açí, axí com ere acordat, per què·ls 
plàcie que·y acorden. Acordaren que·ls pahers e·ls clavaris del Studi, en-
semps ab III o IIII prohòmens, pugen al degà e al capítol, e ab ell ensemps 
parlen del feyt e, vigares los és, que la lectura deje ésser tolta al orde, o·l 
salari tan solament, o axí com fer-ho volran, que allò se seguesque.

[Document publicat per Pere Sanahüja, OFM. “La enseñanza de Teolo-
gía en Lérida”. AIA, I. 1941. 270-298 (275 n. 10)].

J) Arxiu Municipal de Tarragona:

1-AMT. Actes de l’any 1388[Liber Consulatus Tarracone anno nati-
vitatis Domini millessimi.CCCº.LXXXº. Octavi et noni], f. 11r / 
12v.

Tarragona, 26 d’octubre de 1388.
Es consigna un intent de construir un alberg en el convent de framenors 

de Tarragona per a Francesc Eiximenis.

[F. 11r] Die lune XXVI die octobris anno predicto, in dicta aula fuit 
congregatum et celebratum consilium per infrascriptis ubi presentes fuerunt 
venerabiles…

In quoquidam consilio fuit determinatum ut sequitur.
[F. 12v] Ítem sobre la ajuda demanada per en Jacme Çabater a la ciutat a 

obrar una casa e·l monastir de frares menors a ops de mestre Francesc Exe-
meniç, és stat determenat e comanat als cònsols e dat poder de fer-li ajuda 
a lur coneguda com hi agen diners.

[Document publicat per Sanç Capdevila. “Els franciscans i l’arquebisbe 
de Tarragona Benet de Rocabertí”. Dins D.A. Franciscalia. Barcelona. Edi-
torial Franciscana. 1928, p. 39 n. 3].

[Document transcrit en D.A. Actes municipals. 1388-9 / 1393-5. Tarra-
gona. Publicacions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona. 1988, p. 
37].
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K) Arxiu Municipal de València:

1-AMV. Manual de consells. A-17, f. 313v-316r.

València, 9 de maig de 1383.
Elecció com a jurats de Pere Joan, Jaume Romeu, Berenguer de Rojals, 

Jaume Marrades, Bernat Malet i Bernat de Gurb. A aquests jurats dedicà 
Eiximenis el seu “Regiment de la Cosa Pública”. Fou aquesta obra, doncs, 
escrita, entre aquesta data i la mateixa de l’any següent, en què aquests ju-
rats deixaren el seu càrrec i triaren uns altres, car aquest càrrec era anual.

[F. 313v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXIIIº. die sabbati de 
mane vigilia penthecostes.IX. mensis madii in Civitate Valentie fo appel·lat 
consell…

[F. 315r] E fetes les dites coses, hoc encara feta per los dits jurats als 
consellers dessús escrits exortació e inductió ab covinents e abtes paraules 
a entendre e fer sanament e profitosa a la cosa pública, segons bona in-
tenció de cascuns en les elections dejús contengudes, e d’aquí per los dits 
consellers retuda bona resposta, encontinent, en lo nom e ab la gràcia del 
sant espirit fo proceït a elections de jurats e de guàrdia del almodí de la dita 
Ciutat per a.I. any propvinent per via o manera de redolins en fur e privi-
legi ordenada e totstemps acostumada. E primerament a electió de jurats 
ciutadans, segons és acostumat, enaixí que dels.XII. redolins acostumats fer 
per tal electió, preses.IIII. e aquells meses per mà d’un infant en poder e mà 
del honrat Mossèn Aznar Pardo de la Casta, conseller del senyor rey e per 
aquell mateix senyor batle general del Regne de València aquí present. E 
uberts, restituïts e publicats al dit consell per mi, notari e scrivà lur los.VIII. 
altres redolins e los noms de les parròquies escrits en les cèdules dins aquells 
atro-[F. 315v] -bades axí com a fora de sort de la dita electió, romangueren 
en aquella les parròquies de Sent Martí, de Sent Berthomeu, de Sent Lorenç 
e de Sent Johan. E com entretant lo dit batle hagués uberts los dits.IIII. redo-
lins e regonegudes les cèdules d’aquells tretes, e los noms en aquelles escrits, 
e yo dit notari, hagués publicat al dit consell que les dites.IIII. parròquies 
nomenan aquelles romanien en la sort de la dita electió, encontinent aquí 
mateix lo dit batle publicà en jurats ciutadans al dit.I. any propvinent los 
honrats en P[ere] Johan, en Jacme Romeu, en Berenguer de Rojals e en Jac-
me Marrades, conciutadans de la cita Ciutat nomenats al dit offici e dats per 
les.IIII. parròquies dessús nomenades per los consellers d’aquelles.

Per semblant forma fo proceït encontinent e aquí mateix a electió de 
jurats cavallers o jeneroses, e preses en aquesta electió.II. redolins e los 
altres.X. restituïts axí com dit és, romangueren en aquesta electió les pa-
rròquies de sent Thomàs e de sent Estheve, e axí fo publicat al dit consell 
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per mi, dit notari. E tantost lo dit batle publicà en jurats segons aquí dessús 
los honrats en Bernat Malet e en Bernat de Gurb, generoses habitadors de 
la Ciutat dessús dita.

Enaprés lo dit consell per la manera acostumada de redolins proceí en-
continent a electió de guardià del almodí de la dita Ciutat per lo dit.I. any 
prop vinent. E caech e vench en la sort d’aquesta electió la parròquia de 
Sent Estheve e per aquella en Miquel d’Alguayra. E axí fo publicat al dit 
consell per los dits presents jurats.

Finalment, lo dit consell proceí a electió de examinadors dels notaris se-
gons forma de fur nou e d’aquí elegí los honrats e discrets micer Berthomeu 
del Mas en leys e micer Bonifaci Ferrer en decrets doctors, en Domingo de 
Sachs e en Guillem[F. 316r] de Vallseguer, notaris, ensemps ab.II. dels jurats 
de la dita Ciutat novellament elets, los quals examinadors enaprés feren lo 
sagrament ordenat per lo dit fur nou.

Explicit secundus liber Consiliorum factus per me Bartholomeum de Vi-
lalba, notarium et scribam publicum. Deo gracias.

2-AMV. Manual de consells. A- 18, f. 1r-1v.

València, 10 de maig de 1383.
Jurament com a jurats de Pere Joan, Jaume Romeu, Berenguer de Rojals, 

Jaume Marrades, Bernat Malet i Bernat de Gurb. A aquests jurats dedicà 
Eiximenis el seu “Regiment de la cosa pública”. Fou aquesta obra, doncs, 
escrita, entre aquesta data i la mateixa de l’any següent, en què aquests ju-
rats deixaren el seu càrrec i triaren uns altres, car aquest càrrec era anual.

.III. liber
Libre de consells e d’establiments de la Ciutat de Valèntia, començat aprés 

la festa de Cinquagesma del any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.
LXXXIII. En la qual foren fets Jurats los honrats en Bernat Malet, en Ber-
nat de Gurb, generoses, en P[ere] Johan, en Jacme Romeu, en Berenguer de 
Rojals e en Jacme Marrades, ciutadans de la dita Ciutat. Estant escrivà del 
consell d’aquella mi Barthomeu de Vilalba, notari públich de la dita Ciutat. 
E aquest libre, en esguart de.II. altres primers per mi e en mon temps fets 
és dit

Terç libre
Annorum LXXXIIIº IIIIº Vº VIº VIIº

[F. 1r] En nom de la sanctíssima trinitat, dicmenge festa de cinquagesma, 
que era lo deé dia del mes de maig en l’any de la nativitat de nostre Se-
nyor.M.CCC.LXXXIII. los honrats en Bernat Malet e·n Bernat de Gurb, ge-
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neroses habitadors, en Berenguer de Rojals e en Jacme Marrades, ciutadans 
de la Ciutat de Valèntia, los quals ensemps ab los honrats en P.[ere] Johan e 
en Jacme Romeu, ciutadans de la dita ciutat e ara absents d’aquella, foren 
en lo dia prop passat elets en jurats de la Ciutat dessús dita per.I. any prop 
vinent, segons appar en la fi del prop precedent libre de consells. Constituïts 
personalment denant l’altar major de nostra dona Sancta Maria de la Seu 
d’aquella matexa Ciutat dementre allí se celebrava la missa major, és a sa-
ber, ans de la liçó del sant evangeli, juraren per nostre Senyor Déu, e sobre 
la creu, e sobre los sants evangelis d’aquell denant ells posats e per cascun 
d’ells corporalment tocats, en poder e mans del honrat mossèn Aznar Pardo, 
conseller del senyor rey, e per aquell mateix senyor batle general del Regne 
de Valèntia, allí present, en presència del poble de la dita Ciutat en gran mul-
titud: Que aytant com ells tendran la administració de la juraderia de la dita 
Ciutat de Valèntia, governaran e regiran per lo dit senyor rey la dita Ciutat 
bé e feelment, e preycaran, administraran e faran tots los negocis, los quals la 
universitat de la dita Ciutat deurà fer en qualque manera, a feeltat del senyor 
rey e a bé e utilitat de la universitat dessús dita; e que daran drets e leyals 
consells segons les costumes de la dita Ciutat, gitats e de tot en tot departits 
tot oy gran, amor, parentesch e vehinat; e celaran totes coses que en secret e 
en consells e en dictar sentència o sentències a ells seran descubertes. E totes 
aquestes coses e cascuna d’aquelles observaran a bona fe, sens tot engan, e 
sens art, e sens mal engany, e guardaran la feeltat del molt alt senyor rey. E 
observaran en totes coses e per totes les costumes de la dita Ciutat, si Déu 
los ajut e los seus sants evangelis.

Juraren axí mateix que pagaran segons lur poder tots e sengles deutes, 
los quals los[F. 1v] jurats passats de la dita Ciutat han confessat deure e pro-
més pagar a qualssevol persones per la universitat de la dessús dita Ciutat. 
E açò dels diners o béns d’aquella sens tot contrast.

Encara juraren que no vendran, acensaran o en altra manera alienaran o 
atorgaran les places públiques ne les rambles de la dita Ciutat, les quals són 
donades a ús comú dels ciutadans d’aquella.

Noresmenys juraren que observaran e observar faran a lur poder aytant 
com al consell de la dita Ciutat plaurà los privilegis e ordenations sobre la 
guàrdia del vi atorgats e fetes.

E totes les dites coses e cascuna d’aquelles los dits jurats prometeren e 
juraren tenir, observar e complir a bona fe en poder e mà del dit batle gene-
ral present, e reebent mi, Barthomeu de Vilalba, notari públich e scrivà del 
Consell de la dita Ciutat, com a públicha persona, en loch e nom, e veu de 
tots aquells de qui·s pertany, o pertènyer pot e deu.
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Presents a totes les dites coses los honrats mossèn A[rnau] Lançol, habi-
tador, en P[ere] Marrades, micer Miquel Dapiera, e·n Bernat Abelló, ciuta-
dans de la dita Ciutat e molts d’altres.

Semblant sagrament en totes coses en en aquell mateix loch enaprés, ço 
és, dimarts a.III. dies del següent mes de noembre d’aquell mateix any, en 
poder del dit batle general, feu l’honrat en P.[ere] Johan, elet en jurat aquí 
dessús, e qui en temps de sa electió era vers les parts de Monçó per la ce-
lebració de la Cort allí faedora, ladonchs la qual encara dura, e en la qual 
roman, e és de present l’honrat en Jacme Romeu, altre elet en jurat aquí 
dessús.

Presents testimonis a aquestes coses l’honrat en Miquel Aragonès, en 
Bernat Solà, mercader e en Francesch Corça, notari de Valèntia.

3-AMV. Claveria comuna. J-19, f. 11v.

València, 27 de juliol de 1383.
Ordre dels jurats de València perquè se donen 50 sous a cadascú dels 

convents mendicants, i cent sous a Francesc Eiximenis.

De nós[los jurats de la ciutat de València al honrat en Berenguer de Ro-
jals, conciutadà nostre e clavari de la pecúnia pertanyent a la universitat de 
la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data quinze libres les quals de manament 
verbal nostre e precedent acord e deliberació vostre e nostre e d’alcuns no-
tables prohòmens de la dita ciutat, havets realment liurades e departides en-
tre los monastirs dels frares menors, de preÿcadors, dels agostins e del Car-
me, ço és, a cascun monastir cinquanta sòlidos, e los romanents cent sòlidos 
al reverent e honest religiós maestre Francesch Eximénez, frare menor, per 
lurs pietances, los quals cascun per si e en son orde preguen nostre senyor 
Déu que per la sua infinida bonea e pietat il·lumén lo cor del senyor rey a 
fer justícia a sos pobles e endreçar los coratges d’aquells qui són per tota 
la terra justats a les generals corts de Monçó a requerir lo dit senyor Rey e 
obtenir d’aquell justícia e tals coses que sien a honor de nostre senyor Déu, 
e a conservació de justícia, e a utilitat de tots los sotmeses del dit senyor.

E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga.

Datum Valentie, XXVII, die julii, anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.
LXXXIIIº.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
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tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 67-68].

4-AMV. Claveria comuna. J-19, f. 17r.

València, 15 de setembre de 1383.
Execució de l’anterior ordre.

De nós[los jurats de la Ciutat de València al honrat en Berenguer de 
Rojals, conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data cinch libres per aquells cent sòlidos 
per los quals per vós e nós és acordat que sia comprat drap a obs de dues 
gonelles e d’unes calces e d’un mantell que per reverència de Déu havem ac-
cordat ésser fets e liurades al religiós maestre Francesch Ximénez, del orde 
dels frares menors, per subvenir a la gran fretura que ha de les dites coses.

E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat, vos serà presa en compte de paga.

Datum Valentie, XV. die septembris anno ut supra (M.CCC.LXXXIII).
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 68].

5-AMV. Claveria comuna. J-19, f. 48r.

València, 28 de maig de 1384.
El Consell de València destina una quantitat de diners a preparar un 

manuscrit del “Regiment de la cosa pública” per a tenir-lo en la sala de 
l’escrivà.

De nós[los jurats de la Ciutat de València al honrat Berenguer de Rojals 
cojurat nostre e clavari de la pecúnia pertanyent a la universitat de la dita 
ciutat]

Metets en compte de vostra data set libres, cinch sòlidos, VI diners, 
los quals per vós de precedent deliberació vostra e nostra foren despeses 
a menut en lo cost de.I. libre intitulat de Regiment de Cosa Pública, fet e 
compost per lo reverent religiós maestre Francesch Eximénez, del orde dels 
frares menors d’aquesta ciutat, ço és, entre pergamins, escriure, capletrar e 
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ligar e cubertes del dit libre, e una cadena ab què està clavat en la taula del 
escrivà de la Sala.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en concepte de paga].

Fiat et datum ut supra[XXVIII die madii, anno a nativitate Domini 
Mº.CCCº.LXXXIIIIº.]

[Document publicat per Jaume Massó i Torrents. “Les obres de Fra Fran-
cesch Eximeniç (1340? - 1409?)”. Barcelona. Anuari de l’IEC, III. 1909-
1910. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Gi-
rona / Diputació de Girona. 1991, p. 69].

6-AMV. Claveria comuna. J-20, f. 13r.

València, 5 d’octubre de 1384.
El Consell de València ordena pagar el preu del primer volum del primer 

llibre del “Crestià” de Francesc Eiximenis.

De nós[los jurats de la Ciutat de València al honrat en Berenguer Duran, 
cojurat nostre e clavari de la pecúnia pertanyent a la universitat de la dita 
ciutat].

Metets en compte de vostra data vint-e-una lliures, quinze sòlidos e sis 
diners, los quals per manament verbal nostre havets despeses e pagat en fer 
trelladar en la Ciutat de Barchinona, en paper toscà real, e fer portar ací la 
primera partida de.I. gran libre appel·lat Chrestià, lo qual en pla romanç és 
estat ordenat novellament per l’onrat religiós e honest maestre Francesch 
Eximeniç, doctor en sacra theologia, com la segona partida del dit libre sia 
ja en aquesta ciutat, en la qual estant lo dit maestre ha ordenada aquella, lo 
qual trellat és estat fet e portat ací, per haver complida la obra del dit libre 
en la sala del consell de la dita Ciutat, a instrucció e informació dels feels 
christians.

E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tant solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga.

Datum Valentie.V. die Octobris anno ut supra[1384].
[Document publicat per Jaume Massó i Torrents. “Les obres de Fra Fran-

cesch Eximeniç (1340? - 1409?)”. Barcelona. Anuari de l’IEC, III. 1909-
1910. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Gi-
rona / Diputació de Girona. 1991, p. 49].



336 Apèndix documental

7-AMV. Manual de consells. A-18, f. 59v-60r.

València, 22 de desembre de 1384.
El Consell General de València acorda que siguen donats 20 florins 

d’almoina a Fr. Francesc Eiximenis.

[F. 59v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXIIIIº die jovis, XXIIª 
decembris, de mane, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell[…].

[F. 60r] E ans de les eleccions de Justícies e d’assessors que·s solen e·s 
són acostumades fer en tal dia, e·s feren aprés en lo present, segons dejús 
appar, lo dit Consell haüt parlament de o sobre les coses dejús escrites de-
liberadament e concordant proveí en aquelles segons e per la manera dejús 
contenguda. Primerament, per esguart dels molts e bons servicis que·l hon-
rat e religiós maestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors, ha 
fets e fa a la cosa pública de la dita Ciutat en solemnes e altes prehicacions, 
consells, confessions, e altres bones obres, lo dit Consell volch e mana que 
de la pecúnia comuna de la dita Ciutat, sien dats per amor de Déu al dit 
maestre Francesch en ajuda de ses necessitats vint florins d’or per lo clavari 
de la dita pecúnia, al qual sia fet albarà d’aquesta raó.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 68].

8-AMV. Claveria comuna. J-20, f. 21v.

València, 22 de desembre de 1384.
Execució del precedent acord.

De nós[los jurats de la Ciutat de València al honrat en Berenguer Duran, 
cojurat nostre e clavari de la pecúnia comuna pertanyent a la universitat la 
dita ciutat].

Metets en compte de vostra data onze libres per aquells vint florins d’or, 
los quals nós intervinents e sabents havets trameses e fets liurar realment al 
honrat o religiós maestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors, 
o a qui ell ha volgut, al qual lo Consell de la dita Ciutat, celebrat en lo pre-
sent dia, graciosament atorgà aquells en alcuna remuneració dels treballs e 
servicis per aquell sostenguts e fets a la cosa pública de la dita ciutat, axí 
en ses preÿcacions solemnes, com en ordenar e fer alcuns libres e obres 
morals e theologals, a instrucció e informació de bon cristianisme e de bon 
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regiment, dels quals libres havem e tenim trelladats alcuns en la sala de la 
ciutat dessús dita.

E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga.

Datum Valentie, XXII die decembris, anno ut supra (M.CCC.LXXXIIII).
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 68].

9-AMV. Manual de consells. A-18, f. 102v-103v.

València, 28 de setembre de 1385.
El Consell de València, en atenció a certa persona (Fr. Francesc Eixime-

nis?) acorda contribuir amb 100 florins a les despeses del Capítol Provincial 
dels franciscans.

[F. 102v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXVº die jovis, de 
mane vespera, sancti Michaelis, XXVIIIª septembris, in Civitate Valentie fo 
appel·lat Consell[…].

[F. 103r] Ítem, per reverència de nostre senyor Déu e per caritat, lo dit 
Consell volch e atorga, que al convent dels frares menors de la dita ciutat, 
en ajuda de les grans despeses faedores per aquell per raó de celebració 
pròximament faedora de capítol provincial en lur monestir, fossen dats cent 
florins d’or, de ço que segons relació secreta d’un notable frare del dit con-
vent, una persona per aquell no nomenada, devia e era tenguda en con[F. 
103v] sciència a la universitat de la dita Ciutat. E sobre açò, tro en quantitat 
dels dits cent florins sia feta per los jurats e per lo síndic cessió al dit convent 
o altra cautela si e qual aquella volran.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 69].

10-AMV. Claveria comuna. J-22, f. 16v.

València, 7 de novembre de 1386.
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Ordre dels jurats de València perquè siguen lliurats a Fr. Francesc Eixi-
menis 20 florins.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Johan Andreu, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data onze liure per aquells vint florins d’or, 
los quals de manament verbal nostre havets realment trameses e liurats, nós 
sabents, al honrat e religiós maestre Francesc Eximénez, del orde dels frares 
menors, per a ses necessitats, en reverència de Déu, per caritat e per sguart 
de moltes e bones obres que ha fetes e fa a la cosa pública de la dita ciutat, 
en preÿcacions e en altres maneres.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Datum ut supra (Valentie, VIIª die novembris, anno Mº CCCº LXXXVIº).
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars. OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 69-70].

11-AMV. Manual de consells. A-18, f. 188r-194r.

València, 9-15 de gener de 1387.
Arriben a València notícies de la mort de Pere el Cerimoniós. El Consell 

de València pren les disposicions pertinents i organitza el seu funeral. Així 
mateix, el Consell de València acorda que les exèquies del rei Pere el Ceri-
moniós se celebren en tres parts diferents, proposant als predicadors alguns 
punts en què, al seu parer, pot ser lloat. Segons indica Pedro Martínez en el 
seu llibre “Historia del Real Colegio de Santo Espíritu del Monte”, Francesc 
Eiximenis fou un dels encarregats de pronunciar aquest discurs.

[F. 188r] Primera nova e ordinatió de solemnitat per la mort e ànima del 
senyor Rey en Pere.

Dimecres matí, a.IX. del mes de jener del any de la nativitat de nostre 
Senyor.M.CCC.LXXXVII., los honrats en Jacme Lançol, en Johan de Torre-
grossa e en Bernat del Miracle, jurats qui dessús reeberen per cuytat correu 
una letra dels honrats en Johan de Cervató, Micer Domingo Maschó, en 
Bernat Abelló, conjurats lurs, Mossèn Vidal de Blanes, en Guillem Costanç 
e Micer Berthomeu del Mas, tots missatgers de la dita Ciutat en cort del 
senyor rey a Barchinona, la qual letra era feta dissabte a.V. dies del present 
mes. En la qual se contenia que·l molt alt e poderós e victoriós príncep e 
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senyor lo senyor rey en P.[ere], rey e senyor nostre, agreujat de sa malaltia 
corporal e fetes ses ordinations, e reebuts los sants sagraments, axí com a 
cathòlic crestià, havia finats sos dies e retuda la ànima a son creador en la 
dita Ciutat de Barchinona, lo dit dissabte comptat.V. dies del mes de jener 
del any prop dits.

E sabut lo dolorós ardit dessús e pus largament en la dita letra conten-
gut, los dits jurats, promoguts a làgremes e a plors tantost trametien lurs 
verguers e missatgers a notificar per tota la Ciutat aquest mal novell, per 
ço que tots fessen dol e plany de la mort e pèrdua de tal e tant rey e senyor, 
trameteren encara a dir als honrats justícies e a alcunes notables persones, 
axí generoses com ciutadans, e artistes e menestrals, pregan que encontinent 
venguessen a la sala del Consell per parlar e acordar ab ells ensemps ço que 
deguessen sobre aquesta cosa. E axí·s seguí que en hora de tèrcia o quinta 
del dit dimecres moltes notables pesones de diverses condicions vengueren 
e foren a la dita Sala, e ploraren e acordaren sobre aquesta matèria ço que·s 
segueix per orde.

Primerament, que fossen trameses letres de part dels dits Jurats als hon-
rats los jurats e pròmens de la Ciutat de Xàtiva e de les viles reyals de part 
deçà vers les fronteres, no solament per notificació del dit ardit, mas per lur 
avisament. E axí fo complit de fer, e tantost segons appar per libre de letres 
fetes aquest dia.

[F. 188v] Ítem manaren e feren ordenar e publicar tantost una crida des-
sús inserta, la qual encontinent e de fet fon liurada a·n Anthoni Artús, crida 
públich del Consell de la dita Ciutat, e per aquell publicada o feta a so de 
trompetes, nafil e tabals per tal forma.

Ara ojats què·us fan saber e manen los honrats justícies, jurats e pròmens 
de la Ciutat de Valèntia, que no qualcuna persona stranya o privada de 
qualsevol ley, estament o condició no sia en la dita Ciutat o terme d’aquella, 
que gos o presumesca, per raó de noces, d’esponsalls, ne per altra qualsevol 
raó, sonar o fer sonar estruments d’alcuna natura, ne fer o demostrar altra 
manera de plaer o d’alegria forana, mas tant solament dol e desplaer per 
la mort del molt alt e victoriós rey e senyor lo senyor rey en P.[ere], a qui 
nostre Senyor Déu per sa mercè do la glòria sua sancta. E sàpien que qui 
contrafarà, serà pres encontinent, e punit e castigat greument en persona e 
en béns a coneguda dels dits justícies, jurats e pròmens.

Encara fan saber e manen que encontinent les corts e tots los obradors 
dels notaris sien e estien tancats e alcú no gos o presumesca tenir aquells 
uberts ne per cert en alcuns actes públichs, sots pena de.XX. sòlidos paga-
dors per cascun e per cascuna vegada contrafaent.
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Les quals ordinations los dits justícies, jurats e pròmens manen ésser ten-
gudes e observades tro a tant que sien ab crida pública revocades.

Noresmenys en la dita hora de tèrcia, enaprés en la hora de vespres 
d’aquell mateix dimecres, tornats e ajustats en la dita sala los dits justícies, 
jurats e alcuns pròmens, parlaren ensemps de la manera e forma de la so-
lemnitat faedora per dol e plorant e per aniversari o suffràgies de la dita 
ànima del dit senyor rey segons pertangués a la sua excel·lència e a la honor 
e stat de la dita Ciutat. E sobre[F. 189r] açò foren fets e escrits diverses me-
morials. A la final concordaren que sobre o per aquests affers, fos appel·lat 
e ajustat gran Consell demà per lo matí, al qual fossen demanades en special 
alcunes antigues persones, les quals versemblant sabessen o haguessen vistes 
tals solemnitats, per ço que entre e per tots sabents-ho tot mils hi fos delibe-
rat e proveït ajudant Déu. E per mellor espatxament e endreça concordaren 
de ésser formats e escrits capítols per manera de duptes explicadors al dit 
Consell, a fi que·y declaràs, enadís, detragués, corregís e provéis ço e segons 
que mils fos vist als que més e mils hi sabrien, e plagués a la concòrdia de 
tots o dels de més.

Seguí·s que dijous matí, comptant.X. dies del mes de Jener del any prop 
dits, fo appel·lat Consell en general, a so de nafil e per veu d’en Anthoni 
Artús, crida públich del Consell de la dita Ciutat, e encara ab albarans tra-
meses en lo vespre prop passat a alcunes singulars persones antigues de la 
dita Ciutat. E ajustat e celebrat en la sala del dit Consell en hora de tèrcia o 
quinta del dit dijous. En lo qual present consell foren no tant solament los 
dits Justícies, jurats e consellers del present o la major part d’aquells, ans 
moltes altres persones en gran multitud. E explicat lo dit mal noveyll, no 
sens plors e làgremes, incidint e fent silenci fon raonat al dit Consell per los 
dits Jurats, ço que per ells e per alcuns notables pròmens, en lo dia prop pas-
sat, era estat parlat e concordat d’aquesta manera. E com e en qual manera 
n’avien formats e fets capítols per manera de duptes declaradors per lo dit 
Consell, enadín, detraén, corregín-hi ço que segons que al Consell plagués e 
fos mils vist. E tantost de manament del dit consell foren lests a·alta veu per 
mi, notari e scrivà dessús nomenat los dits capítols singularment e declarada 
per orde. E haüd parlament e acord sobre cascun d’aquells, lo dit Consell 
concordantment declarà, respòs e proveí ço que segons que és contengut a 
la fi de cascun dels dits capítols. Los quals capítols e respostes e provisions 
d’aquells són de la[F. 189v] tenor e continència següent.

Duptes formats e explicats al Consell de la Ciutat de Valèntia e per aquell 
declarats e proveïts sobre la solemnitat faedora per lo dol e per l’aniversari 
de la mort del molt alt senyor rey en P.[ere] de loable recordació.
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Primerament, on se farà l’aniversari. És concordat que en la Seu. Tractat 
emperò e avengut primerament ab lo sagristà e ab los clergues de la Seu so-
bre o per les grans e excessives coses que solen demanar de tals solemnitats, 
affermats que és axí lur dret. E si per ventura sobre açò ab ells los jurats a 
lur coneguda no·s poran bé avenir, que en tal cas lo dit aniversari sia fet en 
la ecclésia de sent Vicent.

Quants e quals seran vestits de la peccúnia comuna de la Ciutat. És con-
cordat que tots los officials de la Ciutat qui són de la electió d’aquella, e tots 
los consellers del present any, com aquells representen tota la universitat. 
E ultra aquells, ne sien vestits altres de qui serà vist als jurats e a.XV. prò-
mens per ells elegidors, ço és.V. de cascuna mà, declarat tantost que·n sien 
vestits encontinent e de fet.XX. entre porters, verguers e satges, qui deuen 
primerament anar per la Ciutat e entendre al servici e tenir a prop aquells 
qui han espatxar les coses necessàries al dol e al aniversari. Noresmenys sien 
aemprats e pagats tots los majorals o caps dels officis e mesters de la Ciutat 
a fer cascuns de si vestits de sachs portadors per certs pròmens de cascun 
dels dits officis e mesters.

Aprés l’aniversari, quants e quals seran vestits de drap negre de la dita 
peccúnia comuna. És acordat que.LX., a cascú dels quals sien dades.X. al-
nes de drap negre. Emperò dades primerament per amor de Déu a pobres, 
les vestedures de sachs per cascú a sa coneguda. Los quals.LX. sien elets per 
los dits jurats, e XV pròmens[F. 190r]. E estech en veritat que enaprés per 
los dits jurats e.XV. pròmens foren affigits.X. als dits.LX., com no·y bastàs 
lo primer nombre.

On se ajustaran per fer lo dol e anar justats al aniversari. És concor-
dat que les processons ab lurs creus de les parròquies e de les òrdens axí 
d’òmens com de les dones que solen exir de lur monestir e casa, hoc encara 
totes les dones d’estament se’n vajen cascuns per si dreta via a la Seu, o en 
son cas a sent Vicent. Quant és los senyors, se ajusten tots al Real, e d’allí 
partesquen e se’n vajen justats e ordenats dreta via a la seu o a sent Vicent, 
on que·s faça l’aniversari segons és dit.

Si seran appel·lades les confraries. És concordat que hoc, totes, e que 
cascuns vajen ab lurs ciris. E que la vespra del aniversari sia cridat per los 
andadors ab les esquelles de la confraria de sent Jaume acompanyats de.IIII. 
porters, e que tots axí andadors com porters sien cubertes e cuberts d’aquell 
mateix drap de sachs.

Feren alcuns demanda o dupte si lit portàtil devia ésser fet e portat ab 
caxa sobre aquell a manera de representatió de sepultura de defunct. E si 
devia ésser feta solemnitat de descoament de cavalls, e de trencar e rocegar 
escuts e banderes. Tantost fon dit e concordat que no. Car tals coses cove-
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nen allí on mor corporalment e·s soterra lo cors del príncep. E no és axí ací 
en nostre cas, on solament se cové aniversari. Emperò fon raonat e concor-
dat per lo Consell que en mig de la Seu o de la ecclésia de sent Vicent en 
son cas sia fet.I. bastiment a manera de lit gran e alt e sobre aquell sia feta e 
posada una gran tomba, tot fornit de fins draps d’aur. Entorn del qual lit sia 
fet un embarrerament dins lo qual sien allogades les grans dones d’estament 
segons lur grau o dignitats. E que totes venguen e estien ab sobrecaps e ves-
tidures de dol. E fora lo dit embarrerament estien los hòmens, axí clergues 
com lechs.

[F. 190v] Quants draps d’aur seran comprats de la dita peccúnia comu-
na e dats al aniversari. És concordat que.IIII. los pus richs e bells que en la 
Ciutat se puxen trobar, a cascú dels quals sien fetes orles de vellut negre ab 
senyals de la dita Ciutat en cayrons, los primers dels quals sien pintats en 
pap e cosits, car no hauria hom temps de fer-los-hi en altra guisa, mas fet 
l’aniversari ab espay e assentament sien-hi fets d’or e de seda ab agulla, e 
que romanguen aprés a ornament e servici de la Seu.

Quants brandons seran fets de la dita peccúnia comuna per al dit ani-
versari. És concordat que mil de comú, tots negres ab senyals de la Ciutat, 
ultra los singulars hi vullen portar. E que tantost sia mesa mà axí a fer los 
blandons com los artificis de banchs foradats per als brandons e per a seure 
e per als altres actes del aniversari.

Quanta e qual offerta serà feta e per qui. És concordat que de vint florins 
meses en.IIII. dels dits brandons, ço és cinch en cascú d’aquells. E aquells 
offiren.I. rich hom,.I. cavaller e.II. ciutadans elegidors per los jurats.

De quant serà feta caritat e almoyna, e com e en quals actes. És concor-
dat que de deu mília sòlidos qui sien convertits en aquests solament actes, 
ço és en la dita offerta de diners, en la porció de preveres, en almoynes de 
tots los òrdens mendicants axí d’òmens com de dones a cascuna cosa a part 
escrita. E que tots entervenguen al dit aniversari general. E puys cascú en sa 
ecclésia faça son aniversari special per ànima del dit senyor. Ítem en sonar 
los senys e campanes. Ítem en messions menudes d’aquest aniversari. Ítem 
a tots pobres mendicants que reebre vullen almoyna sien dats a cascú sis 
diners. E tota la resta dels dits.X. mil sòlidos sia distribuïda a pobres ver-
gonyants a coneguda dels jurats.

En quantes partides de la Seu serà fet lo divinal offici, ab sermons, lo dia 
del aniversari. És concordat que en.III., ço és,.I. altar major. Altre de fora, 
on se sol fer l’offici del[F. 191r] Ram. E l’altre en la plaça dels canonges, 
apel·lada vulgarment de la fruyta. E que per los jurats hi sien procurats e 
haüts solemnes sermonadors, los quals sien bé informats e certificats de les 
virtuts e laors del dit senyor Rey.
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Si en les ecclésies parroquials e de les òrdens se faran specials aniversaris 
per lo dit senyor. És acordat que·l dia del dit general aniversari no, ans tots 
los clergues e religioses hajen a venir e ésser a aquell. E puys qui aniversari 
special volrà fer, que·l faça ab la gràcia de Déu e les òrdens emperò sien ten-
gudes de fer enaprés specials aniversaris segons ja és tocat dessús.

Qual dia se farà lo dit aniversari. A açò no·s pot respondre ne proveir, 
axí com no·s puxa saber bonament del apparell de les coses necessàries al 
aniversari, mas que s’espatxe com enans puxa, e aprés sia fet l’aniversari 
tantost en aquell dia que serà vist als dits jurats, notifican-ho a tot hom.

Quants e quals seran covidadors e covidats a la solemnitat. És concordat 
que sien.XII. covidadors, ço és.IIII. cavallers e generoses, e.VIII. ciutadans, e 
vajen en dues partides eguals. E coviden la vespra o dia precedent al aniver-
sari totes condicions d’òmens e totes dones notables. E les òrdens de dones. 
E puys ab crida pública vers lo vespre d’aquell dia, sia tothom generalment 
covidat.

Si tantost e entretant que·s tarda fer l’aniversari, seran sonats los senys 
e les campanes. És concordat que hoc, axí de la Seu com de les parròquies 
e òrdens ensemps a dues hores lo jorn, ço és a matí e a vespres.III. tochs a 
cascuna hora e açò sia tantost intimat a les dites Seu, parròquies e òrdens, 
e·s complesca de fet.

Si·s tancaran les corts e obradors de notaris e cessaran tots actes judi-
cials, hoc encara los altres obradors, e tendes. És concordat per denotar 
dol e despla[F. 191v] er e tristor a tota la Ciutat, que primerament e a tots 
obs se tanquen les corts e los obradors de notaris, e cessen los juhís o actes 
judicials. Com açò sien coses pus acostades a la reyal auctoritat e senyoria. 
Quant és d’altres obradors e tendes, sien vedats de parar e d’obrir, no es-
tien tots tancats. Exceptat postich o entrada, sia encara vedat de fer faena 
públicament per places, per carrers, per taules, tro a tant que sia acabada la 
solemnitat del aniversari. Emperò, si entretant alcuns dins lurs obradors o 
tendes axí tancats o tancades volen fer faena o venderia, açò no sia vedat tro 
al dia del aniversari. Axí mateix, no sien vedats ne tancats l’almodí, forns, 
molins, carniceries, pescateries, tavernes e venderies de pa, d’ortalices e de 
fruytes, que són necessàries a humanal vida. E d’açò sien fetes crides a pena 
peccuniària, e encara a càstich corporal, a coneguda dels justícies, jurats e 
pròmens, les quals crides sien fetes ab trompetes e nafil sens penons a so 
breu e agre, denotant tristor, e vestits de sachs d’aquells que les faran.

Si altres coses hi exiran o apparan necessàries o expedients als dits affers, 
sien fetes a coneguda dels dits jurats e de.XV. pròmens e de la major part 
d’aquells.
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E celebrat lo dit Consell, tantost los dits jurats per mils exeguir e espat-
xar les coses ordenades, proceïren a distribuir e comanar aquelles axí a ells 
mateixos en singular, com a altres endreçats e experts en tals affers.

Enaprés divendres següent de matí, que era comptat.XI. dies del mes de 
jener e del any dessús dits, los honrats justícies, jurats e pròmens, manaren e 
feren fer de fet per N’Anthoni Artús, crida públich del consell de la dita Ciu-
tat, a so de trompes e nafil, en la manera dessús declarada, la crida següent 
per les places, cantons e lochs acostumats de la Ciutat dessús dita.

Ara ojats què·us fan saber los honrats justícies, jurats e pròmens de la 
Ciutat que alcuna[F. 192r] persona de qualque ley, condició o estament no 
gos ne presumesca tenir parats ne uberts alcuns obradors ne tendes, ne fer 
faena públicament en places ne en carreres ne en taules, ans tenguen tancats 
contínuament a tots obs los dits obradors e tendes. Exceptat lo postich o la 
entrada d’aquells o d’aquelles, tro a tant que sia feta e acabada la solemnitat 
del aniversari per ànima del molt alt senyor rey. E açò per denotar dol e des-
plaer e tristor a tota la Ciutat, e a cascuns en singular de la mort e absència 
de tal e tant rey e senyor. Emperò si entretant alcuns dins lurs obradors o 
tendes axí tancats o tancades volran fer faena o venderia, açò no entenen 
vedar tro al dia del aniversari. Axí mateix d’açò excepten l’almodí, forns, 
molins, carniceries, pescateries, tavernes e venderies de pa, d’ortalices e de 
fruytes que són necessàries a humanal vida. E qui contra les dites coses e 
qualsevol d’aquelles farà, caurà en pena de.XX. sòlidos per cascuna vegada. 
E noresmenys serà castigat en persona a coneguda dels dits justícies, jurats 
e pròmens. E guart-s’i qui a guardar s’i ha.

Axí mateix, los dits honrats justícies e jurats e pròmens certs e certifi-
cats, segons dixeren, de les coses dejús escrites, per informar d’aquelles los 
religiosos que deuen fer los sermons al dia del dit aniversari feren reduir e 
metre en escrits ço qui és contengut en los següents capítols, dels quals feren 
fer.III. trellats, cascun dels quals fon tramés a cascun dels dits religioses sots 
tal forma:

Par que·l senyor rey en Pere, a qui Déu dó santa glòria, puxa e deja ésser 
loat, entre les altres coses, de ço qui·s segueix:

Primerament, que fo bo e cathòlic crestià, volenterós a loar e a beneir 
nostre senyor Déu e a oir missa e dir ores tots jorns, lexats tots afers mun-
danals, e a dar almoynes e proveir e servir a pobres, e fer altres obres de 
caritat.

Ítem, que fon senyor de gran benignitat e pietat, lexant-se acostar e oint 
e scol[F. 192v] tant volenterosament les pobres e flaques persones e proveint 
lurs peticions, per justícia e per gràcia, sens dificultat.
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Ítem, que fon senyor de gran misericòrdia, molt enclinat als defallints, e 
majorment per ignorància o per desaventura, axí com justícia requeria.

Ítem, que fon senyor de gran justícia, en tant que no sab hom que a son 
scient fes ne volgués tort, ans si ignorantment per ell o consevol per sos 
officials era fet lo contrari, certificat, en aprés ho adobava volenterosament.

Ítem, fon senyor de molt gran e ardit coratge contra sos enemichs. E 
axí·s mostrà de fet en molts e diverses passes o cases estrets e perilloses de 
diverses guerres que hagué. E majorment de la guerra de Castella. E senyala-
dament quant per desassetjar aquesta ciutat de València, la segona vegada, 
passà de Borriana ací ab poqua gent per mig o per vista de sos enemichs, ço 
és, del rey de Castella e de tot son poder, qui levat del dit setge era en Mur-
vedre, lo qual passatge de Borriana féu lo dit senyor contra consell de molts 
encarints-li lo perill e deints que ell era ab poqua e cansada companya, e lo 
rey de Castella ab gran e reposada. E lo dit senyor, sabent lo gran perill en 
què la ciutat estava, per fretura de viandes, dix expressament als qui li con-
sellaven sa atturada, que qui per temor o dupte hagués del passar se atturàs, 
que per cert ell passaria e delliuraria la ciutat del perill en què era, ab ajuda 
de Déu, o morria rey de València, car sens títol no volia viure. Et quant 
fon passat, e la Ciutat, per la gràcia de Déu delliurada, poch aprés, ab la 
companya que havia menada e ab la host de la ciutat, parà batalla, denant 
Puçol en lo gran pla dessús lo camí real, al rey de Castella, e a tot son poder, 
qui era a Murvedre, e no·y isqué, ans poch aprés se’n anà secretament en 
Castella. Ítem quant anà a de[F. 193r] sassetjar Oriola, assetjada per lo rey 
de Castella, e·l féu levar del dit setge e semblantment parà en aprés batalla 
al dit rey, qui no volch pendre aquella.

Ítem, quant lo dit senyor tench assetjat Murvedre, e lo rey de Castella 
ab tot son poder vench tro a Xiva, donant fama que iria a levar lo setge de 
Murvedre per batalla, o si batalla no s’i podia fer que·s metria entre la Ciu-
tat e Murvedre, ço és, a Puçol, perquè·l senyor rey no pogués soccòrrer a la 
ciutat, ne la Ciutat a ell ne a sa ost, de gents ne de viandes, e que per aquesta 
manera lo senyor rey hauria desemparar lo setge de Murvedre, jassia tots e 
los demés grans barons de sa ost e de son consell e altres fossen de opinió 
e consellassen al dit senyor que per lo dit perill levàs lo dit setge de Murve-
dre, emperò lo dit senyor quasi tot sol, per son ardiment e gran cor, fon de 
contrària opinió e estech ferm tro a tant que Déu li’n hac feta honor, ço és, 
que·l rey de Castella se’n tornà. E lo dit senyor estrengué lo dit setge e cobrà 
e hagué la vila e lo castell de Murvedre.

Ítem, fon senyor molt victoriós, en tant que de totes quantes guerres 
hagué, jassia en lo començament o en lo mig hagués algunes adversitats e 
pèrdues alcunes interlocutòries, per a la final tots temps guanyava les difi-
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nitives, e axí apparech en la guerra del rey de Mallorches, en la guerra dels 
jenoveses, en la guerra de Cerdenya, en la guerra de Castella e altres.

Ítem, fon senyor de gran conexença e de gran liberalitat, e d’açò hagué 
experiència e sentiment aquesta ciutat en moltes maneres. E senyaladament 
que perquè ell se tench per altament servit de la dita ciutat en la guerra de 
Castella, lo dit senyor, per son propi motiu, en les sues cartes e letres que 
signava de la sua mà, ço és, en lo títol seu que diu rey d’Aragó, de València, 
etc., en aquest vocable València fahia e féu d’allí avant tro a la sua fi, de sa 
pròpia mà, en la letra mitjana del dit vocable, la qual és.L.[F. 193v], una 
corona, per tal forma València.

Ítem, que dotà aquesta Ciutat de molts e diverses bons privilegis e li-
bertats, e notablement e singular de.III. Lo primer és de la donació e ator-
gament que féu a la universitat de la dita Ciutat per a sos propis affers, de 
totes les imposicions, perpetualment. Lo segon és de la franquícia perpetual 
del monedatge e morabatí e de la donació de Murvedre e de Cullera per 
tèrmens de la dita ciutat, e d’altres gràcies en aquest privilegi contengudes. 
E lo terç és que cascun ciutadà e vehí de la dita Ciutat pogués e pot comprar 
e per altre títol haver e tenir castells, lochs e béns, ab terç del delme e ab 
morabatí e semblant d’om de paratge, los quals.III. privilegis són de gran 
valor e extimació. E molts e diverses altres, que serien larchs de declarar.

Dilluns següent, que era lo.XIIIèn. dia del mes de jener e del any dessús 
dits en hora de vespres, com totes les coses al dit aniversari necessàries 
fossen ab la gràcia de Déu acabades e los jurats se fossen bé avenguts ab lo 
sagristà e clergues. E per consegüent fos cert lo dit aniversari ésser faedor en 
la dita Seu, e axí fos dit als.XII. covidadors dessús ordenats, e restàs ésser 
cridat per los andadors ab les esquelles de la confraria de sent Jacme, per 
tal a exeguir açò fo ordenat e mes en escrit, e dat als dits andadors, lo títol 
o cèdula següent:

Confrares e confraresses de Déu e de nostra dona sancta Maria, e de la 
confraria de mossènyer sent Jacme, siats demà per lo matí, ço és, los senyors 
al Real del senyor Rey, e les dones en la Seu, on vendran enaprés los dits 
senyors e altres en gran multitud a la solemnitat del aniversari per ànima del 
molt alt e molt excel·lent príncep e victoriós senyor lo senyor en P.[ere], de 
loable memòria, rey e senyor nostre, e confrare cap e patró de la dita con-
fraria, la qual per lo dit senyor devotament fo honrada e dotada de grans e 
assenyalats privilegis. E portats a la Seu los ciris, senyors e dones.

[F. 194r] Generalment tot hom fon covidat e demanat a la solemnitat 
del dit aniversari per a demà dimarts de matí. Al qual dia e hora, venints e 
ajustats en lo Real del senyor rey, los dits justícies, jurats e pròmens, axí de 
consell com altres, e senyaladament los vestits de sachs, axí de la peccúnia 
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comuna com dels officis e mesters e altres, foren los dits vestits de sachs en 
tanta multitud que no cabien en les sales e patis del dit Real. Vist fo e pres 
esment e affermat per molts, e yo notari, scrivà dessús dit, qui vidi testimo-
nium publico que mesés en orde de.II. en.II. los dits vestits de sachs assats 
espessament, exín del Real per anar a la Seu. Lo primer cap lur era entrat, 
peça havia, dins lo portal del pont del Temple, e podia ésser a bon àrbitre 
envers o prop la ecclésia de sent Estheve, que encara lo derrer cap no era 
acabat de exir del dit Real. E plegats tots a la seu, e allogats en aquella los 
que caber hi pogueren, e los altres en.II. lochs appel·lats a fer lo divinal offi-
ci, és a saber,.I. en la plaça prop lo portal dels apòstols, on se sol fer l’offici 
del Ram, e altre en la plaça dels Canonges al de la fruyta, en banchs e en sitis 
dels quals hi havia gran nombre, jassia no bastant per la gent innumerable 
que·y era, fo proceït ab ajuda de Déu a la solemnitat del dit aniversari en 
cascun dels dits.III. lochs ab misses e sermons solemnes, e ab moltes e de-
votes oracions e altres obres de caritat acostumades ab alta solemnitat per 
ànima del dit senyor rey en P.[ere] de loable memòria, segons covenia a la 
sua reyal dignitat, ço és, lo dit dimarts de tèrcia, començan e acaban vers la 
hora de vespres d’aquell mateix dia, que era comptat.XV. dies del mes de je-
ner e del any dessús dit de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.LXXXVII.

[Document publicat parcialment per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. 
Francisco Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per 
Pere Santonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en 
Valencia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultu-
ra). 1989, p. 75-7].

12-AMV. Claveria comuna. J-22, f. 40r.

València, 25 de maig de 1387.
Assignació de 1615 lliures amb motiu de les exèquies de Pere el Cerimo-

niós, una part de les quals va destinada a religiosos i clergues.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Johan Andreu, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data mil e siscentes quinze libres, dotze sòli-
dos e deu diners, a suma de les quals, fet, regonegut, assumat e finat una 
e moltes vegades compte entre vós e nós e d’aquén cobrat per nós e mès o 
estojat, ab los altres comptes, en l’archiu de la sala de la dita ciutat, munten 
totes e sengles dates e despeses per vós, segons ordenació e volentat nostra 
e dels deputats a açò per lo Consell de la dita ciutat, fetes en l’aniversari e 
solemnitat d’aquell, fet per part de la universitat de la dita ciutat en lo mes 
de jener prop passat, en la Seu de València, per ànima del molt alt senyor 
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rey en Pere, de bona memòria ladonchs pochs dies havia defunt. En les quals 
dates e despeses són compreses no tant solament les compres e costs dels 
draps de mànegues e saques e draps negres de què foren vestits los officials e 
consellers dela dita Ciutat del present any; e los.IIII. draps d’or e folradures 
e orles de velluts e senyals e obratges d’aquells, los quals romanen en la dita 
Seu, e les porcions dels clergues e religioses, e la cera e ensens o bastiments, 
ans encara hi són encloses totes aquelles cinchentes libres, les quals, segons 
voler e ordenació del dit Consell, foren distribuïdes e dades a pobres ver-
gonyants e mendicants e a religioses. E generalment totes e sengles altres 
despeses del dit aniversari, segons que en lo dit compte són pus largament 
declarades.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Fiat et datum ut supra[25-V-1387].
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 74].

13-AMV. Manual de consells. A-18, f. 235r / 236r.

València, 14 d’agost de 1387.
El Consell de València acorda que siguen donats com a almoina a fra 

Francesc Eiximenis 20 florins d’or.

[F. 235r] Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXVIIº, die mercurii, 
de mane XIIIIº mensis augusti, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 236r] Ítem, lo dit consell deliberadament e concordant, per caritat e 
amor de Déu, volch e proveí que, de la pecúnia comuna de la dita ciutat, per 
lo clavari d’aquella, sien dats al honrat e religiós maestre Francesch Exime-
neç, del orde dels frares menors, solemne maestre en sancta Theologia, en 
ajuda de ses necessitats, vint florins d’or.

[Document publicat per Andreu Ivars. OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 70].



349Apèndix documental

14-AMV. Manual de consells. A-18, f. 251v-252r.

València, 14 de gener de 1388.
El Consell de València acorda que siga feta remuneració de 100 florins 

o més a una notable persona (Fr. Francesc Eiximenis?) pels grans serveis 
prestats per aquella a la ciutat.

[F. 251v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXVIIIº, die martis, de 
mane XIIIIº mensis januarii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 252r] Ítem, lo dit Consell certificat per los dits jurats e per alcuns al-
tres que una notable persona, no allí nomenada, havia fets de grans servicis 
e bones obres a la dita Ciutat, en gran profit de la cosa pública d’aquella, 
deliberadament e concordant volch e atorga, que per los dits jurats sia feta 
remuneració de cent florins d’or a la dita persona, o de més, si los dits jurats 
conexeran que de més deja ésser feta, axí emperò que aquell més no puxa 
muntar de cinquanta florins enant, ço és, per tot puxa ésser tro en cent cin-
quanta florins e no més avant.

[Document publicat per Andreu Ivars. OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 70].

15-AMV. Manual de consells. A-19, f. 43r / 44r.

València, 5 de maig de 1389.
El Consell acorda que siguen donats 15 florins d’or a fra Francesc Eixi-

menis.

[F. 43r] Anno a nativitate Domini Mº CCCº LXXXIXº, die mercurii, de 
mane Vº mensis madii, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 44r] E haüd parlament e acord sobre les coses dejús escrites, lo dit 
Consell concordantment per esguart de molts e bons servicis e bones obres 
que·l honrat e religiós Francesch Eximénez, del orde dels frares menors, ha 
fets e fer no cessa a la cosa pública de la dita ciutat, proveí e atorgà que de 
la peccúnia comuna de la Ciutat dessús dita, per lo clavari d’aquella, sien 
dats per amor de Déu e per caritat, al dit maestre Francesch a obs d’un àbit 
o vestit, quinze florins d’or comuns d’Aragó. E a·n Francesch Mollà, deu 
florins d’or.

[Document publicat per Andreu Ivars. OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
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tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 70].

16-AMV. Claveria comuna. J-23, f. 29v.

València, 17 de maig de 1389.
Execució del precedent acord.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Ramon Salvador, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data huyt libres e cinch sòlidos, per aquells 
quinze florins d’or comuns d’Aragó, los quals per lo consell de la dita ciutat, 
celebrat a cinch dies del present mes, foren graciosament atorgats, per re-
verència de Déu, a obs de fer.I. àbit al reverent maestre Francesch Eximénez, 
del orde dels frares menors.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Datum Valentie, XVIIª die madii ut supra (anno Mº CCCº LXXXIX).
[Document publicat amb data errònia per Antoni Rubió i Lluch. Do-

cuments per l’història de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 
1908, p. 357].

[Document publicat per Andreu Ivars. OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 70-71].

17-AMV. Manual de consells. A-19, f. 79v-80r.

València, 12 d’octubre de 1389.
El Consell de València acorda que li siguen donats 10 florins d’or a fra 

Francesc Eiximenis.

[F. 79v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.LXXXIXº., die martis, de 
mane XIIº octobris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 80r] E haüd parlament e acord sobre les coses dejús escrites, lo dit 
Consell concordantment atorgà e proveí, que de la pecúnia comuna de la 
dita ciutat, per lo clavari d’aquella, en reverència de Déu e per esguart dels 
servicis e bones obres que·l honrat e religiós maestre Francesch Eximénez, 
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del orde dels frares menors, ha fets e no cessa de fer a la cosa pública de la 
dita ciutat, sien dats a aquell, per a.I. àbit, deu florins d’or.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 71].

18-AMV. Claveria comuna. J-24, f. 14v.

València, 12 d’octubre de 1389.
Execució del precedent acord.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Vicent Granollers, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data cinch libres e deu sòlidos per aquells 
deu florins d’Aragó, los quals lo Consell de la dita Ciutat, celebrat en lo 
present dia, ha volgut que sien donats al reverent religiós mestre Francesch 
Eximénez, del orde dels frares menors, per reverència de Déu e per caritat, 
a obs d’un àbit.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Datum Valentie ut supra (12 die Octobris Mº CCCº LXXXIXº).
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 71].

19-AMV. Manual de consells.A-19, f. 181v.

València, 16 de novembre de 1390.
El Consell de València acorda que siguen donats 10 florins d’or a fra 

Francesc Eiximenis.

Anno a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo, die veneris, de mane, 
XVIª novembris, in Civitate Valencie fo appel·lat Consell…

Ítem, lo dit Consell, per caritat, en reverència de nostre senyor Déu, vol-
gué e proveí concordantment, que de la peccúnia comuna de la dita ciutat, 
per lo clavari d’aquella, sien dats al honrat e religiós maestre Francesch 
Eximénez, del orde dels frares menors, per a ses necessitats, deu florins d’or.
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[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 71].

20-AMV. Missives dels jurats. g³ 5, f. 5r-5v.

València, 24 de maig de 1391.
Els jurats de València escriuen al prior i religiosos de Portaceli, i d’altres 

convents, perquè donen creença a allò que els dirà fra Francesc Eiximenis.

[F. 5r] Als molt honorables, honests e religioses los prior e covent del 
monestir de Portaceli.

Vostra honorable e sancta religió pregam affectuosament que vullats 
e·us[F. 5v] plàcia dar creença a les paraules que dirà de nostra part l’onrat 
e religiós maestre Francesch Eximénez, lo qual a vosaltres trametem per 
aquesta raó. E metre aquelles paraules en obra ab acabament. E regraciar-
ho hem molt a Déu e a vostra caritat, la qual de tot ço que li sia plaent 
pot confiantment rescriure a nosaltres. E tenga-us en sa comanda la sancta 
Trinitat.

Scrita en València, a XXIIII de Maig[de 1391].
Los jurats de València a vostres plaers e honor apparellats.
Per semblant forma fo scrit als molt honorables, honests e religioses lo 

prior e covent del monestir de la Vayll de Crist.
Ítem, a les molt honorables, honestes e religioses les dones ermitanes de 

sent Miquel de Líria.
Ítem, als molt honorables, honests e religioses lo prior e covent de sent 

Jherònim.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 79].

21-AMV. Claveria comuna. J-25, f. 5r.

València, 12 de juny de 1391.
Aprovació del compte dels viatges fets per fra Francesc Eiximenis a al-

guns monestirs del Regne de València.
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De nós[los jurats de la ciutat de València al honrat en Francesch Ara-
gonès, conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data cinch lliures e mija per aquells deu 
florins d’or, los quals, de manament verbal nostre e nós entrevenents e pre-
sents, liuràs al honrat e religiós maestre Francesch Eximeneç, doctor en 
santa theologia, de l’orde dels frares menors, o a.I. macip seu, per ell e de 
volentat e en presència sua, a obs de la despesa sua e de son companyó e de 
lurs cavalcadures d’un viatge lo qual lo dit maestre Francesch, a.XXVI. de 
maig prop passat, a instància e a prechs e ab letres de creença nostres, co-
mençà e féu a les dones ermitanes religioses de Sent Miquel de Líria, enaprés 
al monestir de Portaceli, enaprés al monestir de Vayll de Crist, e finalment 
al monestir de Sent Jerònim, per explicar a cascuns d’ells alcunes necessi-
tats e tribulacions de la dita ciutat, e recomanar aquella a les lurs oracions 
per impetrar l’ajuda e remey, sobre les dites necessitats e tribulacions, de la 
divinal clemència.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Datum ut supra (Valentie, XII. die junii, anno M.CCC.XCI).
[Document publicat amb data errònia per Antoni Rubió i Lluch. Do-

cuments per l’història de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 
1908, p. 367].

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 79].

22-AMV. Missives dels jurats. g³-5, f. 19r-20r.

València, 9 de juliol de 1391.
Els jurats de València escriuen al rei contant-li l’assalt al barri jueu de la 

ciutat de València ocorregut aquell mateix dia.

[F. 19r] A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey.
Molt excel·lent senyor:
Per letra de la vostra magnificència, pochs dies són passats per los ade-

lantats de la juheria d’aquesta ciutat liurada, fon manat a nosaltres que de 
paraula e de fet, si obs seria, corregíssem e féssem corregir aquells qui ab 
folls gosar volguessen injuriar o fer oltratge a la aljama de la dita juheria o 
a singulars d’aquella.
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Nosaltres, senyor, per complaure e servir a vostra senyoria, intimada e 
lesta en ple consell la dita vostra letra, induïm cascuns a corregir si mateixs 
e sa casa e son offici de tota obra e cogitació sinistra de tals injúries e oltrat-
ges; e, ultra allò, per crides e per ereccions de forques en alcunes partides 
de la ciutat e en altres maneres, fem e fer fem aquelles provisions que Déu 
nos administrà, en tant que d’allò se mostraren contents los dits adelantats; 
e d’allí avant nosaltres hi tenguem bé esment, e assenyaladament a desviar 
noves contràries que tots jorns d’aquesta matèria venien de les parts de 
Castella.

Seguí’s ço, que ab subiran desplaer e gran dolor de cor recitam: que huy, 
hora queda, mentre la gent se dinava, una companya de minyons ajustats 
en nombre de L, poch més o menys, ab I penó poch de drap blau en lo qual 
era cosida una creu blancha, vengren a un portal de la juheria que hix vers 
la plaça de la figuera, e aquí començaren a cridar[F. 19v] que l’arcediano 
de Castella venia ab sa creu e que tots los juheus s’i batejarien o morrien, 
o semblants paraules. E, deints aquelles, una partida dels dits minyons en-
traren dins lo portal, e molts juheus, que aquí foren a colp, contrastaren-los 
d’entrar, e sobre allò los juheus nafraren e tolgueren a I dels minyons la 
meytat o molt més de la una mà, per manera que li’n llevaren tots los dits, 
e tancaren les portes del dit portal, romanents dins aquell alcuns dels dits 
minyons, foragitats los altres.

E sobre açò moch-se remor. E, pervengut a sentiment nostre, cascun de 
nós per si, e d’altra part los governador, justícia en criminal e lurs lochti-
nents, fom ab l’alt infant lo duch de Montblanch, car frare vostre, e ell 
tantost levà’s de taula; e, compartits cascuns dels dits officials e de nós per 
anar a certs portals, ell matex cavalcà e anà vers lo portal dessús dit. E axí, 
ell com nós trobam prou de gent e de remor.

E, jassia per la part on cascú d’ells e dels dits officials e de nosaltres era 
no·s seguís alcun esvaïment de la dita juheria, contrastant l’esforç seu e de 
cascuns, emperò, per una part d’on no·ns talayàvem, és a saber, per lo vall 
vell, dejús la volta de la tanca, trencades rexes de fust que y havia, la juheria 
se començà d’esvahir, majorment com en aquella part los juheus mataren un 
christià, lo cors del qual fon portat denant lo dit alt duch, per manera que·l 
croxit se mès en tant que tota la juheria s’esvahí, e moriren-hi alcuns chris-
tians, mas molts més juheus. E la dita juheria és estada robada, que sinó 
Déu altri no y donara consell, no contrastant que·ls dits alt duch e officials 
e nosaltres hi féssem extrem de poder, no sens perill de les persones d’alcuns 
de nosaltres, car paria que fos disposició divinal.

Senyor, nosaltres no cessam ne cessar entenam a dar aquell mellor remey 
que puxam en refredar aquesta fortunal pestilència, la qual és quasi del 
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tot cessada, e en reformar la dita juheria d’aquells qui romanen e volran 
romanir juheus, com molts se’n sien batejats. E la vostra reyal providència 
ordén sobre aquests affers e man a nosaltres tot ço que sia sa mercè. E de 
tot ço que d’ací avant se seguirà, entenem per nostres letres certificar vostra 
molt gran senyoria, la qual en[F. 20r] sanitat de persona, per lonchs anys e 
en prosperitat, nostre senyor Déu, per sa mercè, conserve e mantenga e li dó 
victòria de tots sos enemichs. Amén.

Scrita en València, a IX de juliol en l’any de la nativitat de nostre Senyor 
MCCCLXXXXI.

Senyor, vostres humils vassalls servidors qui besants la terra denant vos-
tres peus, se comanen en vostra gràcia e mercè, los jurats de València.

[Document publicat per Agustí Rubio Vela. Epistolari de la València me-
dieval (I). València / Barcelona. IIFV / PAM. 2003, p. 247-249].

23-AMV. Manual de consells. A-19, f. 241r / 242r-245v.

València, 10 de juliol de 1391.
Es fa una narració detallada de l’assalt al barri jueu de València el dia 

anterior, la qual cosa ocasionà greus trasbalsos en la València medieval. Un 
any després Eiximenis participà en la revisió dels llibres hebraics furtats en 
aquest assalt.

[F. 241r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCIº., die lune, de mane,.
Xº. mensis julii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 242r] E fo recitat en lo dit Consell ab gran desplaer segons apparia 
lo cas orrible qui en lo dia prop passat era esdevengut en aquesta Ciutat 
del insult, esvaïment e robament de la juheria d’aquella, e alcunes morts 
d’aquén seguides, fet e fetes per alcunes e moltes malvades persones. E a 
certificació dels presents e memòria dels esdevenidors, volch lo dit Consell 
que·l dit fet e los seus accidents s’escrivissen en lo present libre segons que ja 
hic breument, emperò e cuytada n’era stat escrit al senyor Rey de part dels 
dits jurats. E segons la veritat del fet pus largament recitada e concordada 
en lo present Consell sots tal forma en acabament.

Veritat és que en dies passats del present any en alcunes ciutats e viles 
del realme de Castella per los habitadors d’aquelles eren estats fets insults, 
esvaïments, robament e morts en o contra les juheries e juheus de les dites 
ciutats e viles. E pervengut açò a sabuderia dels honrats justícies, jurats e 
altres regidors d’aquesta Ciutat, ells per lur propri motiu e encara excitats e 
manats per letra del senyor Rey, volents esquivar ací tal o semblant incon-
venient, feren les provisions següents. Primerament a lur poder en diverses 
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vies e maneres desviaren e foragitaren e mudar e callar feren ardits e noves 
que sovén a tots jorns portaven ací castellans e altres venints de Castella. 
Segonament, en consells e en altres lochs e maneres, induhiren e amonesta-
ren manan e pregan als majorals e caps d’oficis e de mesters e altres de la 
dita Ciutat de què·ls era vist, a reprèmer e corregir los de lurs officis e los 
de la companya de casa de cascú de tot foll gosar dels dits inconvenients, 
assabentan-los que bé que·ls juheus fossen infeels, emperò de permissió de 
la ecclésia e de la senyoria temporal, estaven assegurats en cascuna ciutat e 
vila, e fer-los tals o altres mals o dans era cosa reprovada per leys divinals 
e humanals e[F. 242v] molt odible e punible. Terçament, que feren créxer 
e parar forques en alcunes places e partides prop la dita juheria, a induir 
terror en les gents. Quartament, que·l honrat justícia en criminal de la dita 
Ciutat en sa persona e certs e molts caps de guaytes, tots ab més e mellors 
companyes de les acostumades de guaytes, circuhien cascuns nits guaytan 
la dita juheria tota la nit e visitan sovén aquella de dia a tots jorns. E moltes 
altres e diverses bones provisions, en tant que·ls adelantats e juheus de la 
dita juheria se mostraven e dehien ésser bé contents de les dites provisions e 
de lur seguretat. Mas com sia scrit Nisi Dominus custoderit Civitatem, frus-
tra vigilat qui custodit eam, seguí’s que aquest dicmenge, en hora de comun 
dinar, una companya de minyons de.XL. en.L. partints del mercat ab.I. pe-
nonet croat e ab alcunes creus de canyes, vengueren a.I. dels portals de la ju-
heria qui és prop la plaça de la figuera, e cridants als juheus que·l arcepreste 
de Sibília venia ab sa creu, e que·s batessen, sinó morrien, o semblants pa-
raules, entrà una partida dels dits minyons dins lo portal, e puys dels altres 
de la juheria, romanents dins aquella la dita partida de minyons. E l’altra 
partida, stant defora e sentint remor dels altres dedins, començà·a cridar e 
dir que·ls juheus mataven als fadrins qui eren dins. E com en la dita plaça se 
tengués e tenga taula d’acordar per lo passatge de Sicília, e fossen allí molts 
dels dits acordats, e altres vagabunts e strangers e gents de poqua e pobra 
condició, corregueren als crits dels dits minyons, e los juheus encadenaren 
e fermaren mils les portes, e ab allò la opinió de la mort dels minyons de 
dins més crexia en les gents defora, e d’aquén s’escampà e cresqué la remor 
per la Ciutat. Los jurats e altres officials de la Ciutat, sentints la dita remor, 
lexant lur dinar, vengueren a la posada del senyor duc de Muntblanch, frare 
e general lochtinent del senyor Rey, lo qual senyor duc era e és ací, e ab ell 
ensemps vengueren al dit portal, on trobaren sobres de gent e de remor, sens 
emperò tot esvaïment, com fossen sens armes, hoc e alcuns circunveïns dels 
dits portals e plaça estaven[F. 243r] descints e descalços, segons que estants 
a lur dinar eren sortits, e venguts a la remor lo dit senyor duc manà als ju-
heus del dit portal que li obrissen, declarant que ho volia a dues fins la una, 
perquè fets exir los minyons e vists aquells, la gent perdés la opinió conce-
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buda de la mort dels dits minyons, e s’assuavàs. E l’altre, que stablert aquell 
portal d’alcun dels officials reyals ab companyia covinent, ell ab los altres, 
e ab l’altra gent de cavayll discoregués per la juheria, faent entrar e tancar 
los juheus cascuns dins lurs cases, e guardant als altres portals, que alcú no 
entràs e que fes tancar aquells si tancats no eren bé. Car açò se guardaria 
mils dins que defora, e les gents, sabents que·l dit senyor e officials e bons 
hòmens de cavall fossen dins la juheria, duptarien d’entrar-hi, majorment 
faent-hi crides penals, per les quals a fer ja havien tramès per lo trompeta 
o crida públich de la dita Ciutat. E los juheus desastruchs, duptants-se de 
pejor o per qui·s que fos, no volgueren obrir, e per açò la remor cresqué. E 
molts per terrats d’alberchs de crestians contigues a la juheria, e alcuns per 
lo vayll veyll dejús lo pont e tanques d’aquell, esvaïren la dita juheria, que·ls 
dits senyor e officials e jurats e altres bons hòmens no·y pogueren entrar 
ne vedar-ho, majorment car los juheus en la partida del dit vayll havien a 
començament mort.I. crestià e tolt lo dit a.I. altre, lo cors del qual mort e lo 
dit foren portats e mostrats al senyor duc. E en poc espay de temps, la dita 
juheria fon dissipada e robada. Morts d’aquén en l’esvaïment qualsque cent 
juheus, entre uns e altres en diverses maneres.

Encara los dits jurats recitaren al dit Consell com ells tantost, començat 
lo dit esvaïment, veents que ja no era en ells tolre o vedar aquell, ne refrenar 
la força de la multitud dels esvaïdors, e lo dit senyor duc digués açò mateix, 
recorregueren a aquells soptats remeys que·ls fo vist, e specialment a fer 
tancar los portals del mur de la Ciutat, e metre guardes en aquells per guar-
dar que no hic fos treta de la roba de la dita juheria. E que·ls concitadors e 
principals malfeytors no se’n poguessen fugir. Ítem, en fer fer grans e moltes 
guaytes e guàrdies e en altres diverses maneres. Ítem que aquesta matinada 
tantost que·l dit[F. 243v] senyor duc fon levat, ells ab alcuns pròmens de 
la dita Ciutat eren anats a ell en sa posada, supplicants-li que fes fer certes 
crides per lo tornament de la roba e béns de la dita juheria, les quals crides 
ells los atorgà, e tantost allí mateix foren ordenades e de fet publicades per 
la Ciutat a so de trompetes, nafil e tabals per veu de crida. On los dits jurats 
pregaven e pregaren al dit consell que acordàs e dixés què·ls paria se degués 
sobre açò fer, perquè ho poguessen metre tantost en bona executió, o sem-
blants paraules en acabament.

E lo dit Consell, haüd sobre açò raonament e plenari acord, dixeren que 
havien haüd e havien per detestable e abhominable lo dit esvaïment, e los 
mals aprés seguits. Car jassia que los juheus no sien ab nós en una ley ne 
creença, emperò les senyories ecclesiàstica e temporal sostenien e permetien 
aquells estar entre los crestians, ací e en moltes altres Ciutats e parts del 
món assegurats. E fer a ells mal o dan e senyaladament en la dita manera 
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d’esvaïment, morts e robament era cosa reprovada e vedada per leys de 
Déu e dels prínceps terrenals, e cosa molt perillosa e scandalosa a tota la 
cosa pública, e per consegüent punidora greument e terrible a càstich dels 
malfeytors e terror e exemple dels presents e dels esdevenidors. E concordà 
e determenà lo dit Consell, alcú no discrepant, que aquest enorme fet fos 
punit greument e leja, majorment en los commovedors e en los assenyalats 
malmirents, noresmenys que tota la roba e béns de la dita juheria, per quals-
sevol e per qualque via o manera, sens tota diferència trets o haüts, fossen 
recobrats, tant com fer-se pogués, e tornats a de qui eren. E per mils exeguir 
aquest acord, en cascú de sos caps o membres, lo dit Consell deliberadament 
volgué ésser fetes les provisions següents e aquelles de fet ésser portades a 
acabament. E primerament, que ara tantost, licenciat lo present Consell, los 
jurats, acompanyats d’alcuns pròmens d’aquell, vajen al dit senyor duc en 
sa posada e li suppliquen de part de tot lo dit Consell que li plàcia fer la dita 
punitió rigorosament en tots los sobredits commovedors e malmirents, sens 
fer differència de grans, mijancers o pochs. E sobre açò los dits jurats offiren 
al dit senyor[F. 244r] duc la ajuda de la dita Ciutat ab mà poderosa. E que 
per mils açò complir, sien fetes e meses en ordenatió deenes e cinquantenes 
dels hòmens de cavayll e de peu de la dita Ciutat, e tantost sien escrites per 
ço que d’aquelles puxen ésser fetes parts, unes per acompanyar al dit senyor 
duc e fer son manament, e altres per acompanyar los altres officials reyals 
de la dita Ciutat per mils e pus poderosament ésser feta la dita punitió. Ítem 
que fossen meses en obra o en executió les coses contengudes en les crides 
del dit senyor duc dessús recitades, tocants lo tornament de la dita roba e 
béns, e que per exeguir aquelles fossen eletes certes persones de feel e bona 
conditió a reebre ab inventaris per mà de notaris públichs la dita roba e 
béns dels tornants aquella e aquells, e en altra manera d’allí on trobar e 
haver poguessen aquella e aquells. E com fos dit en consell que fetes les 
dites crides, tantost les gents se appel·laren de tornar roba e béns de la dita 
juheria, e ja alcuns eren venguts a la plaça de les corts demanants a qui ho 
liurarien, lo dit Consell proveí tantost i primerament que fossen continua-
des e tengudes e encara mellorades les guardes dels portals dessús dites. 
Proveí encara e ordenà que·ls.IIII. consellers de cascuna parròquia, cascuns 
en sa parròquia ab notari públich encerquen la roba e béns de la juheria e 
hajen e reeben a mà lur, axí aquella e aquells que encercaran e trobaran com 
ço que·ls serà manifestat e portat per los parroquians; e que tot escrit per lo 
notari sia estojat e conservat dins la ecclésia de cascuna parròquia, sots clau 
e guardes, per ésser enaprés restituït a de qui sia; e si serà cas que[F. 244v] 
alcú dels dits.IIII. consellers per absència o en altra manera no porà en açò 
entendre, que·ls altres consellers, a lur bona fe e coneguda, hi eligen.I. prom 
d’aquella parròquia. Ítem, car fo notificat al dit Consell, e encara per ell sen-
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tit, que defora la sala d’aquell, en lo porche e dejús en los patis de les corts 
e en la plaça havia molta gent, uns demanants a qui liurarien aquella roba o 
béns, e altres que de fet ne portaven ab si·n lexaven en lo dit porche e en un 
andador qui d’aquell va a la cambra de la administratió de les impositions, 
lo dit Consell elegí de present.IIII. persones, ço és, l’onrat en P.[ere] Solanes, 
ciutadà, en P.[ere] d’Almenar, draper, en P.[ere] Dàries, blanquer, e en Jacme 
Alfons, specier, a reebre ab inventari per mà de notari o notaris públichs ço 
que a la sala o a l’albergada d’aquella e de les corts és o serà portat, e allò 
metre e stojar sots claus e guardes en alcuna o alcunes cases d’aquesta al-
bergada, o en lo palau de la confraria de Senct Jacme, per ésser tornat a de 
qui sia. Ítem, jassia guardes fossen estades meses als portals dels murs de la 
Ciutat, segons és dit, emperò fo raonat en lo dit consell que ans d’aquelles o 
com que·s fos especialment en la nit prop passada molta roba hic era stada 
treta e portada en la orta de la dita Ciutat, per tal lo dit consell elegí los 
dejús nomenats per anar a qüerns o a terns o a parells per los lochs e alque-
ries e altres partides de la orta, on vist los fos per cercar e haver a lur mà ab 
notari o notaris públichs la roba o béns que trobar e haver-se puxen, e metre 
aquella e aquells en bon recapte, segons l’àls ja dit. E que vajen si obs o a ells 
ben vist serà acompanyats de hòmens a cavall e de peu armats e ab satges, 
los quals elets són aquests: Los honrats N’Estheve Cubells, en Goçalbo de 
Roda, generoses, en Bernat Abelló, en Leonard Marrades, en Guillem de 
Manresa, en Luís de Valeriola, En G.[uillem] Estrany, Micer P.[ere] Català e 
Micer Johan Belluga, proveint e volent[F. 245r] lo dit Consell que les despe-
ses que seran obs a exeguir totes e sengles les dites ordenations e provisions, 
bestragué lo clavari de la dita Ciutat dels diners de sa claveria, recobradores 
per ell de què·s pertanyia.

E fetes les dites ordenations e provisions, e licenciat lo dit Consell, tan-
tost los dits jurats, acompanyats d’alcuns pròmens del dit Consell e ab ells 
yo, Barthomeu de Vilalba, notari scrivà lur, anaren al dit senyor duc, lo qual 
trobaren en sa posada, ço és, en l’alberch bisbal de la dita Ciutat. E recitades 
al dit senyor per los dits jurats e encara de manament e a instància lur per 
mi, dit notari, largament tots e sengles les dites ordenations e provisions 
singularment e per orde, les quals yo dit notari allí tenia scrites, los dits 
jurats supplicaren al dit senyor duc la executió d’aquelles, e senyaladament 
e primera de la presó e punició rigorosa dels dits commovedors e culpables. 
E segonament de la recuperatió de la dita roba e béns, deints que si sobre 
aquestes coses les dites ordenations e provisions del consell parien bones e 
bastants al dit senyor, si no que·y melloràs ço que fos sa mercè, offerints a 
ell e a son manament e servei los dits jurats si e la dita Ciutat, per exeguir ço 
que ell manaria sobre totes e sengles aquestes coses o semblants paraules en 



360 Apèndix documental

acabament, presents los testimonis dejús escrits. Lo qual senyor duc, enteses 
segons dix e apparia les dites coses, respòs e dix aquí mateix e tantost als 
dits jurats e pròmens en presència e audiència de mi, dit notari, e dels testi-
monis dejús escrits, que les dites ordenations e provisions li parien bones e 
sàvies, e quant era de si era prest de fer o fer fer la dita punitió e justícia, e 
dar tot loch e obra a la recuperatió de la dita roba e béns. E li plahia e havia 
per agradable ço que per aquesta raó era ordenat per lo dit consell, axí com 
dessús és escrit, e volia que axí·s metés en obra e en executió. E per mils[F. 
245v] ésser axí fet, ell com a lochtinent general del senyor rey, comanava ses 
veus a cascuns dels dits elets per lo Consell, en exeguir les dites coses a ells 
comeses ab tot ple poder sobre aquelles e incidents e emergents d’aquelles, 
presents testimonis a aquestes coses los honrats mossèn Andreu Martínez 
de Vayllterra, alguatzir, en Bernat d’Alpicat, savi en dret, canceller del dit 
senyor duc, en Johan de Claramunt, ciutadà de Valèntia e molts d’altres.

24-AMV. Missives dels jurats. g³-5, f. 23r-24r.

València, 17 de juliol de 1391.
Els jurats de València escriuen al rei contant-li les conseqüències que ha 

tingut l’assalt al barri jueu de València, com pretenen castigar als culpables 
i recuperar allò furtat en l’assalt, i com hi ha hagut multitud de conversions 
de jueus en tot el Regne de València.

[F. 23r] A la molt alta magestat de nostre senyor lo rey.
Molt excel·lent senyor:
Jassia a la vostra magnificència, tantost que fo fet l’esvaïment e roba-

ment de la juheria, scrivíssem de la manera e accidents d’aquell, però, se-
nyor, ab lo torbament e desplaer subiran que havíem, no poguem scriure’n 
tan bé e ple com se meresquera. e per ço, senyor, e per satisfer e respondre a 
una letra de la vostra senyoria que ara havem reebuda, responsiva a nostra 
primera letra, e axí mateix per intimar a vós, senyor, ço qui enaprés se és 
seguit, certificam la vostra excel·lència de ço qui·s segueix, per orde.

Veritat és, senyor, que aquell malfet hac començament per minyons, se-
gons que a vostra senyoria fem ja saber. Enaprés dixeren alcuns que·ls dits 
minyons foren instruïts e amonestats per majors. D’açò saber s’és entramés 
l’alt infant lo duch, vostre frare, e nosaltres, e encara ell o nós no havem 
pogut entrar a la veritat, bé que·ns parega per algunes conjectures e ver-
semblances que axí sia, specialment per tal car la partida d’on vengueren 
los dits minyons, ço és, lo mercat, era axí com comunament és, e major-
ment als dies de ladonchs, plena d’òmens acordats de galees, d’alcavots e 
de vagabunts, d’estrangers e d’altres de poqua e pobra condició, los quals 
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en veritat són estats causa e començament del dit esvaïment e robament,[F. 
23v] ajudant-hi altres coses dejús declaradores, specialment que·ls juheus, a 
la venguda dels minyons, tancaren totes les portes de la juheria, romanents 
dins aquelles alcuns dels dits minyons e alcuns e pochs christians qui ja 
enans, per lurs affers, eren dins la juheria.

E lo primer crit de la concitació fon veu deint que·ls juheus mataven als 
minyons e als christians qui eren dins la juheria, e majorment cresqué la dita 
concitació per tallament dels dits e per mort d’un hom christià, feta prop les 
rexes del vall vell.

Al primer crit, l’alt infant lo duch, e ab ell nosaltres, e a altra part los 
officials reyals, correguem a la dita juheria. E si los juheus haguessen ubertes 
les portes axí com lo duch los manava e los officials axí matex, foren-se’n 
seguides versemblant dues coses: la una, que la gent haguera vist o haüda 
presumpció que no fos ver de la mort dels minyons e dels altres christians, 
e fóra’s assossegada; e l’altra, que·l duch e·ls officials e nosaltres, ab los 
hòmens de bé que eren ab tots ells e nós, a cavall haguérem descorreguts e 
establerts tots los carrers mellors de la juheria e haguérem fet exir la gent, 
ferín o encara matan-ne alcuns que exir no·n volguessen, e no s’i haguera 
robat ne guastat res, o almenys fóra poch. Mas los desastruchs juheus, per 
dupte de pejor, no volgueren obrir les portes, e lo duch e los officials e nosal-
tres ab nostres companyes no y poguem entrar. E, la remor crexent, alcuns 
per terrats d’alberchs contigües a la juheria e altres per lo vall vell, trencades 
les rexes, entraren la dita juheria. D’allí avant no y fóra bastant a dar-hi re-
mey sinó Déu. E és ver, senyor, que al dit esvaïment, entrament e robament 
se mesclaren alcuns hòmens de paratge e escuders e companyes de casades e 
altres, jassia alcuns d’ells metén escusa que ho fahien per estalviar o salvar 
persones e béns d’alcunes cases de juheus lurs conexents. De tot se sabrà la 
veritat, Déu ajudant.

Lo dilluns següent, de matí, nosaltres, ab alcuns pròmens, fom al duch 
e supplicam-li plagués fer dues coses: la una, que ab crides públiques e en 
altra manera manàs tornar tot ço qui robat era estat de la juheria; e l’altra, 
que fes diligent enquesta, specialment de saber los concitadors e comença-
dors, e d’aquells fes justícia rigorosa, e en altra manera hi fes plena justícia, 
proferint-li nós e tota la ciutat a obediència e manament d’ell en loch de 
vós, senyor. E sobre açò hac alcuns raonaments e assentaments entre ell e 
nós, e de fet les crides foren ordenades e fetes per recobrament de la roberia, 
acordat e emprés que nosaltres tantost appel·làssem e appel·lam consell, en 
lo qual foren ordenades moltes bones coses d’aquesta matèria, specialment 
les següents:
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La primera, que com açò fos cosa terribla e odiosa a Déu e al món, e de 
molt mal exemple, que en tota manera fos greument castigada a pena dels 
malmirents e exemple dels altres.

La segona, que·ls hòmens de cavall e les cinquantenes de peu de la ciutat 
fossen messes en orde a ésser prests al manament del duch e ajudar als offi-
cials reyals e a nosaltres.

La terça, que tantost foren elets los IIII consellers de cascuna parròquia 
ab lur scrivà per fer escorcoll, cascuns en sa parròquia, ab sagrament, de 
tots diners, argent, joyes, robes e altres coses de la juheria, e tot allò e tot ço 
que per vigor de les crides del duch los seria manifestat, reebessen ab inven-
taris e ho metessen en lurs caps d’esglésies, ben estojat ab contínues guardes.

Quartament, que IIII pròmens ab II escrivans foren elets a reebre los ma-
nifests en la Sala e al palau de la confraria de sent Jaume, e allí estojar tot 
ço que·ls seria portat o farien venir.

Quintament, que VIII bons hòmens, de II en II, ab I escrivà anassen per 
los quarters de la orta, e acompanyats cascuns ab X de cavall per fer allò 
matex en la orta.

Lo terme primer assignat per lo duch a fer los dits manifests és estat per 
ell prorogat alcunes vegades, e la derrera durà per demà tot jorn. Senyor, no 
seria de creure a qui vist no u hagués la pressa qui és estada de tornar los 
béns robats, no solament ambaxes e roba de lana, de li, de seda e altres, mas 
argent e diners prou; e encara dura, specialment en argent e en diners, que 
són coses pus envejoses e pus amagables. En açò, senyor, se farà extrem de 
poder, ajudant Déu.

Mentre teníem consell, sentim que alcuns, en la partida del mercat, 
creem que cruats de la juheria, començaven metre remor vers la moreria 
per esvair aquella. Tantost corregueren llà lo governador e altres officials 
acompanyats de bona gent, e fo-hi bé obs e sabut. E trobat I hom vagabunt 
que, entre·ls altres, era stat enagador,[F. 24r] fo aquí matex pres e tantost 
penjat en una finestra, a la croera qui és aquí, a la carniceria de la moreria; 
e, retornants los altres atràs a grans empentes de cavalls e colps, romàs e 
roman pla e quet d’allí avant, majorment car lo governador, los officials 
e nosaltres, ab bona companya de cavall e de peu, compartint-nos-ho per 
nits, fem guayta totes nits. E axí matex, aytant com havem pogut, havem de 
complacència del duch assossegats tots los moros del regne, trametents en 
les partides d’aquell ab nostres letres christians e moros en parells, ab porter 
reyal e en altres maneres.

Senyor, jassia nosaltres hajam per abhominable lo dit esvaïment e ro-
bament e ho donem apparés per ço que dit és, per ço car havem fets pen-
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dre hòmens de diverses condicions, axí de paratge com de arts o mesters 
e vagabunts, qui són en nombre més de C, com a pus principals, e aquells 
fets denunciar, e s’i proceeix tant com pot e·s proceirà contra ells e altres 
colpables, però, senyor, par, per les coses dejús deïdores, que açò sia misteri 
divinal, specialment per evidents, experimentats e provats miracles fets en 
lo creximent de la crisma, la qual en la Seu e en les parròquies, per la gran 
pressa dels batejats sens nombre, era del tot despesa e los curats estaven en 
ànsia d’on haurien crisma. E a una hora totes les crismeres foren trobades 
plenes de vera crisma. E axí fo experimentat per l’official, e d’aquén fetes 
cartes públiques de tal e tant miracle, e d’alcuns altres specials d’aquesta raó 
que serien lonchs de recitar.

No tant solament, senyor, quasi tots e los demés juheus e juhies d’aquesta 
ciutat, specialment lo lur rau, ans encara los juheus de Xàtiva, d’Algezira e 
de Gandia, estant present lo marquès, e de Líria e d’altres viles, se són bate-
jats e tornats a la sancta ley christiana. E bé que açò sia cosa que a tots feels 
christians deu plaure, emperò, senyor, la inquisició e punició dels principals 
malfeytors no romandrà, majorment puys plau a vós, senyor, e ho havets 
manat per la dita vostra letra ara per nós ab humil e deguda reverència 
reebuda, apparellats de exeguir aquella a tot nostre poder. E de ço que se’n 
seguirà, la vostra excel·lència·n serà per nostres letres certificada.

E mantenga nostre senyor Déu la vostra molt excel·lent persona en sani-
tat e prosperitat per lonchs anys, e li do victòria de tots sos enemichs. Amén.

Scrita en València, a XVII de juliol, en l’any de la nativitat de nostre 
Senyor MCCCLXXXXI.

Senyor, vostres humils vassalls e servidors qui, besants la terra denant 
vostres peus, se comanen en vostra gràcia e mercè, los jurats de València.

[Document publicat per Agustí Rubio Vela. Epistolari de la València me-
dieval (I). València / Barcelona. IIFV / PAM. 2003, p. 249-253].

25-AMV. Missives dels jurats. g³-5, f. 45v.

València, 21 d’agost de 1391.
Els jurats de València escriuen a Fr. Francesc Eiximenis perquè vaja a la 

ciutat per negocis importants.

[F. 45v] Al molt honorable e solemne religiós maestre Francesch Eximé-
nez, del orde dels frares menors, en Xàtiva o llà on sia.

Maestre molt honorable:
Per affers a aquesta ciutat molt àrdues e cuytats havem obs ací vostra 

presència. E per ço affectuosament e de cor vostra caritat pregam que·us 
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plàcia venir e ésser ací encontinent, tots affers lexats. Car on vostra presèn-
cia fos o sia obs als affers que tenits aquí entre mans, fets aquests, vos en 
porets tornar si ho volrets prestament. Mas per alcuna manera no metats, 
si·us plaurà, en vostra venguda de present alcuna falla, ne tarda. E hajats 
aquí a loguer aquelles cavalcadures que·us plauran, car nós ho pagarem. E 
tenga-us en sa comanda la sancta Trinitat.

Scrita en València, a XXI agost[de 1391].
Los jurats de València a vostres plaers e honors prests.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 80-81].

26-AMV. Missives dels jurats. g³-5, f. 47r-47v.

València, 26 d’agost de 1391.
Els jurats de València escriuen al prior del convent de Portaceli perquè 

crega el que li dirà de la seua part fra Francesc Eiximenis.

[F. 47r] Als molt honorables, honests e religioses los prior e covent del 
monestir de Portaceli.

Al nostre senyor Déu e a vostra caritat regraciam la bona resposta e 
proferta per vós a nosaltres feta del honrat e religiós maestre Francesch 
Eximénez, lo qual vos havíem tramés per certa raó. E com aquella o sem-
blant encara dur e sia multiplicada, trametem altra vegada lo dit maes-
tre Francesch a la presència de vostra religiosa honestat, pregants aquella 
affectuosament[F. 47v] e de cor que·us plàcia dar creença a les paraules 
que·us explicarà lo dit maestre de nostra part. E metre aquelles en bona 
perfecció, esperant per açò retribució divinal, e de nosaltres tot aquell plaer 
que en nós sia, de què·us porets confiantment rescriure. E tenga-us en sa 
comanda e a son servici la sancta Trinitat.

Scrita en València a XXVI d’agost[de 1391].
Los jurats de València a vostres plaers e honors apparellats.
Per semblant forma fo scrit als molt honorables, honests e religioses lo 

prior e covent del monestir de Vayll de Crist.
Ítem, als molt honorables, honestes e religioses les dones ermitanes de 

sent Miquel de Líria.
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Ítem, als molt honorables, honests e religioses lo prior e covent del mo-
nestir de sent Jherònim.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 81].

27-AMV. Manual de consells. A-19, f. 265r.

València, 3 d’octubre de 1391.
Trasllat des d’Itàlia a València del cos de l’infant Pere d’Aragó.

Dimarts en hora de tèrcia, tercer dia del mes d’octubre en l’any de la na-
tivitat de nostre Senyor.M.CCC.XCI. com en la sala del Consell de la Ciutat 
de València se tengués e celebràs consell appel·lat e ajustat en la manera e 
loch acostumats e ja dits dessús per oir relació dels missatgers de la dita Ciu-
tat qui novellament eren venguts de cort del senyor rey. E creent yo, notari 
scrivà dessús dit que de àls no·s parlaria sinó de la dita relació, la qual no és 
acostumat metre en escrits. E per ço yo, dit scrivà, no hagués escrit aquest 
Consell, ço és, los noms dels honrats justícies, jurats, consellers e pròmens 
venguts e stants en aquell segons altres vegades és acostumat, seguí·s que 
feta la dita relatió de missatges fo proposat al dit Consell per los dits jurats, 
com lo cos o ossa del alt infant P.[ere], frare del orde de sent Francesch, era 
stada portada de les parts de Ytàlia, on havia finat sos dies, e devia ésser 
trelladada e mesa en tomba ací a frares menors. On fo fet dupte si e quina 
honor la Ciutat faria a la dita traslatió. E haüd sobre açò parlament e acord, 
lo dit Consell, attenent segons fo raonat que·l dit infant en P.[ere] era de la 
casa reyal, ço és, fill del senyor rey en Jacme lo segon, de bona memòria, 
besavi del Senyor rey ara regnant e per consegüent, faent la Ciutat honor a 
la dita translatió o a la ossa del dit infant, fahia aquella honor al dit senyor 
ara regnant, per tal lo present consell concordantment tench per bé que la 
dita honor per la Ciutat sia feta en aquesta manera que·ls justícies, jurats e 
aquells més pròmens que haver poran, vajen e entrevenguen a la dita trans-
latió e entombatió e al offici divinal d’aquella. E que·ls honrats jurats, de la 
peccúnia comuna de la dita Ciutat facen comprar e hi donen un drap d’or e 
cinquanta brandons. E dites aquestes paraules per lo dit Consell e aquelles 
publicades a ell per mi, notari e scrivà lur, com yo·ls pregàs que atturassen 
e scriuria los noms d’aquells que eren a aquest Consell, respongueren que 
gran dia era, e no·y calia pus de ço que dit havien e axí ho scrivís e anaren-
se’n.
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28-AMV. Manual de consells. A-19, f. 273v / 274v.

València, 15 de desembre de 1391.
El Consell de València acorda que siguen donats 15 florins d’or a fra 

Francesc Eiximenis.

[F 273v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº XCIº, die veneris, de mane, 
XVª decembris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell.

[F. 274v] Lo qual Consell deliberadament e concordant volgué e proveí 
que en remuneració dels servicis grans e bons que·l honrat e religiós maestre 
Francesch Eximénez, del orde dels frares menors, ha fets e fa tots dies a la 
cosa pública de la dita ciutat, sien dats a aquell a obs de un àbit, per amor de 
Déu, de la pecúnia comuna de la dita ciutat per lo clavari d’aquella quinze 
florins d’or.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 71].

29-AMV. Claveria comuna. J-25, f. 48v.

València, 1 de juny de 1392.
Ordre dels jurats de València perquè es donen a fra Francesc Eiximenis 

13 lliures i 15 sous per raó d’un viatge fet a diversos convents, i per a un 
hàbit.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Francesch Ara-
gonès, conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data tretze lliures e quinze sòlidos, les quals 
de manament verbal nostre e nós presents, donàs e delliuràs entre dues veus 
al honrat e religiós maestre Francesch Eximeneç, del orde dels frares me-
nors, ço és, en una vegada.V. llibres.X. sòlidos, per sa despesa e de un com-
panyó en cavalcadures e macip de.I. viatge segon, lo qual en lo mes d’agost 
prop passat, a prechs e instància nostres, féu als monestirs e lochs devots 
dejús nomenats, ço és, a Portaceli e Vall de Crist, a sent Miquel de Líria e a 
sent Jerònim, per informar e induir los dels dits monestir e lochs devots a fer 
pregàries assídues a la divinal clemència per la salut e prosperitat del senyor 
rey e d’aquesta sua ciutat que, per diverses tribulacions, era e és agitada.

E d’altra part.VIII. libres.V. sòlidos, per a.I. àbit al dit maestre Francesch, 
en remuneració de molts e bons servicis e bones obres que·l dit maestre 
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Francesch ha fetes e fa contínuament a la cosa pública de la dita ciutat en 
sermons, confessions, consells e altres honestes obres.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Fiat et datum ut supra (Valencie, prima die Junii, anno a nativitate Do-
mini M.CCC.XCII).

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 81-82].

30-AMV. Manual de consells. A-20, f. 15v-17v.

València, 9 d’agost de 1392.
El Consell de València aprova la decoració de la sala del Consell amb 

l’àngel custodi de la ciutat. Aquest és el mateix any de la publicació del 
“Llibre dels Àngels”, i és això, per tant, una possible influència d’aquesta 
obra en la societat valenciana.

[F. 15v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCIIº. die veneris, de mane.
IX. augusti in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 17v] Encara proveí e volgué lo present Consell que en la present sa-
la del Consell d’aquella sien fets de pinzell bellament epitafis o figures de 
crucifici e del àngel tenint en guarda la dita Ciutat per disposició divina, e 
altres figures o pintures que seran mils vistes als dits jurats e a la major part 
d’aquells.

31-AMV. Manual de consells. A-20, f. 33v / 34v-35r.

València, 26 d’octubre de 1392.
El Consell designa uns missatgers per a anar a la Cort reial a parlar 

amb el rei sobre diversos temes, entre els quals està l’atac al Call jueu. En-
tre ells està Ramon Soler, gran amic d’Eiximenis. El rei determinà al final 
sobre aquest afer, que Eiximenis fóra un dels que revisaren els llibre furtats 
als jueus, amb l’ajuda d’alguns conversos. Poguera ser que Eiximenis fóra 
nomenat per a eixe examen de llibres per influència d’aquest personatge, 
doncs.

[F. 33v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCIIº. die sabbati, de mane.
XXVI. octobris in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
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[F. 34v] E fo feta relatió al present Consell per los dits Jurats, advocats e 
pròmens contenguts en los.II. prop precedents consells o per la major part 
d’ells, com ells segons lo voler e per lo poder dels dits Consells havien per 
cert a electió de missatgers per les raons allí contengudes, los quals missat-
gers eren o són los honrats micer Bernat Anglés, jurat, micer Ramon Soler, en 
Nicholau de Vaylldaura e en Miquel de Novals, ciutadans de la dita Ciutat, 
deints los dits reladors al dit Consell que veés e del·liberàs si tal electió li era 
acceptable e li plahia la tramesa e spatxament d’aquests o d’altres missat-
gers e quin o qual poder los volria dar, e que sobre tot proveís o semblants 
paraules en acabament. E lo present Consell, haüd sobre açò raonament e 
plena deliberatió, en gran concòrdia, no discrepant o contradient alcú atte-
nents segons allí fo raonat que·ls dits missatgers elets eren notables e sàvies 
persones, e que sobre los affers dessús tocats, ço és, del subsidi al senyor rey 
per la Ciutat faedor e de les provisions del dit senyor havedores en via de 
justícia e de gràcia axí sobre lo fet del insult e esvaiment de la juheria, com 
sobre altres affers de la dita Ciutat, eren e són plenament e bé informats, 
axí com aquells qui d’aquestes raons en cort del senyor rey e en Consells axí 
generals com secrets de la dita Ciutat havien dels dits affers praticat moltes 
e diverses vegades qui més que alcuns altres, confiant axí mateix de lur ex-
perta e acostumada saviea legal e discretió. Per ço et altres[coses], tot lo dit 
Consell concordantment hagué per acceptable la dita electió de missatgers, 
volent e proveint que aquella e aquells fossen encontinent[F. 35r] espatxats 
e trameses al senyor rey de present de part de la dita Ciutat ab letres de 
creença al dit senyor e a la senyora reyna e a aquells de lurs curials de qui 
serà vist als dits jurats. E lo present Consell deliberadament e concordant 
segons és dit donà e atorgà ple e bastant poder als dits missatgers e a la ma-
jor part d’ells en e sobre tots e sengles los dits affers e incidents emergents e 
dependents d’aquells e a ells connexes, e aquells en qualque manera tocants, 
e·ls comanà tot son loch e veus, volent e atorgant expressament que totes 
aquelles carta o cartes de aquest poder que·ls dits missatgers han, volran e 
demanaran los sien dictades secretes e liurades per mi, notari e scrivà lur 
per aquella forma que·ls plaurà. E serà vist a mi a consell dels advocats pen-
sionats de la dita Ciutat o d’altres advocats que·ls jurats han e volran. Car 
de present fermaven e fermaren tot lo present Consell tal carta o tals cartes, 
presents a aquesta cosa los discrets en Jacme Felemir, en Francesch Corça, 
notaris, e Innocent Moyà, scriptor de València.

32-AMV. Manual de consells. A-20, f. 237r / 238v.

València, 14 de juny de 1395.



369Apèndix documental

Se dona notícia de que en la Cambra del Consell Secret de València hi 
havia un altar dedicat a l’àngel custodi, i el Consell acorda celebrar durant 
un any cada dia una missa allà per a demanar-li ajuda per a evitar la gran 
mortandat que llavors havia a València. Possible nova influència del “Llibre 
dels Àngels” en la societat valenciana

[F. 237r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVº. die lune de mane.
XIIII. junii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 238r] Ítem en laor e reverència de nostre senyor Déu e en special ho-
nor e esguart del sant àngel figurat en la cambra del consell secret de la dita 
Ciutat per special comanda e guarda d’aquella e per impetrar sanitat molt 
necessària singularment al temps present de general mortaldat qui és en la 
dita Ciutat, volgué e proveí lo dit consell deliberadament e concordant que 
per un any prop vinent cascun dia sia celebrada una missa en l’altar qui és 
en la dita cambra dedicat a special invocatió del sant àngel dessús dit.

33-AMV. Manual de consells. A-20, f. 261r / 265v.

València, 6 de novembre de 1395.
El Consell de València acorda que siguen donats a fra Francesc Eixime-

nis 10 florins d’or.

[F. 261r] Anno a nativitate Domini M.CCC.XCV, die sabbati, de mane, 
VIª novembris, in Civitate Valencie fo appel·lat Consell…

[F. 265v] Finalment, lo dit Consell, en remuneració dels treballs molts 
e grans que·l honrat e religiós maestre Francesch Eximénez del orde dels 
frares menors, ha sostenguts e sosté per la cosa pública de la dita Ciutat en 
diverses affers útils d’aquella, atorgà e proveí que de la pecúnia comuna de 
la dita ciutat, per lo clavari d’aquella, sien dats al dit maestre Francesch, per 
a un àbit, deu florins d’or.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 72].

34-AMV. Manual de consells. A-20, f. 287r-288r.

València, 10 de març de 1396.
El Consell de València delibera sobre la vinguda del Sant Pare i sobre 

el subsidi demanat pel rei, acordant ajornar la resposta. Acodeix Francesc 
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Eiximenis en lloc de Ramon de Soler, batlle general del Regne de València, 
que diu que es trobava malalt.

[F. 287r] Anno a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo sexto, die ve-
neris, de mane, X. marcii, in Civitate Valencie fo appel·lat Consell…

[F. 287v] E vengueren al present Consell los honrats mossèn Pere d’Arters 
e maestre Francesch Eximénez del orde dels frares menors, e exposaren al 
dit Consell, que·l senyor rey havia trameses dues letres closes, una endreça-
da a jurats e pròmens de la dita ciutat, e altra al dit mossèn Pere d’Arters e 
a mossèn Ramon de Soler, batle general d’aquest Regne, consellers del dit 
senyor, faent menció com la dita letra endreçada a jurats e a pròmens, con-
tenia creença per lo dit senyor comesa als dits mossèn Pere e mossèn Ramon 
de certs affers. E com lo dit mossèn Ramon de Soler fos greument malalt 
ara, de guisa que no podia venir al dit Consell, que havia comanat son loch, 
sobre açò, al dit maestre Francesch, per què amdós ells dits, mossèn Pere e 
micer Francesch, presentaven e presentaren al dit Consell la dita letra als 
dits jurats e pròmens endreçada, la qual fo aquí uberta e lesta al dit Consell, 
per mi notari e escrivà lur, e contenia en acabament la creença dessús dita, és 
a saber, sobre lo fet del cisma de sancta ecclésia e del gran voler que·l senyor 
rey havia a la unitat d’aquella, e sobre la venguda del pare sant, qui és a 
Avinyó, a les parts deçà, en la terra del senyor rey, e altres coses d’açò deva-
llants, segons és contengut en la dita letra dada en Perpenyà a.XXII. dies de 
febrer del present any, de les quals coses totes e sengles, e encara de subsidi 
que sobre aquelles lo dit senyor rey havia obs de sos feels[F. 288r] vassalls, 
los dits presentants, per aptes e disertes paraules feren estesa recitació al dit 
Consell, lo qual tantost respòs e dix que reebia la dita letra reyal ab humil e 
deguda reverència e honor. E que sobre aquestes coses deliberaria e faria sa 
resposta pus larga als dessús dits presentants. E ells encontinent partiren-se 
de la sala del Consell, romanent en aquella lo dit Consell, qui, haüd sobre 
açò lonch raonament e acord, concordantment volch e tench per bé e pro-
veí que per haver major e mellor certificació dels dits affers, e d’aquén mils 
acordar, hi sia tantost de part lur o dels dits jurats escrit d’aquesta matèria 
als missatgers qui ara hi van a la dita reyal cort, que estesament e certa se 
informen dels dits affers e de totes lurs circunstàncies, axí en la dita Cort 
com en la ciutat de Barchinona, e que de tot rescriuen als dits jurats.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 82-83].
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35-AMV. Manual de consells. A-20, f. 293v-294v.

València, 1 d’abril de 1396.
Ramon Boïl, governador del Regne de València, tramet una lletra closa 

del rei Joan en què diu que, malgrat que els jurats (i Eiximenis en una valen-
ta carta), li demanaren l’alliberament de la presó de Ramon de Soler, no ho 
farà, i els jurats accepten aquesta resposta (perquè no tenien més remei). Vol 
dir això que al rei Joan no li degué plaure la valent missiva d’Eiximenis de 
12 de març del mateix any, en què sol·licitava aquest alliberament.

[F. 293v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die sabbati, de 
mane, prima aprilis in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 294r] E vench al present Consell lo noble mossèn Ramon Boïl, gover-
nador d’aquest Regne, e presentà al dit Consell una letra closa del senyor 
rey, endreçada a jurats e a pròmens de la dita Ciutat. E aquella uberta, 
present e manant lo dit noble governador fo lesta al dit Consell per mi, 
notari, escrivà lur en alta veu, e contenia si en acabament que·l senyor rey 
responent a una literal supplicatió que·ls jurats d’aquesta Ciutat li havien 
tramesa per la liberatió del arrest del honrat micer R.[amon] Soler, missat-
ger de la dita Ciutat en sa cort, no li plahia condescendre a la dita suppli-
catió, ans dava càrrech no solament al dit micer Ramon, ans encara als dits 
jurats e pròmens.[F. 294v] E lesta la dita letra reyal tantost lo dit Consell 
respòs e dix al dit noble governador que reebia aquella ab humil e deguda 
reverència e honor e que sobre les coses en aquella contengudes deliberaria 
e faria sa resposta major o pus larga. E encontinent lo dit noble governador 
partí·s d’aquí e se’n anà. E lo dit Consell hagué sobre les dites coses lonch 
raonament e plena deliberatió e concordantment tench per bé que la res-
posta lur, de la qual aquí mateix fo substancialment dita, fos ordenada e 
feta al senyor rey per letra humilment e diserta ordenada, la qual ordenatió, 
com feta seria, fos tornada en consell ans despatxament d’aquella. E que 
açò per resposta fos dit per los dits jurats de part del dit Consell al dit noble 
governador.

36-AMV. Manual de consells. A-20, f. 295v / 297r-297v.

València, 7 d’abril de 1396.
El Consell llegeix l’ordenació feta sobre la presó de Ramon Soler, i al 

mateix temps dóna ànims als seus missatgers en la Cort.

[F. 295v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die veneris, de 
mane,.VII. aprilis in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
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[F. 297r] Finalment, com en l’altre prop precedent Consell, axí com des-
sús appar, ést e fos deliberat que la resposta de part del dit consell faedora 
al senyor rey per lo fet del arrest del honrat micer Ramon Soler, fos feta ab 
letra, la qual se ordenàs humilment e diserta, tant com fer-se pogués e or-
denada, que ans despatxament d’aquella fos tornada al Consell e per aquell 
regoneguda; e la dita ordenatió fos feta a consell de jurats e de advocats, 
lo present Consell[F. 297v] ésser a si lesta la dita ordenatió per mi notari e 
scrivà lur dessús dit, spatxadament e apuntada, e axí fo fet. E corregits en 
aquella ordenatió alcuns vocables de concòrdia del dit Consell, fo per aquell 
manada espatxar e trametre segons la forma contenguda e registrada en 
libre de letres de la sala sots data e scriptió del present dia. Noresmenys vol-
gué e proveí lo dit Consell de part sua sia feta o tramesa una bona letra als 
missatgers de la dita Ciutat qui llà són, denotant bo e honest e legut esforç 
lur e del dit Consell, car per gràcia de Déu tals obres havien fetes e fahien 
sens coa de palla, que no·ls calia duptar o tembre de foch ans abrivadament 
podien axí fer denant la reyal faç e en tota plaça totes coses honestes e le-
gudes ab humilitat e deguda reverència del dit senyor parlan segons que·s 
pertany de feels vassalls de bon senyor. E axí fon feta e espatxada la prop 
dita letra als dits missatgers, segons appar per lo dit libre de letres.

37-AMV. Manual de consells. A-20, f. 297v / 298v-299r.

València, 17 d’abril de 1396.
El Consell de València acorda respondre al rei, que quan la vinguda del 

Sant Pare al regne d’Aragó siga efectiva, llavors resoldrà què deu fer la ciutat 
en la seua ajuda.

[F. 297v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº XCVIº die lune, de mane, 
XVIIª mensis Aprilis, in Civitate Valencie, fo appel·lat Consell…

[F. 298v] E vench al present Consell l’onrat mossèn Pere d’Arters, con-
seller del senyor rey e maestre racional de la sua cort, e proposà e dix que, 
com a.X. de març prop passat fossen venguts al Consell, qui ladonchs se 
celebrava, ell e l’onrat religiós maestre Francesch Eximénez, del orde dels 
frares menors, en loch del honrat mossèn Ramon de Soler, ladonchs e ara 
malalt, e en virtut de letra de creença del dit senyor haguessen explicat 
ladonchs al Consell la intenció del damunt dit senyor sobre la unitat de 
sancta ecclésia e sobre la venguda e estada del pare sant en terra del senyor 
rey, e sobre la ajuda per lo dit senyor demanada de sos feels sotsmeses per 
aquesta raó; lo Consell ladonchs se atturà acord de major resposta, la qual 
encara no havia dada. E per ço lo dit mossèn Pere d’Arters demanàs aquella 
al present Consell, lo dit Consell respòs que ara tantost finaria de la dita 
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resposta, de la qual ja altres vegades havia parlat. On, partit de la sala lo 
dit mossèn Pere, lo dit Consell tornà·a parlar d’aquest fet. E haüda plenària 
deliberació, concordantment acordà sa resposta per la forma contenguda en 
la següent cèdula, la qual aquí mateix fo ordenada e scrita e lesta al dit Con-
sell, e per ell approvada, sots tal forma: Sobre la ajuda de part del senyor rei, 
per mossèn Pere d’Arters demanada al Consell de la dita Ciutat de València, 
per lo fet de la venguda e stada del sant pare en la terra del dit senyor rei, lo 
dit Consell, haüd raonament e deliberació, concordantment volch e proveí 
ésser respost al dit mossèn Pere d’Arters de paraula que, al present, la Ciutat 
no faria alcuna ajuda per la dita raó, mas si·l fet aquell actualment venrà 
a perfectió, ladonchs la dita Ciutat deliberarà sobre ço que fer-hi deja en 
servici del[F. 299r] dit senyor. E que aquesta resposta fon dada de paraula, 
segons la volentat del dit Consell, al dit mossèn Pere d’Arters, enaprés, per 
los dits jurats.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 82-83].

38-AMV. Manual de consells. A-20, f. 299v / 300v.

València, 2 de maig de 1396.
Se parla en el Consell que Joan Desvall, “de casa del Senyor Rey”, està 

intrigant en la Cort contra els jurats, i havia vingut amb lletres del rei a sem-
brar divisions entre els jurats. Se diu que hom estiga alerta amb el que dirà, 
i que tot el que diga estiga d’acord a furs i privilegis.

[F. 299v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die martis, de ma-
ne,.II. madii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 300v] Ítem, com fos raonat en lo present consell que·n Johan dez Vall, 
de casa del senyor rey, de part del dit senyor a importunitat d’alcuns curials 
seus no benvolents d’aquesta Ciutat, era vengut ací ab letres secretes per 
sembrar divisions specialment entre los consellers del present Consell, e açò 
apparegués cosa escandalosa, no important honor ne utilitat al dit senyor 
ne a la sua corona e cosa pública, mas tant solament desviats de la enquesta 
per les Ciutats de Barchinona e de Valèntia e d’altres instada e supplicada 
contra los dits curials, lo present Consell, haüd sobre açò plen acord con-
cordantment volgué e proveí que·ls dits jurats e los advocats pensionats e 
síndich de la dita Ciutat e e tots altres d’aquella qui sentiment n’ajen, se 
prenguen bé esment de ço que farà e dirà lo dit en Johan dez Vall, e sobre 
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allò facen e fer facen axí denant lo noble mossèn lo governador com denant 
los justícies e qualsevol d’ells e en altra manera totes aquelles provisions 
legudes e honestes que fur e privilegis permeten. En tal manera que la honor 
de la reyal corona e la utilitat de la cosa pública hi sia conservada, e no·n 
sien sostenguts desafuraments ne torts contra furs e privilegis.

39-AMV. Claveria comuna. J-27, f. 31v.

València, 15 de maig de 1396.
Ordre dels jurats de València perquè siguen donats a Fr. Francesc Eixi-

menis 10 florins d’or.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Luís Dexarch, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data cinch liures e mija, per aquells.X. flo-
rins d’or, los quals de manament verbal nostre, de consell d’alcuns notables 
prohòmens e nós entrevinents e sabents realment liuràs al honrat e religiós 
maestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors, per a un àbit, en 
remuneració de grans e molts treballs e servicis que sosté e fa per la cosa 
pública de la ciutat dessús dita.

E retenits[lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tan solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga].

Fuit datum ut supra (Valentie, XVª die madii, anno a nativitate Domini 
M.CCC.XCVI).

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 72].

40-AMV. Claveria comuna. J-27, f. 38r.

València, 20 de maig de 1396.
Els jurats de València ordena pagar el preu del “Terç del Crestià” de fra 

Francesc Eiximenis, per a lligar-lo també amb una cadeneta en la cambra de 
l’escrivania de la sala del Consell, junt amb els altres volums de “Lo Cres-
tià”, perquè qualsevol ciutadà de València poguera llegir-lo.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Luís Dexarch, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].
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Pagats a·n Johan d’Albis, venedor de llibres, set libres e tres sòlidos 
per aquells.XIII. florins d’or los quals havem d’ell comprat e haüt un li-
bre appel·lat tercer volum del libre del Cristià, ordenat per l’onrat religiós 
maestre Francesch Eximénez, per ço que·l dit tercer volum haguéssem axí 
com havem e tenim encadenat en la post de la cambra de la scrivania de la 
sala, ensemps ab los altres volums del dit libre que allí són, perquè puxen 
ésser lests e studiats per cascuns a doctrina e bona instrucció sua. E cobrats 
d’ell lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín aquell tant 
solament la dita quantitat de la qual és reebuda e pocha per nostre scrivà 
vos serà presa en concepte de paga.

Datum ut supra (Valentie, XXª die madii, anno a nativitate Domini 
M.CCC.XCVI).

[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch. Documents per l’història 
de la cultura catalana mig-eval. V. I. Barcelona. IEC. 1908, p. 388].

41-AMV. Manual de consells. A-21, f. 6r / 8v.

València, 27 de maig de 1396.
Arriben notícies de la mort del rei Joan, i s’acorda seguir un funeral se-

gons les pautes que se seguiren per al funeral de Pere el Cerimoniós. Si en 
aquell funeral haguera Eiximenis pronunciat un sermó, en conseqüència, 
ara ho hauria d’haver fet també.

[F. 6r] En nom de la Sancta Trinitat, pare, fill e Spirit Sant, dissabte de 
matí, comptant.XXVIIº. dia del mes de maig en l’any de la nativitat de 
nostre Senyor.M.CCC.XCVI. en la Ciutat de Valèntia fo appel·lat Consell…

[F. 7r] E foren mostrades no sens gran desplaer segons apparia per los 
dits jurats al present Consell e a aquell letres de lur manament per mi, Ber-
thomeu de Vilalba, notari, scrivà lur dessús dit, unes letres als dits jurats, 
trameses per los nobles e honrats missatgers d’aquesta Ciutat, qui de part 
d’aquella eren anats a la cort reyal, e per los dits Jurats reebudes en lo dia 
prop passat, per les quals letres e en altra manera apparia e era cert que·l 
molt alt senyor e rey nostre, lo senyor en Johan d’Aragó e de Valèntia havia 
segons plagué a Déu finats sos dies ara pochs dies ha en les partides d’Am-
purdà. E tot lo dit Consell dolent-se axí com apparia, per sospirs, plors e 
gemechs de la mort de lur natural rey e senyor; e attenent segons fo raonat 
que·l mellor bé que·s podia fer a la ànima del dit senyor eren sufragis de 
misses, d’orations e d’almoynes; e axí mateix que a la Ciutat covenia mos-
trar senyal de dol e de desplaer de la mort de son natural rey e senyor, e que 
axí era acostumat en semblants cases; per tal lo dit Consell deliberadament 
e concordant volgué, ordenà e proveí ço e segons que·s segueix. És a saber, 
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que dicmenge prop vinent sia fet e celebrat solemne aniversari per la ànima 
del dit senyor rey. E per mils avenir ço, que expedient hi fos, lo dit Consell 
se féu mostrar e legir la ordenatió del aniversari fet en la dita Ciutat per la 
ànima del senyor rey en.P.[ere] de bona memòria pare del dit senyor rey en 
Johan, la qual ordenatió és largament notada e scrita en lo tercer libre de 
consells del temps de mi, dit notari e scrivà, sots lo.IXº. dia de jener, en l’any 
de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.LXXXVII. E aquella ordenatió les-
ta, entesa e apuntada, lo present Consell féu a aquella les corrections dejús 
contengudes, volent que d’aquella[F. 7v] e de les presents corrections sia feta 
o fos haüda per una nova ordenatió e que per temps e·n semblants cases se 
pogués trobar e mostrar.

Ço és, que sien vestits de sachs, és a saber, de sengles gramalles e de 
sengles capons de drap gros de marregues o de sayal tots los officials e con-
sellers de la dita Ciutat del any present, ab les quals gramalles e capons tots 
e cascun d’ells sien a la solemnitat del dit aniversari. E feta aquella, cascú 
dó la sua gramalla e capó per amor de Déu e per la ànima del dit senyor 
rey a pobres segons sa bona coneguda. E a remoure dupte e altercació qui 
o quals seran enteses o compreses en o sots lo nom de officials, declara lo 
present consell que sien aquests tan solament: Ço és justícies.III., jurats.
VI., lo mostaçaf e son lochtinent, advocats pensionats.IIII., clavaris.II., ad-
ministradors de les impositions.II., assessors de.II. justícies.II., lo racional e 
son lochtinent, lo síndich e lo sotsíndich, l’escrivà de la sala e son ajudant 
notari, lo lochtinent de justícia en criminal, lo guardià del vi, lo guardià del 
almodí, lo procurador dels miserables, los.II. verguers dels jurats e un mis-
satge dels administradors de les impositions e lo carceller. E ultra aquests 
sien vestits del dit drap sis satges qui contínuament vajen ab lo justícia en 
criminal. E no altres.

Los ciris d’aquest aniversari sien.cccc. tant solament.
La offerta de.XX. florins e l’àls tocant tal offerta sia segons de l’altra 

primera ací mellorat en aquest, que aquesta offerta sia feta per mans de.I. 
noble hom e de un cavaller, e de dos honrats ciutadans.

Los draps d’or sien quatre segons los de l’altra ordenatió, açò mudat en 
la present, que·l quart drap d’aquests.IIII. fets los senyals sia dat a la ecclésia 
de sent Vicent, singular martre nostre.

La caritat present sia de sis mília sòlidos, distribuïdors segons la primera 
ordenatió[F. 8r] en quant basten, açò ara declarat que a cascú pobre vergon-
yant sien dats tres diners.

Aprés que·l dit aniversari serà fet, sien vestits de drap negre de valor o de 
cost tro en.X. libres la peça de sengles gramalles e capons, los justícies.III., 
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los jurats.VI., lo mostaçaf e lo síndich de la dita Ciutat. E que d’altre drap 
negre de pus sotil sort sien vestits los verguers.

Finalment, com als jurats e als pròmens d’aquesta Ciutat fossen estades 
trameses e huy liurades dues letres, una de la senyora duquessa de Munt-
blanch, muller del senyor infant en Martí, frare del dit senyor Rey en Johan, 
en altra manera novellament nomenada en la dita letra reyna; e altra dels 
consellers e Consell de la Ciutat de Barchinona; e lo present Consell sobre 
açò e sobre la forma del rescriure lo present Consell raonablement duptàs, 
no sabent si la senyora reyna dona Yolant, muller del dit senyor rey en Jo-
han romania prenys o no, per tal deliberadament e concordant proveí que 
la resposta a les dites dues letres faedora fos al·longada o dilatada tro a tant 
que fos haüda certificatió e resposta de les letres d’aquesta matèria per los 
dits jurats cuytadament trameses als missatgers sobredits. Noresmenys lo 
dit Consell proveí e manà ésser e publicada tantost la crida següent.

Ara ojats què·us fan saber e manen los honrats justícies, jurats e pròmens 
de la ciutat de Valèntia: Que no sia alcuna pesona stranya o provada de 
qualsevol ley e·stament o conditió sia, en la dita ciutat o terme d’aquella, 
que gos o presumesca per raó de noces, d’esposalles, de covit ne per altra 
qualsevol raó sonar o fer sonar estruments d’alcuna natura, ne fer o demos-
trar altra manera de plaer o d’alegria forana, mas tant solament dol e des-
plaer per la mort del molt alt e victoriós rey e senyor nostre lo senyor[F. 8v] 
rey en Johan, a qui nostre senyor Déu per sa mercè dó la glòria sua sancta. E 
sàpien que qui contrafarà, serà pres encontinent, e punit e castigat greument 
en persona e en béns, a coneguda dels dits justícies, jurats e pròmens.

Encara fan saber e manen que encontinent les corts e tots los obradors 
dels notaris sien e estien tancats, e alcú no gos o presumesca tenir aquells 
uberts ne proceir en alcuns actes públichs, sots pena de XX sòlidos paga-
dors per cascun e per cascuna vegada contrafaent.

Les quals ordinacions los dits justícies, jurats e pròmens manen ésser 
conegudes e observades tro a tant que sien per ells revocades.

Enaprés en hora de vespres de aquell mateix dissabte prop dit, N’Anthoni 
Artús, crida públich del Consell de la dita Ciutat dix e relatió féu que ell 
en lo present dia e hora, a so de trompetes, de nafil, e de tabals, ab sos 
companyons, havia feta e publicada la crida dessús inserta per les places e 
cantonades de la dita Ciutat, en semblant acostumades.

42-AMV. Manual de consells. A-21, f. 19r / 20v-21r.

València, 19 de juny de 1396.
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El Consell de València anima els missatgers que havien estats presos en 
Barcelona (entre ells Ramon Soler), a lluitar contra els curials i la gent que 
els ha difamats, i a defensar la veritat i la cosa pública.

[F. 19r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº. die lune, de mane.
XIXº. mensis junii. in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 20v] Ítem, jassia per altre prop precedent consell fos promesa indemp-
nitat als nobles e honrats missatgers de la dita Ciutat allí e dejús nomenats 
de o sobre les promissions e obligations per ells e per missatgers de Barchi-
nona e altres fetes de guardar de dan al noble Mossén Bernat de Vilade-
may, verguer de Gerona, per raó de la presó per tots ells requesta ésser feta 
d’alcuns consellers e curials del senyor rey en Johan, de bona memòria, e de 
la reyna dona Violant, muller sua, segons és pus largament notat en lo dit 
altre consell dessús en lo present libre; emperò, com en lo present consell 
per los honrats Micer Bernat Anglès e en Pere de Solanes, ciutadans de la 
dita Ciutat, e dos dels dits missatgers qui de part dels altres comissatgers 
lurs dejús scrits que llà romanen, eren stats pochs dies ha trameses e venguts 
a la present Ciutat per affers de lur missatgeria e se’n deuen prestament 
tornar, fos estat proposat que la dita promissió de indempnitat no bastava 
o no cumplia a ells e a lurs companyons, ans s’i requeria més avant, ço és, 
que com los demés dels dits[F. 21r] consellers e curials fossen grans barons 
e notables persones, es dixés que en secret havien cominat de carvenir o 
venjar per si o per sos parents e amichs lur injúria, que ells affermaven de 
la dita presó e del procés qui contra aquells se fa en les persones dels dits 
missatgers; e fos vist que d’aquesta rahó ells no estaven bé; e que de fer lo 
manament del consell ells, segons dehien, no devien reportar tal guardó ne 
tal paga. E per com los dits micer Bernat e en Pere, per si e per lurs com-
panyons demanassen al present Consell que·y proveís degudament, lo dit 
Consell, haüd sobre açò parlament e acord, attenent segons allí fon raonat 
que·ls dits affers no eren propis dels dits missatgers, ne d’alcú d’aquells, mas 
eren propis de la cosa pública d’aquesta Ciutat e de les altres que la dita pre-
só o procés requerien e instaven, hoc encara, de tota la terra del senyor rey, 
per les males obres de que·ls dits consellers e curials segons comuna dita són 
difamats; e que com que·ls dits missatgers d’aquesta Ciutat hi han request, 
e dit, e fet, han fet per manament e manaments del consell d’aquesta Ciutat, 
e no sia raó que d’aquén ne reportassen dan ne càrrech, per tal e allò, lo 
present Consell, haüd sobre açò acord e plena deliberació, concordantment 
respòs e dix als dits dos missatgers presents per si e per lurs companyons 
que llà són romases, ço és, los nobles e honrats mossèn Pere de Vilaragut, 
mossèn Johan de Quintavall, en Bernat Abelló, micer Ramon Soler, en Ni-
colau de Valldaura e Micer Pere Català, habitadors o ciutadans de la dita 
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Ciutat, jassia absents, en poder de mi, dit e dejús scrit notari, axí com a 
pública persona, que ells o alscuns o alcun d’ells, per menaces ne per altra 
cosa, no s’estiguen de instar e perseguir ensemps ab los altres valentment e 
justa, ço que començat han, en o sobre los dits affers, com esguarden servi-
ci de Déu e de la reyal corona, e de tota la cosa pública dessús dita. Car a 
major cautela e seguretat dels dits missatgers e de cascun d’ells, lo present 
consell, a bona fe, promet a·aquells e cascun d’ells emparar e defendre de 
dret e de fet legudament contra los dessús dits consellers e curials, e parents 
e amichs lurs adversants o assajants adversar o noure ara o en esdevenidor 
a ells, dits missatgers, e a qualsevol d’ells per aquesta raó, induint lo present 
consell als dits missatgers presents e absents per açò e en altra manera a la 
persecució de les dites coses començades justament e valent, segons és dit, 
tro a bona perfecció d’aquelles, a servici de Déu e de la corona reyal, e bé 
de tota la cosa pública.

43-AMV. Manual de consells. A-21, f. 34r / 36v-37v.

València, 22 de juliol de 1396.
Se sap a València que la dona del rei Joan no estava embarassada i se 

proclama, amb exaltació, el rei Martí com a nou rei.

[F. 34r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die sabbati, de ma-
ne,.XXIIº. mensis julii in Civitate Valentie, fo appel·lat Consell…

[F. 36v] E com durant encara la celebratió del present consell foren per 
special e cuytat correu portades novelles letres dels missatgers d’aquesta 
Ciutat qui són a Barcelona, les dues letres foren encontinent ubertes e 
lestes[F. 37r] al present consell. E com per aquelles clarament apparegués e 
fos cert la senyora reyna dona Violant, muller relicta del senyor rey en Jo-
han, de bona memòria, no ésser prenys, lo present Consell deliberadament 
e concordant volch e proveí ésser feta huy a les vespres la solemnitat con-
tenguda en la crida dejús inserta, la qual demanà e féu ordenar e publicar 
sots la forma següent.

A laor e glòria de nostre Senyor Déu e de la Verge nostra dona Sancta 
Maria, mare sua e de tota la cort celestial, e a exalçament de la molt alta 
casa e Corona d’Aragó. Ara ojats què·us fan saber tots los honrats justícies, 
jurats e pròmens consellers de la Ciutat de Valèntia, que com alcuns dies ha 
sabut ab gran desplaer e dolor de cor lo cas orrible de la mort del molt alt 
senyor rey en Johan, rey e senyor nostre natural, de loable memòria, tan-
tost ells entenguessen e realment fessen appell, e assenyalada solemnitat de 
aniversari e d’altres piadoses obres en refrigeri de la ànima del dit senyor, 
la qual nostre Senyor Déu per sa pietat allogue en la glòria de paradís ab 
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sos elets amen; e ara, per veres e madures e legítimes informacions sia cert 
a ells del dit senyor rey en Johan no ésser romàs alcun fill mascle; e huy 
la senyora reyna dona Violant del dit senyor rey relicta no ésser prenys; e 
per consegüent tots los regnes e terres de la casa e Corona d’Aragó ésser e 
pertànyer de e al molt alt e molt excel·lent senyor lo senyor rey en Martí, 
per gràcia de Déu frare del dit senyor rey en Johan, los quals solament e no 
pus fills mascles romangueren del molt alt senyor rey en.P.[ere], pare lur de 
bona memòria; e per ço lo Consell general de la dita Ciutat, ab gran delibe-
ració e concòrdia hajen regonegut, atorgat e tengut, e hajen e regoneguen, 
e tenguen purament e legítima per dret e legítim e vertader rey e senyor 
natural nostre lo dit senyor rey en Martí. E per aquesta raó, en senyal de 
regonexença de senyoria, ab la sua reyal bandera entengueren a manera 
de processó adés hora de vespres, anar de la sala tro a la Seu e de la Seu 
tro a la ecclésia del benaventurat Senyor Sent Jordi, e tornar en la[F. 37v] 
dita sala. Per tal los dits honrats Justícies e pròmens ab la present pública 
crida intimen e notifiquen generalment a tots les dites coses. E amonesten e 
preguen axí a nobles e cavallers, com a ciutadans e menestrals e altres de la 
dita Ciutat que a la dita hora sien a la sala o en la plaça d’aquella ab belles 
e solemnes vestidures per acompanyar la dita bandera e retre laors e gràcies 
a nostre Senyor Déu e pregar per la salut e prosperitat e exalçament del dit 
senyor rey e de la sua cosa pública.

En aquest mateix dia, en hora de dinar, la dita crida de fet fo publicada e 
feta en la dita Ciutat en les places e cantonades d’aquella acostumades per 
N’Anthoni Artús, crida públich del dit Consell, ab sos companyons, a so de 
trompetes, nafil e tabals, segons relatió per ell poch aprés feta a mi, notari 
e scrivà dessús dit.

44-AMV. Manual de consells. A-21, f. 46r / 47r.

València, 16 de setembre de 1396.
Se sap que la reina ha proveït a favor dels cortesans del rei Joan que ja 

havien estat denunciats per jurats de València i consellers de Barcelona, i se 
li demanen explicacions sobre això.

[F. 46r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die sabbati, de ma-
ne,.XVIº. septembris in Civitate Valentie fo appel·lat consell…

[F. 47r] E com fos mostrada e lesta al present Consell una letra dels hon-
rats missatgers d’aquesta Ciutat qui són a Barchinona en cort de la senyora 
reyna, continent entre les altres coses que la dita senyora no per justícia, mas 
per expedient hauria fets o fetes fer alcuns proceïments en favor d’alcuns 
dels preses consellers e familiars del senyor rey en Johan, de bona memòria, 
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contra los quals a instigatió de les Ciutats de Barchinona e de Valèntia e 
altres se fa enquesta e procés, ço és, que sots capleutes o altres seguretats o 
maneres serien estats desliurats de la presó per expedient, e açò no paregués 
bo ne justs als dits instigadors, e sobre açò los dits missatgers consultassen 
per la dita letra al dit Consell; haüd sobre açò lonch raonament e plena deli-
beració, lo present Consell deliberadament e concordant volch e proveí que 
no contrastant que als dits missatgers, de alleujament del nombre d’alcuns 
d’ells, los hagués escrit en dies passats, romanguen e stien ara tots aquí per 
no denotar aflaquiment de la dita missatgeria, tro a tant que·ls sia scrit en 
contrari. E que baronívolment segons se pertany, perseguesquen ab los al-
tres ço que començat han per honor de la reyal corona e utilitat de la cosa 
pública. E que de tot açò los sia fet de part del dit Consell més avant de part 
d’aquell sia scrit a la senyora reyna esforçadament tan com cové o·s pertany 
e és legut de vasall a senyor, que per sa mercè li plàcia dar reveniment al dit 
fet per justícia, romogut expedient, en quant no conjuga a justícia. E que 
axí mateix ne sia scrit als honrats los consellers de Barchinona, e a mossèn 
Francesc d’Aranda, e a mossèn Diago de Cetina. E en aquestes letres los sia 
reduït a memòria e feta menció de les paraules contengudes en una letra del 
senyor rey, tramesa de Sicília, continent que si los dits preses delats han dret, 
que aquell los valle, e·n altra manera que no speren d’ell gràcia, mas justícia.

45-AMV. Manual de consells. A-21, f. 56v-58r.

València, 27 de novembre de 1396.
S’hi parla d’un “privilegi reial” relatiu a aquests missatgers de València, 

per a poder parlar amb el rei en el futur sobre els afers relatius a la mis-
satgeria. El Consell de València tramet altres encàrrecs als missatgers que 
estaven allà.

[F. 56v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die lune, de mane,.
XXVIIº. novembre in Civitate Valentie fo appel·lat consell…

[F. 57r] Lo qual consell, haüd lonch raonament e plenari acord sobre les 
coses dejús escrites, proveí ésser fetes e trameses de part sua a la senyora 
reyna e a son consell e als[F. 57v] Consellers de Barchinona, e als missatgers 
de Leyda que són a Barchinona e als missatgers de Valèntia qui són allí ma-
teix, letres per la forma contenguda e registrada en libre de letres de la Sala 
sots aquest dia.

Ítem, que sia fet e tramès als dits missatgers de Valèntia trellat del privile-
gi reyal parlant com missatgers d’aquesta Ciutat poden anar liberament a la 
presència de lur rey e senyor e parlar e instar per los affers de lur missatge-
ria. E axí mateix los sia fet e tramès trellat de la ordenatió e de les maneres 
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acostumades en aquest regne en temps passats de levar e collir profertes e 
subsidis que·s facen al senyor rey, specialment per guerres.

Ítem que en la letra trametedora als dits missatgers d’aquesta Ciutat, 
segons és dit, hoc e en lur memorial secret sia feta expressa e special menció 
que·ls honrats micer Ramon Soler e en P.[ere] de Solanes, qui són.II. dels 
dits missatgers, per alcuna manera no s’ic partesquen ne desemparen lur 
missatgeria, ans perseveren en aquella, no contrastant que del contrari, los 
sia estat fet manament penal per la senyora reyna, del qual sia demanada 
e obtenguda revocatió, com sia contra lo privilegi dessús tocat, e en altra 
manera contra fur e dret. Ítem en aquell mateix memorial sia feta menció 
al honrat mossèn Johan de Quintavall, qui és un dels missatgers, que com 
ell haja scrit hi voler servir en armes al senyor rey en la present guerra del 
comte de Foix, que si per ventura ell volrà partir-se de sa missatgeria e anar 
de Barchinona a les fronteres de la dita guerra, o venir-se ací per arrear-se 
d’armes e de cavalcadures e per endreçar sos affers, que açò faça e fer pu-
xa, segons mils li plaurà. Però sia scrit e feta menció que com la Ciutat per 
alcunes raons que li seran explicades ací haja obs e necessari l’onrat micer 
Bernat Anglès, altre dels dits missatgers, que se’n torn e se’n venga encon-
tinent, majorment car l’onrat micer Francesc Tallat, qui per affers dels hò-
mens del maestrat de Montesa e a lur despesa deu ara pri[F. 58r] merament 
anar a cort de la dita senyora reyna com a missatger e en nom de missatger 
d’aquesta Ciutat. Estant llà porà servir als uns e als altres, ço és, principal-
ment als de sa missatgeria dels dits hòmens, e sens dan e torbació d’aquells 
als affers de la dita Ciutat ensemps ab los missatgers altres d’aquella. E 
volch e proveí e manà lo present consell que de part sua sien fetes per al 
dit micer Francesch Tallat letres de creença a la dita senyora reyna e als 
dits altres missatgers, de manera que·l hajen per companyó lur. E promès 
e atorgà lo present consell al dit micer Francesc Tallat present e acceptant 
de remunerar aquell raonablement dels treballs per ell sostenidors durant 
sa missatgeria en los affers de la dita Ciutat e senyaladament en los affers 
tocants la Vall de Xelva, en los quals ell sab molt de fet e de dret.

46-AMV. Manual de consells. A-21, f. 58v / 59v.

València, 22 de desembre de 1396.
El Consell de València acorda que siguen donats 20 florins d’or a Fr. 

Francesc Eiximenis per a un hàbit.

[F. 58v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº XCVIº, die veneris, de mane, 
XXIIª mensis decembris, fo appel·lat Consell…
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[F. 59v] E ans de les eleccions dejús escrites, lo present Consell delibe-
radament e concordant atorgà e manà, per los molts servicis e bones obres 
que·l honrat e religiós maestre Francesch Eximénez del orde dels frares me-
nors, conventual d’aquesta ciutat, ha fetes e contínuament fa a la cosa pú-
blica d’aquella, que li sien dats de la peccúnia comuna de la dita ciutat, per 
lo clavari d’aquella, vint florins d’or, per a un àbit.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 72-73].

47-AMV. Manual de consells. A-21, f. 70r / 72v-73v.

València, 23 de gener de 1397.
Alguns dels curials presos a Barcelona per demanda dels jurats de Valèn-

cia i dels consellers de Barcelona, demanen mercè als jurats i Consell de Va-
lència, car són naturals de València, i el Consell de València determina que, 
com això no sols concerneix València, ans Barcelona i altres ciutats també, 
ells no poden dictaminar res. Al final determinen que treballaran en aportar 
testimonis, i dictaminen els seus honoraris i els dels lletrats que aportaran.

[F. 70r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIIº. die martis de mane.
XXIIIº. januarii in Civitate Valentie fo appel·lat consell…

[F. 72v] Ítem, com segons en altres consells dessús en lo present libre 
notats és contengut, poch aprés mort del senyor rey en Johan de bona me-
mòria, alcuns consellers e curials d’aquell e de la senyora reyna dona Vio-
lant, muller sua relicta fossen estats preses e denunciats per lo procurador 
special a instigatió de missatgers d’aquesta Ciutat e de Barchinona e d’altres 
qui ladonchs, al temps de la mort del dit senyor rey eren en les partides de 
Gerona, on aquell morí; e enaprés contra los dits consellers e curials fos 
proceït, estants preses huy en dia al Castellnou e altres partides de la Ciutat 
de Barchinona; e ara al present fos estat pregat per part d’alcuns dels dits 
denunciats e preses qui són naturals e domiciliats d’aquesta Ciutat e de son 
Regne, que li plagués voler o consentir o dar loch que·ls dits preses domi-
ciliats d’aquesta Ciutat e Regne, sots ydònees capleutes o altres seguretats 
covinents fossen gitats o almenys mudats d’aquella presó, al·legants los dits 
pregadors alcunes raons per les quals açò lo dit Consell devia voler; e senya-
ladament per tal car no era perjudici de neguna part sobre los mèrits del fet 
o fets principals, los quals axí ab açò com sens açò podien ésser plenament 
discutits, e feta justícia a cascuna part; ítem, per tal car ja la dita presó 
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havia molt e massa durat, més que no covenia a la condició notable de les 
dites preses, ne a la qualitat de les coses contra aquelles proposades, de les 
quals o de lur inocència ells per gràcia de Déu estaven bé, segons ja en part 
mostraven les actes dels processes d’aquesta raó e·s mostraria mils per la fi 
d’aquells Déu ajudant, o semblants paraules en acabament; sobre les quals 
coses lo present Consell,[F. 73r] partits de la sala d’aquell los dits prega-
dors, hagué lonch raonament e plena deliberatió, exigits en singular los vots 
de cascú de tots los del dit Consell de paraula. Finalment, attenent segons 
allí fo raonat que contra la instància de la dita presó e la instigació dessús 
dits foren e són fetes no per sola aquesta Ciutat de Valèntia o missatgers 
d’aquella, mas d’ella e de la Ciutat de Barchinona e d’altres de Cathalunya; 
e que·ls procés o processes d’aquesta raó són estats moguts e menats e·s 
menen de present en la Ciutat de Barchinona, en la qual per aquesta raó ha 
alcun temps a ençà solemnes missatgers d’aquesta Ciutat; e que per conse-
güent plevir-se lo present consell per si o soles de ço que demanat és dessús 
li poria ésser notat a prescriptió o a flaquea o a altre mal estar, majorment 
sens costuma e consell de sos missatgers qui tenen entre mans e saben mils 
los dits affers. Per tal lo dit Consell concordantment tench per bé no donar 
loch ne consentiment a les dites pregàries de present, mas remetre lo fet del 
dit gitament o mudament de presó a justícia. E que d’aquesta intenció del 
consell fossen certificats los dits missatgers per letra, si los dits pregadors 
volran aquella.[…]

[F. 73v] Finalment lo dit present consell deliberadament e concordant 
atorgà e proveí que·ls dits jurats per aquella pus covinent manera que po-
ran, tracten e s’avinguen ab los savis e notaris qui han cabut e treballat en 
la recepció dels testimonis produïts en aquesta Ciutat e en son Regne, sobre 
los capítols o articles posats contra alcuns consellers e curials o familiars del 
senyor rey en Johan, de bona memòria e de la senyora reyna dona Yolant, 
muller sua relicta, en lo procés o enquesta que contra aquells se fa per la 
cort reyal en Barchinona, e axí mateix ab lo porter produent o instador de 
la receptió dels dits testimonis, de o sobre accorriment o préstech a ells e 
a cascú d’ells faedor, en paga prorrata de lurs salaris. E que allò aytal se-
gons los dits jurats avendran e manaran sia bestret per lo clavari de la dita 
Ciutat de la peccúnia comuna d’aquella; recobrador enaprés de béns que·s 
pertanyia. Més avant volgué e proveí lo dit Consell que·l procés en temps 
passat fet en poder del discret en Jacme Ros, notari d’aquesta Ciutat con-
tra consellers e curials del dit senyor Rey en Johan, ladonchs vivent, e les 
attestations dels testimonis d’aquén reebuts per lo dit Jacme Ros, o còpia 
d’aquells, sien trameses a la dita cort reyal, com axí ho hajen demanat los 
missatgers d’aquesta Ciutat qui llà són.
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48-AMV. Manual de consells. A-21, f. 75v / 76r-76v.

València, 9 de febrer de 1397.
En el procés contra els curials de Joan I, els consellers de Barcelona ofe-

reixen col·laboració, cosa que els jurats i Consell de València agraeixen. En 
vista de la desagradable experiència viscuda, el Consell de València estudia 
com fer que en el futur els missatgers tinguen major seguretat i indemnitat.

[F. 75v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIIº., die veneris, de ma-
ne,.IXº. mensis februarii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 76r] E com als jurats primerament e puys al present consell fossen 
liurades e lestes letres dels honrats consellers de la Ciutat de Barchinona 
e dels nobles e honrats missatgers d’aquesta Ciutat de Valèntia, qui són a 
Barchinona en la cort reyal per la instigatió del procés que·ls dits missatgers 
e los de Barchinona e d’altres Ciutats de Cathalunya fan contra alcuns con-
sellers e curials del senyor rey en Johan, de bona memòria, e de la senyora 
reyna dona Violant, muller sua relicta, segons que dessús en altres lochs del 
present libre és d’açò feta mentió, continents entre les altres coses les dites 
letres alcunes occasions allí cercades o mogudes als dits missatgers d’ací 
per alcuns parents e amichs dels dits consellers e curials, continents encara 
bona proferta d’emparament a ells e a aquesta Ciutat feta per los de Bar-
chinona; lo present consell, haüd sobre açò lonch raonament e plen acord 
concordantment volch e proveí que encontinent de part sua sia referit als 
dits honrats consellers de Barchinona, retent-los grans e moltes gràcies de 
lur bona obra e de lur bona proferta, e pregant-los de continuació d’aquella, 
e recomanant-los encara los dits missatgers. E axí mateix que a aquells sia 
feta altra letra inductiva de fer bé e sàviament lurs affers, e que·ls sia tramès 
trel[F. 76v] lat de la dita letra dels consellers de Barchinona e de sa respon-
siva. E axí fo fet e complit tot segons appar per libre de letres de la Sala.

[…] E com alcuns tornassen encara·a parlar del fet dels dits missatgers 
qui són a Barchinona, deints que ço que dessús era sobre lur fet per lo pre-
sent Consell proveït no bastava o no complia a lur seguretat o indempnitat, 
e que més àls s’i requeria fer, o semblants paraules en substància, lo pre-
sent Consell, deliberadament e concordant volch e proveí que·ls dits jurats 
encontinent e sens triga appel·len e hajen los advocats pensionats e altres 
de què·ls serà vist, axí juristes com ciutadans. E que en cambra examinen, 
vejen e diguen ço que sobre aquest material, la Ciutat de dret o de fur e de 
expedient la Ciutat hi pot fer, e que axí sia fet e complit de manera que·y 
sia guardada la honor e bé de la dita Ciutat, e seguretat e indempnitat dels 
dits missatgers.
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49-AMV. Manual de consells. A-21, f. 113v / 114v-115r.

València, 30 de juny de 1397.
El noble Gilabert de Centelles demana als jurats i Consell de València 

intercessió per alguns imputats en el procés contra els curials de Joan I. El 
Consell determina que escriurà al rei sobre això.

[F. 113v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die sabbati, de 
mane, ultima mensis junii in Civuitate Valentie fo appel·lat consell…

[F. 114v] Ítem, com fossen recitades e encara mostrades al present consell 
per letres, alcunes paraules en cort del senyor rey en la Ciutat de Barchino-
na dites per lo noble mossèn Gilabert de Centelles als missatgers d’aquesta 
Ciutat qui llà són, les quals paraules eren vistes tocar comminations o sus-
pitions de comminations als dits missatgers de part del dit noble o d’altres 
parents e amichs d’alcuns consellers e curials del senyor rey en Johan de bo-
na memòria, delats d’alcuns crims per raó de la instigatió que dels processes 
d’aquesta raó és feta per los dits missatgers e per consellers o deputats a 
açò per Barchinona e per altres ciutats de Cathalunya segons que dessús en 
diverses lochs del present libre n’és feta menció; lo present Consell, haüd 
sobre açò raonament e deliberatió concordantment volgué e proveí que 
d’aquesta raó de part sua[F. 115r] fos escrit humilment al senyor rey, expri-
mint emperò tant com se cové de vasall a senyor que la Ciutat havia senti-
ment d’aquesta cosa. Encara volgué e proveí lo dit Consell que d’aquestes 
paraules matexes e de ço que esdevench e fo fet assaig o continent d’assaig 
en la persona del honrat P.[ere] de Solanes, un dels dits missatgers, tornant 
ací de la dita cort, sia scrit de part del dit Consell al dit noble mossèn Gila-
bert, e encara al noble mossèn N’Olfo de Pròxida, cosí germà seu, queacom 
asprament per denotar que la Ciutat se’n sent e se’n sentiria més si en tals 
coses perseveraven. E que de tot açò sia fet scrit e feta menció als dits mis-
satgers de part del dit consell. E axí foren fetes e spatxades totes les dites 
letres enaprés segons pot apparer per libre de letres de la sala.

50-AMV. Manual de consells. A-21, f. 126r / 127r-127v.

València, 14 d’agost de 1397.
Els jurats i Consell de València es queixen de que, primer la reina, i des-

prés el rei no han castigats com deurien els curials de Joan I contra els quals 
hi havia un procés pendent. Decideixen enviar cartes al rei, als missatgers 
en la Cort i als consellers de Barcelona perquè aquests curials reben el càs-
tig que mereixen. Seria això a més un indici de la feblesa de caràcter del rei 
Martí.
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[F. 126r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIº., die martis, de 
mane, vigilia beate Marie et.XIIIIº. mensis augusti in Civitate Valentie fo 
appel·lat Consell…

[F. 127r] Ítem fo haüd lonch raonament en lo present consell de la stada 
que·ls missatgers d’aquesta Ciutat han feta en cort del senyor rey a Barchi-
nona specialment per la instigatió ensemps ab altres del procés fet contra 
alcuns consellers e curials del senyor rey en Johan de bona memòria e de 
la senyora reyna dona Violant, muller sua relicta, delats de diverses crims 
e mals, maravellant-se alcuns e molts del present consell com o per què és 
açò, que jassia fos notori e cert de diverses crims e malvestats d’alcuns dels 
dits delats, emperò la senyora reyna, muller e lochtinent del senyor rey ara 
regnant, dementre que ell fo en Sicília, ne encara lo prop dit senyor, depuys 
que és vengut de Sicília, no·y havien feta deguna executió corporal a cor-
rectió dels delats e exemple e càstich d’altres mijançant justícia, ans lo dit 
senyor n’avia sostengudes e fetes alcunes compositions peccuniàries a profit 
de sa tresoreria, no curant d’esmena alcuna de les despeses excessives fetes 
per aquesta e per les altres ciutats en la dita instigatió, e·s duptava hom que 
d’ací avant lo dit senyor no fes semblants compositions en los altres delats, 
no curant de les dites despeses ne dels treballs ne de la utilitat de la terra e 
que despendre-hi pus avant seria perditió. Per què·l present consell delibe-
radament e concordant volgué e proveí que de part sua sien fetes.III. letres. 
Una al senyor rey e altra als de Barchinona, continents amdues creença per 
als dits seus missatgers. E altra als dits missatgers, explicativa de ço que dit 
és, pus estesament e pus larga. E que ells, en virtut de les dites creences ho 
expliquen primerament als honrats los consellers de Barchinona e senten e 
sàpien d’ells si·ls par bo o expedient ço que dit és. E que sobre allò o sobre 
àls que sia vist a la saviea de tots ells consellers e missatgers, concorden 
ensemps de manera que tots ells partesquen bé concordats d’una cosa o 
d’altra en tota matèria. Segonament ço e segons que concordaran expliquen 
tots al dit senyor, supplican-li de o per ço que concor[F. 127v] dat hauran 
e que sia mercè donar licència als dits missatgers de lur partença e tornada 
ací segons la dita concòrdia, no contrastant que·l dit senyor no partís de 
Barchinona o de ses encontrades, car dupte és que no·s tarde sa partença e 
que·l dit Senyor no vulla endreçar allí qualsque altres affers seus. Enadín en 
la fi de la letra dels dits missatgers que al cas de lur partença, si alcú o alcuns 
d’ells per los affers del maestrat de Montesa volran romandre o atturar en 
cort, que ho facen a la beneyta hora, sens tot cost emperò de la Ciutat.

51-AMV. Manual de consells. A-21, f. 135r-136v.

València, 15 de setembre de 1397.
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El Consell General de València acorda que siguen examinats els Capítols 
de l’Armada contra els moros de Barberia i que les conclusions se reporten 
al Consell.

[F. 135r] Anno a nativitate Domini Mº.CCCº.XCº.VIIº., die sabbati, de 
mane, XVº mensis septembris in civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 136r] E com fossen venguts al present Consell lo noble Ramon Boïl, 
governador d’aquest regne, e alcuns altres axí nobles hòmens e cavallers e 
generoses, com honrats ciutadans, proposaren e dixeren al dit Consell, tals 
o semblants paraules en acabament, que la saviea del Consell sabia, quants 
e quals dans, ontes e vituperis eren stats dats e fets, e·s daven, e·s fahien so-
vén e quasi a tots dies per fustes armades de moros de Barberia a cristians, 
specialment d’aquest regne e de ses marítimes. E senyaladament, pochs dies 
ha que havien, de nit, esvaït e barrejat lo loch de Torreblancha d’aquest 
regne, e preses e cativades e menades les persones del dit loch, e lo mellor 
moble d’aquell e se’n ho havien tot portat. E pus assenyaladament ço, que 
ab dolor de cor se devia dir e oir, havien esvaïda e barrejada la església del 
dit loch e d’aquella havien presa e treta la custòdia d’argent ab alcunes for-
mes e hòsties del sagrat e preciós cos de Jhesucrist, e les se’n havien portades 
en lur terra, en la qual tractaven aquelles ontosament e leja en vituperi e 
minva, quant és en ells, de cristians. On, los dits nobles, cavallers, generoses 
e ciutadans, dolents-se molt d’aquesta cosa, axí com se’n devia dolre, segons 
dixeren, cascun feel cristià, havien acordat per lo servici de nostre senyor 
Déu, e del senyor Rey e per la honor de cristianisme e specialment d’aquesta 
Ciutat e Regne, on les dites coses són esdevengudes e fetes, armar alcunes 
galees e galiotes contra los dits infels a càstich e punició lur, e a venjança de 
cristians. E principalment a recobrar, si fer-se póra, les dites formes. A les 
quals coses se devien, segons dixeren, despertar e levar tots bons cristians, 
e en special lo dit Consell, qui en aquest armament devia metre gran part, 
al menys, per tal com los dits proposants singulars hi volien po[F. 136v] 
sar preu del lur en singular. E açò eren apparellats de complir, si al Consell 
plahia fer e gran ajuda e esforç, e no en altra manera, com sens açò, alcun 
bon armament no poria venir a perfectió. En altra manera invocaven lo 
testimoni de Déu e d’òmens que no romania per ells o semblants paraules 
en substància. E noresmenys, mostraren a ull al dit Consell un memorial a 
manera de capítols sumàriament, segons dixeren, ordenats d’aquesta raó. 
E lo dit Consell, enteses, segons apparia, les dites coses e haüd raonament 
sobre aquelles, dix e respòs als dits proposants, que regoneguts e examinats 
los dits capítols, e haüda deliberació sobre les coses allí contengudes e sobre 
aquest fet, hi faria o·ls respondria ço, e segons que Déu los administraria. 
E de present volgué e proveí lo dit Consell, que·ls dits jurats e los advocats 
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pensionats e.XII. prohòmens dels dits consellers, per los dits jurats elegi-
dors, ço és,.III. de cascuna mà, regoneguen e examinen los dits capítols, e 
sobre aquells, tracten sens total finança ab los dits proposants, e·n facen 
relació al Consell perquè hi puxa mils deliberar e proveir.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 3].

52-AMV. Manual de consells. A-21, f. 140r-141r.

València, 20 de setembre de 1397.
El Consell General de València aprova els Capítols concordats entre les 

persones designades per part del Consell i alguns particulars, armadors de 
galeres.

[F. 140r] Anno a nativitate Domini M.º CCC.º XC.º VII.º, die jovis, de 
mane, XXº septembris, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 140v] Al qual Consell proposaren los dits jurats, que ells e los per 
ells elets, segon lo voler del Consell celebrat a.XV. dies del present mes, en-
semps ab los advocats pensionats de la dita ciutat, havien entès e treballat 
en regonèxer e examinar los capítols, los quals en lo dit altre consell són 
mencionats, çó és, fets per alcuns volents armar contra los enemichs de la 
fe. E sobre les coses en los dits capítols contengudes, e en altra manera sobre 
aquest fet havien molt raonat e tractat ab los dits armadors o volents armar. 
E finalment ab la gràcia de Déu havien sobre allò concordat si plauria al 
present Consell, lo qual, ans e primerament féu legir a si los dits capítols, 
e aquells de mot a mot foren lests e publicats altament e intel·ligible al dit 
Consell, per mi, notari e scrivà lur damunt dit. E lo dit Consell, delibera-
dament e concordant dix, que havia per acceptables[F. 141r] e per plaents 
totes e sengles coses en los dits capítols contengudes. E volgué e proveí 
que axí per a empraments com per indulgències e en altres maneres fossen 
applicats tots profits que fer-se poguessen a la dita armada. És cert, que·ls 
dits capítols foren enaprés loats, autoritzats e fermats per lo senyor Rey ab 
carta sua, enaprés estojada dins l’archiu de la sala.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 4-5].

53-AMV. Manual de consells. A-21, f. 167v-169r.

València, 23 de gener de 1398.
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El Consell General de València acorda que l’armada se duga avant, en-
cara que Barcelona no arme, i que siguen convidades a armar altres ciutats 
del Regne de València.

[F. 167v] Anno a nativitate Domini Mº.CCCº.XCº.VIIIº. die mercurii, 
de mane, XXIIIª. mensis januarii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 168v] Vengut al present Consell mossèn Johan Gascó, qui de part 
d’aquesta ciutat era stat tramès al senyor rey per lo fet de l’armada, mostrà 
e realment liurà al dit Consell la carta reyal de la confermatió dels capítols 
concordats e fermats entre la Ciutat e certs armadors en la dita armada e 
per raó d’aquella, segons que dessús en lo present libre és contengut. Liurà, 
semblantment, les letres e provisions reyals per lo dit mossèn Johan sobre 
açò obtengudes. E tots aquells e totes aquelles lests e lestes al present Con-
sell mot a mot, lo dit Consell ho acceptà tot, loant la sàvia diligència del dit 
missatger e retén-li acció de gràcies.

E com alguns del dit Consell posassen en dupte si altres ciutats armarien 
o no, senyaladament Barchinona, per alcuns embargaments al·legats, lo dit 
Consell, haüd sobre açò raonament e deliberació, determenà que encara que 
axí·s seguís de no armar les altres ciutats, que per açò o en altra manera no 
romangués l’armament d’aquesta ciutat, ans se fes ab la gràcia de Déu. E 
que d’açò fos escrit al senyor rey.

E volgué e proveí lo dit Consell, que de part sua fos escrit d’aquests 
affers a Xàtiva, e a les viles d’aquest regne e·ls sia tramesa còpia de la dita 
carta reyal e dels dits capítols e provisions per mils excitar-los de bé a fer en 
l’armada. E d’ací avant determenà e volgué lo dit Consell que[F. 169r] puxa 
ésser proceït a electió de capità de la dita armada per tots los.II. jurats e elets 
dessús dits e patrons e clavaris de l’armada, concordes, si concordar-se’n 
poran. En altra manera que ho porten al Consell.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 32].

54-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 44v-45r.

València, 4 de setembre de 1398.
Els jurats de València notifiquen als comissaris i subdelegats a la exe-

cució de les butlles papals (entre els quals estava Francesc Eiximenis) la 
victòria haguda pels croats en la ciutat de Tedeliç.
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[F. 44v] Als molt honorables e molt savis senyors los comissaris sotsdele-
gats a la execució de les bolles papals atorgades en favor de la santa armada 
de València.

Molt honorables e molt savis Senyors:
Per un rampi vengut ara de Barberia del estol, són estades portades di-

verses e moltes letres de notables persones del dit estol a nós e a altres en-
dreçades. E per tal, car totes quasi en substància contenen ço[F. 45r] qui és 
escrit en dues letres: Una a tots nosaltres, per en Guillem Carbonell, clavari 
en la mar del dit estol, e l’altra a mi, Jacme deç Pont, jurat, per mon frare, 
trameses, havem feta fer e·us trametem còpia de les dues dites letres, per tal 
que mils vejats e mostrar puxats ço qui en aquelles és contengut, pregant-
vos affectuosament que, ab les dites letres e en altres maneres, mostrets e 
induescats la necessitat del estol, lo qual de viandes e d’altres coses deu ésser 
ajudat, puys lur esforç, per gràcia de Déu, és tal que una tal força com és 
Tedeliç hajen esvaïda e haüda a la espasa e a la vigor dels braons, car dien 
mercaders e altres qui en temps passats hi són estats, que·l pus fort siti ha 
que ciutat ne vila que sia en la costa de Barberia e que tenen a gran mara-
vella, com axí la han esvaïda e presa. E lo patró e los altres del rampi dien 
e compten que·ls del estol se tenen per dit de fer molt més, ajudant Déu, si 
accorreguts seran de viandes. Sapienti, etc. E sia ab vosaltres la gràcia del 
Espirit Sant.

Scripta en València, a.IIII. de setembre de[M.CCC] XCVIII.
Los jurats, los clavaris e los deputats de la santa armada de València 

prests a vostra honor.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 92].

55-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 48r-48v.

València, 14 de setembre de 1398.
Els jurats de València escriuen a Benet XIII notificant-li la tempestat que 

sobrevingué a la victòria de Tedeliç, llançant l’armada a les parts de deçà, i 
el que es pensa fer en avant.

[F. 48r] Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri et domino nostro, do-
mino Benedicto, digna Dei providencia sacrosancte romane ac uniuersalis 
ecclesie summo Pontifici.

Pater beatissime:
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Sanctitati vestre pridem notificavimus gesta, per Dei gratiam, stolei nos-
tre Barbarie in partibus tinc sistentis, et signanter irrupcionem et capcionem 
civitatis de Tedeliç, notabilis quidem ac fortissime dictis in partibus reputa-
te, adiicentes, ut que sequeretur ex tunc, dicte Sanctitati notificare similiter 
curaremus.

Nunc, igitur, Sanctitati eidem notum facimus quod, collecto stoleo ipso 
in plagia maris dicte civitatis, capte ac destructe, ac delliberato per nobilem 
eius capitaneum suosque consiliarios, quas agarenorum civitates ac villas 
ordine suo continuo expugnarent, quedam maris valida tempestas nocte in-
sequenti, ut assolet in partibus eiusdem, predictum stoleum sic invasit, quod 
opportuit illud necessario sparsim discurrere ad has partes, quibusdam ex 
galeis et aliis navigiis eiusdem stolei apulsis apud Baleares insulas, et ceteris 
apud Denie portum, ut singulis Deus dedit. Et quamvis, fortuna urgente, 
oportuisset quorumdam rerum pro salvitate galearum et navigiorum ac per-
sonarum tot et talium jactum agi timens, tamen ipse galee, navigia et per-
sone salve, Deo propicio, evasserunt, et per speciales nuncios dicti capitanei 
missos ad nos et alias nobis constat. Et cum alique galearum ipsarum ex 
tempestatis ipsius concassatione reparatione indigerent, fuit per quosdam 
in dubium revocatum, an dictum stoleum ceptis insisteret, aut ab eis nunc 
desisteret, et ad illorum continuacionem proxime instanti tempore primi 
veris. Sed disponente Altissimo, cuius res agitur, deliberatum est concor-
diter, tam Majoricis quam hic, quibusdam evidentibus causis, et signanter, 
quia reparacio et refeccio premisse intra brevissimos dies, ut pote decem vel 
circiter, agi queunt, et realiter fuerunt, ceptis omnimode, juvante Altissimo, 
insistatur. Eciam ubi stoleum ipsum contingat in Barberie portus vel por-
tubus yemare. De felicibus vero eius successibus, propicio Deo, Sanctitati 
vestre cerciorare curabimus prout supra supp.ª Sanctitate eidem, flexis geni-
bus et injunctis manibus, humillime supplicantes, quatenus ipsa dignaretur 
Sanctitas predictum stoleum et nos sic reponere in gratie sue sinu, quod bo-
nis spiritualibus et temporalibus sedis apostolice fulciamur. Hoc siquidem, 
Pater beatissime, Dei est, ac illud ad ingentem[F. 48v] et notabilem graciam 
vestre Sanctitatis reputabimus, sibi proinde laudes et gracias uberes relaturi.

Almam personam vestram, ad decus et regimen sue sancte ecclesie pre-
electam, conservare dignetur Altissimus feliciter ac longeve.

Scriptum Valencie, XIIIIª die Septembris anno a nativitate Domini 
Mº.CCCº.XCVIIIº.

Humiles et devoti oratores vestre Sanctitatis, ad ipsius pedes prostrati, 
jurati et Concilium Civitatis Valencie ipsorum pedum oscula beatorum.
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[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 98-9].

56-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 49v-50v.

València, 14 de setembre de 1398.
Els jurats de València comuniquen al rei Martí noves notícies sobre la 

victòria de Tedeliç. Li diuen que és intenció d’ells, que després d’adobar les 
fustes, tornen a les parts de Berberia.

[F. 49v] A la molt alta majestat de nostre senyor lo Rey.
Molt excel·lent Senyor:
Pochs dies aprés que a la vostra reyal magnificència haguem notificat 

l’ardit del estol e de la presó de la ciutat de Tedeliç, haguem ardit per una 
fusta del dit estol que ací arribà, que·l dit estol per sobres de fortuna vàlida 
era estat arrebaçat de la costa de Barberia, en la qual havien deliberat con-
tinuar lurs bons affers, e havia corregut en les parts deçà, espargidament. 
E nosaltres ladonchs cessam scientment anunciar açò a vostra senyoria per 
dues raons: La primera, per haver-ne e notificar pus cert ardit. E l’altra, tro 
fos deliberat què faria l’estol. Ara, Senyor, és-se seguit, que mossèn lo capità 
ha tramés a nosaltres de Dénia dos missatgers, ço és, en Jacme Rigolf e en 
Miquel Cardona, los quals de part del dit capità e per si han dites a nosal-
tres tres coses.

La primera, l’esvaiment de Tedeliç, que és més que les primeres noves no 
denotaven, vulla’s per la granea del loch, qui és ciutat bona e plena, de més 
de M.CCC. fochs, vulla’s per la fortalea d’aquella, que·ls catius mateixs qui 
ací són dien que entenen, que Déu del cel combaté contra ells, que ciutat tan 
forts e tan ben fornida, se entràs en moment, de que tota la costa de Barbe-
ria ha pres gran esmayament, vulla’s encara que los moros que·y moriren, 
passants a més de mil, e de catius entorn.CCC., no contrastant que al colp 
que[F. 50r] sentiren l’estrenyment e l’esvaiment del mur fugissen a l’altre 
cap per les portes vers la montanya, ço que fer podien asats leugerament, 
perquè la gent nostra encara no era attesa allí, e per lo gran recobre de in-
finida gent lur de cavall e de peu qui era a les montanyes fort prestes de la 
ciutat. E jassia que al desempar d’aquella ciutat, en què hagué negligència e 
culpa, de qui·s vulla, morissen lo capità de Mallorches e alcuns de paratge e 
altres, en nombre per tots de qualque.XV., emperò, pres lo fet tot ensemps, 
sí fo gran la victòria e l’avantatge del estol, moltes laors e gràcies a Déu.
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La segona cosa fo, que replegat e recollit tot hom en l’estol e del·liberat 
on irien ferir e esvair, aquella nit se mès, axí com esdevé sovén en aquelles 
mars, tan fort fortuna, que fusta alcuna no poth retenir, ans convengué 
còrrer a les parts deçà, no sens fer git de diverses coses, uns a les illes de 
Mallorches e d’Iviça, e altres als ports de Dénia e de Morayra, segons Déu 
vol donar a cascú.

La terça és que, com alcuns, per reparació e reffecció que·l estol havia 
obs, metessen en dupte si l’estol insistiria o desistiria aquest autumpne e 
que·s prorrogàs a la primavera, e los de Mallorches fossen prests pendre 
lo partit que València pendria, volia lo dit capità saber de nosaltres nos-
tra intenció. Tantost, senyor, appel·lat e celebrat ací general Consell, per 
tots[sens] discrepança, fo acordat per raons molt evidents, largues per es-
criure, que·l estol, qui dins.X. dies al pus tart, podia haver les dites reparació 
e refecció, insistís en ço que començat havia, per gràcia de Déu. E de fet se 
mès mà a les dites reparació e refecció e si proceeix a tal cuyta que, volent 
Déu, dins los dits.X. dies, qui encara duran, haurà bon compliment. E de 
fet tota la gent, ab alcunes altres de la ciutat qui s’i ajusten, hic partrà en lo 
nom e ab la gràcia de Déu, qui per sa mercè sia lur guia. Quant àls, senyor, 
hic haja digne per escriure, vostra senyoria·n serà per nosaltres certificada. 
E mantenga nostre Senyor Déu[F. 50v] per sa mercè la vostra molt excel·lent 
pesona en bona e longa sanitat e vida e altres prosperitats e li dó victòria de 
tots sos enemichs, amén.

Scrita en València, dissabte, hora tarda,.XIIII. de setembre del any[M.
CCC.] XCVIII.

Senyor, vostres humils vassalls e afectuoses servidors qui besant la terra 
denant vostres peus se comanen en vostra gràcia e mercè, los jurats, los cla-
varis e los deputats de la santa armada de València.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 96-8].

57-AMV. Manual de consells. A-21, f. 224r / 225r-225v.

València, 17 d’octubre de 1398.
S’explica com el Papa està assetjat en Avinyó, i s’acorda enviar allà 

l’armada que ha vingut del Nord d’Àfrica.

[F. 224r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCVIIIº., die jovis,.XVIIº. 
octobris, de mane, in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…
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[F. 225r] Al qual Consell foren mostrades e lestes per orde les letres de-
jús declarades, ço és, una letra dels honrats micer Ramon Soler e micer 
P.[ere] Català, missatgers d’aquesta Ciutat que ara per aquella són en cort 
del senyor Rey a Çaragoça. Altra del senyor bisbe de Tortosa, que és en la 
dita cort. Altra del senyor rey. E altra de nostre senyor lo papa, faents totes 
mentió de la necessitat e pressura en la qual lo papa és posat, e assetjat 
dins son palau en Avinyó, per la qual raó, segons les dites letres és fet a em-
prament del estol de l’armada dessús dita, que anàs vers aquelles partides 
e muntàs fins Avinyó per lo riu, induint que pus alta obra l’estol no poria 
fer que delliurar lo sant pare de tanta pressura. Foren axí mateix lests al 
present Consell de mot a mot uns capítols tractats e concordats de paraula, 
entre los jurats e deputats e clavaris de la dita armada d’una part. E alcuns 
procuradors o comissaris e familiars del papa de la part altra. E feta relatió 
de moltes altres coses que sobre aquesta matèria eren estades dites e raona-
des e proceïdes, lo present Consell, haüt sobre açò lonch raonament e plen 
acord determenà e dix ésser pus alta e pus meritòria cosa treballar e ajudar 
o fer son poder lo dit estol[F. 225v] a traure de la dita pressura lo pare sant 
que fer qualsevol altra acte. E loà e approvà tot ço que tractat hic és estat, 
segons dit és. E volgué e proveí que de tot en tot fos mès en executió o en 
acabament. E tot ço e quant restàs a més avant de executió e de compli-
ment d’aquests affers, lo present consell plenament ho comanà als honrats 
jurats e deputats e clavaris de la dita armada. E a la major part d’aquells. 
E expressament e nomenada los comanà la electió del capità del estol de la 
dita armada per aquest viatge d’Avinyó, en cas que tots ensemps se’n puxen 
concordar. E si no, que ho porten al Consell. E que en tot cas que·s vulla sia 
elet capità, hi vaja un dels jurats per ells mateixs elegidor.

58-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 82v-84v.

València, 19 de desembre de 1398.
Els jurats de València notifiquen als seus missatgers, en cort del rei, el 

seu propòsit de trametre una ambaixada a les poblacions marítimes de Ber-
beria, exigint-los tres coses. Entre d’altres coses, també es parla del trasllat 
d’Hug de Llupià, de bisbe de Tortosa a bisbe de València.

[F. 82v] Als molts honorables e molt savis Senyors los missatgers de la 
ciutat de València en Cort del senyor rey.

Molt honorables e molt savis senyors:
Per correu cuytat que·ns ha tramès l’onrat en Jacme de Celma, reebem 

anit un un plech de letres entre les quals n’i havia una letra del senyor Rey, 
ab la qual lo dit senyor nos notificà per sa mercè la translació feta per lo 
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sant pare a instant suplicació del dit senyor rey e nostra del molt reverent 
senyor mossèn Huch, bisbe olim de Tortosa, en bisbe e pastor d’aquesta Es-
clésia e de nosaltres, de la qual cosa havem haüd axí gran e singular goig e 
plaer, com gran temps ha haguéssem quant que·ns pogués ésser agradable e 
profitós. E retenits laors e gràcies a nostre senyor[F. 83r] Déu e al dit senyor 
de tan alta compensació que·ns és feta de tant plaer, proveïts de tan solemne 
pastor per la congoxa de la gran triga per ordenació del honrat capítol de la 
Seu e nostra, és estat fet que huy en hora de dites vespres, estant lo clero per 
aquesta raó ajustat en la seu, partints de la sala on érem per la dita raó ajus-
tats molts mestres en Teulogia, mossèn lo governador, mossèn Pere d’Arters, 
lo batlle general, los justícies, nós e los advocats e molts altres prohòmens 
notables anam a la dita seu e com fóssem en aquella e sonàrem solempnial-
ment los sons, axí en la dita seu com en les altres esglésies de la dita Ciutat, 
mostrants gran alegria, segons és acostumat en grans festes, e los clergues 
en gran multitut, cantaren en Tedeum Laudamus. E tantost aprés fon feta 
processó molt solemne entorn e dins la Seu dessús dita, e enaprés provehim 
e manam que de fet fossen fets e·s fan los senyals del dit senyor bisbe als 
portals del seu palau, d’on pendram més plaer los participants en lo plaer 
de nosaltres, e si són alcuns qui·ls havien en desplaer, doblar-los ha quant 
los vejen. Perquè senyors, vos pregam que ab demostrament de gran goig e 
plaer, axí com creem que·l hajats de ço que dessús donets al dit senyor rey 
la responsiva que a la sua senyoria fem sobre la dita nova faents-li laors e 
gràcies tan altament com fer porets de part nostra, e al dit senyor bisbe axí 
mateix la letra que li trametem d’aquesta raó, explicant-li lo gran plaer que 
de la sua translació havem la Ciutat e nosaltres, e recomanat aquella nós a 
la sua reverent senyoria amdós, e·lls dits senyors explicam a la solempnial 
menció sobredita. No res menys havia en lo dit plech ensemps ab letra del 
dit en Jacme de Celma, on no·s fa menció de la translació dessús dita ni pro-
vissions reyals: I del sobreseïment de la peccúnia tro a la propvinent festa 
de Pàscua; altra sobre la elecció del justícia en criminal, endreçada al batlle, 
la qual crehiem haver d’altre gàlib; e altra comissió per lo senyor rey, feta 
als honorables mossèn Pere d’Artés e mossèn Ramon Tolsà, que·n inquiren 
contra lo governador e contra lo justícia en criminal sobre la observació o 
no observació de les reyals provisions fetes en lo fet del bando d’aquesta 
derrera, de la qual nós trametem trellat, no acordam presentar, com sia pri-
ma faç contra fur, e no estaria bé a nosaltres, qui deuríem esquivar los des-
aforaments per tot nostre poder, perquè·us pregam affectuosament supli-
quets al dit senyor que sia sa mercè proveir-hi per altra manera explicant-li 
lo perjuhí e deint-li totstemps ab humil suplicació que lo consell e nosaltres 
nos hen descarregam, com no puxam pus de ço que fet-hi haurien tro ací si 
creure’s volien lo qui exeguit deurien a la instància de nosaltres.
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[F. 83v] Trellat autèntich de la clàusula que havets mester del privilegi de 
la unitat de Murvedre vos trametem dins la present. Plàcia-us hi donets re-
capte e prest lo dit en Jacme de Celma n’és largament informat. Axí mateix, 
vos pregam carament vullats fer l’esforç que·s mereix sobre·l fet dels italians 
almenys en la manera de la menció que en vostre memorial ne havets.

En aprés, senyors, testificam vostra saviea que huy reebem una letra de 
un dels jutges assignats per lo rey de Castella en los fets de la peccúnia 
endreçada a mossèn lo governador e als honrats lo batlle general d’aquest 
Regne e mossèn G.[uillem] Çaera, continent ço que veurets per lo trellat 
d’aquella que·us trametem en la present, pregam-vos affectuosament que 
encontinent supliquets al senyor rey sia mercè sua donar als dits governa-
dor, batlle e micer G.[uillem] lo poder que·s mereix sobre·l fet de la dita pec-
cúnia, e trametets-lo’ns tan tost ensemps ab letra del dit senyor endreçada 
al clavari de la dita peccúnica, on li sia manat que tota triga a part posada, 
la qual sobres nou vista la letra, administre de la peccúnia de la claveria 
als dessús dits, perquè de fet hi partesquen a la frontera per veure’s ab lurs 
jutges de Castella e metre’s en bona disposició los affers.

Sabets, senyors, que per lo senyor rey és estat atorgat a la ciutat, que pu-
xa armar e tenir armada una galea en aquestes mars, per guarda d’aquelles, 
appel·ladora de la almoyna. Som de intenció, si mercè serà del senyor rey 
voler-ho, e lo Consell ho acorda, que, ab la dita galea, sia tramesa mis-
satgeria per part e ab creença del senyor rey e de la dita ciutat en la costa 
de Barberia, en virtut de les quals creences, expliquen los missatgers que·y 
iran e demanen efectualment.III. coses: La primera, que encontinet liuren e 
restituesquen, los qui han, les sacres formes del preciós cors de Jhesu Crist, 
que són en Barberia. La segona, que de tota Barberia restituesquen fran-
chament, sens reemçó, tots los catius cristians qui tenen de la senyoria del 
senyor rey. E la terça, que prometen e s’obliguen e asseguren que jamés 
no dampnificaran en res, en persones ne en béns, alcuns sotsmeses del dit 
senyor rey, cominant-los expressament que, en altra manera, se tinguen per 
covidats a les noces de Tedeliç. Per què, senyors, com açò fer no·s puxa ne 
deja sens precedent voler e lexència del dit senyor rey, pregam vostra saviea 
queu·s plàcia suplicar-li que, sia sa mercè, axí·s faça, e de ço que·n haurets 
obtengut[F. 84r] nos certificats per vostra letra, car volent-ho lo dit senyor 
metrem-ho de fet en Consell, lo qual creem que de gran plaer ho volrà exi-
guir, e farem, Déu volent, que tantost se meta en obra.

Plet e qüestió és entre lo braç militar d’aquest regne d’una part e lo 
maestre de Montesa de l’altre, per raó de certes armes, exàrcies e matareses 
per part del dit braç demanades al dit maestre, en lo qual fet són estades 
obtengudes per lo dit braç II diffinitives sentències, de la derrera de les quals 
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és en appel·lació la part del maestre. Són-se acordades les parts que sia jutge 
de la appel·lació micer Johan Belluga. Plàcia-us hi façats tenir esment que 
no·us muden los daus, e on fer-o volguessen donets manera que sia comanat 
a bona e no sospitosa persona.

Entés havem que N’Andreu Guardiola partí d’ací IIII o V dies ha e se’n 
va a cort. Pregam-vos li tengats esment, car no duptam que no faça segons 
ha acostumat de les sues.

Espatxant-se la present huy, data d’aquella poch aprés vespres dites, nós 
havem dit certament que lo comanador de Perpuxent ab X de cavall és exit 
de sa casa tenint la via devers lo camí de la mar, e és estat encontrat en lo 
dit camí per molts. No res menys nos han dit que en aquella matexa hora 
és estat vist entre los carrers fora lo portal envers lo dit camí de la mar 
mossèn Gilabert de Centelles. Havem-ho a sobres cruu que lo que·s solia 
fer amagadament e de nits, se fa ara a pales al bell jorn. No sabem què·y 
digam. Pregam a Déu que meta en cor del senyor rey que per sa mercè vin-
ga personalment a donar remey a tants mals que axí crexen poderosament 
cascun dia.

Per altra letra ultra aquella de la gratificacio de la translació del senyor 
bisbe, estruïm al dit senyor suplicant-lo que per sa merçè vulla pendre en 
familiars seus e domèstichs de casa sua los dejús escrits, ço és l’onrat micer 
P.[ere] Català, del qual vosaltres, senyors, podets dir per a quant és, e com lo 
dit senyor lo deu pendre en singular amistat, en Johan Gençor, fill de mi, en 
P.[ere] Gençor, Manuel Çabata, fill de mi, en P.[ere] Çabata, Jofre Abelló, fill 
de mi, en Bernat Abelló, en Jacme de Celma, en Bernat Soler, fill del honrat 
en Ramon Soler, en Francesquet Marrades, en Pe[re] Solanes, fill del honrat 
Pe[ere] Solanes, en Francesch de Rojals, clergue, fill del honrat en Berenguer 
de Rojals, e en Francesch de Maestre, studiant en decrets, jarmà d’en Jacme 
Maestre, notari. Pregam-vos affectuosament que aquesta derrera letra en-
sems[F. 84v] ab l’altra de pura creença que al dit senyor trametem, li donets 
un dia aprés que la primera li haurets presentada, les quals II letres, ço és 
de creença e l’altra derrera al dit senyor presentades, vos plàcia de la dita 
creença suplicar al dit senyor que sia mercè sua pendre e haver los damunt 
nomenats en sos especials familiars e domèstichs de sa casa, explicant cas-
cuns què són. E noresmenys, en virtut de la dita creença, vos plàcia suplicar 
al dit senyor que sia merçè sua proveir del officialat l’onrat en P.[ere] De-
falchs, bachiller en decrets, hom bo e de bona sciència e costums, lo qual és 
de tanta e tal abtea, que provehit del dit officialat, se promourà tantost a 
dignitat doctoral.

Senyors, estant encara lo senyor rey en Sicília, fon mercè de la senyora 
reyna com a ladonchs general lochtinent del dit senyor, provehir e manar 
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ab letra sua endreçada a tots e sengles oficials de cascuns lochs, que los dits 
senyor e senyora havien en aquest Regne, ans que fossen a reyal dignitat 
promoguts, que tots los dits lochs e hòmens e vassalls d’aquells contribuïs-
sen e pagassen en tota la despesa de la missatgeria per part de la dita Ciutat, 
e altres feta ab dues galees armades al dit senyor rey en Sicília, per raó de 
sa benaventurada venguda de ça, e altres coses a·aquella raó covinents. Par 
emperò que la dita letra fon en aprés per la dita senyora revocada, de la qual 
revocació se alegren ara los dits lochs e·n han feta fe denant l’onrat micer 
Tomàs de Capliure, jutge per lo senyor rey, delegat a compel·lir los que 
protestació havien, e no volen pagar en la dita despesa, perquè·us pregam 
affectuosament vullats haver e trametre’ns letra o provissió del dit senyor 
rey, endreçada al dit micer Thomàs, manant-li que no contrastant la dita 
revocació feta per la dita execució contra·ls dits vassalls dels dits senyor e 
senyora e en béns lurs per tanta quantitat com los hi pertanyia pagar, si tots 
los III braços hi contribuÿssen. Pregam-vos senyors, no prengats a enutgs 
com vos implicam tants affers a I hora, car necessitat nos constreny que 
ho certificam axí. E aja·us lo Sant Sperit en sa guarda, e plàcia·us, senyors, 
digats al honrat en Jacme de Celma que haja aquesta letra per sua.

Scrita en Valèntia - XIX de Deembre[de 1398].
Los jurats de València prests a vostra honor.
[Document transcrit parcialment per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades 

valenciano-mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Ol-
mos y Luján, p. 115-116].

59-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 89v-91r.

València, 5 de gener de 1399.
Se té notícia del naixement del fill primogènit de l’infant Martí el Jove, 

fill de Martí I l’Humà, i se disposa la celebració pertinent, on Eiximenis 
predicà, segons se’ns diu en aquest document.

[F. 89v] Als molts honorables e molt savis senyors los missatgers de la 
ciutat de València, en cort del senyor rey.

Molt honorables e molt savis senyors:
Nosaltres escrivim al senyor rey, segons porets veure per trellat de la 

sua letra, lo qual és interclús dins la present, e per tal com estar aquí poria 
portar la dita ciutat en grans despeses sens alcun fruyt, pregam vostra saviea 
e bona amistat que vosaltres presentets al dit senyor la dita letra, e altra e 
altra vegada li intimets les dites coses e·l supliquets de sa presta venguda o 
d’alcuna provisió per asuadar los dits perills e escàndels; en altra manera, 
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que, obtenguda del dit senyor benivolència, vos hen vengats ab la gràcia del 
Sant Sperit.

Ítem, senyors molt honorables, vist ço que és contengut en vostra letra 
ara derrerament reebuda, de l’ardit que·l senyor rey ha haüd de la nativitat 
del primogènit en lo regne de Sicília, nosaltres de fet hem ajustat gran e 
sol·lempne consell de cambra, en lo qual foren mossèn lo governador, son 
lochtinent, lo batle general, los justícies criminals e civil, molts nobles hò-
mens, cavallers, ciutadans, caps d’officis, menestrals e altres, als quals pro-
posam lo dit ardit, pregan que cascú dixés son vot què farien en aquest tan 
singular novell de la nativitat del fill del primogènit e nét de nostre rey e se-
nyor, hereter esdevenidor en lo regne de Sicília, no contrastant que per letra 
del senyor rey aytal ardit no sia vengut en aquesta ciutat. E finalment, tots 
en[F. 90r] una concòrdia votan, dixeren que d’aquest novell tan assenyalat, 
per lo qual se segueix confederació e gran ligament d’amistat en abdosos 
los regnes, la ciutat devia retre singulars laors e gràcies a nostre senyor 
Déu, e suplicar aquell que, per sa misericòrdia, axí com lo ha fet néxer en 
aquest món a gran honor del senyor rey e de amdosos los regnes, pus glo-
riosament lo’ns vulla conservar en sobirana prosperitat. E enaprés, que, per 
mostrar alegria d’aytal nativitat, la ciutat faça fer balls, dances, bornaments 
e altres actes d’alegria. E axí fon de fet provehit, que fon procehit a sonar 
les campanes de la Seu e de les parròquies, e vengren a Nostra Dona Santa 
Maria de la Seu los bisbes, canonges e altres clergues, e aquí tots en altes 
veus començaren a loar nostre senyor Déu, cantant aquell ympne Te Deum 
laudamus, etc. E, fetes devotes intercessions e suplicacions a nostre senyor 
Déu, cascú se’n tornà a sa casa. E per tal com era vespre, a pus o altres actes 
aquell dia no·s poch procehir, e fon dijous, a III dies del mes de jener.

Ítem, en lo dit consell fon provehit que en l’endemà de matí, divendres, 
a IIII del dit mes, ora de misses majors, tots los damunt nomenats, justats 
en la Sala del consell, ab gran multitut de ministrés, trompadors e altres jut-
glars de diverses esturments, trasquéssem, axí com de fet fon fet, la bandera 
d’or e flama, e que lo justícia en criminal portàs aquella acompanyat de tots 
los sobredits, preses vestidures d’alegria, a Nostra Dona Santa Maria de la 
Seu, e que la processó de la Seu devotament e ordenada, ab les relíquies del 
benaventurat màrtir mossèn sent Vicent portades per lo bisbe, anàs tro a la 
capella del dit gloriós màrtir, la qual és en l’alberch del cabiscol, e d’aquí 
faés volta per la plaça de la fruyta vers la plaça de les corts, e entràs per lo 
portal dels apòstols, e anàs entorn del cor tro a la capella del gloriós màrtir 
mossèn sent Jordi, e d’aquí avant tornàs a l’altar major de la Seu, cantan 
tota ora diverses ymnes per impetrar la divinal misericòrdia en prosperitat e 
bona vida del dit primogènit. E que, finida axí com fon la processó, d’aquí 
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avant, per mostrar major senyal d’alegria, moguéssem baylls e grans dances, 
anan per la ciutat; e axí fon fet de fet, que en aquesta manera fem una gran 
volta per la ciutat portant tots temps e acompanyan gran multitut de poble 
aquella, e los dits balls, tro fom tornats a la Sala, en la qual fon tornada la 
bandera en son loch. E com fos gran dia, cascú se n’anà a son alberch.

Fon axí mateix provehit e mès en execució que, en la nit següent d’aquell 
mateix dia de divenres, foren fetes grans luminàries o alimares en lo çem-
bori, en les torres de la Sala e del mur o portal nou, e en altres torres del dit 
mur, e en los campa[F. 90v] nars de les ecclésies parroquials de la ciutat, e 
molts jutglars qui sonaven en aquelles, e en special en les torres de la Sala, 
demostran senyal de gran alegria. E en aquest dia, que no fos procehit, axí 
com no fon, a pus o altres actes.

Ítem, fon provehit que, en lo dia del disapte següent, a IIII del dit mes, 
fos feta solemnial e general processó, en la qual foren los clergues de les 
parròquies e molts altres, la qual, partín de la Seu, anàs al monestir de Sent 
Agostí, a la capella de Nostra Dona Sancta Maria de Gràcia, per impetrar 
ab aquella gràcia de longa e bona prosperitat e vida del dit primogènit. E 
que, feta aquí comemoració de les dites coses, se’n tornàs a la Seu, on fos 
fet e celebrat, axí com se féu, divinal e solemnial offici, en lo qual preÿcà 
lo reverent mestre Francesc Eximéneç, lo qual en son sermó dix excel·lents 
paraules en laor del senyor rey e en gran reverència de la nativitat del dit 
primogènit. E que en aquest dia no fos a àls procehit; e axí fon complit, com 
dit és, per obra.

Ítem, que, per mostrar majors actes d’alegria, fossen fets molts estils ab 
penonets de cendat, per bornar, pintats a senyal real, los quals fossen do-
nats als fills dels nobles hòmens, cavallers, ciutadans e altres, amprats per 
a bornar. E axí mateix a aquells del centenar de cavall, dels quals los uns 
jugassen a les canyes e los altres bornassen per la ciutat de dia, en los dies de 
dicmenge e dilluns, festa d’Apparici, e axí deu ésser complit per obra, Déu 
volent, com açò sia ja en estament. E que a pus o altres actes a present no sia 
procehit, com fer juntes o altres jochs de bous induesquen gran ajustament 
de gents; en aquest cas devem e entenem tolre pensa hom que alcuns dels 
officis per si mateix faran alcuna alegria d’aquest ardit.

Enaprés, senyors, ja sabets com los italians estan en aquesta Ciutat men-
jant-se lo guany dels nostres mercaders e destrouir tots aquells qui ab po-
ques mercaderies viurien e farien sos fets, dels quals la ciutat no·s mellora 
de res en ses imposicions, e com per privilegi és prohibit que aquells no y 
poden habitar, e en quant odi estan de totes les gents; per què us pregam 
que parlets ab los missatgers de Barchinona, e que tots ne façats paraula al 
senyor rey que, per sa mercè, los hi gite. Emperò, pus intimat los ho hajats al 
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senyor rey, e fer-li una o moltes afrontes, per açò no aturets aquí pus de dos 
o tres dies; mas que, recomanats los fets als dits missatgers o a·n Jacme de 
Celma, vos en vengats a la beneyta ora. E entre tant, haja-us lo Sant Esperit 
en[F. 91r] sa guarda.

Scrita en València, a cinch dies de janer de l’any[mil tres-cents] noranta 
nou.

Los jurats de València, prests a vostra honor.
[Document publicat per Agustí Rubio Vela. Epistolari de la València me-

dieval (I). Barcelona / València. IIFV / PAM. 2003, p. 303-305].

60-AMV. Manual de consells. A-21, f. 245r / 246r.

València, 18 de febrer de 1399.
Acord del Consell General de València sobre les galeres tornants del ser-

vici del Sant Pare, i altres disposicions sobre la nova armada.

[F. 245r] Anno a nativitate Domini M°.CCC°.XCIXº., die martis, de ma-
ne, XVIIIº. februarii, in Civitate Valentie fo appellat Consell…

[F. 246r] E haüd raonament e deliberació sobre les coses dejús contengu-
des, lo present Consell volgué e proveí que la companya de les galees tor-
nants del servici del pare sant, haja licència de exir d’aquelles encontinent 
que sien juntes, e que les tres sotils d’aquelles galees sien menades e meses 
al riu de Cullera. E que sia comanat als novells deputats, dejús escrits que 
tracten e endrecen lo fet de la galea de la almoyna, e tot altre fet de l’arma-
da, sens càrrech de la peccúnia de la Ciutat, sinó tant com és lo botí sola-
ment. E que per dar escalfament e metre bon cor a les gents, e per mostrar 
que la ciutat vol retornar l’estol, sien meses en lo mercat, a les taules dels 
acordamements e dels clavaris, banderes noves. E que sia feta crida pública.

E ara lo present Consell deliberadament e concordant elegí e deputà 
novellament als affers de la dita armada, ab semblant poder que·ls primers 
elets e deputats als dits affers d’armada, segons dessús és largament escrit en 
lo present libre. E los dits novells elets e deputats són aquests, ço és, los hon-
rats en Jacme dez Pont, jurat, micer Johan Carbonell, en Ramon Gostantí, 
en Pere dez Cortell, en Luís Galvany, N’Anthoni Forés, en Guillem Topí e en 
Guillem Ferriol, ciutadans de la dita ciutat.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján, 
p. 117-8].
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61-AMV. Manual de consells. A-21, f. 245r / 246r-246v.

València, 18 de febrer de 1399.
S’hi diu que la coronació del rei Martí I es farà el 6 d’abril de 1399 a 

Saragossa, i que anirien missatgers del Consell de València.

[F. 245r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCº.XCIXº., die martis, de ma-
ne,.XVIIIº. februarii in Civitate Valentie fo appel·lat Consell…

[F. 246r] Ítem fo mostrada e lesta al present Consell una letra del senyor 
rey a jurats e pròmens d’aquesta Ciutat, endreçada e continent en summa 
que com lo dit senyor entengués[F. 246v] reebre ab gran festa e solemni-
tat, Déu ajudant, la sua benaventurada coronatió en la Ciutat de Çaragoça 
lo.VIº. dia del mes d’abril prop instant, manava e pregava als dits jurats e 
pròmens que elegissen de si e li trametessen covinent nombre de missatgers 
solemnes per ésser a la dita coronatió e festivitat e fer honor a aquella de 
manera que ans del dit dia fossen llà segons se pertany. Sobre la qual cosa 
lo present Consell hagué lonch raonament e plenària certificatió que en 
semblants cases axí era estat acostumat e fet majorment com la Ciutat haja 
a fer al present en cort del dit senyor affers d’aquella molt àrdues. Per tal, 
deliberadament e concordant, lo dit Consell volgué, atorgà e proveí ésser fe-
ta solemne missatgeria per les dites raons. És a saber, de dos dels dits jurats 
e de.IIII. ciutadans, dels quals los dos sien doctors e juristes. E que la electió 
d’aquests sia feta en via d’escrutini, e sien e·y vajen aquells qui més veus 
hauran. E de present fo proveït a aquesta electió per la dita via d’escrutini. 
E aquell acabat, regonegut e publicat, foren atrobats haver moltes més veus 
los dejús escrits que altres. E per ço foren publicats al dit Consell per mis-
satgers qui dessús. E axí plagué al dit Consell segons dix, e són aquests: Los 
honrats en P.[ere] Jençor, en Jacme Dezpont, jurats; micer Ramon Soler, en 
leys, micer P.[ere] Català, en decrets licenciats; en Nicholau de Valldaura 
e en Jacme Marrades, ciutadans de la dita Ciutat. Volent i proveint lo dit 
Consell que aquesta matèria fos e sia feta e tramesa al dit senyor de part 
del dit Consell una bona e affable e pertinent letra, com mils se puxa dictar, 
a coneguda dels honrats jurats e dels altres advocats pensionats de la dita 
Ciutat.

62-AMV. Manual de consells. A-21, f. 249v / 250r.

València, 11 de març de 1399.
El Consell General de València aprova els capítols de la segona croada, 

encarregant l’execució seua a les persones designades als afers de l’armada.
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[F. 249v] Anno a nativitate Domini M°.CCC°.XC IXº., die martis, de 
mane, XIª mensis Martii, in Civitate Valencie fo appellat Consell…

[F. 250r] E foren mostrats e lests al present Consell uns capítols nove-
llament ordenats per la continuació de l’armada. E lests, lo present Consell 
loà, approvà e atorgà aquells, e comanà als jurats o a un d’ells, elegint-hi 
ara l’honrat en Berenguer Minguet, jurat, e als novellament elets deputats, 
dessús dits, que espatxen totes les coses en aquells capítols contengudes, ab 
aquells melloraments que fer-hi poran, sens dampnatge de la ciutat, e ab 
incidents emergents, connexes e dependents, a lur sàvia coneguda.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján, 
p. 118].

63-AMV. Manual de consells. A-21, f. 252r-253r.

València, 10 d’abril de 1399.
El Consell General de València acorda concedir el pa bescuit de la nau 

d’En Broll als armadors de les fustes de la nova croada; tirar mà del bo-
tí de Tedeliç per a la construcció de les noves galeres; donar, en ajuda de 
l’armada, les vitualles i altres coses provinents de les almoines; compartir, 
igualment, entre els sis o set armadors els diners arreplegats per almoines i 
indulgències.

[F. 252r] Anno a nativitate Domini M°.CCC°.XC IXº., die jovis, de ma-
ne, Xª. mensis aprilis, in Civitate Valencie fo appel·lat Consell…

[F. 252v] Lo qual Consell vists e regoneguts los capítols, ab ses respos-
tes, per alcuns patrons offerts e offertes al dit Consell, deliberadament e 
concordant acordà que als dits patrons, o altres volents armar, sia donat en 
armament lo bescuyt del càrrech de la nau d’en Broll, lo qual és estat venut 
e mès en compte de l’armada del Papa, que poden ésser tro en mil e sis-cents 
quintars.

[F. 253r] Ítem, que la part del botí que pertany a la Ciutat sia mesa en 
adop de les galees. E si res hi sobra, que allò sia mès en armament. E si res 
hi minva, que la Ciutat ho bestrasque tro en cinch-cents florins e no pus.

Ítem, que·l bescuyt e victualles e altres coses que sien de les almoynes, 
sien donats en ajuda de la dita armada, segons forma dels capítols ja appro-
vats e atorgats per lo Consell.

E totes les dites coses atorgà lo present Consell ab que·s troben armadors 
per a sis galees o d’aquí a en sus. E si més armadors hi haurà de sis o de set 
galees, que les almoynes e indulgències sien compartides entre tots.
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Entès e declarat, que totes les sobre dites coses se facen ab auctoritat e 
ferma del senyor rey.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján, 
p. 119].

64-AMV. Manual de consells. A-21, f. 258v-259r.

València, 17 de maig de 1399.
El Consell de València acorda que siguen donats a Fr. Francesc Eiximenis 

10 florins d’or i 60 sous, segons manament verbal dels jurats de la mateixa 
ciutat, per a un hàbit i altres coses que necessitava.

[F. 258v] Anno a nativitate Domini Mº CCCº nonagesimo nono, die sa-
bbati, de mane, vigilia Pentecostes, XVII mensis madii, in Civitate Valentie, 
fo appel·lat Consell…

[F. 259r] Lo present Consell deliberadament e concordant volgué, atorgà 
e proveí que al clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat, sia fet albarà, 
de part dels dits jurats, de deu florins d’or d’una part, e de sexanta sòlidos 
reyals d’altra part, los quals florins e sous lo dit clavari de manament ver-
bal dels dits jurats havia dats e realment liurats al honrat e religiós maes-
tre Francesch Eximeneç, del orde dels frares menors, conventual d’aquesta 
ciutat, o a altres per ell, a obs de un àbit e d’altres necessitats sues, per la 
reverència de Déu, e per les loables obres de preÿcació e altres que·l dit 
maestre ha fetes e fa a la cosa pública de la dita Ciutat.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 73].

65-AMV. Missives dels jurats. g³-6, f. 225r-226r.

València, 22 de setembre de 1399.
Els jurats de València refereixen detalladament a misser Guillem Çaera, 

els fets de l’exèrcit croat, en el combat de la ciutat de Bona.

[F. 225r] Al molt honorable e molt savi micer Guillem Çaera, jurat de la 
ciutat de València e missatger del senyor rey en les vistes de la quema.

Molt honorable Senyor:
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Vostra letra havem reebuda per la qual havem sabut los fets de la quema 
en quin punt són al present.

Jassia nosaltres ymaginem que per letres o per relació de singulars vostra 
saviea és estada avisada dels fets dels estols, emperò, per mils d’açò ésser 
informat vos scrivim que, segons letra del clavari del estol de València, en 
Guillem Carbonell, scrita de sa pròpria mà en lo golf de Bona, dimercres 
a vespres a.III. de setembre, amdosos los estols foren en lo port de Bona, 
dicmenge a vespre a XXXI d’agost, la qual trobaren stablida de molta bona 
gent de cavall tro en nombre de.III. mil, en los quals era lo rey de Constan-
tina e lo nebot del rey de Tuniç;. Axí mateix, de bona gent de peu, tro en 
nombre de.XV. mil, entre lancers, ballesters, ballesters (sic), flexers e altres 
qui eren ajustats de diverses parts e eren aqui tro a.I. mes havia passat, com 
per hòmens de Mallorques fossen avisats de la partença del nostre estol e 
com ab lo lur devien anar tot dret a Bona. E trobaren les torres e lo mur de 
Bona ben fornit de mantellets e de moltes bonbardes, qui axí de nits com de 
dia contínuament desparaven vers l’estol.

E lo dilluns matí, l’estol tot justat, pres terra sens contrast, e aquí dels uns 
als altres hac scaramuçes, en les quals n’ach de nafrats d’una part e d’altra, e 
en special dels nostres lo bastart[F. 225v] Boÿl, no emperò, perillós, mas més 
e morts dels moros. Sens altre major combatiment, com no fos expedient al 
estol lunyar-se molt de la mar. E aquell dia pus no s’i féu, mas en ora de ves-
pres, sens altre contrast tota la gent dels estols se recollí, cascun en sa fusta.

Lo dimarts matí, los capitans e.VI. altres galees, en aquell loch mateix, 
prengueren terra, e·n isqueren, sens algun contrast dels moros, entorn.CCC. 
hòmens, los quals, batalla ordenada, estigueren la major part del dia en te-
rra sens altre combatiment, e parlaren ab alguns moros, dels quals saberen 
los ardits e notifficació de lur venguda, e·s tornaren recollir, sens contrast. 
Lo romanent dels estols, en lo dit dia de dimarts, vers la part de Bona, a la 
part del riu, e isqueren en terra, e·s empengueren vers una torre qui és prop 
d’un castell qui ha aprés Bona, sobre la vila, e prengueren la dita torre e la 
tengueren tot lo jorn, en la qual presó e en les següents scaramuçes, com 
las volguessen tolre los moros, foren nafrats molts de cascuna part, e molts 
moros morts, mas com vench en la vesprada, al desamparar de la torre, so-
brevinent-hi gran multitut de moros, los del estol se meteren en fuyta, e los 
moros seguiren-i los fugents tro a la mar. En la qual fuyta, se perderen, entre 
nafrats, morts e negats en la mar,.CV. hòmens, ço es, del nostre estol.LX. 
hòmens remers e de poch recapte, e del de Mallorqua.XLV., entre·ls quals 
morí lo germà de mossèn R. Sentmartí. E s’i foren perduts més, sinó per 
mossèn Leonell qui hi acòrrech valerosament. E s’i perderen moltes armes, 
axí com lances, paveses e ballestes. E fet açò los estols se tiraren en la nit, 
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e·s meteren en lo golf per exir de lengua. E fon acordat de aviar-ne les fustes 
manques, e que ab les fustes de rems ensajaren fer en altra part algun bé.

Enaprés, com l’estol de Mallorqua volgués venir a ponent e lo nostre estol 
anar a levant,[F. 226r] se són partits la.I. de l’altre. Havem sabut enaprés, 
com l’estol de Mallorqua és estat a Coll, e trobat aquell desemparat, l’an 
cremat. Enaprés, són estats a Giger, e trobat aquell ben proveït de bona gent, 
alguns hi són exits, e diu-se, que s’i són perduts.XIIII. hòmens, e no·y han 
fet algun dan. Ans, enaprés, per fortuna de temps lo dit estol s’és espargit, 
e huy és en Mallorqua desarmat. Quant és del nostre, no·n sab hom àls 
sinó que per la dita letra appar com era lur intenció de entrar en lo golf de 
Tuniç. Nostre senyor Déus per sa mercè lo vulla conservar e prosperar axí 
com és necessari a tota cristiandat, e en special als navegants e als lochs 
de les marítimes. Quantque per altres letres sapiam mellors ardits, vos 
n’escriurem, mijançant la gràcia del Spirit Sant, qui·us tenga en sa comanda.

Scrita en València, a XXII de setembre, any[M.CCC] XCIX.
Vostres Conjurats aparellats a vostra honor.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján, 
p. 150-151].

66-AMV. Manual de consells. A-21, f. 293v-294v.

València, 27 de setembre de 1399.
El Consell encarrega a Francesc Eiximenis i altres personalitats destaca-

des de la ciutat la unificació dels diversos estudis de la ciutat.

[F. 293v] Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo 
nono, die sabbati, de mane, XXVII mensis septembris, in Civitate Valentie, 
fo appel·lat Consell…

[F. 294r] Com en dies passats lo Consell hagués de paraula pregat e vin-
gués als honrats Maestre Francesch Eximénez, del orde dels frares Menors, 
misser P.[ere] Català en decrets, misser Francesch Tallat en leys, licenciats, 
e·en Salvador Ferrando, notari, Ciutadans de la dita Ciutat, que metessen 
en ordenació e en regla lo regiment e la lectura que segons lur discreció fer e 
tenir-se deguessen en les escoles de les arts de la present ciutat, les quals per 
negligència e colpa de passats parien ésser desordenades e d’allò fessen re-
lació en Consell; e ara en lo present consell los dessús nomenats haguessen 
feta relació de ço que ordenat havien sobre aquesta matèria e allò haguessen 
reduït en escrits a manera de capítols, los quals tenien a mà e mostraren a 
ull al present, lo Consell aquells se féu legir los dits capítols e referir aquells 
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per lo dit misser P.[ere] Català. E aquells lests paresch al dit consell segons 
dix e raonà que estiguessen bé. Et[F. 294v] del·liberadament e concordant 
volgué e proveí que·ls dits capítols per extés sien regoneguts per los jurats 
e per los advocats pensionats e altres que ells appelar hi volran a fi que·s 
conformen e no desusen en res de o ab furs e privilegis. E fet açò, que sien 
meses en deguda exequció a bon regiment de les dites coses, a conservació 
e instrucció dels escolans e altres confluents a les dites escoles e per conse-
güent a la cosa pública de la Ciutat dessús dita.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391].

67-AMV. Manual de consells. A-22, f. 21v-22r.

València, 31 d’agost de 1400.
Els jurats de València convocaren debat públic entre partidaris de la uni-

ficació de les escoles de la ciutat i els seus detractors. Al final fou determinat 
que la pretensió d’unificar les escoles anava contra fur, per la qual cosa 
s’anul·laren els capítols que s’havien aprovat ja en 1399 per a aquest pro-
pòsit, l’elaboració dels quals havia estat encarregada a una comissió en la 
qual prengué part Francesc Eiximenis.

[F. 21v] Die martis ultima mensis augusti anno a nativitate Domini mi-
llesimo quadrigentesimo.

Com denant los honorables jurats de la ciutat de València fos verbal 
discertació entre diversos maestres d’arts de gramàtica aquí presents en la 
sala de la dita ciutat, los uns mantenents e deffenents unitat d’escoles d’arts 
e de gramàtica on tots los escolans hoïssen e aprenguessen, diens que ja per 
forma de capítols sobre ço ordenats antigament les escoles foren reduïdes 
a aquesta unitat, los altres en lo contrari, dients que pluralitat d’escoles 
era molt pus expedient e profitós als escolans e per tal expedient era e fóra 
perclusa via a dispendis e bregues per confusió de tanta multitud d’escolans 
unida a una escola; per tal los dits honrats jurats, vista lur discertació, attés 
que·ls capítols que·s dien formats sobre tal unitat són exorbitants a fur, per 
lo qual és lícit a cascun clergue o a altre hom francament e sens tot servey o 
reebut tenir estudi de gramàtica e de totes altres arts, e de física, e de dret ci-
vil e canònich en tots lochs per tota la Ciutat; e[F. 22r] attés que·ls capítols, 
per la dita exorbitació real no eren estats servats e d’aquells era estat abusat, 
revocaren e hagueren per revocats de fet e per nul·les los dits affirmats capí-
tols, sots qualsevol concepció de paraules sien concebuts, donants facultat e 
leer a cascun maestre que observara del dit fur posat sots rúbrica de metges 
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lo capítol últim, que puxa tenir escola ab altre companyó maestre o sens 
aquell en aquells locs de la Ciutat que·s volrà e trobar porà sens embarcs e 
opposició d’altre maestre.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391].

68-AMV. Manual de consells. A-22, f. 22r / 24v.

València, 15 de setembre de 1400.
El Consell General de València confirma la revocació dels estatuts sobre 

la unitat de les escoles de la ciutat de València que proposà una comissió 
encapçalada per Francesc Eiximenis en 1399.

[F. 22r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. die mercurii, XVº mensis 
septembris, fon appel·lat Concell…

[F. 24v] Com dessús ans aquest concell immediate, los honrats jurats 
de la Ciutat hajen revocats tots e qualsevol capítols formats sobre la uni-
tat de les escoles d’arts e de gramàtica, axí com exorbitants a furs de la 
Ciutat, e donat licència a cascun maestre tenir escola en qualsevol loch de 
la dita Ciutat, e d’açò e dels inconvenients que·s seguien per la dita unitat 
fos feta paraula en Concell; per tal aquell dit honorable Concell, concor-
dantment e del·liberada approvà, ratificà e confermà tot ço que per los dits 
honrats jurats era estat fet e del·liberat dessús ultima die mensis augusti. 
Haüts d’aquén lo dit Concell per nul·les, casses e revocats e revocan de fet 
l’estatud fet en temps passat sobre la unitat de les dites escoles e tots altres 
contractes, obligacions e escriptures d’aquí exseguits, fets e firmats a e per 
causa e observança dels dits unitat e estatud.

69-AMV. Manual de consells. A-22, f. 86r.

València, 6 de maig de 1401.
S’hi diu que la comtessa de Prades (a qui Eiximenis dedicà el “Llibre de 

les dones”), passarà una temporada en Llíria, i que com és de llinatge reial, 
que la tracten amb reverència.

Die veneris.VIº. mensis madii anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. pri-
mo los honorables Mossèn Bernat Escorna, en Francesch Cortit, en Jacme 
Ros e en Matheu Vidal, jurats de la Ciutat de València, vista una provisió 
o salvaguarda reyal feta a la molt egrègia dona Sanxa Eximénez d’Arenós, 
comtessa de Prades, muller del molt egregi e de reyal prosàpia lo comte 
del dit comdat, a ells presentada donada en Saragoça a XV dies de maig 
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any.M.CCC.XCVIIII, volents exseguir aquella ab humil e subjecta reverèn-
cia del dit senyor rey, e ésser obedients als manaments reyals personalment 
manaren al honrat en Francesc Miró, procurador per la ciutat de la vila de 
Líria denant lur presència, constituït en la sala de la dita Ciutat que ell ab 
aquella reverència que·s pertany e deu ésser atribuïda a la decència de la 
dita egrègia comtesa, faça e man fer aquella en la dita vila de Líria, on la 
dita egrégia comtesa per son delit e deport ha elet d’estar e habitar alcuna 
temporada, e tant o dementres que li plaurà decent e bon acolliment. Ser-
vant e manant ésser servada per los vehins e habitadors de la dita vila a la 
dita comtesa la dita salva guarda reyal e manaments expresses en aquella, 
tota negligència a part posada.

70-AMV. Manual de consells. A-22, f. 168v / 170v.

València, 2 de març de 1402.
S’hi diu que en la Setmana Santa vinent, seran mostrats els relicaris reials 

en l’església de sant Vicent “fora els murs” (Sant Vicent de la Roqueta). És 
això un indici de la forta religiositat del rei Martí.

[F. 168v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº.IIº.. die jovis, secunda 
mensis martii fon appel·lat Consell…

[F. 170r] Ítem, a reverent laor del molt alt senyor rey e exalçament de sa 
fama, lo Consell present proveí que ab cartells per les trones de les ecclésies 
e ab crida reyal per los lochs acostumats de la Ciutat sien publicades e inti-
mades les papals indulgències atorgades a diverses reliquiaris del dit senyor, 
los quals en la Setmana Santa seran mostrats en la ecclésia de mossèn Sent 
Vicent fora·ls murs de la Ciutat.

71-AMV. Claveria comuna. J-30, f. 29r.

València, 15 de desembre de 1402.
Ordre dels jurats de València perquè siga donada a fra Francesc Eixime-

nis una peça de drap burell.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Simó Çacreu, con-
ciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Pagats a·n Salvador Ravanera, perayre, set libres per preu de les quals 
havem comprada d’aquell una peça de drap burell, la qual per reverència 
de Déu e per caritat havem donada a maestre Francesch Eximénez, del orde 
dels frares menors, a obs de son vestir. E cobrats d’aquell lo present albarà, 
cor mostrant aquell la dita quantitat vos serà presa en compte de paga.
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Datum Valentie, XV die decembris, anno a natiuitate Domini Mº CCCCº 
IIº. Petrus Johannis.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 73].

72-AMV. Manual de consells. A-22, f. 245v / 246v.

València, 2 de juny de 1403.
S’hi diu que les escoles de gramàtica de la ciutat de València funcionen 

mal, i que d’ara en avant s’examinarà als mestres per part dels jurats. S’hi 
convida al capítol de la Seu a fer semblant.

[F. 245v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº.IIIº., die sabbati secunda 
mensis junii, vigilia Pentacosten, fon appel·lat Consell…

[F. 246r] Com les escoles de gramàtica de la Ciutat vajen a redolons, de 
què·s seguexen als escolans e aprenen molts mals nodriments e s’envileixen, 
e d’açò és causa diversitat de maestres, per tal lo dit Consell concordant-
ment a obviar a les dites coses com altra pus covinent manera al present 
no·s trob a honestar les escoles e tolre’ ls de molts vicis que la següent, 
estatueix perpetualment en quant és en ell que d’ací avant alcun maestre o 
bacheller o altre que vulla tenir escoles e legir gramàtica, lògica e d’alcuns 
arts no puxa emparar e tenir escola e legir de les dites sciències o alcuna 
d’aquelles, si donchs o primerament no és examinat e aprovat per los dits 
honorables jurats o Consell de la Ciutat.[F. 246v] E si contrafarà, que·l jus-
tícia civil de la Ciutat de València lo puxa punir en pena de X morabatins 
d’or aplicadors als cofres del senyor rey per quantesque vegades contrafarà.

E acomanà lo dit Concell als honorables jurats que coviden lo capítol 
de la Seu de València a consentir al present statut o a fer-ne semblant e que 
la examinació e aprovació dessús dites, si consentir hi volrà lo dit capítol 
puxen ésser fetes per aquell e los honorables jurats de la Ciutat que són e se-
ran. E si consentir no·y volrà lo dit capítol o no·s volrà concordar a·aquestes 
coses, romanga lo dit estatud de part de la Ciutat en son ésser e fermetat.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391].
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73-AMV. Manual de consells. A-22, f. 276v / 278r.

València, 4 de gener de 1404.
El Consell de València acorda que siguen comprades dos peces de drap 

burell i donades a fra Francesc Eiximenis.

[F. 276v] Anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimoquarto, 
die veneris, quarta mensis januarii, in Civitate Valentie fo appel·lat Con-
sell…

[F. 278r] Aprés d’açò lo dit Concell, per caritat, volch que de la pecúnia 
de la dita ciutat, sien haüdes e comprades dues peces de drap de burell, cas-
cuna per valor de VIII libres e sien donades al reverent maestre Francesch 
Eximénez, a aquell que les vulla.

[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 
Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 73].

74-AMV. Claveria comuna. J-31, f. 23r.

València, 10 de gener de 1404.
Execució del precedent acord.

De nós[los jurats de la ciutat de València, al honrat en Ramon de Salars, 
conciutadà nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Pagats a·n Domingo Garcia, perayre de la dita ciutat, quatorze liures 
per preu de les quals havem comprades d’aquell dues peces de drap de lana 
burell, a obs de donar per caritat al reverent maestre Francesch Eximeneç, 
a qui per Consell celebrat a.IIII. dies del present mes és estat proveït ésser 
donades.

E cobrats d’aquell lo present albarà, cor monstrat aquell la dita quantitat 
vos serà presa en compte de paga.

Datum Valentie,.X. die januarii, anno a nativitate Domini M.CCCC.IIII.
Geraldus Bou.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 73-74].
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75-AMV. Missives dels jurats. g³-8, f. 95r-95v.

València, 10 de desembre de 1404.
Els jurats de València donen plens poders a dos dels jurats perquè pu-

guen procedir a l’aprovació dels límits del boalar del convent de Sant Espe-
rit, senyalats per ells a instància de la reina Maria de Luna.

[F. 95r] De nós, en Johan Scrivà, en Matheu Vidal, en Francesch Palomar 
e en Francesch Mira, jurats de la Ciutat de València, als molt honorables e 
molt savis senyors N’Andreu Castellà e micer Pere Bertran, conjurats nos-
tres, salut.

Ab prosperada honor per letra vostra pochs dies ha reebuda sabem com 
la molt alta senyora Reyna volia que·l boalar per nosaltres e en P.[ere] Miró, 
sotsíndich, donat e mollonat al monestir de Sant Sperit per la dita senyora 
reyna, construït en una partida dins terme de la vila de Morvedre, fos con-
fermat per lo Consell de la dita Ciutat de València. E segons vosaltres sabets, 
dació de boalars jamés no fon acostumat fer o donar ab deliberació o ferma 
de consell, mas solament[F. 95v] per intervenció e voler de jurats, e síndich 
o sotsíndich de la Ciutat, e ab sola concessió d’aquells, e a tanta eficàcia e 
salvetat de observança com si per Consell general era fet. Per tal nosaltres 
loam e provam la dació e designació del dit boalar en aquella pretensió e 
mollonament que per nosaltres e lo dit sotsíndich e per vostra presència e 
assentiment donat e mollonat en reverència de Déu e per contemplació de 
la dita senyora reyna volem e donam licència e poder a vosaltres que el dit 
boalar ab sos límits façats per vostra auctoritat e nostra al dit monestir, 
carta empertotstemps servadora e valedora. E nosaltres en testimoni de les 
dites, los havem manada fer la present, sagellada ab lo sagell de la Ciutat 
sobredita.

Datum Valentie, decima die mensis decembris anno a nativitate Domini 
millesimo CCCCº quarto.

[Document publicat per Jill Webster / Andreu Ivars, OFM. “Francisca-
nismo de la reina de Aragón, doña María de Luna (1396-1406)”. AIA, 
XLII. 1982, p. 99-100].

76-AMV. Manual de consells. A-22, f. 337r / 338r.

València, 28 d’abril de 1405.
Es parla de nou del “fet de les escoles”, i es diu que això s’encomanarà 

a Salvador Ferrando.

[F. 337r] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. quinto, die martis vices-
imaoctava mensis aprilis fon appel·lat consell…
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[F. 338r] Ítem lo Concell acomanà concordantment als senyors de jurats 
lo fet de les escoles, de què és estada feta paraula en lo Concell per l’onrat en 
Salvador Ferrando, e que s’i tenga aquell orde que deu, e açò·ls fo comanat 
cum incidentibus et ingentibus et annexes e que·s estenga a les escoles que 
huy són e seran d’ací avant, hoïdes les raons e proposició del dit honrat en 
Salvador Ferrando.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391].

77-AMV. Manual de consells. A-23, f. 127v-130r.

València, 30 de desembre de 1406.
Arriba la notícia a València de la mort de la reina Maria, succeïda a 

Vila-real uns dies abans. Francesc Eiximenis l’assistí espiritualment en el 
moment de sa mort.

[F. 127v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. septimo, die jovis, mane, 
intitulata XXXº. mensis decembris in Civitate Valentie convocat Consell 
públich…

[F. 128v] En lo qual Consell fon haüt larch raonament de la adversa 
nova, la qual lo molt alt senyor rey havia haüda, que la molt alta senyora 
dona Maria, muller sua, reyna d’Aragó, venint de la ciutat de Barchinona 
al senyor rey per feyts e negocis dignes de laor e molt necessaris e profitoses 
al ben avenir de la dita Ciutat e de tot lo Regne, com passà en Vila-real, de 
accident e malaltia corporal, jassia bé acorreguda de medecines e visitada e 
aconsolada de barons e grans persones, e de certs jurats de la Ciutat, havia 
retut l’esperit a son creador. On jasia lo dit Consell se dolgués ab gran raó 
de la dita mort, conexent que havien perduda reyna e senyora molt humil, 
benigna, intercessora e ajudadora, prenent emperò alguna consolació que la 
dita senyora ab entegretat de seny e ferma fe, e confessió, e disposició testa-
mentària, instituint divinals officis e subvencions caritatives, satisffaccions 
de familiars, havia pagat lo deute de natura; e àls no covenia, sinó loar e 
pregar que la ànima de la dita senyora col·locàs ab los seus sants[F. 129r] 
en glòria, e fer comeracions, e oracions devotes ab solemnes exèquies, retén 
son deute a la honor del senyor rey; per ço, donada resposta a alcuns qui 
de part del dit senyor havien proposat en Consell que li fos feyt préstech, 
e aprés de fer la sepultura, que la Ciutat no podia condescendre a tal acte, 
ne·y era tenguda ni obligada del·liberadament e concorde, e de son grat e 
liberalitat provehí e tench en bé que la Ciutat faés dol e comemoració de 
la dita mort, en senyal de la qual fossen tancats los obradors dels officis 
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e mesters de la Ciutat. E los jurats e tots los officials de la Ciutat e alcuns 
prohòmens fossen vestits de sengles gramalles e caperons de drap negre. E 
com fos gran dia e lo negoci e manera de les exèquies requerís raonament 
pus espaciós, per ço lo present Consell pregà e comanà als honorables jurats 
e als advocats, que ab alguns prohòmens per ells appel·ladors en cambra, 
ordenassen e faessen en l’acte de la dita sepultura e exèquies tot ço e quant 
los paregués ésser fahedor e expedient a la honor de la Ciutat, e a salut de 
la ànima de la dita senyora, dient espressament lo dit Consell que lur in-
tenció e voler era entre les altres coses que fossen comprats dos bells draps 
d’or, per ço que forrats e orlats a senyals de la ciutat fossen meses sobre la 
tomba del cors, e donats per ornaments a la esgleya on lo dit cors, a voler e 
ordenació del senyor rey seria donat a ecclesiàstica sepultura. E que fossen.
XXXX. en nombre los que serien vestits, ultra los.III. verguers, e en Guillem 
de Luna ajudant de verguer no·s plangués de la despesa en fer, dir e cantar 
letanies, absolucions, misses e altres divinals officis en esgleyes e en proces-
sons ab luminària de ciris, embancats en nombre de.CC. o més si e segons 
als dits honorables jurats seria ben vist. E que totes les despeses per aquella 
raó fahedores fossen pagades de les peccúnies de la Ciutat dessús dita.

[F. 129v] En lo dia mateix en hora de les vespres, los honorables jurats, 
appel·lats los juristes e prohòmens appel·ladors, parlants e tractants del acte 
dessús dit, e volents per lur poder metre en estament la provisió e voler del 
dit consell per honor de la ciutat, ordenaren les coses següents.

Primerament que les exèquies del cors de la dita senyora reyna durassen 
tant com plauria al senyor rey e seria de son voler e ordenació en aquella 
esgleya o monestir que sia elegida, a les quals exèquies los jurats e los offi-
cials e prohòmens de la Ciutat acapullats en nombre de.XXXX. per res no·y 
fallissen.

Ítem que tantost fossen comprats dos bells draps d’or, e fossen folrats e 
orlats de cendat, ab senyals de la Ciutat, dels quals lo hu fos posat sobre·l 
lit o tomba en la qual lo cors seria mès e portat de Vila-real tro en València, 
e l’altre ab aquell quan fos lo cors en la Ciutat, e aquests dos draps fossen 
donats a la esgleya on lo cors seria entrat.

Ítem, que fossen fets.CC. ciris negres ab senyals de la Ciutat, los quals 
embancats cremassen davant lo cors en Vila-real, e d’allí per tot lo camí tro 
lo dit cors fos liurat a ecclesiàstica sepultura.

Ítem, que fossen vestits per dol de sengles gramalles ab capons de drap 
negre lo justícia criminal, lo justícia civil, lo justícia de.CCC. sòlidos, los 
VI jurats, lo mostaçaf, los.III. assessors dels justícies, los.III. advocats pen-
sionats, lo síndich, lo racional,[F. 130r] advocats pensionats, lo síndich, lo 
racional, clavari, scrivà de la sala, sotsíndichs, obrers de murs e valls, dos 
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administradors de les imposicions, lochtinent de justícia criminal, procu-
rador dels miserables e.XV. prohòmens elegidors per los dits jurats, e.IIII. 
verguers, comprès en Guillem Luna, carceller qui tenia verga de la Ciutat, 
majorment que los dits verguers no havien haüdes gramalles, les quals en 
Consell celebrat a.XV. del mes de deembre prop passat fon provehit ésser-
los fetes per acompanyar los jurats, com són covidats a sepultures e aniver-
saris de notables persones.

Ítem que per la honor e officis al cors, partissen tantost de la ciutat e 
anassen a Vila-real, on lo cors era, lo justícia civil, lo justícia en criminal, en 
Jacme Serra, jurat, lo mostaçaf, micer Guillem Serrader, micer Pe[re] Pastor, 
micer Pe[re] de Falchs, micer Anthoni d’Alagó, lo síndich, e.XI. altres pro-
hòmens vestits de negre, com ja los honorables mossèn Vidal de Blanes e en 
Johan de Torregrossa, jurats, fossen llà ab dos dels verguers.

Ítem que los romanents jurats e los altres officials e prohòmens de la 
ciutat, del nombre dessús dit, e altres prohòmens appel·ladors, anassen tots 
jorns dues vegades al Real, e vesitassen lo senyor rey en son estrado dolorós, 
e·l consolassen en Déu, e seguissen la manera que lo dit senyor ordenaria de 
les processons e solemnitats de la sepultura del dit cors e exèquies de aque-
lla. E foren manifestades en la forma següent.

78-AMV. Claveria comuna. J-34, f. 24v.

València, 12 de febrer de 1407.
Ordre dels jurats de València perquè siga donada a Francesc Eiximenis 

una peça de drap burell.

De nós[en Vidal de Blanes, cavaller, en Jacme Serra, donzell, en Francesch 
de Fluvià, en Johan de Torregrosa, en Francesch Cortit e en Loís de Xarch, 
jurats de la Ciutat de València, al honrat en Johan Armenguer, conciutadà 
nostre e clavari de la pecúnia comuna de la dita ciutat].

Metets en compte de vostra data huyt liures de reals, de les quals lo Con-
sell de la dita Ciutat celebrat a XIX dies del mes de jener prop passat volch 
e proveí que de la pecúnia comuna de la dita ciutat fos comprada e liurada 
al reverent maestre Francesch Eximeneç, del orde dels frares menors, una 
peça de drap burell, per caritat, e a obs de un àbit per reverència de Déu 
e per esguart de moltes singulars obres bones que fa a la cosa pública, en 
preÿcacions e en altres instruccions de bona doctrina.

E retenits lo present albarà per cautela de vostre compte, car restituín 
aquell tant solament la dita quantitat vos serà presa en compte de paga.
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Datum ut supra (Valencia, XII dia mensis Ffebruarii, anno a nativitate 
Domini M.CCCC.VII).

Johan de Torregrossa.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco 

Eximénez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia 
(1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, 
p. 74].

79-AMV. Manual de consells. A-23, f. 152v / 156r-156v.

València, 11 de març de 1407.
S’hi diu que la reina Maria de Luna fou soterrada en el monestir de Sant 

Vicent de la Roqueta.

[F. 152v] Anno a nativitate Domini Mº.CCCCº. septimo, die veneris, 
mane, intitulata.XIº. mensis marcii in Civitate Valentie convocat Consell 
públich…

[F. 156r] Ítem lo Consell, haüt raonament, provehí e volch e tench en bé 
que en Guillem de Luna, carceller, tingués per la ciutat una verga d’argent 
semblant a les vergues que tenen los verguers de la ciutat, la qual era stada 
feta en los dies de la sepultura del cors de la molt alta senyora dona Maria, 
reyna d’Aragó, que finà sos dies en Vila-real, e portada dellà fon sebollida 
en lo monestir de sent[F. 156v] Vicent. Car los.III. verguers ordinaris no 
bastaven a servir de lur offici als jurats, dels quals part eren en la Ciutat de 
Valèntia, anants tots jorns al Reyal per consolar e visitar lo senyor Rey, e 
part d’ells eren anats a Vila-real per acompanyar e honrar lo cors d’ella tro 
en Valèntia, però que lo dit en Guillem de Luna ab scriptura de mà pública 
regonegués a la Ciutat tenir la dita verga per aquella e restituir-la a voler del 
Consell de aquella.

80-AMV. Manual de consells. A-23, f. 230v / 231v.

València, 13 d’agost de 1407.
Es parla de la necessitat de comprar un alberg per a ús de les escoles de 

la ciutat, però es prorroga la decisió, perquè es diu que tal compra d’edifici 
s’havia de tractar primer amb els obrers de murs i valls.

[F. 230v] Anno a nativitate Domini.Mº.CCCCº. septimo, die sabbati, 
mane, intitulata.XIIIº. mensis augusti, in Civitate Valentie convocat Consell 
públich…
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[F. 231v] En aprés fon haüt larch raonament de un alberch, lo qual se-
gons allí fon proposat per alcuns era de gran necessitat comprar a hús de 
escoles on los fills de la ciutat fossen ensenyats e instruïts de letra e de scièn-
cia, e adoctrinats e bé acostumats. Mas com se digués que de aquest acte 
cloure no·s podia sens parlar, ne primerament estimar ab los obrers de obres 
de murs e valls, qui haurien fer la compra de tal alberch, com allò esguardàs 
profit comú de clergues, e de persones de paratge e de ciutadans, per ço lo 
dit consell prorrogà a altre consell lur del·liberació en l’acte dessús dit.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391].

81-AMV. Manual de consells. A-24, f. 27v / 28v-29r.

València, 6 d’octubre de 1408.
Es diu que el convent de franciscans demana ajuda per a fra Pere Garcia, 

que anava a esdevenir l’endemà mestre en Teologia, i fou promogut a aquest 
càrrec per Francesc Eiximenis, tal com el papa Benet XIII li encomanà en 
butlla de 26 d’agost de 1408. Se denega tal subsidi perquè es diu que la ciu-
tat soportava llavors grans càrrecs.

[F. 27r] Anno a nativitate Domini Millesimo Quadringentesimo octavo, 
die sabbati, mane, intitulata.VI. mensis octobris, convocat Consell…

[F. 28v] Fon axí mateix proposat suplicablement per lo monestir de fra-
res de sent Francesch que fos mercè del Consell fer ajuda piadosa e de 
caritat a frare Pere Garcia, del dit orde, qui l’endemà devie ésser licenciat e 
creat mestre en sacra Theologia, dins la Seu de València. E com fossen redu-
hits a memòria consells e stabliments vedants que dons o gràcies no puxen 
ésser fetes a alcú sens scrutini de vots, puxa emperò ésser denegat si axí tot 
lo Consell del·liberarà. Per tal[F. 29r] lo present Consell del·liberadament 
volch que en los dits stabliments no fos toquat, derogat o mudat alguna 
cosa, ans fossen servats a la letra, majorment en aquests dies que la Ciutat 
porta grans càrrechs de despeses per moltes maneres.

82-AMV. Manual de consells. A-24, f. 41r / 42r.

València, 20 de novembre de 1408.
Es parla de que el papa Benet XIII és a Perpinyà per a celebrar concili 

general. El rei Martí I prega que es pague a micer Pere Català per ambaixa-
da feta allà.
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[F. 41r] Anno a nativitate Domini millesmo CCCCº. Octavo, die martis, 
mane, intitulata vicesima mensis novembris, in Civitate Valentie convocat 
Consell…

[F. 42r] E enaprés, lesta en lo present consell una letra del molt alt senyor 
rey ab la qual pregava que los jurats faessen compte a micer Pe[re] Cathalà, 
mentre era stat en la embaxada, la qual lo dit senyor per affers arduus e 
profitosos de sos regnes e terres havie feta al sant pare, qui era en la vila de 
Perpenyà per celebrar general Concili, de la qual cosa lo dit Consell hague-
ren entre si rahonadament e ab matura e digesta del·liberació, per relevar 
la Ciutat de càrrech de despeses haüda dies ha, que lo dit micer Pe[re] se’n 
tornàs de Barchinona, on ere ab altres missatgers de aquesta Ciutat trame-
ses al senyor rey, que li fos suplicat que de allò la hagués per scusada la dita 
Ciutat e la preservàs de càrrechs e de perjuhís e coses no acostumades.

83-AMV. Missives dels jurats. g³-9, f. 53v-54r.

València, 2 d’agost de 1409.
Els jurats de València li demanen al Sant Pare que els llibres que Francesc 

Eiximenis, Patriarca de Jerusalem, havia escrit a petició de la ciutat, i que 
havia deixat al convent franciscà de València quan se n’anà, se donaren a la 
ciutat per a la seua conservació.

[F. 53v] Sanctissimo et Devotissimo Domino nostro pape B.[enedicto].
Sanctissime et beatissime Pater ac Domine:
Post humilimam et devotissimam recomendacionem in conspectu S.V. 

proponere cogitamus tamquam nos ducit, quodammodo in perplexuum 
dum anxie cogitamus quod persone singulares aviditate utilitatis proprie 
mente concipiant quod per concessum.e..s. ista Civitas depauperetur doc-
trinis evangelicis et exemplis ac perdat ea que[F. 54r] bone memorie Ffran-
cischus, patriarcha jherosolomitanus, in sacra Teholegia magister eximius, 
dum erat in ordine fratrum minorum, ad salutem animarum et perpetuam 
instructionem huius populi rogatu Civitatis nostre redegit in libros hic des-
criptos per tempora dilatata. Cum autem, clementissime pater, tantum no-
cumentum imaginatum non possimus nec debeamus subicere, quod libros 
quos conditor ille in suo recessu dimisit in conventu Valentie, quis sibi ap-
propiet vel procuret locis exteris et remotis in nostre comunitatis, quia in 
quo et quantis dicto magistro viventi manum caritatis porrexit dicere non 
curamus periuditium non modicum et jacturam. Igitur, B.V. supplicamus et 
devote petimus dono gracie singularis quantos libros pretactos prout habet 
dictus conventus imo Civitas dignari decernere communi vel utilitati nostre 
proprio conservandos. Erit equidem gratum Domino et rei publice salutare, 
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nobisque redet ad singularem graciam et mercedem Altissimum exorantes 
quod almam personam vestram conservare dignet in regimine sue sancte et 
universalis ecclesie per tempora felicia et longeva.

Scriptum Valencie.II. augusti[.M.CCCC.IX.]
S.V.
Humiles oratores et devote facture flexis in terra poplitibus gracie vestre 

se comendant jurati Civitate Valencie.
[Document esmentat per Josep Teixidor y Trilles, OP. Estudios de Valen-

cia. València. Universitat de València (Secretariat de Publicacions). 1976, p. 
140].

84-AMV. Manual de consells. A-24, f. 200r / 201r.

València, 28 de febrer de 1410.
Es nomena una comissió, on figura Salvador Ferrando, per a fer capítols 

o estatuts de les escoles de la ciutat.

[F. 200r] Anno a nativitate Domini millesimo.CCCCº. decimo, die vene-
ris, mane, intitulata.XXVIIIº. mensis ffebruarii, in eadem Civitate Valentie 
convocat Consell públich…

[F. 201r] E deduhits en relacions los adops, correccions e melloraments 
que merexien les scoles de arts de gramàthica, e lògica, e filosofia de la Ciu-
tat de Valèntia, axí en los maestres, e cambrers, e lectura de aquells, e studi, 
e doctrina, e salaris, e regiment, lo Consell del·liberà, concordà e provehí, 
recomanant als honorables jurats, que tots o part d’ells ensemps ab los 
honrats micer Guillem Strader, en Salvador Ferrando e en Pe[re] Carcassona 
e altres hòmens de sciència que·ls paregueren, ésser appel·ladors, e deure 
entrevenir en l’acte, sabessen los feyts, e veessen e mellorassen, e ordenassen 
en e de les dites escoles en lo cap e en los membres, per raon del studi, e 
doctrina, e salaris ço que·ls paregués ésser fahedor e deure ésser posat en 
tall, e orde e regla e manera bona a instrucció, doctrina e bones costumes 
dels fills de la Ciutat, he·u reduïssen en memòria per capítols referidors al 
Consell de la Ciutat.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 391-2].

85-AMV. Manual de consells. A-24, f. 432r / 433r-435r.

València, 5 de gener de 1412.
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S’aproven finalment els capítols i estatuts de l’escola pública valenciana, 
de consens amb el bisbat.

[F. 432r] Anno a nativitate Domini millesimo.CCCCº. duodecimo, die 
martis, intitulata quinta mensis januarii, in Civitate Valentie convocat Con-
sell públich…

[F. 433r] Ítem lo dit Consell aprovà, e loà, e fermà los Capítols de les 
scoles, los quals ja són stats loats, e fermats per lo senyor bisbe e per lo 
Capítol. E són aquests:

Primo quod nullus legat, doceat vel instruat publice vel occulte in Civi-
tate Valentie de gramatica, logica vel phisica per se et ut magister nisi fuerit 
sufficienter examinatus. Et tunc non legat nisi in scola que nunc noviter 
est ordinata per reverendissimum dominum episcopum et suum honorabile 
capitulum et Concilium dicte Civitatis. Quicumque vero contrarium fecerit, 
si fuerit tonsuratus incurrat per quamcumque vice penam quinquagintarum 
florenorum applicandorum medietatem videlicet gazofilaciis domini epis-
copi et aliam medietatem operi sedis Valencie. Si vero fuerit non tonsura-
tus, incurrat penam centum florenorum applicandorum operi et reparacioni 
hospicii dicte scole. Que pena exhigatur et exequatur per justiciam civilem 
dicte Civitatis ad instanciam et requisicionem subopperarii operum muro-
rum et vallorum Civitatis aut eciam ad instanciam magistri regens dictas 
scolas vel procuratoris sui.

[F. 433v] Item magister electus per dictos reverendum dominum epis-
copum et honorabile capitulum et honorabile Concilium et juratos dicte 
Civitatis faciat et teneat facere in dictis scolis capituli et Civitatis actus se-
quentes.

Primo quod quolibet anno legat unum librum textualem de logica veteri 
vel nova. Et alium de phisica naturali vel methafisica, secundum voluntatem 
et sufficienciam audiencium.

Item quod quolibet anno legat aliquum librum de logica in quo sint com-
pilate breviter et utiliter materie logice secundum quod istis temporibus 
communiter pertractantur per magistros Parisius et Oxonie.

Item quod hora prima vel quasi qualibet die non feriata faciat vel fieri 
faciat unam praticam declinandi in qua praticetur per nomina latinorum in 
declinacionibus, formacionibus et significatibus diccionum. Item post faciat 
vel fieri faciat leccionem de doctrinali per proverbiis minoribus. Item post 
construat illis aliquum librum poetalem ut Cathonem, Contemptum, To-
biam et huius vel construat Sacra Evangelia si viderit faciendum.
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Item paulo post modico intervallo preterito legat continue per totum 
annum pro majoribus et magis provectis scolaribus De Doctrinali conti-
nuando ipsum a principio usque ad finem.

Item post prandium hora vesperorum legat vel legi faciat continue per 
totum annum aut saltem usque ad festum sancti Johannis Baptiste grecis-
mum vel alium librum de significatibus vocabulorum utiliorem ut vocabula 
catholiconis sicut sibi melius videbitur faciendum. Item post dictam leccio-
nem dictus magister faciat continue per totum annum unum prover[F. 434r] 
bium vel unam interrogacionem de logica, ita quod una die faciat dictum 
proverbium et alia die faciat dictam interrogacionem.

Item post Pascha legat unum librum de orthografia videlicet ortografia 
catholiconis vel aliam sicut sibi videbitur faciendum.

Item omni die sabbatica non feriata usque ad festum Pasce disputet cum 
camerariis unam questionem de phisica, logica vel gramatica, ita quod quili-
bet camerariorum qui in dictis scolis fuerint respondeat suo ordine de dicta 
questione. Item post dictam questionem dictus magister faciat aliquam uti-
lem declaracionem scolaribus de libro qui dicitur “parvus donatus”. Item 
post instruat scolares aliqualiter in doctrina et lege Sacri Evangelii et fidey 
catholice, videlicet docendo eos decem precepta articulos fidey, que sunt 
peccata mortalia, que sunt opera misericordie et caetera.

Actus sequentes sunt fiendi per camerarios
Item quod quilibet camerarius vel alius habens curam docendi et ins-

truendi scolares in dictis scolis faciant actus sequentes.
Item quod quilibet ipsorum intersit leccionibus per magistrum legendis 

et illis audiat, scribat vel reportet taliter quod eas possit repetere et decla-
rare scolaribus quos habebit in cura cuilibet secundum eius capacitatem et 
sufficienciam.

Item quod lecciones per magistrum lectas suis scolaribus repetat et decla-
ret suis horiis congruis et opportuniis ut est fieri assuetum.

[F. 434v] Item quod post prandium, lecto de significatione vocabulorum 
et facto proverbio vel interrogacione de logica, faciat taliter quod iuvenes 
vel pueri qui non dormient in scolis reddant ei vel alteri loco eius lecciones 
per magistrum lectas, quas iuvenis vel puer audiet et adiscet. Item tali hora 
faciat illis unum proverbium parvum, ante qua recedant de scolis ad domos 
suas.

Item de nocte post unam horam noctis audiat lecciones de logica et de 
gramatica quas magister legerit in die, ita quod sit diligens et faciat taliter 
quod quantum ei fuerit possibile quilibet scolaris eius sciat et intelligat lec-



423Apèndix documental

ciones quas audiet et adiscet. Item faciat unum proverbium qualibet nocte 
non feriata suis scolaribus sicut fieri est assuetum.

Item quod quilibet camerarius servet in legendo, repetendo et proverbia 
faciendo modum legendi quod magister servabit, ita quod librum et libros 
que vel quos magister in legendo et proverbia faciendo et modum proceden-
di et eius ordinem in predicta faciendo servabit, servet, legat et prosequatur 
in sua camera in legendo et proverbia faciendo, ita quod pretermisso libro 
principali et ordine quem magister servabit alium librum principaliter non 
legat nec alium ordinem principaliter servet ne diversitate et confusione 
diversorum librorum et modorum legendi pueri et iuvenes retardentur, im-
pediantur vel turbentur.

Item quod quilibet camerarius vel alius habens curam scolarium omni 
die sabbati non feriata post prandium repetat vel repeti faciat lecciones per 
magistrum lectas in septimana si tamen aliquod festum in illa intervenerit, 
repetat in vigilia die festi lecciones usque in illam diem lectas.

Item quilibet camerarius corrigat moderate scolares quos sub se habebit. 
Et faciat eos continuare lecciones magistri, ita quod non retineat scolarem 
qui in scolis existentis nichil proficerent[F. 435r] et ibidem inutiliter se ip-
sum proderet.

Item quod quilibet camerarius servet vel faciat servari normam et regu-
lam loquendi congrue latinum sicut comuniter est fieri assuetum.

Item quilibet camerarius servet et faciat servari in sua camera omnia 
predicta et singula ad que tenetur in predictis capitulis contenta, quod si 
contrarium fecerit et facta sibi per magistrum debita monicione non se co-
rrexerit sed perseveraverit, incurrat penam quinque florenorum. Et si ad 
hanc secundam monicionem factam per dictum magistrum eidem magistro 
non obedierit, incurrat penam.Xº. florenorum. Et si in tercio perseveraverit, 
incurrat penam.XXº. florenorum. Et si finaliter inobediens, incorregibilis et 
rebellis fuerit, incurrat penam privacionis regiminis camerarie et legendi in 
dicta ciuitate predicta. Vero pena si per aliquem tonsuratum comissa fue-
rit, aplicetur gazofilaciis domini episcopi sedis Valentie, ita quod medietur, 
aplicetur gazofilaciis domini episcopi dicte sedis et alia medietur operi dicte 
sedis. Si vero per non tonsuratum fuerit comissa, applicetur in reparacioni 
dicti hospicii dicte scole, et exigatur et exercatur per iusticiam civilem dic-
te Civitatis ad instanciam et requisicionem dicti subopperarii murorum et 
vallorum dicte Civitatis aut eciam ad instanciam et requisicionem magistri 
dictas scolas regenti.
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Item si aliquis sive camerarius sive scolaris fuerit rebellis et incorregibilis 
magistro vel suo camerario priveretur de scolis nisi de dicta rebellione com-
petentem fecerit satisfaccionem.

Super dictos capitulos contradixerunt votum Ffranciscus Cortit et Ga-
briel Femades in tantum in quantum videntur facere contra foros, privilegia 
et libertates Civitatis et civium suorum.

[Document esmentat per José María Cruselles. “La política educativa 
del Consell de València antes de la fundación de la universidad”. Pedralbes 
(Revista d’Història Moderna), 13/II. 1993, p. 392].

86-AMV. Missives dels jurats. g³-25, f. 35v.

València, 29 d’octubre de 1461.
Els jurats de València escriuen a la comtessa de Cocentaina (el Comtat), 

demanant-li que els siguen tornats dos volums de “Lo Crestià”, de Francesc 
Eiximenis, que els jurats havien deixats al comte de Cocentaina perquè els 
copiara.

A la molt[re] spectable, magníffica e molt virtuosa, la senyora comtessa 
de Cocentayna.

Molt[re] spectable, magníffica e molt virtuosa senyor[a]:
Gran temps és passat que per los honorables llavors jurats d’aquesta 

Ciutat, segons som stats verídicament informats, foren prestats per trella-
dar al[re] spectable comte de Cocentayna, marit vostre, dos libres o vo-
lums appel·lats del Chrestià, que és obra complida e ordenada per lo molt 
reverent mestre Francesch Eximénez; e som certs que los dits libres són ja 
trelladats. E com sia molta rahó que la dita Ciutat cobre duymés los dits 
libres, la recuperació dels quals per oblit és stada tro ací algun tant differida, 
vos pregam, senyora molt[re] spectable, affectuosament nos trametam com 
abans sia possible los dits dos libres o volums originals perquè nosaltres ne 
puixam donar bon comte e rahó a la dita Ciutat. E serà cosa que molt vos 
agrayrem, restituint-nos ab tota confiança del que voldreu façam per la ho-
nor vostra. E tinga-us en sa contínua guarda la sancta Trinitat.

Scrita en València, a XXVIIIº dias d’octubre del any M CCCC LXI.
Los Jurats de València, a tota vostra honor bé apparellats.
[Document transcrit per Antonio de la Torre. “Una noticia bibliográfica 

de fray Francesch Eximénez”. Almanaque de “Las Provincias”. 1917, p. 
228].



425Apèndix documental

87-AMV. Missives dels jurats. g³-25, f. 35v-36r.

València, 29 d’octubre de 1461.
Els jurats de València escriuen al batlle de Cocentaina (el Comtat), de-

manant-li que els siguen tornats dos volums de “Lo Crestià”, de Francesc 
Eiximenis, que els jurats havien deixats al comte de Cocentaina perquè els 
copiara.

[F. 35v] Al molt honorable mossenyor e molt savi en Luis Rotlà, generós, 
batle de Cocentayna.

Molt honorable mossenyor e molt savi:
Per altra letra nostra scrivim a la[re] spectable e magníffica senyora 

comtessa de Cocentayna pregants-la nos trameta e torne dos libres o volums 
de obra ordenada per lo reverent mestre Francesch Eximénez, appel·lada Lo 
Chrestià, los quals dos libres o volums foren prestats, grans dies són passats, 
per nostres predecessors al[re] spectable quòndam comte de Cocentayna, 
per trelladar aquells, e som informats verídicament són stats ja trelladats. 
E com[F. 36r] sia grandíssima rahó que nosaltres e aquesta Ciutat, de la 
qual és lo principal interès, cobrem los dits dos libres o volums, vos pregam 
ab molta affecció, per amor nostra serveu manera e treballeu que la dita 
senyora comtessa en tot en tot cas com pus prest ésser puxa, nos trametau 
los dits libres ab bon recapte. Som certs no restarà per vostra intercessió e 
diligència, e serà cosa que·us agrayrem molt, rescrivint-nos fiablament del 
que voldreu façam per la honor vostra. E tinga·us en sa guarda la sancta 
Trinitat.

Scrita en València a XXVIII dies d’octubre et cetera.
Los jurats de València a vostra honor apparellats.
[Document transcrit per Antonio de la Torre. “Una noticia bibliográfica 

de fray Francesch Eximénez”. Almanaque de “Las Provincias”. 1917, p. 
228-229].

88-AMV. Missives dels jurats. g³-25, f. 60v.

València, 7 de febrer de 1462.
Els jurats de València tornen a escriure a la comtessa de Cocentaina (el 

Comtat), demanant-li que els siguen tornats dos volums de “Lo Crestià”, 
de Francesc Eiximenis, que els jurats havien deixats al comte de Cocentaina 
perquè els copiara.

A la molt[re] spectable e magnífica, la senyora comtessa de Cocentayna.
Molt[re] spectable e magnífica senyora:
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Vostra letra reebem pochs dies són passats, responent nós ab una letra 
nostra, per la qual havíem scrit a vostra magnificència de dos volums de la 
obra appel·lada del Chrestià, de mestre Francesch Eximénez. E entesa la di-
ta vostra letra, senyora, som stats maravellats del contengut en aquella e del 
que·us stat donat a entendre; com la veritat per moltes vies sia a nosaltres 
manifesta, e som certs que los dits dos volums són en poder vostre. E lo se-
nyor e comte vostre marit no·ls se’n porta ni trage de Cocentayna. Plàcia·us, 
donchs, senyora, puix aquesta Ciutat los prestà graciosament per trelladar 
al dit senyor conte, vostre marit, e som certs són trelladats grants dies per 
persona qui·ls ha trelladats, nos vullau remetre prestament per persona fi-
able e ab bon recapte, e no sperar la venguda del senyor comte, vostre fill, 
que·ns és incerta. E en açò farà vostra magnificència lo degut, e descàrrech 
vostre, e del ànima del dit senyor conte. E conexerem que ne voldreu com-
plaura, e no voldreu donar-nos tanta desconfiança per tan pocha cosa, ni 
retenir-vos los dits libres en dan e deservei de aquesta Ciutat, qui·us té per 
bona, virtuosa, e singular filla. E en semblants coses e molt majors és presta 
per la honor e beneffici vostre e de vostra casa, fer tot lo a ella posible ab 
bona e presta voluntat. E tinga·us senyora molt[re] spectable en sa contínua 
guarda la sancta Trinitat.

Scrita en València a VII dies de febrer del any M CCCC LXII.
Los jurats de València a tota vostra honor bé apparellats.
[Document transcrit per Antonio de la Torre. “Una noticia bibliográfica 

de fray Francesch Eximénez”. Almanaque de “Las Provincias”. 1917, p. 
229].

L) Arxiu del Regne de València (València)

1-ARV. Llibre de l’administrador d’Alfons d’Aragó. Secció Maestre 
Racional. Registre 9596.

Gandia, abril de 1386-febrer de 1387.
Diversos pagaments fets pel Duc de Gandia, Alfons d’Aragó, destinatari 

del “Dotzè del Crestià” de Francesc Eiximenis, a l’” scriptor” (qui transcriu 
l’obra), al “capitulador” (qui l’embelleix), i pel seu transport en ase fins a 
Gandia. També li dóna diversos hàbits a Eiximenis.

1- Gandia, abril de 1386: Ítem, doní alq eu scriu lo libre que fa maestre 
Francesch.XX. florins (f. 102r).
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2- Gandia, 17 de juny de 1386: Ítem, doní al scrivà que scriu lo libre que 
fa mestre Francesch.X. florins. Item, doní al que il·lumina lo dit libre.XII. 
sous (f. 126r).

3- Gandia, 25 de setembre de 1386: Ítem, doní al que scriu lo libre de 
mestre Francesch.II. florins…Item, doní per a caplevar e il·luminar lo dit 
libre.XVI. florins (f. 170v).

4- Gandia, 13 d’octubre de 1386: Ítem, doní al scrivà que scriu lo libre 
que fa mestre Francesch a compliment de tot ço que ha a scriure, sens la 
taula que ha a fer en lo començament del dit libre.CLVI. sols,.I. diner. Item, 
doní al que il·lumina lo dit libre.vi. florins. Item, doní a mestre Francesch 
per a vestir.VI. florins (f. 188v).

5- Gandia, 16 de desembre de 1386: Ítem, al que il·lumina lo libre que fa 
mestre Francesch.IIII. florins (f. 270v).

6- Gandia, 20 de febrer de 1387: Ítem, doní al que acabà d’il·luminar e 
ligar lo libre de mestre Francesch.X. florins (ff. 216v-217r).

7- Gandia, 20 de febrer de 1387: Ítem, doní per logar d’una atzembla 
que portà lo libre de mestre Francesch de València anà Gandia.CVIII. sols 
(f. 217r).

8- Gandia, 20 de febrer de 1387: Ítem, a mestre Francesch per a un hàbit.
XII.florins (f. 217r).

[Document publicat per Pedro Cátedra García. “Francesc Eiximenis y 
don Alfonso de Aragón”. AIA, 42. 1982. 75-79 (76-77)].

2-ARV. Mestre Racional, núm. 12, f. 318v.

València, 1394.
Se consigna el pagament de 500 sous anuals fet per concessió del rei Joan 

I a Francesc Eiximenis per a celebrar misses pel rei Pere el Ceremoniós.

Ítem com lo dit senyor rey ab letra sua, ab lo seu sagell secret segellada, 
dada en València lo primer dia de abril del dit any present.M.CCC.XC.IIII. 
haja assignats cascun any de vida sua al honrat e religiós frare Francesch 
Eximéniz, del orde dels frares menors, maestre en sancta theologia.D. sòli-
dos de la dita moneda, los quals li assignà sobre los drets e emoluments 
del offici de la dita batlia per misses per ànima del rey en Pere, de gloriosa 
recordació, per aquell celebradores, segons que en la dita letra és conten-
gut, per ço pos en data, los quals al dit maestre doní per l’any present que 
començà lo primer dia de abril e finí lo darrer dia de març del any.M.CCC.
XC.V. E havem àpoqua. D sòlidos.
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3-ARV. Mestre Racional. Àpoques. Caixa 16. Núm. 59.

València, 1 d’abril de 1395.
Certificació de Francesc Eiximenis d’haver rebut del mestre racional de 

València la quantitat de 250 sous, dels 500 que li concedí el rei Joan I el dia 
1 d’abril de 1394 per a la celebració d’unes misses per l’ànima de son pare 
Pere el Cerimoniós.

Noverint universi quod ego ffrater Ffranchischus Eximini, in sacra pagi-
na professor, ordinis fratrum minorum, gratis et ex certa sciencia confiteor 
atque in veritate recognosco vobis venerabili Raymundo de Solerio, militi, 
consiliario domini regis, baiuloque generali, regni Valentie, presenti atque 
futuris quod ex illis quingentis solidis regalium Valentie, quos predictus do-
minus rex michi, cum eius litera sub suo sigillo secreto sigillata, data Va-
lentie prima die aprilis, a nativitate domini.M.CCC.XC.quarti, assignavit 
super iuribus et emolumentis offici baiulie generalis dicti regni, anno quoli-
bet dum sibi placuerit promissis per me pro anima serenissimi domini regis 
Petri, gloriose memorie, regis Aragonum, genitoris eius, celebrandis sicut in 
predicta litera largius continetur, dedistis et solvistis michi ad complemen-
tum predictorum quingentorum solidorum, ducentos viginti quinque soli-
dos predicte monete, sic quod sum a vobis de predictis quingentis solidis et 
pro dicto anno plenarie solutus et etiam contentus, unde renuncians scien-
ter omni excepcioni predictorum ducentorum viginti et quinque solidorum, 
non numeratorum, non habitorum et non receptorum a vobis supratacta 
racione sicut predicitur et doli facio inde vobis et vestris fieri per notarium 
subcontentum presentem apocham de soluto in testimonium veritatis.

Quod est actum Valentie, die jovis, prima aprilis, anno a nativitate Do-
mini,.Mº.CCCº.XCº.quinto.

Sig†num mei ffratris Ffrancisci Eximini predicti qui hoc concedo et fir-
mo.

Testes huius rei sunt Bernardus Soler, presbiter, et Johannes Çabata, scu-
tifer, habitantes Valentie.

[Altra mà] Sig†num mei Jacobi Rovira, auctoritate regia, notarii publici 
per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum et 
domini scribanie, baiulie generalis regni Valentie, qui predictis interfui ea-
que scribi feci, clausi et subsignavi loco, die et anno prefixe.

[Document transcrit per Jill Webster a “Nuevas aportaciones a los estu-
dios examenianos: Francesc Eiximenis, O.F.M.: Su familia y su vida”. AIA, 
XXXIX. 1979, p. 437-438].
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4-ARV. Mestre Racional. Núm. 13, f. 245r.

València, 1395.
Es consigna el pagament de 250 sous, dels 500 sous anuals fet per con-

cessió del rei Joan I a Francesc Eiximenis per a celebrar misses pel rei Pere 
el Ceremoniós.

Ítem al honrat e religiós maestre Francesch Eximénez, del orde dels fra-
res menors, los quals per concessió del dit senyor rey ell cascun any de vida 
sua reeb sobre los drets e emoluments del offici de la dita batlia per misses 
per ànima del senyor rey en Pere, de alta recordació, e los quals li doní per 
la paga de mig any, qui comensa lo primer dia de abril de[M].XCV, e finí lo 
darrer dia de setembre del dit any M.CCC.XCV. E havem àpoques. E és cert 
que en l’any precedent a aquest lo dit mestre Francesch fon pagat del mig 
any que finí lo derrer dia de març del dit any. CCL sòlidos.

[Notes marginals:
-Axí appar de aquesta concessió per lo compte precedent a aquest.
-Àpocha. E és cert que la paga del dit mig any, que comencà lo primer 

dia del mes d’octubre del any[M].XCIIII e finí lo derrer dia del dit mes de 
març del any present[M].XCV és compresa en la data de.D. sòlidos feta al 
dit maestre Francesch. M.CCC.XVIII trets del compte precedent a aquest].

5-ARV. Mestre Racional. Núm 14, f. 170v.

València, 1396.
Es consigna pagament de 250 sous, dels 500 sous anuals fet per conces-

sió del rei Joan I a Francesc Eiximenis per a celebrar misses pel rei Pere el 
Ceremoniós.

Ítem al honrat e religiós maestre Francesch Exinénez, de la orde dels fra-
res menors, los quals per concessió del dit senyor rey, ell cascun any de vida 
sua reeb sobre los drets e emoluments del offici de la dita batlia per misses 
per ànima del senyor rey en Pere, de alta recordació. E los quals doní per la 
pagua del mig any, qui començà lo primer dia de octubre de[M].XCV. e finí 
lo darrer dia de març del any.M.CCC.XCVI. E havem àpoqua. CCL sòlidos.

6-ARV. Mestre Racional. Núm. 15, f. 93v.

València, 1397.
Es consigna pagament de 250 sous, dels 500 sous anuals fet per conces-

sió del rei Joan I a Francesc Eiximenis per a celebrar misses pel rei Pere el 
Ceremoniós.



430 Apèndix documental

Ítem pos en data que paguí al reverente e religiós frare Francesch Eximé-
niz, de la orde dels frares menors, los quals per concessió del dit senyor rey 
ell cascun any de vida sua reeb sobre los drets e emoluments del offici de la 
dita batlia, per misses per ànima del senyor rey en Pere, de alta recordació, 
e los quals li paguí per la pagua del mig any que començà lo primer dia de 
octubre del any M.CCC.XCVI, e finí lo derrer dia de març del present any. 
CCL sòlidos.

7-ARV. Mestre Racional. Núm. 19, f. 298r-298v.

València, 1399.
Es consigna pagament de 500 sous anuals fet per concessió del rei Joan 

I a Francesc Eiximenis per a celebrar misses pel rei Pere el Ceremoniós. En 
aquesta data, per concessió feta per Martí I el 18 de juny de 1397, s’ha afe-
git a les intencions de les misses també, resar per l’ànima del rei Joan.

[F. 298r] Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent e religiós 
mestre Francesch Eximénez, de la orde de frares menors de la Ciutat de Va-
lència, los quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació, li assignà sobre 
los drets e emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores 
per ànima del senyor rey en Pere, de gloriosa memòria, e lo senyor rey en 
Martí ara regnant li haja con[F. 298v] fermada la dita assignació ab letra 
sua dada en Barchinona a.XVIII. dies de juny del any de la nativitat de nos-
tre Senyor.M.CCC.XC.VII.; e los quals li són acostumats paguar de mig en 
mig any, e dels quals li he pagats.CCL. sòlidos per la primera paga del pre-
sent any, qui començà lo primer dia d’octubre de l’any prop passat.M.CCC.
XC.VIII, e fení lo darrer dia de març del present any.M.CCC.XC.VIIII. E 
altres CCL sòlidos per l’altra pagua del maig any, qui començà lo primer 
dia d’abril del any present e prop dit, e fení lo darer dia de setembre aprés 
següent. E havem àpoqua. D sòlidos.

8-ARV. Mestre Racional. Núm. 20, f. 304v.

València, 1401.
Es consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei Pere i també per la del rei Joan.

Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent religiós mestre Fran-
cesch Eximénez, del orde dels frares menors de la Ciutat de València, los 
quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació li assignà sobre los drets e 
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emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores per ànima 
del senyor rey en Pere, de gloriosa memòria; e lo senyor rey ara regnant li 
haja confermada la dita assignació ab letra sua dada en Barchinona a.XVIII. 
dies de juny del any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.XC.VII. E los 
quals li són acostumats pagar de mig en mig any. E dels quals li he paguats.
CCL. sòlidos per la primera pagua del present any, que començà lo primer 
dia d’octubre del any prop passat.M.CCCC. E finí lo darrer dia de març del 
present any.M.CCCC.hu. E altres.CCL. sòlidos per l’altra pagua del mig 
any qui començà lo primer dia de abril del prop dit present any, e finí lo 
darrer dia aprés següent. E havem àpoqua. D sòlidos.

9-ARV. Mestre Racional. Núm. 21, f. 308r.

València, 1402.
Es consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei Pere i també per la del rei Joan.

Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent e religiós mestre 
Francesch Eximénez, del orde dels frares menors de la Ciutat de València, 
los quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació, li assignà sobre los 
drets e emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores per 
ànima del senyor rey en Pere, de gloriosa memòria. E lo senyor rey ara 
regnant li haja confermada la dita assignació ab letra sua dada en Barchi-
nona a.XVIII. dies de juny del any de la nativitat de nostra Senyor.M.CCC.
XC.VII. E los quals li són acostumats pagar de mig en mig any, e dels quals 
li he pagats.CCL. sòlidos de la primera pagua del present any, qui començà 
lo primer dia de octubre del any prop passat.M.CCCC.I, e finí lo darrer dia 
de març del present any.M.CCCC.II. E altres.CCL. sòlidos per l’altra pagua 
del mig any, que començà lo primer dia d’abril del prop dit e present any, 
e finí lo darrer dia de setembre aprés següent. E havem àpoqua. D sòlidos.

10-ARV. Mestre Racional. Núm. 22, f. 251r-251v.

València, 1403.
Es consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei Pere i també per la del rei Joan.
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[F. 251r] Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent e religiós 
mestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors de la Ciutat de Va-
lèntia, los quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació li assignà sobre 
los drets e emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores 
per ànima del senyor rey en Pere, de gloriosa memòria. E lo senyor rey ara 
regnant li haja confermada la dita assignació ab letra sua dada en Barchi-
nona a.XVIII. dies de juny del any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.
XC.VII. E los quals li són acostumats pagar de mig en mig any; e dels quals li 
he paguats.CCL. sòlidos per la primera pagua del[F. 251v] present any prop 
passat.M.CCCC.I. E finí lo darrer dia de març del present any.M.CCCC.II. 
E altres.CCL. sòlidos per l’altra pagua del mig any, qui començà lo primer 
dia d’abril del prop dit e present any. E finí lo darrer dia de setembre aprés 
següent. E havem àpoqua. D sòlidos.

11-ARV. Mestre Racional. Núm. 24, f. 182r-182v.

València, 1406.
Es consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei Pere i també per la del rei Joan.

[F. 182r] Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent e religiós 
mestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors de la Ciutat de Va-
lèntia, los quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació li assignà sobre 
los drets e emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores 
per ànima del senyor rey[e·l senyor rey] ara regnant li haja confermada la 
dita assignació ab letra sua dada en Barchinona a.XVIII. dies de juny del 
any de la nativitat de nostre Senyor.M.CCC.XC.VII. E los quals li són acos-
tumats pagar de mig en mig any.[F. 182v] E dels quals li ha paguats CCL 
sòlidos per la primera paga del present any, qui començà lo primer dia de 
octubre del any prop passat M CCCC e finí lo derrer dia de març del pre-
sent any M CCCC hu; e altres CCL sòlidos per altra paga del mig any, qui 
començà lo primer dia de abril del prop dit e present any, e finí lo derrer dia 
de setembre aprés següent. E havem àpoqua. D sòlidos.

12-ARV. Pergamins Reials núm. 33.

Convent de Sant Esperit de Gilet, 16 de juliol de 1406.
Presa de possessió de la vall de Toliu per part de Martí de Pomar, pro-

curador de la reina Maria, en nom seu. S’inserta una carta de comissió de 
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Martí I al governador del Regne de València perquè ordene que es faça tal 
presa de possessió[València, 14 de juliol de 1406], i altra carta de la reina 
Maria de Luna, on es nomena a Martí de Pomar com a procurador seu, i 
realitze tal presa de possessió de la vall de Toliu en el seu nom.

Pateat universis presentem seriem inspecturis quod anno a nativitate Do-
mini millesimo quadringentesimo sexto, die veneris, hora none velutque in-
titulata sextadecima julii, constituhit personalment en lo monestir del orde 
del benaventurat sant Francesch, construït e edificat en la vall de Tuliu de 
Morvedre per la molt alta senyora dona Maria, del molt excel·lent príncep 
e senyor en Martí, per la gràcia de Déu rey d’Aragó muller molt cara, lo 
discret en Martí de Pomar, notari procurador de la dita senyora, ab carta 
pública de la qual dejús fa fe, e presentà al honrat en Johan de Torres, porter 
del dit senyor rey, e comissari, per aquell a les coses dejús scrites delegat, 
una letra o carta de comissió, en paper tosquà scrita, patent e en lo dors de 
aquella ab lo sagell secret del sobredit senyor en cera vermella empremtat 
sagellada; e per mi, Johan Carós, per autoritat real notari públich de Valèn-
cia, legir féu e aquella publicar requerí denant aquell e dels testimonis dejús 
scrits, la qual és de la tenor e continència infrasegüents:

Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 
Corsice, comesque Barchinone, Rossilinonis et Ceritane, ffideli portario 
nostro Johanni de Torres, salutem et gratiam. Gratam pariter et acceptam 
habentes taxacionem sive extimacionem per nobilem et dilectum consilia-
rium nostrum Raymundum Boil, gubernatorem regni Valentie, seu ipsius 
electos ad instanciam illustris Marie, regine Aragonum, consortis nostre 
preclare factam nostri mandato de omni iure quod uxor Guillelmi Petri Ca-
tala, quondam militis, habere pretendit in valle de Tuliu, termini ville Mu-
riveteris, quodquidem ius taxatum fuit ad decem florenos auri de Aragonia, 
quos procurator dicte regine in posse Arnaldi de Vilarnau, locumtenentis 
gubernatori predictis deposuit ut in processu inde actitato liquide vidimus 
contineri vobis, dicimus, commitimus et mandamus de certa sciencia et ex-
presse, per prima et secunda iussionibus ac sub pena quingentorum flore-
norum auri nostro, applicandorum erario, quatenus reginam eandem vel 
procuratorum suum in possessionem iurium predictorum immitatis seu im-
mitti faciatis visis presentibus sine mora et eam seu dictum eius procurato-
rem in dicta sua possessione mantineatis et etiam defendatis viriliter contra 
cunctos. Et hoc non mutetis seu differatis aliqua ratione, cum nos consulte 
ac etiam deliberate fieri providimus et velimus ffaciendo seu fieri faciendo 
dicte regine vel procuratori eiusdem de apprehensione possessionis iamdicte 
unum vel plura instrumenta publica, si, cum et quando extimetis requisitus.
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Datum Valentie sub nostro sigillo secreto quartadecima die julii anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexto.

Rex Martinus.

E presentada, lesta e publicada la dita letra o carta de comissió, enconti-
nent lo dit en Martí de Pomar féu fe de la sua carta o procuració per la dita 
molt alta senyora reyna, a aquell feta ab lo sagell comú d’aquella, en cera 
vermella empremtat, sagellada e en virutes reals penjant comú, la qual és 
del tenor infrasegüent:

Nos Maria, Dei gratia regina Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie 
et Corsice, comitissaque Barchinone, Rossilionis et Ceritane, de fide, legali-
tate et industria, vestri fidelis de domo nostra Martini de Pomar, notarii ci-
vitatis Valentie confise ad plenum, tenore presentis constituimus et ffacimus 
vos, procuratorem nostrum certum et specialem ad ducendum, tractandum, 
et fine debito terminandum omnes et singulas questiones et causas, tam ci-
viles quam criminales motas et movendas, tangentes tam agendo quam de-
ffendendo nos seu nostrum fiscum aut curiam. Dantes et concedentes vobis 
plenam et liberam potestatem totam iudicibus ecclesiastibus vel secularibus 
ordinariis, delegatis, subdelegatis et aliis quibuscumque in iudicio et alio, 
componendi, proponendi, agendi, respondendi, deffendendi, repplicandi et 
etiam triplicandi iusque, super bonos nostros firmandi, littes contestandi, 
de calumnia et aliis in animam nostram jurandi et adversi parti juramen-
tum defferendi et referendi, et super quibusvis instrumentis in littes, con-
testationes propositis et proponendis ponendi et articulandi, et articulis seu 
posicionibus ex adverso oblatis et offerendis respondendi, emparas quas-
libet faciendi, et eas cancellandi et anullandi omnino; testes, instrumenta, 
litteras et quecumque alia probacionum gerenda producendi; et productis 
ex adverso contradicendis; nomina et defectus quoslibet opponendi, judices 
impetrandi et recusandi; suspectos protestandi, requerendi et monendi, et 
protestatis, requisitis et monitis respondendi, replicandi et triplicandi; et 
iudicium fieri faciendi, requirendi et habendi; publicum et publica instru-
menta renunciandi et concludendi et alia faciendi; quod in causis seu litibus 
requirantur sententias, tam interlocutorias quam diffinitivas audiendi; et ab 
eis et agnocumque gravamine appellandi, supplicandi et reclamandi, apos-
tolos recipiendi et presentandi, et appellationum reclamationumque causas 
persequendi et finiendi; sententias etiam quod pro parte nostri et curie nos-
tre ferentur, debite execucioni mandandi et mandari petendi; et ad premissa 
omnia et singula, et unum quodque ipsorum alium vel alios procuratorem 
vel procuratores substituendi, renovandi et destituendi, quotiens vobis ex-
pediens videatur; et generaliter alia omnia faciendi et libere exercendi qui 
ad premissa necessaria fuerint et eciam opportuna, eciam si talia sint vel 
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fuerint que de jure vel de facto aut alium mandatum exigent specialem et 
sine quibus illa expediri comode non valerent. Et relevantes vos et substi-
tuendos a vobis ab omni onere satisfaciendi primitus iudicio fisci et iudi-
catum solvi cum suis clausulis universis nosque ratum et firmum perpetuo 
habere quitquid per vos dictum procuratorem nostrum aut substituendos a 
vobis in predictis et certa eadem, actum et pertractum fuerit sive fassum et 
illud nullatenus revocare, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus 
nostro pendenti sigillo munita.

Datum Barchinone die decimaoctava septembris anno a nativitate Do-
mini millesimo quadringentesimo quinto.

Bernardus Michelis.

E feta fe de la premserta procuració e presentada la dita letra o carta 
de comissió, encontinent, lo dit honrat en Johan de Torres, porter e comis-
sari dessús dit, en aquell instant mateix dix que reebia la dita letra o carta 
de comissió ab aquelles humil e subjecta reverència e honor que·s pertany, 
proferint-se prest e appel·lat fer e enseguir les coses en la dita comissió 
contengudes e declarades segons e per la manera que li era stat manat e co-
manat per lo molt alt senyor rey en la dita letra o carta de comissió dessús 
inserta; et statim prelatis predictis lo dit en Martí de Pomar, en lo dit nom 
pregués al dit honrat en Johan de Torres, porter e comissari desús dit, que 
metés en possessió corporal de tot lo dit dret ja taxat e stimat, que la dita 
honorable dona muller que fon del honorable mossèn Guillem Pere Català, 
de la qual se diu ésser lo loch de Xilet, situat en terme de la vila damunt dita 
de Murvedre, pretén haver, o qualsevol altra persona pretengués haver en la 
dita vall de Tuliu, constituïda dins terme de la dita vila, a la sobredita molt 
alta senyora reyna e o a aquell dit en Martí de Pomar, qui present era com a 
procurador de aquella; e consentint lo dit honrat en Johan de Torres, porter 
e comissari desús dit, en aquell mateix instant, pres per la man dreta lo dit 
en Martí de Pomar en lo dit nom, e mès-lo dins la dita vall, metent aquell en 
possessió de aquella e passejà ab aquell al mont o muntanya situada davant 
lo dit monestir, ço és, davant lo portal de la clausura, la qual comença a la 
entrada de la vall, venint de la dita vila de Murvedre a la part squerra, si e 
segons que aquella dita muntanya és senyalada per mollons del un cap al 
altre, la qual dita muntanya affronta de la una part ab lo dit monestir, e de 
la part altra ab possessions del honorable en Bernat de Sent Feliu, donzell, 
batle de la dita vila de Murvedre, e d’en Francesch Scoriola, vehí de la dita 
vila, ab la font appel·lada del forn del vidre, e ab lo barranch qui passa 
davant lo dit monestir. E encara anant axí passejant per la dita muntanya, 
lo dit honrat en Johan de Torres, en senyal de vera possessió mès en les 
mans del dit en Martí de Pomar una exada, e dix a aquell que cavàs en lo 
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sobredit mont o muntanya e tallàs o arrancàs de les erbes o lenya que en lo 
sobredit mont eren a ses volentats. Et illico lo dit en Martí de Pomar, presa 
per aquell la dita exada en senyal de vera possessió per ell en lo dit nom, de 
manament del dit honrat comissari, presà de fer cava en la dita muntanya, 
e trasch lo coltell, e tallà de les rames o lenya, e arrenquà o arrabaçà de les 
que eren aquí en la dita muntanya, en la qual la dita dona pretenia haver 
dret si e segons és stada taxada e firmada per los honorables en Matheu 
Lópeç Doteyça e·n Jacme Bertran, vehins de la dita vila de Murvedre, jutges 
e taxadors per lo molt noble mossèn Ramon Boïl, conseller del senyor rey e 
governador de regne de València, delegats e assignats a taxar e stimar tot lo 
dret a la dita honrada dona pertanyent en la dita vall de Tuliu, si e segons en 
la dita taxació e limitació del dit dret feta per los dits honorables jutges és 
contengut e specificat. De les quals totes e sengles coses desús contengudes 
e specificades, e per lo dit honrat en Johan de Torres, comissari preinsert 
executades, lo dit en Martí de Pomar, nomine iamdicto pregués mi, notari 
sobredit e dejús scrit que li fes carta pública per conservació del dret de la 
molt alta senyora reyna, e per haver memòria en sdevenidor, les quals co-
ses totes e sengles sobredites foren feytes, actuades e procehides en los dits 
monestir e muntanya de la dita vall de Tuliu en lo dia, hora e any damunt 
proxime declarats.

Presents testimonis foren a les sobredites coses e sengles appel·lats en 
Matheu Sunyer, mestre de obra de vila, en Jacme Castellà, sobrestant, e en 
Guillem Torrezella, manobre, vehins de la vila de Morvedre.

Sig†num mei Johannis Caros, auctoritate regia notarii publici Valencie 
ac per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, 
qui predictis interfui, eaque scripsi et clausi loco, die et anno prefixis.

13-ARV. Mestre Racional. Núm. 25, f. 188r-188v.

València, 1407.
Se consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei llavors regnant.

Ítem pos en data, los quals doní e paguí al reverent e religiós mestre 
Francesch Eximénez, de l’orde dels frares menors de la ciutat de València, 
los quals lo senyor rey don Johan d’alta recordació li assignà sobre los drets 
e emoluments de la dita batlia per misses de aquell celebradores per ànima 
del senyor rey[e·l senyor rey] ara regnant li haja confirmada la dita assig-
nació ab letra sua dada en Barchinona a XVIII dies de juny de l’any de la 
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nativitat de nostre Senyor M CCC XC VIII. E los quals li són acostumats 
paguar de mig en mig any, e de les quals li ha paguats CCL sous per la pri-
mera pagua del present any, qui començà lo primer dia de octubre de l’any 
proppassat M CCCC, e finí lo darrer dia de març del present any M CCCC 
hu, e altres CCL sous per altra pagua del mig any qui començà lo primer 
dia de abril del prop dit e present any, e finí lo darrer dia de setembre aprés 
següent. D sòlidos.

14-ARV. Mestre Racional. Àpoques. Caixa 21. Núm. 108.

València, 20 d’abril de 1407.
Àpoca on apareix de nou Eiximenis com a marmessor de la reina Maria, 

executant tasques derivades del seu testament, en aquest cas l’assignació de 
500 florins d’or que la reina Maria de Luna donà a Joana de Queralt, una 
de les seues donzelles, “en auxili del seu matrimoni”.

Sit omnibus notum quod vobis, excellentissimo et magnifico principi 
et domino, domino Martino, regi Aragonum et vobis nobili Gilaberto de 
Scintillis, et fratri Francisco Ximenez, in sacra pagina professori, ordinis 
fratrum minorum, et aliis manumissoribus ac executoribus testamenti seu 
ultime voluntatis illustrissime et domine, domine Marie, regine Aragonum, 
sancte memorie, ego Johana de Queralt, eiusdem domine regine olim do-
micella, confiteor et recognoco quod illos quingentos florenos auri de Ara-
gone, quos ipsa illustrissima domina regina in dicto suo ultimo testamento 
michi ex sui gratia contulit in auxilium matrimonii mei, dedistis et solvistis 
michi in hunc videlicet modum, quod ipsos de voluntate et expresso con-
sensu meis tradidistis et solvistis in peccunia numerata, per manum videlicet 
Berengarii Martini, receptoris singularis omnium et singulorum reddituum 
et jurium ex civitate, villis castris aut locis qui dicta domina Regina habebat 
in Regno Valencie, nobili viro Petro de Bellvis olim Francisco Castella, so-
cero et michi carissimo tamquam patri in solutum dotis mee quam detuli in 
matrimonio, quod de ordinacione et mandato dicti domini regis parentium 
et amicorum meorum in presenciam cum nobili Raymundo Costa, filio ip-
sius nobilis Petri contraxi. Et ideo quia rei veritas sic se habet, renunciando 
excepcioni peccunie non numerate, non habite et non recepte ac doli, facio 
vobis de predictis quingentis florenis, presens apoce instrumentum in testi-
monium premissorum.

Quod est datum et actum Valencie, vicesima die mensis aprilis anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septimo.

Sig†num Johanne de Queralt predicte, qui hec concedo et firmo.
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Testes sunt qui presentes sunt ad premissa: Raymundus Escorna, domi-
cellus, et Petrus dez Torrent, de domo domini Regis predicti.

[Altra mà] Sig†num mei Johanis de Tudela, illustrissimi domini regis se-
cretarii autoritateque regia publici notarii per totam terram et dominacio-
nem suam, qui premissis interfuit eaque scribi, feci et clausi.

15-ARV. Mestre Racional. Núm. 26, f. 188r-188v.

València, 1408.
Se consigna la concessió de 500 sous anuals que el rei Joan I féu a Fran-

cesc Eiximenis per a celebrar misses per l’ànima del rei Pere, i que el rei 
Martí prorrogà el 18 de juny de 1397, dient llavors que havia de resar per 
l’ànima del rei Pere i també per la del rei Joan.

[F. 188r] Ítem pos en data los quals doní e paguí al reverent e religiós 
mestre Francesch Eximénez, del orde dels frares menors de la Ciutat de Va-
lèntia, los quals lo senyor rey don Johan, d’alta recordació, li assignà sobre 
los drets e emoluments de la dita batlia per misses per aquell celebradores 
per ànima del rey en Pere, de gloriosa memòria, e lo senyor rey ara reg-
nant li haja confermada la dita asignació ab letra sua dada en Barchinona 
a XVIII dies de juni del any de la nativitat de nostre Senyor Mil CCC XC 
VIII. E los quals li són acostumats pagar de mig en mig any, e dels quals li 
he pagats CCL sòlidos per la primera[F. 188v] pagua del present any, qui 
començà lo primer dia de octubre del any prop passat Mil CCC VII, e finí 
lo derrer dia de març del present any Mil CCCC huyt. E altres CCL sòlidos 
per l’altra paga del mig any, qui començà lo primer dia de abril del prop dit 
e present any, e finí lo derrer dia de setembre aprés següent. E avem àpoqua. 
D sòlidos.

[Nota marginal:
Àpoques.II. d’en Johan Bayona, mercader, procurador bastant. E a prop 

de aquesta concessió per comptes passats].

16-ARV. Documents pontificis. Núm. 41.

València, 11 de febrer de 1432.
Executòria de la butlla “Eximiae devotionis affectus”, que és la butlla 

fundacional del convent de Sant Esperit de Gilet, i que apareix reproduïda 
en aquest document.

In Dei nomine. Amen. Universis et singulis presentes literas seu presens 
translatum visuris, lecturis et etiam audituris innotestat et sit notum, quod 
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Nos Franciscus Çabateris, presbiter, decretorum doctor, reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Alfonsi, Dei gratia episcopi Valentie, vica-
rius in spiritualibus et temporalibus generalis, die datum presente, testibus 
presentibus infrascriptis, oculata fide vidimus, tenuimus, palpavimus, ins-
peximus ac eciam per notarium publicum et scribam curie episcopalis et 
vicariatus generalis dicti reverendissimi domini episcopi Valentie infrascrip-
tum, de verbo ad verbum, exemplari transcribi et publicari et in regestis cu-
rie predicte regestrari mandavimus et fecimus quasdam litteras apostolicas 
sanctissimi in Christo patris et domini domini Benedicti, divina providencia 
pape XIII. ipsiusque vera bulla plumbea cum cordulis canapis more romane 
curie inpendenti bullatas, in una parte cuius bulle litere sequentes legeban-
tur: Benedictus papa XIIIº; ex altera parte vero sculte erant efigies facierum 
beatorum Petri et Pauli, et super eos littere subsequentes: §pa§ (sanctus 
Paulus) §pe§ (sanctus Petrus). Et nobis per venerabilem religiossum virum 
fratrem Anthonium Centelles, ordinis fratrum minorum, presentatas et 
huiusmodi transumptum sive vidimus fieri cum instancia maxima requi-
rente, quarum quidem litterarum appostolicarum per nos visarum, tenta-
rum, palpatarum et inspectarum tenor de verbo ad verbum sequitur sub hiis 
verbis: BENEDICTUS, episcopus, servus servorum Dei. Venerabili fratri…
episcopo Valentie. Salutem et apostolicam benedictionem. Eximie devocio-
nis afectus quo carissima in Christo filia nostra, Maria regina Aragonum 
illustris nos et romanam ecclesiam reveretur, non indigne meretur ut peti-
cionibus suis, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Nuper 
siquidem pro parte dicte regine nobis fuit expositum quod ipsa devocionis 
ardore quem ad ordinem fratrum minorum gessit hactenus et nunc gerit, 
quandam domum inter deserta et territorii Muriveteris Valentine diocese 
cum ecclesia et sub vocabulo Sancti Spiritus ad usum fratrum dicte ordinis 
iusto titulo construi fecit. Nos igitur de hiis certam noticiam non habentes 
ac cupientes prefatam reginam actollere in hac parte, eius supplicacionibus 
inclinati, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus si est 
ita, auctoritate nostra statuas et ordines quod gardianus et vicarius in dicta 
domo vice prima deputandi de voluntate et consensu ipsius regine per dilec-
tum filium Francischum Eximini eiusdem ordinis professorem, magistrum 
in Theologia vel alium, quem ipsa ad hoc elegerit, deputentur ac ipsorum 
gardiani et vicarii successores per fratres dicte domus aut eorum maiorem 
partem de triennio in triennium, alias tamen canonice, eligantur; qui eorum 
officia possint iuxta instituta dicti ordinis absque alicuius confirmacione 
exercere; et quod gardianus et fratres dicte domus recipi cupientes ibidem in 
fratres recipere et professionem ipsorum admittere, necnon gardianus ipse 
casus per constituciones approbatas dicti ordinis retentos duobus ex ipsis 
fratribus de consilio ceterorum committere et in eius abesencia dictus vica-
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rius fratres dicte domus unum vel plures per totam provinciam Aragonum 
secundum morem ipsius ordinis legitima de causa mittere et illos fratres 
dicte provincie, quos voluerint quorumque ad id consensus accesserit, ad 
dictam domum adducere, qui in ea, de consilio tamen et licencia fratrum 
antiquorum et discretorum dicte domus, habeant residere, necnon fratres 
ipsius domus racione delicti et scandali, de consilio huiusmodi ac statutis 
dicti ordinis laudabilibus observatis visitare, corrigere, punire, expellere vel 
incarcerare libere et licite valeant; quodque gardianus, vicarius et fratres 
domus huiusmodi eorumque familiares ab omni exaccione et quarumcum-
que pecuniarum, racione expensarum prelatorum dicti ordinis cuiuscum-
que status et gradus fuerint, solucione et satisfaccione sint liberi penitus 
et immunes; et insuper, quod minister ipsius ordinis in dicta provincia pro 
tempore existens non possit fratres dicte domus ab ea removere vel alibi 
mittere sine voluntate dicti gardiani et fratrum antiquorum et discretorum 
dicte domus nec eciam dictum gardianum visitare, corrigere et punire nisi 
solum et dumtaxat ratione delicti vel scandali ac de consilio sex aut quatuor 
fratrum antiquorum et discretorum ipsius domus statutisque ut praemittitur 
observatis. Non obstantibus quibuscumque constitucionibus apostolicis ac 
statutis et consuetudinibus dicti ordinis ac privilegiis et indulgenciis con-
trariis eciam si de illis et eorum totis tenoribus esset specialis et expressa 
mencio facienda quibus per hoc alias volumus in aliquo derogari. Nostre 
tamen intencionis existit quod in premissis ius parrochiale in omnibus sal-
vum semper remaneat et illesum. Datum apud Pontem Sorgie, Avinionen-
sem dioecesem XVII kalendas septembris, pontificatus nostri anno nono. 
In quorum quidem litterarum apostolicarum visionis palpatus per leccionis, 
inspeccionis, testimonium, prefatus dominus vicarius generalis ad requisi-
cionem dicti fratris Anthoni Centelles, presentibus litteris seu huic presenti 
transumpto, auctoritatem suam interposuit, pariter et decretum decernen-
do huic presenti transcripto alio dicto vidimus. Tantam fidem in iudicio et 
extra fore adhibenda sint in litteris apostolicis originalibus preinsertis de 
quibus idem frater Anthonius petit sibi et fratribus predictis fieri et tradi 
unum et plura publicum et publica instrumenta per modum vidimus sigillo 
curie predicti vicariatus generalis sigillanda ut est moris et per notarium 
infrascriptum signanda.

Actum fuerunt hec, Valentie, in domo episcopali, die lune, intulata un-
decima mensis Febroarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringen-
tesimo tricesimo secundo, presentibus venerabilis Anthonio Arnaldi, pres-
bitero, beneficiato in sede, et Lupo Martínez de Nágera, librerio, Valentie 
degentibus, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
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[Altra mà] Sig†num Petri Laurencii, auctoritate regia notarie publici 
per totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum ac 
scribe curie vicariatus generalis reverendissimi domini episcopi Valentini, 
qui predictis omnibus et singulis dum scribi ut permititur vestra honorabili 
domino vicario generali et ab eo exponerentur, permiterentur, concederen-
tur, mandarentur, actorizarentur et fierentur una cum prenominatis testibus, 
presens fuit et hac publicum transumptum licet per alium scriptum cum suo 
originali fideliter examinavit et aprobavit clausitque et suo signo signavit 
loco, die et anno prefixo, cum apersione sigillum curie prefati vicariatus 
generalis Valentie, in fidem et testimonium premissorium. Constat de rasis 
et correctis in lineis XVIII, a VI de et XXII et.

17-ARV. Pergamins Reials. Núm. 33.

Sagunt, 8 d’abril de 1457
Trasllat notarial extès a Sagunt el 8 d’abril de 1457, del document amb 

data de 21 d’octubre de 1404 mitjançant el qual la reina Maria de Luna 
confirma els franciscans en la possessió del convent de Sant Esperit, en la 
vall de Toliu, i els assigna 5000 sous anuals de renda per a la seua alimenta-
ció, a percebre sobre les rendes anuals de la vall d’Almonacid.

Hoc est translatum bene et fideliter factum in villa Muriveteris, dioecesis 
Valentie sub die veneris, octava mensis apprilis anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, sumptum a quadam 
pergamenea carta serenissime domine Marie, regine Aragonum, excellen-
tissimi domini Martini, consortis eiusdemque domine regine sigillo sue a 
maiestatis in cera rubea impresso, cum vetis aurei rubei nostrique colorum 
impendenti munita, recepta, subsignata et clausa per venerabilem et discre-
tum Guillermum Poncii, notarium, secretarium atque regentem prhotono-
tariatus officium domine regine prefixe, non viciata, non cancellata neque 
in aliqua sui parte suspecta, sed prefatus omni vicio et suspicione carente, 
tenoris et continencie subsequentis:

In nomine Domini nostri Jesu Christi et eius gloriosissime Virginis ma-
tris eius Marie, amen.

Pateat universis, quod nos Maria Dei gratia Regina Aragonum, Valencie, 
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissaque Barchinone, Rossilionis et 
Ceritane, et domina civitatis Sugurbi, attendentes; quod ignocens ille agnus 
qui sua inefabili bonitate in ligno crucis, salvifice suum misericorditer pre-
ciosissimum sanguinem gestivit effundere et se ipsum Deo patri hostiam 
sacratissimam immolavit pro generis redempcione humani, quod eterne 
dampnacioni suberat, nos admonet, instruit et ortatur, ut Dei pauperibus 
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misericorditer impendamus. Considerantes necminus quod qui bonum suis 
ecclesiis, monasteriis et aliis sacris locis eorumque ministris liberaliter de 
eorum substanciis conferunt, eterne vite, gaudia felici commercio prome-
rentur. Et quod inter alia opera caritatis que nobis Salvatoris clemencia pre-
paravit per que nostros possemus delere reatus et ad vitam eternam glorio-
sius pervenire precipuum tenent locum elemosina oracionumque 
frequencium libamenta cum sint peccatorum redempcio et culparum remis-
sionis obtentus. Hiis igitur docte ac monite recordateque, quod intercessio-
nibus et mentis beati Ffrancisci confessoris piissimi in cuius oracionibus 
nostra firma devocio radicatur, nullam ab inde passa repulsam, porrectis 
humiliter et devote nostro clementissimo creatori et eius gloriosissime virgi-
ni genitrici Marie, serenissimi dominus rex vir et dominus, necnon rex Sici-
lie primogenitus suus et noster precari, peculiarium regni Sicilie, a quo nu-
dati extiterant per tempora longiora,[astucia sagaci baronum regni predicti, 
qui ipsum inter se divisum per membra porcionibus satis amplis, velut illi 
qui corium alienum in extensas corrigias parciuntur, tenuerant et tenebrant 
violenta tiranidem occupatum, suo redegerunt dominio, cui subjectum in 
maxima et humili obediencia pro nunc] jacet, baronum ipsorum viribus 
nichilatis, et contritis elacionum cornuis eorumdem. Et placide memorantes 
quod quanto maiora nutu miseracionis divine accepimus, quantoque locum 
excelsiorem in hoc seculo obtinemus, tanto devociora debemus obsequia 
gratitudinis largitori. Ad reverenciam et honorem domini nostri Jhesu Cris-
ti et eius gloriosossime Virginis matris sue Marie et pro remissione nostro-
rum pecaminum monasterium quoddam in valle vocata de Tolio termini 
Muriveteris, regni Valentie a frequentacione habitacionis et consorcii homi-
num elongata, auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa pia feci-
mus devocione fundari, ecclesia, claustris et aliis operibus monasterio neces-
sariis insignitum, quod Sancti Spiritus vocabulo decrevimus nominandum. 
In quoquidem monasterio fratres ordini beati Francisci providimus altissi-
mo famulari assidue, qui regulentur et vivant juxta regulam beati Francisci, 
a qua exorbitare ipsos aliqualiter nolumus et ibi morentur et stent celebran-
do et faciendo divinum officium prout in aliis monasteriis regni Valentie 
eiusdem ordinis est fieri assuetum, et alias orent ad dominum Deum et eius 
gloriosissimam genitricem et effundant pia oracionum libamina pro anima-
bus nostri et progenitorum nostrorum ac prosperitate domus regie inces-
santer. Et quodquidem monasterium cum solo seu patio in quo est positum 
seu constructum, ecclesiam, claustra et domos ac edificia universa, cum or-
tis, introitibus, exitibus, fontibus, arboribus, juribus et pertinentiis universis 
prout melius competunt nobis vigore donacionis facte nobis exinde per Jac-
metam de Poblet, uxorem Petri Guillelmi Cathala, quondam, militis, et Jo-
hannetam filiam conjugum predictorum et eiusdem patris sui universalem 
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heredem cum publico instrumento facto in posse fidelis scriptoris nostri 
Anthonii Vaylls, auctoritate regia notarii publici per totam terram et domi-
nacionem suam in villa Burriane, die tricesima prima januarii anno a nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo secundo, assignamus, offerimus, 
concedimus, donamus et tradimus seu quasi imperpetuum in habitationem, 
servitium et usum continuum predictorum ffratrum minorum, qui ibi famu-
labuntur. Altissimo ut est dictum, damus nec minus concedimus, assigna-
mus, offerimus et tradimus seu quasi perpetuo monasterio suppradicto et 
ipsi adjungimus et eciam agregamus in et pro servicio et usu continuo ffra-
trum ipsorum prout melius et plenius competunt nobis vigore donacionis 
per dictum dominum regem facte nobis exinde cum publico instrumento 
sigillo maiestatis sue impendenti munito, dato et acto in regali civitatis Va-
lencie, tercia die marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesi-
mo quarto, regnique sui nono, et clauso per Guillermum Poncii secretarium 
eius auctoritateque regia notarium publicum per totam terram et domina-
cionem suam totam integriter vallem predictam de Tolio, cum eius juribus 
et pertinenciis universis et singulis et cum montibus et planis, vallibus, rupi-
bus, arboribus domesticis el silvestribus, garrigiis, nemoribus, silvis, fratis, 
torrentibus, rivis, fontibus, terris cultis et incultis seu eremis, et cum pastuis, 
venacionibus et pasturis et generaliter cum omnibus et singulis juribus et 
pertinentiis quibuscumque, prout in instrumento donacionis predicte sunt 
hec extensius posita. Et quia, ut est dictum superius, monasterium supradic-
tum est a locorum populacionem remotum, et fratres qui in ibi domino 
servient ut est dictum non poterunt mendicare, ut eorum regula quippe 
jubet more racione predicta et aliis causis racionabilibus atque justis in lo-
cum mendicitatis predicte, nam alias vitam eorum sustentare nequirent, pro 
alimentis et sustentatione vite ipsorum regula quorum laudabilis proprium 
habere non patitur, volentesque ob reverentiam et honorem domini nostri 
Jesu Christi et beatissime matris sue quo ad hec reficere ac supplere oblacio-
nem seu defectum elemosinarum ipsarum et in compensationem, esmendam 
seu locum earum per modum elemosine, tenore presentis publici instrumen-
ti cunctis temporibus valituri pro elemosina et loco elemosine, donamus, 
concedimus et etiam assignamus perpetuo domino Jhesu Christo et benig-
nissime matri sue et in eorum reverentiam et[honorem] in manu et posse 
notarii infrascripti stipulantis, ut infra,[quinque mille solidos regalium] Va-
lencie annuales, rendales, et perpetuales in nuda percepcione, in de ac super 
redditibus, exitibus, proventibus, emolumentis et esdevenimentis vallis nos-
tre de Almonazir, in regno sistenti Valencie, et locis seu alcareis eiusdem. 
Quosquidem quinque mille[solidos annuos recipiant annuatim] jurati civi-
tatis nostre Sugurbii a fideli de thesauria nostra Berengario Martini, procu-
ratore, vel aliis procuratoribus seu receptoribus vel collectoribus generalibus 
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jurium et reddituum nostrorum regni predicti, vel a veteribus alaminis vel 
aliis collectoribus seu receptoribus vallis predicte,[vel locorum et] alcarea-
rum eiusdem, quibus jubemus et precipimus cum presenti, quod anno quo-
cumque tradant juratis civitatis Sugurbii supradicte quinque mille solidos 
memoratos de redditibus, exitibus, proventibus, emolumentis et esdeveni-
mentis vallis predicte et locorum et alcarearum eiusdem, qui a juratis ipsis 
recuperent quolibet anno in solucione predicta apocam de soluto, in qua-
rum prima tenor huiusmodi totaliter inseratur et in aliis solum fiat mencio 
de eadem, quoniam a procuratore et receptore vel collectore nostro genera-
li predicto, seu ab alaminis et veteribus ac aliis collectoribus et receptoribus 
memoratis, nos vel heredes, aut successores nostri quibus compotum reddi 
annuatim volumus de predictis, restituentibus nobis vel heredibus aut suc-
cessoribus nostris predictis quolibet anno apocam supradictam quinque mi-
lle solidos predictos in compoto recipiemus eorum. Et jurati jamdicti pre-
dicte Civitatis Sugurbii, cum quinque mille solidos memoratos receperint, ut 
est dictum, eos tradant realiter et de facto pro elemosina ffratrum dicti mo-
nasterii administratori vel procuratori quicumque fuerit monasterii preliba-
ti, qui eos expendat et distribuat in victu, vestitu et aliis necessariis et oppor-
tunis ffratribus et conventui monasterii supradicti. Et si quid inde residuum 
fuerit, totum illud esmercietur (?) seu convertatur per administratorem vel 
procuratorem predictum in empcione librorum vel aliorum necessariorum 
monasterio sepedicto, cum et de consilio et consensu guardiani monasterii 
prenarrati. Quemquidem administratorem, procuratorem et distribuitorem, 
fieri volumus constitui et creari per guardianum et ffratres dicti monasterii, 
quique eum semel et pluries, si eis videbitur, valeant removere et alium eli-
gere, et ipso deficiente per mortem, absenciam vel alias, alium ponere, cons-
tituere ac creare, quique administrator, procurator et distributor administret 
et in dicti monasterii negociis annuatim expendat, ut est dictum superius, 
predictos quinque mille solidos annuales, de qua admistracione quolibet 
anno teneatur dictis juratis in presentia guardiani monasterii supradicti, et 
non aliqualiter absque ipso reddere compotum et veram etiam racionem, et 
eidem possit et valeat per juratos predictos, consentente guardiano predicto, 
de administratis absolutionem et difinitionem facere annuatim. Has siqui-
dem donaciones et concessiones facimus Deo et sue sacratissime genitrici in 
et pro sustentacione guardiani et ffratrum monasterii prelibati de ipsis valle 
et monasterio imperpetuum, necnon de dictis quinque mille solidis annuis 
et perpetuis ad opus dictorum guardiani et fratrum et sustentacionem per-
petuam ut est dictum, singula singulis referendo, pure, libere et absolute  
sine omni condicione et retencione et sicut et melius plenius ea ad nos ex-
pectant et competunt et expectare ac competere possunt et debent ex causis 
predictis et aliis quibuscumque racionibus, juribus, titulis sive causis, et 
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prout melius et sanius dici et intelligi potest. Et ad maiorem et validiorem 
corroborrationem donacionis et concessions huiusmodi, ut procuratrix et 
generalis locumtenens in regno Valentie domini regis predicti, prout de pro-
curatione et locumtenencia nostra constat plene quadam pergamenea carta 
seu publico instrumento, dato et acto in loco de Altura, vicesima die decem-
bris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo, regnique 
dicti domini regis sexto, suoque sigillo appendicio comunito, clauso per 
Guillermum Poncii, secretarium suum, et auctoritate regia notarium publi-
cum per totam terram et dominacionem suam, predictos quinque mille soli-
dos annuales, rendales et perpetuales cum monasterium et vallis predictam 
jam amortizate existant per dominum regem predictum, ut in cartis regiis 
factis exinde lacius est contentum, non obstantibus foro seu foris regni Va-
lencie vel privilegiis seu aliis ordinacionibus quibuscumque prohibentibus 
ne bona de realenco vendi, transferri, alienari seu concedi possunt personis 
religiosis, ecclesiasticis sive sanctis, tenore carte presentis admortizamus et 
pro admortizatis haberi volumus et jubemus. Et de nostre plenitudine po-
testatis suplemus omnem defectum et nullitatem seu vicium sique in dona-
cionibus et concessionibus seu amortizacione nostris huiusmodi reperiri 
posset aliquatenus seu notari, super quibus ex eadem potestatis plenitudine 
dispensamus; retinemus tamen nobis et sub hoc pacto, forma et retencione 
donaciones facimus supradictas, quod si ex casu aliquo emergenti, quod 
Deus avertat, ordo anichilaretur huiusmodi et ipsius disolveretur conven-
tus, quod predicta omnia et singula per nos concessa et data et admortizata 
ad nos vel nostros heredes libere revertantur, et nos vel heredes nostri pre-
dicti, eadem universa et singula vel partem eorum possimus et possint alii 
ordini nobis vel heredibus nostris placibili, qui ibidem valeat per nos vel 
heredes nostros immici (?) constitui atque poni ad libitum assignare. 
Quodque super premissis et aliis possimus addere et detrahere ad et pro 
confirmacione, corroboracione et comunicacione in melius predictorum 
prout ad utilitatem ipsius monasterii opportunum vel expediens ac quo-
ciens opus fuerit et nobis videbitur faciendum. Mandamus itaque per hanc 
eandem heredi seu heredibus et successoribus nostris quibuscumque ac offi-
cialibus nostris et ipsius quibuscumque presentibus et futuris, quod dona-
ciones et concessiones nostras huiusmodi ac omnia et singula in eis conten-
ta, quas intactas servari promittimus in posse subscripti notarii hec 
stipulantis, ut infra, legitime firmas habeant, teneant et observent et eas fa-
ciant ab omnibus perpetuo et inviolabiliter observari, et contra non faciant 
aliqua racione. Premissa, igitur, que et prout dicta sunt suppra facimus, pa-
ciscimur et promittimus domino Deo et eius gloriossime genitrici et guar-
diano ac ffratribus memoratis, in manu et posse secretarii ac notarii infras-



446 Apèndix documental

cripti, tamquam publice persone, pro personis quarum interssit ac potest vel 
poterit interesse recipientis et paciscentis ac eciam legitime stipulantis.

Quod est datum et actum in monasterio sancti Bernardi Orte Valencie, 
vicesima prima die octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo quarto. Bernardus Anglesii.

Signum Marie Dei gracia regine Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sar-
dinie et Corsice, comitissaque Barchinone, Rossilionis et Ceritane et domine 
civitatis Sugurbii, que predicta laudamus, concedimus et firmamus, huicque 
publico instrumento sigillum nostrum apponi jussimus impendenti.

Testes sunt qui fuerunt ad predicta presentes, religiosi ffrater Franciscus 
Eximini et ffrater Bartholomeus Borraç, in sacra theologia magistri, nobilis 
Berengarius de Vilaracuto, junior, consiliarius et Camerlengus domini regis, 
Petrus de Sanctominato consiliarius et maiordomus domine regine, milites, 
et Johannes Navarro, legum doctor, consiliarius et advocatus fiscalis domini 
Regis predicti.

Sig†num Guillelmi Poncii secretarii serenissimi domini Regis Aragonum 
auctoritateque regia notarii publici per totam terram et dominacionem 
suam, et regentis prothonotariatus officium Domine Regine premisse, qui 
mandato eiusdem premissis interfuit eaque scribi fecit et clausit, cum raso 
in XXXX linea personis quarum.

Domina Regina mandavit mihi Guillermo Poncii in cuius posse firmavit.

Sig†num honorabilis Ffrancisci de Sant Feliu, domicelli, locumtenentis 
justicie in villa Muriveteris, pro honorabile justicia in criminalibus Civitatis 
Valentie, qui visa dicta originali carta, a qua presens trasumptum fuit abs-
tractum, eidem trasumpto auctoritatem suam presumit (?) pariter et decre-
tum.

Sig†num mei Miquaelis Petri de Monteacuto, auctoritate regia notarii 
publici Valentie, et per totam terram et dominacionem illustrissimi domini 
regis Aragonum, qui loco discreti Petri Çabata, connotarii mei regentis, pro 
michi scribaniam curie iusticiatus ville Muriveteris, pro michi ab eadem ab-
sentis, qui de mandato dicti honorabili locumtenenti, justicie ville eiusdem 
huic transumpto tanquam bene et legitime facto, auctoritatem suam aposui 
et sumpsi.

Sig†num mei Jacobi de Castronovo, regia auctoritate notarii publici per 
totam terram et dominacionem illustrissimi domini Aragonum regis, qui 
premissum transcriptum a sui originali pergamenea carta abstrahi et scribi 
et, cum eadem bene et fideliter comprobavi, constat auctoritate de suppra-
positis. In lineis XVIII donacionis per dictum, et XXI predicte. Clausique 
loco, die et anno in prima linea contentis.
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18-ARV. Pergamins Reials. Núm. 34.

València, 19 de gener de 1461
Trasllat notarial fet a València el 19 de gener de 1461 d’un document de 

7 d’abril de 1407 en què Martí I, com a marmessor del testament de la seua 
dona Maria de Luna, fa una donació al convent de Sant Esperit de 5000 
sous anuals de renda sobre els impostos reials de la vall d’Almonacid, i al-
tres 500 sous sobre les rendes reials de Paterna, i que els deixà en almoina la 
reina fundadora per als vestits, alimentació i obres a realitzar en tal convent.

Hoc est translatum bene et fideliter, factum Valencie decimanona mensis 
januarii anno a nativitate Domini millesimo quadingentesimo sexagesimo 
primo, sumptum a quadam carta pergamenea serenissimi principis ac 
domini, domini Martini, memorie celebris Aragonum regis, concessa 
monasterio dicto vulgariter Sancti Spiritus, ffratrum ordinis sancti Francisci, 
in termino ville Muriveteris constructo, et ffratribus eiusdem non viciata, 
nec cancellata, nec in aliqua sui parte suspecta, sed omne prefato vicio ac 
suspicione carente, sigilloque certo eiusdem domini regis, in vetis aurei rubei 
nostrique colorum impendenti munita, dataque et acta in regali civitate 
Valentie, septima junii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
septimo, regni eiusdem domini regis duodecimo clausaque et subsignata 
auctoritate honorabilis Bernardi Medici, notarii publici ac secretarii dicti 
domini regis, cuiusquidem carte tenor sub hiis sequitur verbis:

In nomine Domini, pateat universis quod nos, Martinus, Dei gratia rex 
Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie, Corsice comesque Barchinone, 
Rossilionis et Ceritanie, tanquam princeps et dominus ac beatus pater etia-
mque conjuncta persona illustris Martini, regis Sicilie, primogeniti nostri 
precari, heredis universalis excelse Marie, regine Aragonum, coniugis nostre 
memorie celebris, necnon et sicut usufructuari universorum bonorum que 
ipsa dum viveret in humanis habebat et eciam possidebat et sicuti alter ex 
manumissoribus infrascriptis nominibus antedictis et quolibet eorumdem; 
et nos nichilominus ffrater Bartholomeus Borrasii, ffrater Johannes Exime-
no, in sacra theologia magistri, minorum de ordine, et Raymundus de Rivo-
sico, miles. Omnes, scilicet rex predictus et alii antefacti, una cum ffratre 
Ffrancisco Eximini, pagine sacre eximio professore, de ordine antedicto, et 
quilibet nostrorum insolum in absencia aliorum manumissoris predicte re-
gine, ut ex ipsius testamenti in posse Anthonii Valls, notarii publici eiusdem 
regine, sigilla tenentis, tunc temporis firmati in Villa Regali Regni Valencie, 
vicesima octava die decembris de proximo evoluti contextu aut ferie plene 
constat. Considerantes dictam illustrem reginam ad honorem nostri Domini 
Jhesuchristi et gloriosissime Virginis matris sue Marie post fundacionem 
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quam fecit in valle vocata de Tolio, termini Muriveteris Regni Valentie de 
monasterio Sancti Spiritus nominato in quo ffratres ordinis sancti Ffrancisci 
constitui et altissimo famulari ordinavit certissime et providit quod elemo-
sina et loco elemosine dedisse, concesisse et assignasse perpetuo Domino 
Jhesuchristo et benignissime matri sue in eorum reverenciam et honorem, 
quinque mille solidos regalium Valencie, rendales, annuales et perpetuales 
in nuda percepcione, in, de ac super redditibus, exitibus, proventibus, emo-
lumentis et esdevenimentis vallis sue de Almonezir in Regno sistentis Valen-
tie et locis seu alchareis eiusdem solvendos, recipiendos et distribuendos 
anno quolibet, in et pro victu, vestitu et aliis necessitatibus ffratrum dicti 
monasterii per modum et formam multum difuse, contentos in quodam 
publico instrumento sigillo dicte regine appendicio comunito, dato et acto 
in monasterio sancti Bernardi Orte Valencie vicesima prima die octobris 
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quarto, et clauso per 
fidelem secretarium nostri regis predicti Guillermum Poncii, quondam auc-
toritate regia notarium publicum per totam terram et dominacionem nos-
tram et dicte regine officium prothonotariatus tempore ipso regentem ut in 
eodem hec et alia lacius exprimitur. Attendentes eciam dictam illustrem re-
ginam in dicto suo ultimo testamento ordinasse ac voluisse quod ex illis 
quinquaginta mille libris quas pro anima sua accepit emerentur per nos 
manumissores jamdictos in continenti post eius obitum tot redditus perpe-
tui in loco ydoneo atque iuro ad cognicionem nostri dictorum manumisso-
rum quot essent necessarii quindecim ffratribus minoribus quos in dicto 
monasterio stare et manere volebat perpetuo et altissimo famulari pro eo-
rum victu videlicet et vestitu et omnibus aliis eorum necessitatibus ad nostri 
manumissorum cognicionem, distribuendi videlicet per modum et formam 
in dicta donacione et concessione contentos in quibusquidem redditibus 
includerentur illi redditus jam provisioni illorum ffratrum qui in dicto tunc 
monasterio morabantur per reginam assignati jamdictam, in et super dicta 
valle sua de Almonezir cum instrumento donacionis et assignacionis prefa-
to. Premeditantes necnonque (?) voluisse et ordinasse reginam predictam 
quod emerentur quingenti solidi censuales, perpetuales et rendales quos ea-
dem regina dicto monasterio pro sustentacione atque reparacione operis 
illius dedit, legavit, contulit et perpetuo assignavit ut hec et alia in dicto 
testamento lacius enarrantur. Et cupientes ut debemus et tenemur adimplere 
operis per effectum dicte illustris regine ultimam voluntatem, cum videamus 
clarissime quod eo quia in bonis eiusdem reperti sunt et remanent multi 
perpetui redditus, non expedit alios emi sed de suis propriis fieri que man-
davit cum nullo alio modo posset ad habendum in iuro dictos redditus me-
lius provideri tenore presentis publici instrumenti firmiter ac perpetuo vali-
turi; Nos, rex predictus, nominibus antedictis et quolibet nomine predictorum 
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insolum, et nos, alii manumissores predicti, nomine manumissorio ipsius, 
pro elemosina et loco elemosine voluntate dicte regine ut predicitur exe-
quentes, tradimus et assignamus perpetuo Domino Jhesuchristo et benignis-
sime virgini matri sue in eorum reverenciam et honorem mille quingentos 
solidos regalium Valencie, annuales, rendales et perpetuales, in nuda per-
cepcione in, de ac super omnibus et singulis redditibus, fructibus, exitibus, 
proventibus, emolumentis, esdevenimentis ac juribus dicte vallis de Almo-
nezir et locis seu alcareis eiusdem solvendos, recipiendos et distribuendos 
anno quolibet in et pro victu et vestitu et omnibus aliis necessitatibus ffra-
trum monasterii antedicti per illos formam et modum per quos dicta regina 
dum viveret solvi, recipi ac distribui voluit et mandavit in dicto suo ultimo 
testamento, necnon et in dicto donacionis et graciose concessionis quinque 
mille solidorum censualium et perpetualium de quo suppra sit mencio pu-
blico instrumento. Cuiquidem instrumento dicte regine ultima voluntas su-
per hiis in omnibus partibus suis adheret, et eciam previum testamentum 
execucioni ducentis tradimus et assignamus perpetuo Domino Jhesuchristo 
et eius gloriosissime genitrici pro sustentacione et reparacione operis mo-
nasterii antedicti quingentos solidos regalium Valentie annuales, rendales et 
perpetuales in nuda percepcione, in, de ac super omnibus et singulis reddi-
tibus, fructibus, exitibus, proventibus, emolumentis, esdevenimentis ac juri-
bus loci de Paterna, siti in Regno Valentie suppradicto; quosquidem quin-
gentos solidos censuales dicta regina pro dicti monasterii opere sicut 
predicitur in dicto suo ultimo testamento legavit. Hanc itaque tradicionem 
et assignacionem facimus scilicet Nos, rex prefatus, nominibus predictis et 
insolum; et nos, alii dicti manumissores, nomine dicte manumissorie sicut 
predicitur, Domino Deo et sue sacratissime genitrici de predictis duobus 
mille solidis regalium Valencie rendalibus et annualibus perpetuis, videlicet, 
de mille quingentis solidis rendalibus in et pro sustentacione guardiani et 
ffratrum monasterii prelibati, et de quingentis solidis rendalibus et annuali-
bus perpetuis operi ac reparacioni monasterii antedicti pure, libere et abso-
lute; et sicut melius ac plenius ea ad nos, dictum regem nominibus predictis 
et insolum et ad dictam manumissoriam spectant seu competunt, et specta-
re ac compe[te] re possunt ac possint, et debeant quibuscumque titulis, mo-
dis, racionibus sive causis; et prout utilius et sanius dici potest et intellegi ad 
bonum, sanum et sincerum intellectum; quosquidem duos mille solidos 
annuales, rendales et perpetuales, recipi, solvi et distribui jubemus, provide-
mus et volumus anno quolibet perpetuo per modum et formam contentos 
ut predicitur in dicto publico instrumento donacionis, concessionis et assig-
nacionis facte per dictam illustrem reginam pro elemosina et loco elemosine 
dicti monasterii, de quinque mille solidis annualibus et perpetualibus sup-
pradictis, et cum condicionibus et recenssionibus expressis lacius in instru-
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mento eodem; salvo quod quingenti solidi annuales ex dictis duobus mille 
solidis annualibus in dicti monasterii reparacionem ac opera anno quolibet 
ut predicitur comitantur. Mandamus cum presenti juratis Civitatis Sugurbii 
et juratis christianis ac juratis veteribus sarraceniis loci de Paterna predicti, 
qui nuper (?) sunt et qui pro tempore fuerint Berengario Martini, de nostri 
dicti regis thesauraria olim procuratori dicte regine necnon quibusvis recep-
toribus et collectoribus generalibus jurium et reddituum que et quos dicta 
regina habebat et possidebat in regno Valencie dum viveret, veteribus alami-
niis et aliis collectoribus seu receptoribus reddituum vallis predicte vel loco-
rum ac alcarearum eiusdem ac predicti loci de Paterna et illorum cuilibet 
presentibus et futuris pro prima et secunda iussionibus quatenus super so-
lucionibus, recepcionibus et distribucionibus, duorum mille solidorum 
annualium et perpetualium predictorum, quos pro elemosina et loco elemo-
sine et operis reparacione et sustentacione dicti monasterii assignamus ac 
tradimus ut profertur, se habeant perpetuo per illos formam et modum per 
quos habere se debent et tenentur virtute dicte graciose concessionis, dona-
cionis et assignacionis per dictam illustrem reginam pro elemosina et loco 
elemosine dicto monasterio facte de quinque mille solidis annualibus, ren-
dalibus et perpetualibus suppradictis. Nichilominus universis et singulis, 
officialibus et subditis nostris presentibus et futuris, nos rex predictus inve-
nientis (?) sub pena mille florenorum auri de Aragonia de bonis cuiuslibet 
contrafacientis irremissibiliter exigenda nostroque applicanda erario, quate-
nus assignacionem ac tradicionem huiusmodi habeant perpetuo, teneant, 
observent faciantque ab aliis inviolabiliter observari et contra non veniant 
nec aliquem seu aliquos contravenire permictant ulla racione vel causa, si 
iram et indignacionem nostram et penam predictam cupierint evitare. Suple-
mus de nostre regie plenitudine potestatis omnem defectum si quis forsan 
modo quocumque intervenerit in predictis. Et promittimus nos dictus rex, 
nominibus antedictis et alii commanumissores pertracti nomine manumis-
sorie prefato Domino Deo et eius beatissime genitrici in posse secretarii et 
notarii infrascripti pro personis quarum intersit et intererit recipientis et 
paciscentis ac etiam legitime suplantantis predictis in tradicionem et assig-
nacionem et omnia ac singula antedicta rata, grata et firma habere, tenere et 
perpetuo observare et contra ea non facere vel venire aliquo iure, ratione vel 
causa. Retinemus tamen nobis nos rex predictus et sub hoc pacto assigna-
cionem facimus suppratactam quod si quandocumque ordo anichilaretur 
huius modi et ipsius dissolveretur conventus, predicta omnia et singula, per 
nos et alios commanumissores nostros superius assignata ad nos dum vixe-
rimus et postea ad heredes dicte regine libere revertantur; et nos vel heredes 
dicte regine eadem universa et singula possimus et possint alii ordini nobis 
vel heredibus dicte regine placibili qui ibidem valeat per nos vel heredes 
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dicte regine, inveni (?), constitui atque poni ad libitum asignare, quodque 
premissis et aliis possimus casu adveniente predicto addere et detrahere ad 
et pro confirmacione, corroboracione et commutacione in melius predicto-
rum prout ad utilitatem ipsius monasterii oportunus vel expediens ac quo-
ciens opus sint et nobis videbitur faciendum.

Quod est actum et datum in regali Civitate Valencie septima die junii 
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septimo, regnique 
nostri dicti regis duodecimo.

Sig†††num Martini, Dei gratia regis Aragonum, Valentie, Maioricarum, 
Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, qui no-
minibus predictis hec laudamus, concedimus et firmamus huicque publico 
instrumento. Sigillum nostre maiestatis apponi iussimus impendenti. Rex 
Martinus.

Sig†na nostri ffratris Batholomei Borraçii, ffratris Johannis Eximeno et 
Raymundi de Rivosico, militis, manumissorum predictorum, qui nomine 
dicte manumissorie hec laudamus, concedimus et firmamus.

Testes sunt qui hiis presentes fuerunt Raymundus de Sanctominato et 
Anthonius de Thoma (?), camerarii domini regis, domicelli, firme auctorita-
te dictorum ffratrum Bartholomei Borraçii et Johannis Eximini ac Raymun-
di de Rivoseco, qui firmarunt in dicto,[in] regali[Civitate] Valentie nona die 
junii dicti anni. Fuerunt presentes Galcerandus de Sanctominato, camarlen-
gus, miles, Ffranciscus de Martorello, camerarius, et Guillermus Ferrarii, de 
thesauraria domini regis.

Sig†num mei Bernardi Medici, dicti domini regis secretarii et auctoritate 
regia notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui pre-
missis interfui, eaque de ipsius domini regis mandato scribi, feci et clausi. 
Corrigitur autem in lineis tercia in absencia aliorum manumissores predic-
te; et in vicesima septima et perpetualibus supradictis nichilominus; et in 
vicesima nona de nostre; ac in linea signorum dictorum manumissorum 
nostri ffratris.

M) Arxiu Secret Vaticà (Roma)

1-ASV. Coll. 469-B, f. 17-30.

València, 25-6 d’abril de 1409.
Inventari dels béns que tenia Francesc Eiximenis en morir, fet a València, 

car feia poc que d’havia traslladat a Perpinyà, i encara tenia tots els béns 
en el convent franciscà de València. Es trobaven en cinc caixes, si bé l’inici 
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del document i la part de l’inventari referit a la primera caixa i part de la 
segona s’ha perdut.

[Caixa B][F. 17r].
1…e feneix lo segon corondell de la primera plana per adhesionem[…] 

tatem e feneix lo penúltim corondell de la derera plana de la derera carta 
racio signatur quia.

2-Ítem un altre libre gran de fust cubert de groch apel·lat Istitut[es] e és 
de dret civil, e comença Imperatoriam magestatem e feneix lo segon coron-
dell de la primera plana et quod antea obtinet e feneix lo penúltim corondell 
de la derera carta expedienda argen…

3-Ítem un altre libre ab cubertes de fust negres; és apel·lat Tabu[la] juris 
e comença en la primera plana Sicud spiritualia et temporalia diferunt e 
feneix lo segon corondell de la primera plana ch. postula…e feneix lo pe-
núltim corondell de la derera carta Confessiones…potest.

4-Ítem un altre libre ab cubertes de fust vermelies apel·lat Missal e co-
mensa Ad te levavi animam meam e feneix lo segon corondell de la primera 
plana ita et vos e feneix lo darrer corondell fonte aquarum potabit.

5-Ítem un altre libre gran ab cubertes de fust negres apel·lat Quart de 
Sentències; comence Semaritanus illustrissimus e feneix en la primera plana 
et majorem Virtutem e feneix lo penúltim corondell de la derera carta nec 
propter qualitatem.

6-Ítem un altre libre ab cubertes de fust blanques e començe Sicud dicit 
beatus Ambrosius, et és sobre lo primer libre de les Sentències e feneix en la 
primera plana Supernorum quodcunque e feneix lo penúltim corondell de 
la derrera plana sed pro…elli.

7-Ítem un altre libre ab cubertes de fust vermelles apel·lat Sobre lo pri-
mer de les Sentències e comença en la primera plana queritur[F. 17v][utrum] 
ens simpliciter simplex e feneix lo segon corondell de la[primera] plana …
ma secundum partem non eadem e feneix en lo penúltim corondell[de] la 
derrera carta arietis fuisset ma.

8-Ítem un altre libre de fust cubertes de vermell apel·lat Postilla[ad] Ro-
manos e comence Utrum conjuncturaliter valeat quis e feneix en lo segon 
corondell de la primera plana erit tribulacio magna super e feneix lo penúl-
tim corondell de la derrera carta ad voluntatem agricolarum quibus.

9-Ítem un altre libre ab cubertes de posts nues apel·lat Prophetari et 
començe en la primera plana Ecce in provinciis istis e feneix en lo segon 
corondell de la primera carta de la primera plana iniquitatis oportuni sive 
e feneix auferretur.
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10-Ítem un altre libre ab cubertes de fust negres vell en lo qual ha dues 
lectures; la primera lectura és de Mestre Roger e l’altre de Mestre Thomas 
de Boquinquam; e comence Utrum aliquis in casu potuit e feneix en lo se-
gon corondell de la primera plana illa virtus minima e feneix lo penúltim 
corondell de la derera plana totum peccatum dimiss.

11-Ítem un altre libre ab cubertes de fust verdes scrit De jeneracione co-
rupcione e comence Anima ut testatur philosophus e feneix lo segon coron-
dell de la primera plana secundo ennumerat annexa e feneix en lo penúltim 
corondell de la derera plana de tempore est sofismata nam.

12-Ítem un altre libre gran ab cubertes de fust nues apel·lat Test de size 
e començe Bonifasius episcopus; en aquell mateix libre són les Clementines 
e comença Iohannes servus servorum Dei.

13-Ítem un altre libre ab cubertes de fust blanques apel·lat De mestre 
Landuf sobre lo primer de les Sentències e comence Fundamentum primum 
jaspis e feneix lo segon corondell de la primera carta[F. 18r] de la primera 
plana totum non est simpliciter et feneix en lo penúltim corondell de la de-
rera carta mº volendi ideo impius.

14-Ítem un altre libre gran ab cubertes de fust negres apel·lat Secunda 
secunde santi Thome e comence Post comunem consideracionem e feneix 
en lo segon corondell de la primera plana intellectus humanus cognoscit 
secundum quandam e feneix en lo penúltim corondell de la derera carta ad 
tercium dicendum quod.

15-Ítem un altre libre ab cubertes de fust verdes apel·lat Sobre lo quart 
libre de les Sentències e començe Ihesus Christus toçius Scripture e feneix en 
lo segon corondell de la primera plana mitentes vocaverunt tres e feneix en 
lo penúltim corondell de la derrera carta vel demeretur de communis lege.

16-Ítem un altre libre ab cubertes de fust blanques apel·lat Decretals e 
començe Gregorius episcopus servus servorum Dei e feneix en lo segon co-
rondell de la primera plana et secundum personales e feneix en lo penúltim 
corondell de la derera carta non est licitum in lege necessitas.

17-Ítem un altre libre xich ab cubertes de fust negres apel·lat Lo terç 
libre de Mayrons sobre les Sentències e comence Alpha e omega e feneix en 
lo segon corondell de la primera plana qui est Venus est benivola e feneix en 
lo derer corondell de la derera plana quod in ipsum convertitur.

18-Ítem un altre libre gran ab cubertes de fust nues apel·lat Sobre lo libre 
De anima e del libre De Filosofia e començe Quoniam homo naturaliter 
est animal e feneix en lo segon corondell de la primera plana homo posset 
pervenire et hoc e feneix en lo penúltim corondell de la derera carta querat 
conveniens et.
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19-Ítem un altre libre ab cubertes verdes apel·lat Hugo de gestis ultra-
marinis e començe Postquam divine propiciacionis magni[F. 18v] -ficencie e 
feneix lo segon corondell de la primera plana usque ad captionem Damiate 
operarii e feneix en lo penúltim corondell de la derera carta fortissimus et 
diformas.

20-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles ab claus apel·lat De regimine 
principum e començe Ex Regia et Sanctissima proshapia e feneix lo segon 
corondell de la primera plana felicitatem ponere voluptatibus e feneix en lo 
penúltim non est tibi morum.

21-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues apel·lat Tabula philoso[fi] 
a e és del convent dels framenors de València, ut dicitur, e començe Astrac-
tum est in genere e feneix en lo segon corondell de la primera plana inter 
omnia predicata e feneix en lo penúltim corondell de la derera carta tunc 
non omnis vos esse vox.

22-Ítem un altre libre ab cubertes grogues de fust apel·lat Primer et quart 
sobre les Sentències de Grau Odo e començe en la primera plana Hec est in-
terpretatio sentencie altissimum e feneix en lo segon corondell de la primera 
plana et res finis non sunt e feneix en lo penúltim corondell de la derera 
plana quod istut sacramentum manet.

23-Ítem un altre libre ab cubertes grogues de fust apel·lat Primer de 
Johan Escot, lo qual és dels framenors del covent de València, ut dicitur, 
e començe Utrum homini pro statu isto e feneix en lo segon corondell de 
la primera plana in domo principia e feneix en lo penúltim corondell de la 
derera carta et velle eam et nollens.

24-Ítem un altre libre ab cubertes de fust apel·lat lectura sobre lo primer 
de les Sentències de Mestre Mayrons e és del convent de Barcelona, ut di-
citur, e comence Circa prohemium liber Sentenciarum e feneix en lo segon 
corondell de la primera plana simpliciter quod dicatur qui detative e feneix 
en lo penúltim corondell de la derera[F. 19r] carta quod non est noticia nec 
per consequens.

25-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues apel·lat Scriptum super 
librum Aristotelis De animalibus e comença Sicut dicit philosophus e feneix 
en lo segon corondell de la primera plana magis et plura e feneix en lo pe-
núltim corondell de la derera carta non ita cito.

26-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles platonat e altra cuberta 
aluda blanqua apel·lat Sermonari dominical de l’Avent epístola…usque ad 
vicesimam quartam dominicam e comença Hora est jam nos de sompno 
surgere e feneix en lo segon corondell de la primera plana ad Dei servitutem 
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sta in e feneix en lo penúltim de la derera carta in tempore inutili. E aquest 
libre és de la obra de mestre Francesch.

27-Ítem un altre libre ab cubertes de fust vermelles platonades ab camisa 
de aluda blanqua apel·lat Sermons evangelicals e comença Jhesus Christus 
tocius humane pastor e feneix en lo segon corondell de la primera plana Sed 
maxime post e feneix en lo penúltim corondell de la derera carta propter 
ingratitudinem etc. E aquests sermons és de la obra del patriarcha.

28-Ítem un altre libre ab cubertes de fust verdes apel·lat Secunda pars de 
Theologia santi Thome de Aquino et comença Quia sicut die Demacenus 
e feneix en lo segon corondell de la primera plana quid dicitur voluntas e 
feneix en lo penúltim corondell sub merito bonum autem.

29-Ítem un altre libre ab cubertes de fust vermelles platonades apel·lat 
Armacanus de questionibus Armanorum, e comença Reverendis in Christo 
patribus e feneix en lo segon corondell de la primera plana questiones ipso-
rum disolvit e feneix en lo derer corondell inpiis atque piis.

30-[F. 19v] Ítem un altre libre ab cubertes de fust vermelles quinternat 
de pregamí en paper apel·lat Postilla sobre sent March, e aprés la pistola 
sobre la Vengeli de sent Luch, e comença Quoniam ex dictis super Mathei 
evangelium e feneix en lo segon corondel de la primera plana sensibiliter 
trecit e feneix en lo penúltim corondell de la derera plana supremus actus 
oracionum.

31-Ítem un libre de paper ab cubertes de pergamí apel·lat De vita beati 
Francisci e comence Prefulgidus Lucifer e feneix en lo segon corondell de 
la primera plana ut a multis dicetur at e feneix en lo penúltim corondell 
inferret cum vero ille.

32-Ítem un altre libre ab cubertes de paper engruntades de vert apel·lat 
Sobre lo segon de les Sentències apel·lat Deu Orriol e comença Quia doc-
tores communiter e feneix en lo segon corondell sic id de cujus caritativa e 
feneix en lo penúltim corondell virtus et vicium generali sed actus.

33-Ítem un altre libre ab cubertes verdes de paper apel·lat Ysach de con-
tenplacione e començe Ysach parum oral e feneix en lo derrer vers de la 
carta Intellectus ipsius quam e feneix en la derera Deo gracias.

34-Ítem un altre libre de paper ab cubertes de pergamí e començe Prima 
pars hujus liber e feneix en lo segon corondell de la primera plana secun-
dum filosofum secundo de anima e feneix en lo penúltim corondell de la 
derera carta coparabatur ei ut supra.

35-Ítem un altre libre cubert de vert ab cubertes engrutades apel·lat Ter-
cer sobre Mosèn Pere Orriol e començe Quasi sit rota in medio rote et 
feneix magis.
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36-[F. 20r] Ítem un altre libre ab cubertes verdes engrutades apel·lat Pos-
tilla ad honorem dicte trinitatis e feneix etc.

37-Ítem un altre libre de paper ab cubertes negres apel·lat Suma de con-
tractibus et feneix quod potest fieri.

38-Ítem un altre libre de paper ab cubertes blanques e és de la vida de 
sent Francesch.

C. Ítem ha en la terçera caxa hon la letra de C los libres e coses següents:
1-Primerament un libre poch ab cubertes de fust nues apel·lat Compen-

dium Medicine qui incipit In nomine sancte et individue Trinitatis e feneix 
la primera part carta e plana fideliter enim agie.

2-Ítem un altre libre poch ab cubertes vermelles intitulat Incipit primus 
liber Decretalium de summa Trinitate, e seguexe-se los títols de les decre-
tals, lo qual comence Gregorius episcopus e feneix lo segon colondell de 
la primera carta e pàgina Redigendas addicient, lo qual libre és meyns de 
gloses; en lo dit libre ha un altre tractat que comence Incipit tabula super 
Decretales.

3-Ítem un altre libre gran ab cubertes negres intitulat Incipiunt capitula 
in tractatu de virtutibus qui comence Presens opus habet.V. partes; feneix lo 
segon colondell de la primera plana e carta de adjutoriis e feneix la derrera 
carta en lo primer colondell et ad sinistram.

4-[F. 20v] Ítem un altre libre de paper ab cubertes de fust nues intitulat 
Postilla magistri Alexandri ordinis minorum prologus incipit: Requiescite 
sub arbore; feneix lo segon colondell de la primera plana ad transeundum in 
opera seu e feneix la derrera carta en lo primer colondell de la plana derera 
ad immediatam visionem.

5-Ítem un altre libre ab cubertes nues de fust intitulat Summa colec-
cionum; incipit Cum colleccionis e feneix lo segon colondell de la primera 
carta e plana qualiter debet providere ut in suis sit e feneix la derera carta 
en lo primer colondell de la primera plana et exemplo filosofforum.

6-Ítem un altre libre ab cubertes verdes intitulat Incipit Tractatus sum-
me moralis de.VII. viciis capitalibus qui comence Tractatus iste continet e 
feneix lo segon colondell de la primera carta e plana parti hominis nocet e 
feneix lo segon colondell de la derera carta e primera plana divisus quia ex.

7-Ítem un altre libre ab cubertes negres; lo qual comence Unguentarius 
faciet pigmenta e feneix lo segon colondell de la primera plana e carta et 
plagua tumens e feneix lo primer colondell de la derera carta e plana prime-
ra in qua posuit tabernaculum.
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8-Ítem un altre libre migançer ab cubertes de fust nues lo qual comence 
Cuncte res dificiles.a. e feneix lo segon colondell de la primera carta e pri-
mera plana essencia est precise ita e feneix lo primer colondell de la derera 
carta e plana uniretur sed cretum.

9-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues apel·lat Questiones ffratis 
Ricardi super secundum Sententiarum, lo qual comence Omnia per ipsum 
facta sunt e feneix lo segon colondell de la primera carta e primera plana 
Ancelmus, Monol. VIIIº e feneix lo primer colondell de la penúltima carta e 
plana Magis obediendum[F. 21r] quam cujusque alii homini.

10-Ítem un altre libre ab cubertes nues de fust intitulat In Christi nomine 
incipit prologus Regule pastoralis sancti Gregorii pape ad sanctum Johan-
nem episcopum qui comence Pastoralis cure e feneix lo segon colondell de 
la primera carta e plana et tamen sepe qui nequaquam e feneix lo segon 
colondell de la primera plana e derera carta non valent vincere.

11-Ítem un altre libre poch ab posts e aluda blancha e cubert de drap de 
lli apel·lat III Alexandri d’Aules qui commence Tota christiana fidei disci-
plina e feneix lo segon colondell de la primera plana e carta donech inveniat 
per e feneix la derera carta en lo segon colondell de la primera plana que 
corripit cadit.

12-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues apel·lat Tituli questionum 
super primum librum Sentenciarum ffratris Ricardi de Media Villa qui co-
mença Abscondita produxit; feneix lo segon colondell de la primera carta e 
plana perversitatem causa e feneix lo segon corondell de la penúltima carta 
e plana habuit maliciam scilicet nature est.

13-Ítem un altre libre ab cubertes de aluda verda intitulat Tercius ffratri 
Ricardi, lo qual comence Vestitus erat veste apersa sanguine e feneix lo se-
gon colondell de la primera plana e carta libro Iº determinavit magister e 
feneix lo primer colondell de la derera carta e plana sicut et ex tactu mor.

14-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles compilat sobre lo primer de 
les Sentències e no·s diu per qui, lo qual començe Circa prologum quero 
primo utrum sit e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana Con-
tra veritatem suam e feneix[F. 21v] lo primer colondell de la derera carta e 
plana negandum est quod homo sit. Est (?) animal homo.

15-Ítem un altre libre poch ab cubertes vermelles, lo qual ha nom Ra-
cional de Johan Albert e comença In primitiva ecclesia, lo qual feneix en lo 
segon colondell de la primera carta e plana domus oracionis.

16-Ítem un altre libre poquet ab cubertes blaves, lo qual no és intitulat 
e començe Ad prelibandum in sumam continenciam; feneix lo segon colon-
dell de la primera carta e plana multiformiter et habende.
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17-Ítem un altre libre poch ab aluda blancha, lo qual començe Abscule-
tur me osculo oris sui, glosat e feneix la plana primera est ulum nomen tu e 
feneix la carta penúltima tabulis cedrinis ego, ab altres obres aquí mateix.

18-Ítem un altre libre gros ab cubertes vermelles intitulat In Summa de 
sacramentis qui comença Principalis hic intencio est et feneix lo segon co-
londell de la primera pàgina e primera carta principales partes habebit e fe-
neix lo segon colondell de la derera carta e primera plana vasculo servandas 
recondi quarum pa.

19-Ítem un altre libre de paper ab cubertes de fust nues intitulat Tracta-
tus de antichristo Hugonis de Castronovo qui començe Adventum Elie et 
Enoch e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana in doctrina 
describitur dicta consequenter.

20-Ítem un altre libre ab cubertes roges intitulat Manipulus florum e 
comence Abiit in agrum scilicet Bohoc e feneix lo segon colondell de la pri-
mera carta e plana sed omne verum a quocumque dicatur a.

21-Ítem un altre libre semblant, lo qual comence Circa prologum libri 
Sententiarum compilatus sive intitulatus a magistro Gregorio[F. 22v] de 
Arimino e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana Quilibet 
demostrans habet talem e feneix lo segon colondell de la derera carta e pri-
mera plana adeo voluntate beneplaciti quamvis eum videat.

22-Ítem un altre libre ab les cubertes nues de posts apel·lat Liber sermo-
num, lo qual comence Egredimini filie Sion e feneix la primera carta e plana 
ergastula ignorancie e feneix en la derera carta e plana ex hiis generacioni-
bus.

23-Ítem un altre libre ab cubertes d’aluda blanqua platonat sive clavat 
apel·lat Primus opus Escoti, lo qual comença Utrum cum suma simplicitate 
e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana Composicio non 
possit esse sine, et in fine ponuntur tituli questionum scripti propria manu 
dicti domini patriarche.

24-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles platonat compilat sobre los 
quatre libres de les Sentències e no·s denota per qui, lo qual començe Quia 
dictum est in collacione e feneix lo segon colondell de la primera carta e 
plana ad formam argumenti concedo primam consequenciam.

25-Ítem un altre libre poch ab cubertes negres apel·lat Questions, lo qual 
comence Quoniam in omni opere e feneix lo segon colondell de la primera 
carta e plana quamvis hoc non cogitetur.

26-Ítem un altre libre poch ab cubertes vermelles, lo qual començe Circa 
primam distinccionem primi libri Sentenciarum; feneix lo segon colondell 
de la primera carta e plana quia non oportet intensius congregatum esse.
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27-Ítem un altre libre poch ab les posts nues lo qual és dolent e de pocha 
valor, e comence Primo queritur pro[F. 22v] fundamento tocius libri Senten-
tiarum e feneix lo segon colondell de la primera carta e primera plana inter 
quos fuerunt principales, on ha altres obretes.

28-Ítem un altre libret de letra menuda ab cubertes de fust nues qui 
començe Vidi et audivi vocem unius aquile; feneix lo segon colondell de la 
primera carta e plana sicut sunt in cauda pavonis.

29-Ítem un altre libre ab les cubertes nues de fust intitulat Incipit postilla 
fratris Raymundi Rigaudi super Epistulam ad Romanos, lo qual comence 
Carissimus ffrater noster Paulus; feneix lo segon colondell de la primera 
carta e plana post secundum Remigium iddem est.

30-Ítem un altre libret poch ab cubertes blanques intitulat De primo 
consilio celebrat in Iherusalem, lo qual començe Ascenderunt autem qui-
dam christiani e feneix la dita primera carta e plana visibiliter mitens super.

31-Ítem un altre libre poch ab posts nues compilat Qüestions sobre los 
quatre libres de les Sentències e comence Cupientes aliquid etc.; feneix lo 
segon colondell de la primera carta e plana est per se notandum.

32-Ítem un altre libret poch de paper ab cubertes verdes, e comence Pri-
mo queritur utrum in una et eadem re e feneix la derera carta senciendi est 
faciens tantum.

33-Ítem un altre libre ab cubertes de pergamí, lo qual és intitulat Postilla 
ffratris Bonaventure super Ecclesiasten qui comence Beatus vir cujus est 
nomen domini e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana ab hac 
quadruplici; on ha altres obretes.

34-Ítem un altre libre de paper ab cubertes d’aluda blancha, lo[F. 23v] 
qual comence Utrum officium propheticum sit salubre e feneix lo segon 
corondell de la primera carta e plana meritorius vite eterne qui.

35-Ítem un altre libre de paper ab cubertes de pergamí intitulat Prologus 
super novam summan tocius filosofie, lo qual comence Jhesus eterne lucis 
radius e feneix lo primer colondell de la primera carta e plana terçia dicitur 
moralis.

36-Ítem un altre libre ab cubertes de pergamí que·s diu Questions de 
theulogia, lo qual començe Utrum comensuracio premii e feneix lo segon 
colondell de la primera carta e plana quam signis.

37-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues apel·lat Libret de sermons 
e començe Dicite filie Sion; feneix la plana primera de la primera carta per 
filiam Sion spe.
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38-Ítem un altre libret poch ab cubertes vermelles lo qual és intitulat 
Incipit Breviloquium de virtutibus antiquorum e comence Quoniam miseri-
cordiam; feneix lo segon colondell de la primera carta e plana philosopho-
rum ubi dicitur.

39-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles intitulat Incipiunt capitula 
in tractatu de virtutibus; comence Presens opus habet.V. partes e feneix lo 
segon colondell de la primera carta e plana quinte agitur.

40-Ítem un altre libre poch ab cubertes blaues apel·lat Questiones logi-
cales, lo qual comence Allegorice autem per capcionem e feneix la primera 
plana de la primera carta in domum thesauri.

41-Ítem un altre libre poch ab cubertes verdes intitulat Incipit liber de 
exemplis sacre Scripture e comence De miraculis divina potestate e feneix 
lo segon colondell de la primera carta et plana de erudicione librorum.LV.

42-Ítem un qüern de pergamí scrit ab cubertes de pergamí e comence[F. 
23v] Erit lux lune e feneix la primera plana de la primera carta cujus expo-
sicioni nunc in.

43-Ítem uns qüerns de paper memorials ab cubertes de pergamí scrits de 
mà del dit patriarcha.

44-Ítem sis librets de paper de pocha valor.
[Afegit de la mà del notari Die veneris sequenti XXVIª aprilis dicti anni 

CCCC noni].
D. Ítem ha en la quarta caxa hon ha letra de.D. los libres e coses següents,
1-Primerament un libre gros ab cubertes d’aluda blancha apel·lat Prima 

pars postille Nicholaï de Lira, lo qual comence Hec omnia liber vite; feneix 
lo segon colondell de la primera carta e plana sed pro tanto dicuntur ppro-
fete e feneix lo segon colondell de la derera carta e primera plana ex mense 
et eternitas quietis cio dicitur.

2-Ítem un altre libre gros ab cubertes d’aluda blancha apel·lat Secunda 
pars Postille Nicholay de Lira qui comence pprofetam ingentibus e feneix lo 
segon colondell de la primera carta e plana purgando ab originali e feneix lo 
segon colondell de la derera carta e primera plana aliis excelentior dicatur 
prima est.

3-Ítem un altre libre gros ab cubertes vermelles ab claus intitulat Suma 
d’Ast, lo qual comença in nigro reverendo in Christo patri ac domino e 
feneix lo segon colondell de la primera carta e plana apud dominum inter-
cedat ut e feneix lo segon colondell de la derera carta e plana socius vero 
criminis, en lo qual libre ha una altre obra que·s apel·la Summa de casibus.
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4-Ítem un altre libre gros cubert d’aluda blancha apel·lat Decret e feneix 
lo segon colondell de la primera carta e plana Testatur[F. 24r] Hisodorus ita 
dicens e feneix lo primer colondell de la derera carta e primera plana alienus 
non est ab illo nam spiritus.

5-Ítem un altre libre apel·lat Breviari ab cubertes vermelles et cubert 
de drap de lli e començe in rubro In nomine domini incipit ordo breviarii 
Ffratrum minorum; començe in nigro Ffratres scientes e feneix lo segon co-
londell de la primera carta e plana del dit breviari hac nocte ponitur Ysahias 
e feneix lo segon colondell de la derera carta e primera plana del dit breviari 
opportet me manere e en la derera és lo offici beate Marie quod vocatur 
Officium nivis.

6-Ítem un altre libre ab cubertes vermelles ab camisa d’estopa apel·lat 
Biblia e comence in rubro Incipit epistula beati Jeronimi presbiteri e feneix 
lo segon colondell de la primera carta e plana Nec hoc dico quod sit aliquid 
in me tale e feneix lo segon colondell de la derera carta e primera plana 
hostendere servis suis que, et in fine són les interpretations.

7-Ítem un altre libre gros ab cubertes d’aluda blancha apel·lat Test de 
les Sentències, lo qual és de pocha valor, e feneix lo segon colondell de la 
primera carta e plana de testimoniis veteris testamenti quibus trinitatis e 
feneix lo primer colondell de la derera carta e primera plana non est autem 
mirandum si.

8-Ítem un altre libre ab cubertes verdes, en la fi del qual és scrit Explicit 
tractatus de cotidiana hominis contradictione et corporis et anime motibus 
naturalibus atque voluntariis, lo qual començe Omnis homo est omnis ho-
mo e feneix lo segon colondell de la primera carta e plana est vera cum alia 
proposicione.

9-Ítem un altre libre ab cubertes verdes apel·lat Summa de Monton, lo 
qual començe Plurimorum scribentium grati laboris[F. 24v] e feneix lo se-
gon corondell de la primera carta e plana de significatione terminum per-
tractemus.

10-Ítem un altre libre ab cubertes verdes quaix grogues, en la fi del quall 
és scrit Iste primus est magistri Enrici de Gandavo doctoris solempnis, lo 
qual comence quia questio est de rebus divinis; e feneix lo segon colondell 
de la primera carta e plana secundum omnem modum sciendi et cognoscen-
di scire.

11-Ítem un altre libre poch ab cubertes verdes, lo qual és intitulat in 
rubro Incipiunt postille super Lucham secundum Ffratrem Johannem de 
Trupella e comence in nigro Habentes pontificem magnum e feneix lo segon 
colondell de la primera carta e plana quibus legimus Eze.I. et Apo..IIII. dist.
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12-Ítem un altre libre ab cubertes de fust nues scrit a la dereria Istud vo-
lumen est questionum que sunt collecte a ffratre Anthonio Andree, lo qual 
començe Questio est per quem modum corpus Christi sit in sacramento 
altaris; feneix lo segon colondell de la primera carta e plana sed sublata ista 
meditatione scilicet quod corpus sit.

13-Ítem un altre libre petit ab cubertes vermelles Ibi sunt dicta Senece et 
aliorum filosoforum, lo qual començe Ecce rex tuus venit e feneix la prime-
ra plana unde tenens eum in manibus suis dixit: “nunc dimittis”.

14-Ítem un altre libre petit ab cubertes de fust nues, lo qual comence 
Quoniam plus exempla movent quam verba e feneix la primera plana e 
carta Beda in gestis Angelorum dicit quodam qui destitutus vite.

15-Ítem un altre libre petit ab cubertes nues de fust intitulat Tabula su-
per decretales, lo qual comença Abbates non exerceant que e feneix lo segon 
colondell de la primera[F. 25r] carta e plana cum monasterium.

16-Ítem un altre libre de paper ab cubertes blaves de diverses letres 
apel·lat De questions, lo qual començe Utrum divina essencia sit cognosci-
bilis seu intelligibilis e feneix la primera plana in principio cum patri.

17-Ítem un altre libre de paper ab cubertes verdes, lo qual és intitulat 
in rubro Incipit epistula prohemialis in tractatu de declaratione difficilium 
verborum, lo qual començe Reverendo in Christo patri ac domino suo spe-
cialissimo domino Johanni divina ordinacione episcopo Brixiensi; feneix la 
primera plana de la primera carta muta dare sonamina.

18-Ítem un altre libre de paper de diverses letres ab cubertes vermelles 
qui és dit Sermonari intitulat De sancto Andrea, lo qual començe Ffrater 
Andreas ffratris Simonis Petri e feneix la primera plana de la primera carta 
quod Andreas fuit unus ex duobus.

19-Ítem un altre libre de paper cubert de pergamí scrit de mà del dit pa-
triarche apel·lat Exposició de la regla de sent Francesch.

20-Ítem dos libres de paper pochs e dos qüerns de paper.
E. Ítem ha en la.Vª. caxa hon la letra de E los libres e les coses següents:
1-Primo un libro ab cubertes de fust verdes de paper de diverses qües-

tions apel·lat De filosofia; comença Postquam precessit commemoracio 
nostra e feneix en la segona plana per naturam motus corporum celestis e 
feneix en la penúltima carta alterable in quolibet.

2-Ítem un altre libre ab cubertes verdes de paper e pergamí[F. 25v] 
apel·lat Logiqua del quam de pocha valor, e comence Omnes logices tracta-
tores e feneix en la primera plana nullum verum vel conjunccio e feneix en 
la penúltima cujus tamen operis.
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3-Ítem un altre libre ab cubertes engrutades vermelles en paper apel·lat 
Questions de frare Anthoni Andreu e començe Cum secundum doctrinam 
Aristotilis e feneix en la segona plana sit respectus ex primo e feneix en la 
penúltima conclusiones statur 4.

4-Ítem un altre libre xich ab cubertes verdes engrutades en paper apel·lat 
Logiqua de Vanador e començe Arguendo ab afirmativa e feneix en la se-
gona plana distrahere hoc verbum e feneix en la penúltima Item queritur 
qualiter.

5-Ítem un altre libre de paper ab cubertes verdes e comence Utrum aper-
ta Dei divisio e feneix ex predictis, de pocha valor.

6-Ítem un altre libre xich ab cubertes grogues en paper apel·lat Ques-
tions de principi nature e comence Queritur utrum ens in quantum ens e 
feneix en lo segon colondell si cognicione e feneix en lo penúltim secundum 
racionem.

7-Ítem un altre libre en paper de pocha valor ab cubertes blanques 
apel·lat Questions de metafisicha e començe Sicut dicit philosofus.

8-Ítem un altre libre en paper ab cubertes vermelles apel·lat Questions 
sobre el segon de les Sentències e començe Circa[F. 26r] materiam e feneix 
ad efectum temporalium.

9-Ítem un altre libre en paper e de pregamí en lo començament e co-
mençe Cum in hoc tractatu e és de pocha valor.

10-Ítem un altre libre en pregamí ab cubertes de posts nues apel·lat So-
bre libre De anima e començe Bonorum honorabilium e feneix en lo penúl-
tim propter aliquam causam.

11-Ítem un altre libre en pregamí ab cubertes vermelles apel·lat Qües-
tions de mestre Johan Scot sobre la metafísicha e comence Omnes homines 
e feneix assignatis diferenciam predictam.

12-Ítem un altre libre xich de paper de pocha valor e començe Omnes 
logi. Tractadores.

13-Ítem un altre libre en paper ab cubertes blanques apel·lat Les fermoli-
tats de Mestre Pere Thomàs, de pocha valor, e començe Preposui cor meum.

14-Ítem.X. qüerns de paper quinternats de pergamí ligats ensemps enti-
tolats tots De anima, scrits de la sua mà, ço és del dit patriarcha.

15-Ítem.XXII. qüerns de paper quinternats de pergamí ligats ensemps 
scrits de la sua mà, apel·lats De philosophia.

16-Ítem.XVI. qüerns de paper quinternats de pregamí ligats ensemps 
scrits de la sua mà apel·lats De philosophia.

17-Ítem una Jaumetria en paper e començe Puntus est.
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18-Ítem.VIII. librets de paper xichs de pocha valor.
[F. 26v] Ff. Ítem ha en la sizena caxa hon ha la letra de Ff los libres e 

coses següents.
1-Primerament una Verònicha ab lo camp blau e hay lo títol següent de 

letres d’or Jhesus Christus Natzarenus filius Dei patris e un vel de seda cova 
d’amunt, la qual té lo sotscol·lector.

2-Ítem un libre ab cubertes de pregamí apel·lat Distinccions secundum 
magristrum de Tornacho, lo qual comença De sapiencia et lege divina et 
feneix la primera plana punitur populus.

3-Ítem onze qüerns de paper cuberts de pregamí De vita Christi scrits de 
la mà del dit patriarcha.

4-Ítem un altre libre de paper cubert de pregamí blanch que és Lectura 
sobre lo terç de les Sentències, lo qual començe Queritur utrum naturam 
humanam uniri Deo personaliter e feneix lo segon colondell de la primera 
plana e primera carta ex persona Dei natura creata, en la fi del dit libre ha 
altre obra de pergamí, la qual començe De textualibus disputacionibus e fe-
neix lo segon colondell de la primera carta e plana per quas transit secundo.

5-Ítem tres qüerns de paper scrits de la mà del dit patriarcha del Pastoral 
que féu per al bisbe de València.

6-Ítem un altre libre poch ab cubertes de fust quaix negres[F. 27r] intitu-
lat Dominica prima de adventu fit hic sermo e començe Benedictus qui venit 
e feneix lo segon colondell de la primera plana e carta si li eum refertur.

7-Ítem un altre libret poch ab cuberta verda manual e començe Abicere 
supra in designacione e feneix la primera plana e carta Item est absconsio 
gte.

8-Ítem un altre libre de paper ab cubertes de pregamí blanques no aca-
bat, lo qual començe Credo videre bona Domini in terra vivencium e feneix 
lo segon colondell de la primera plana et hoc.

9-Ítem un altre libre de paper de letra menuda de diverses matèries ab 
cubertes de pregamí, lo qual començe Circa prologum libri Sentenciarum e 
feneix la primera plana et hoc de habitu sciencie.

10-Ítem un altre libre de paper poch ab cubertes de pregamí, lo qual és 
De laxitudine encium, lo qual començe Utrum omnis proporcionalitas sit 
ad minus e feneix la primera plana e carta anima est personalis inper argui-
tur non.

11-Ítem un altre libret poch de paper ab cubertes blaves apel·lat de ques-
tions, lo qual començe Utrum sit possibile Deum e feneix en la primera 
plana sequitur quod a voluntate divina fuit aliquid.
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12-Ítem un altre libre poch de paper ab cubertes blanques qui és De 
formalitatibus Escoti qui començe Cum secundum doctrinam Aristotelis e 
feneix la primera plana existentibus indistinctis.

13-[F. 27v] Ítem un altre libre gros de paper ab hun qüern de pregamí ab 
cubertes de pregamí, lo qual qüern loquitur de intellectu, lo qual començe 
Scire omnes homines naturaliter scire desiderant e feneix lo segon colondell 
de la primera plana predictorum principium e l’altre libre de paper començe 
De uniformitate et diformitate e feneix la primera plana ad velocitatem 
motus et consimiliter.

14-Ítem un qüern de paper ab cubertes de pregamí apel·lat Memorial de 
vocables per alfabetum, lo qual començe A.Z.A. e feneix lo terç corondell 
de la primera plana e carta absumere.5.a.

15-Ítem sis qüernets de paper cuberts ab pregamí del libre apel·lat Dels 
àngels scrits de la mà del dit patriarcha.

16-Ítem un libre de paper ab cubertes de pregamí, lo qual és Tractat so-
bre lo canon, lo qual començe Est sciendum quod expresse est determinacio 
santorum e feneix la primera plana in vita et moribus.

17-Ítem un altre libre ab cubertes de pregamí on ha diverses qüerns de 
paper vells de diverses matèries.

18-Ítem un libre altre de paper migançer ab cubertes blanques d’aluda 
corchat de diverses matèries.

19-Ítem un altre libre poquet ab cubertes de pergamí qui incipit in rubro 
Incipit breviloquium pauperis in scriptura et in nigrum incipit lecto genua 
me e feneix lo segon colondell de la primera plana capacitatis humane.

20-[F. 28r] Ítem sis qüerns de paper de diverses matèries scrits de la mà 
del patriarcha.

21-Ítem un libre de paper ab altres qüerns de pregamí e començe solet 
querit angescere per propriam.

22-Ítem quatre qüerns de paper enquinternats de pregamí e començe 
Ipse dedit quosdam apostolos.

23-Ítem tres qüerns de paper scrits de sa mà Leccionari de offici divinal.
24-Ítem un libre de paper xich ab cubertes de pregamí qui és Lectura 

sobre los Físichs e començe Quoniam autem intelligere.
25-Ítem un qüern de paper scrit de sa mà d’estrologia e començe Nota 

que quascú dels pàrafs següents.
26-Ítem un altre libre de paper cubert de vert que començe Quoniam 

elucidacio sapiencie fructus e feneix en la primera plana perfeccionis est.
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27-Ítem un altre libre de paper scrit de sa mà ab cubertes de pregamí 
apel·lat De moral philosophia e començe Utrum de moralibus possit esse 
sciencia e feneix la primera plana si dicis quod cause.

28-Ítem altre libre de paper, la major partida scrit de sa mà e començe 
Utrum sit pusibile intellectum viatoris e feneix la primera plana unde si 
aliquis videat.

29-Ítem un altre libre de paper quinternat de pregamí e començe[F. 28v] 
Utrum Christus e feneix en la primera plana seu bonus.

30-Ítem cinch qüerns de taules de diverses libres De creatura.

31-Ítem altre libre de paper ab cubertes de pregamí, lo qual començe 
Utrum corpus in quantum e feneix la primera plana et ipsum non cognos-
citur ex aliis.

32-Ítem altre libre de paper ab altres qüerns de pregamí, lo qual començe 
Utrum quilibet viator e feneix en la primera plana meretur in duplo plus.

33-Ítem un libre de pregamí intitulat Incipit prologus libri De animali-
bus e començe In nomine domini nostri Jhesu Christi e feneix en la primera 
plana et quedam menbrorum.

34-Ítem un libre de paper ab cubertes de pregamí ab alcuns qüerns de 
pregamí; començe Quid est perfeccio simpliciter e feneix en la primera pla-
na quocumque sibi in conpusibili.

35-Ítem altre libre de paper ab cubertes de pregamí; començe Utrum 
eadem veritas e feneix en la primera plana nominis non solum.

36-Ítem altre libre de paper ab cubertes d’engrut verdes e començe Gi-
rum celi e feneix en la primera plana Sine defensione generaliter.

37-Ítem un libre de paper ab cubertes de pregamí migançer, lo qual és de 
Jaumetria e començe Jeomatria.

38-Ítem altre libre de paper ab cubertes de pregamí e començe[F. 29r] 
Utrum de illo quod est e feneix en la primera plana sicud est posibile.

39-Ítem tres qüerns de paper scrits de la sua mà, segon, terç, quart, los 
quals raonen de Vita Christi.

40-Ítem un qüern de paper ab cubertes de pregamí e és Taula de la me-
tefísicha que ell havia feta.

41-Ítem sis qüerns de paper scrit de sa mà intitulat Salterium novum.
42-Ítem un libret xiquet de paper corchat apel·lat Summa de Johannis 

Belleti.
43-Ítem altre libre de paper ab cubertes de pregamí on ha diversos mo-

tius de conclusions.
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44-Ítem un càlçer xiquet d’argent daurat dedins ab sa patena e ab una 
cullereta d’argent xiqueta de dar aygua e ha en lo sol d’avall una panna de 
plom clavada.

45-Ítem un qüern de paper ab cubertes de pregamí, lo qual és de alguns 
sermons.

46-Ítem un libre de paper ab cubertes de pregamí, en lo qual és la Vida de 
sent Ffrancesch e dels jenerals del seu orde e començe Venerabili ac devote.

47-Ítem un altre libre de pregamí ab cubertes de pregamí e és la maytat 
de paper, lo qual és de philosophia[F. 29v] la primera part e començe Tec-
tus quem intendo exponere e feneix lo segon corondell de la primera plana 
scienciam in perfectam intelligibilis.

48-Ítem un altre libre de paper ab cubertes de pregamí en lo qual ha 
diverses taules de Dret.

49-Ítem un libre de pregamí ab cubertes de posts nues qui és Tabula 
super originalia.

50-Ítem altre libre de paper ab cubertes de pregamí, lo qual tracta de 
philosofia e començe Rogatus per quosdam e feneix en la primera plana 
similiter sca. non concludit.

51-Ítem un altre libre de pregamí xich ab cubertes de pregamí intitulat 
Incipit prologus e començe Cum universum tempus, e feneix en lo segon 
colondell de la primera plana quia frequenter plus.

[De la mà del notari]
Supradictis autem et proxime descriptis die veneris et anno, scilicet cele-

brato officio vesperorum, qua computabatur XXVIª dies predictorum men-
sis aprilis et anni Nativitatis domini M.CCCC. noni, facto, completo et 
expedito preinserto inventario ad mandatum, instanciam et requisicionem 
jamdicti honorabilis domini Petri Peregrini, subcollectoris apostolici, qui 
supra, ego dictus Petrus de Loças, notarius et scriba qui supra, eo et testi-
bus subscriptis presentibus legii et publicavi inventarium memoratum et seu 
voluit quod haberetur pro lecto et publicato. Acta fuerunt hec loco, diebus, 
horis et anno quibus supra etc.

Presentes fuerunt ad predicta pro testibus convocati et rogati supra dicti 
venerabiles ffratres Vincencius Marrades et Vincencius[F. 30r] Soler et Jo-
hannes Dordos, presbiteri, magistri in artibus et filosofia, ac Jacobo Dolesa 
scriptor, comorantes Valencie.

Sig†num mei Petri de Loças, notarii publici Valentie, auctoritate illustris-
simi domini regis Aragonum et per totam terram et dominacionem suam, 
qui presens translatum inventarii predicti, continens vinginti cartas, abstra-
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hi feci a dicto inventario et actibus superius explicatis, ipsumque translatum 
cum suo originali, regestro apud me existenti diligenter ac fideliter compro-
bavi, quare est fides indubia eidem merito adhibenda etc.

[Document publicat per Jacques Monfrin. “La Biliothèque de Francesc 
Eiximenis (1409)”. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XXIX. 
1967. Reimprès a Williman, Daniel. “Bibliothèques ecclésiastiques au temps 
de la papauté d’Avignon, I”. Documents, études et répertoires publiés par 
l’Institut de Recherche d’Histoire des Textes, 23, 1. Paris. 1980. Dins D.A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació 
de Girona. 1991, p. 241-287 (247-270)].

N) Biblioteca Apostòlica Vaticana (Roma)

1-BAV. Barb. lat. 3180, f. 15a.

1409.
Llista de llibres que pertangueren a Francesc Eiximenis i que en morir 

foren enviats a Benet XIII.

Secuntur libri qui fuerunt portati per Magistrum Andream Bertrandi de 
executione patriarche jerosolimitani.

1-Item Scriptum de animalibus cum postibus nudis.
2-Item Tractatus contra Saracenos cum postibus nudis.
3-Item Alvarus de Statu et planctu ecclesie cum postibus nudis.
4-Item Breviloquium istoriale fratris Benedicti de Deo copertum de per-

gameno.
5-Item Tractatus de potestate ecclesie copertus de rubeo.
6-Item Sermones per modum homeliarum coperti de pergameno de 

litera.e.
(7-Item Tabula super Decreto et Decretales et censura, coperta de nigro).
[Document publicat per Jacques Monfrin. “La Biliothèque de Francesc 

Eiximenis (1409)”. Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XXIX. 
1967. Reimprès a Williman, Daniel. “Bibliothèques ecclésiastiques au temps 
de la papauté d’Avignon, I”. Documents, études et répertoires publiés par 
l’Institut de Recherche d’Histoire des Textes, 23, 1. Paris. 1980. Dins D.A. 
Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació 
de Girona. 1991, p. 271].
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B. REFERÈNCIES AUTOBIOGRÀFIQUES EN OBRES

A) Pròleg a tot Lo Crestià

1-Cap. 2. “De les causes principals d’aquest volum”.

Ens diu que Francesc Eiximenis va néixer en Girona. Sols apareix això 
d’altra banda, en l’edició incunable del “Primer del Crestià” de 1483, im-
presa a València per Lambert Palmart. Així mateix, segons va seguint el text, 
se’ns diu que Pere el Cerimoniós va ser el principal impulsor de “Lo Cres-
tià”, i que també li influïren en la seua composició els precs dels consellers 
de Barcelona i de destacades persones d’eixa ciutat. També podem destacar 
el franciscanisme de Pere el Cerimoniós, que cal incloure dins del francis-
canisme en geneal de la Casa Reial d’Aragó en les seues diverses branques 
(Aragó, Mallorca i Sicília).

[F. 1r] Al tercer punt, responent qui és lo seu actor, dich que·l actor de 
aquest libre és stat,[F. 1v] aprés Déu, un religiós del orde dels frares menors 
appel·lat Francesc Eximénez, natural de la ciutat de Gerona, qui aquest 
volum compilà per manament del molt alt e poderós príncep e senyor lo 
Rey en Pere, per la gràcia de Déu rey d’Aragó, a honor e reverència del qual 
a·aquesta e molt major era ell tengut de fer tostemps; e per special obligació 
que al dit senyor havia tota la dita religió[de frares menors], de la qual ell 
per sa mercè era special pare, protector e governador. Aprés lo·y mogueren 
prechs dels reverents e amables senyors seus los consellers de la ciutat de 
Barchinona. E axí mateix gran instància d’alcuns devots e honorables ciu-
tadans d’aquella mateixa ciutat.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 1r-1v].

B) Primer del Crestià

1-Cap. 57: “Qui ensenya encara ésser grans miracles en la part de mi-
gjorn, e de ponent, e de tremuntana e en lo pregon de crestiandat”.

Referència a estada d’Eiximenis a Colonya.

Aprés d’aquí ve-te’n en Alemanya e veuràs aquí miracles grans, car en 
Colunya si negú soterra neguna creatura gran o poca dins lo sementeri de la 
sgleya on jaen les onze mília vèrgens aytantost la terra los scup de fora e·ls 
troben dessoterrats. Açò he yo aprés quand hi fuy d’aquelles monges que 
tenen lo monestir on jaen les dites vèrgens.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 43r].
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2-Cap. 58. “Qui ensenya en special que en Cathalunya és multitud de 
sancts e·y ha una cosa fort maravellosa”.

Parla de Catalunya com si fóra la terra on llavors estava vivint, i dóna 
abundant informació sobre el tema del capítol. Un altre indici per a establir 
el lloc d’origen d’Eiximenis i també el lloc on vivia quan escrigué el “Primer 
del Crestià”.

E la nostra beneyta Cathalunya, serà sens tot miracle? No plàcia a Déu, 
car lexem estar los grans miracles qui aquí·s fan contínuament en la gran e 
famosa invocació de la mare de Déu a Montserrat, ans nostre Senyor ense-
nya aquí altres miracles per mèrits de molts cósors sancts de què Déu la ha 
honrada, axí com de sanct Narcís, de sanct Feliu, de sanct Fritós, de sanct 
Aulaguer, de madona sancta Eulària de Barchenona, e de sancta Thecla de 
Tarragona, e per molts altres que n’i ha, los quals en nomenar seria loch.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 43v].

3-Cap. 59: “Qui ensenya com per tot lo món se fan encara tots jorns 
molts miracles”.

Parla en nom propi de l’existència d’un fet meravellós en Catalunya que 
ell ha vist personalment.

Aprés nota altra gran maravella: Trobaràs per lo món pesones diverses 
qui habiten dins aygua tostemps e yo mateix en Cathalunya n’é vists.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 44r].

4-Cap. 60: “Qui apporta testimonis de diverses philòsofs qui posaren 
que ells sabien que en lo món se feyen grans miracles”.

Torna a parlar de Catalunya com el lloc on estava vivint quan escrigué 
el “Primer del Crestià”, i dóna la primera notícia de la seua estada a la Uni-
versitat de París i a les universitats angleses.

Aristòtil, cap dels philòsofs ne recompta un fort maravellós en lo libre 
De mundo, no en aquell qui s’apel·la De celo et mundo, lo qual no és en 
Catalunya, ne lo·y havem per familiar. Trobar-l’às emperò en les universi-
tats de París e d’Anglaterra.

[Primer del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1790, f. 52v].
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5-Cap. 69: “Qui és per solre al quart argument e posa alcunes pro-
posicions”.

Eiximenis expressa la seua admiració per Arnau de Vilanova i parla del 
Regne de València com a regne diferent a on vivia en escriure’s el “Primer 
del Crestià”.

E sàpies que de Vilanova, que és vila en lo Regne de València fonch na-
tural un gran e assenyalat metge qui s’apel·lava mestre Arnau de Vila Nova, 
qui fonch hom il·luminat de diverses sciències qui menyspreava lo món fort 
e anava fort simplement vestit, ne jamés no volgué pendre muller, e anava 
cavalcant tostemps en un ase, ne havia casa ne alberch, e era de la tercera 
regla de sanct Francesch.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 50v].

6-Cap. 70: “Qui sol al quint argument e al sisè”.

Parla de la mort desgraciada d’un nigromàntic de Barcelona que ell co-
negué personalment.

E veges com ne sdevengué a un mesquí que yo coneguí: sàpies açí que yo 
coneguí un hom axí avist e cert en los fets del món com negun altre, special-
ment se regia ab aquella mala art de geomància, la qual havia axí per mans 
com hom del món, e aprés que lo demoni l’agué tengut longament ligat en 
aquest peccat pervengué per mar a la plaja de Barchenona, e aquí lo demoni 
l’enganà, car per axò hi era. Sàpies que stant ell aquí tanta de tempestat 
hagué en la mar que aquí mateix negà.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 51v].

7-Cap. 207: “Com lo spay de la habitació crestiana s’és molt aminvat 
d’alcun temps a ençà”.

Conta el procés que conduí a l’existència de dos papes en el seu temps, 
i dóna notícia dels dos papes governants en el temps de la composició 
d’aquesta obra.

Aprés se partí la cort romana de Roma, e vengué-se’n a Avinyó, qui és 
ciutat sobre lo Royne en Proença, e aquí stigué en setanta anys, en lo qual 
temps la ciutat e sanctuaris de Roma foren quasi deserts e discipats. Ara som 
al derrer punt d’aquesta dejectió depuys que s’és levat aquest scisme general 
entre aquests dos, dels quals cascun s’appel·la papa. Aquell qui és en Roma 
s’appel·la Urbà lo sisè, e aquell qui és en Avinyó s’appel·la Clement setè.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 121v].
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8-Cap. 248: “De la dignitat del rey d’Anglaterra”.

Aquest capítol està dins d’una sèrie de capítols que comencen en el cap. 
242, on exposa de més important a menys important els regnes de l’Europa 
catòlica del seu temps, i fa interessants consideracions sobre ells. En el cas 
d’Anglaterra (posat en cinquè lloc), és l’únic regne en què esmenta les seues 
universitats més importants (Oxford i Cambridge). Fins i tot quan parla de 
França no esmenta París. Això indica dos coses: En primer lloc, la conei-
xença directa d’aquestes dos universitats, encara que en aquest moment no 
diga expressament que ell hi estigué. En segon lloc, la gran influència d’elles 
en el seu pensament, en especial la d’Oxford, que ací posa per davant de la 
de Cambridge, com se veurà.

En aquest regne ha dues universitats de theologia de les millors del món. 
La primera s’apel·la Cantabrígia, que fundà Beda doctor, segons que·s diu. 
E la segona s’appel·la Oxònia, que encara val més que l’altra.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 142r].

9-Cap. 256: “Qui posa la sisena dignitat, e és quant al sacrifici”.

Referència directa a l’any en què estava escrivint aquest capítol: 1379.

Mas los sacerdots de la ley de gràcia quant al dia de huy qui és l’any 
de la nativitat de nostre Senyor mil.CCC. LXXIX. quasi tota crestiandat 
possehexen.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 143r].

10-Cap. 346: “Com aquells qui no saben theologia e per força la han 
a tractar se deuen comportar envers la dita sciència”.

Critica a canonistes que pretenen ser més importants que els teòlegs, i fa 
interessants consideracions sobre la durada mitjana dels estudis teològics de 
son temps (que ell mateix emprengué): Entre 30 i 40 anys.

Car[els canonistes] ne saben lògica, ne philosophia natural, ne metaphí-
sica, ne negunes de les arts particulars, sinó gramàtica, les quals sciències 
són necessàries a saber les profunditats e speculatives teològiques. Donchs, 
¿com porien ells determenar los passos diffícils de theologia qui totes les 
damunt dites sciències requeren en tant que un theòlech haurà ab sciència 
de les dites arts studiat en theologia trenta o.xl. anys e encara duptarà en 
theologia poderosament, e volrà haver gran temps a diffinir e a deliberar 
sobre un punt theòlech?

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 185r].
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11-Cap. 370: “Com fonch profetat antigament que lo nom aquell de 
Déu tan amagat seria revelat en la ley de gràcia”.

Eiximenis confessa obertament que no sap hebreu.

En res que haja dit en les notes damunt posades de la sancta trinitat, no 
sé si·u he ben dit, car ma ignorància hi poria haver laugerament errat, e açò 
car yo no sé ebraych.

[Primer del Crestià. València. Lambert Palmart. 1483, f. 197v].

C) Segon del Crestià

1-Cap. 54: “Qui continua posar de les dites reglas”.

En exposar una manera que té el diable per a temptar, conta com així 
fou vençut un religiós que estava en un “famós munt de Ytàlia”, que podem 
identificar com el mont d’Alvèrnia, i que diu que ell conegué personalment, 
per la qual cosa cal pressuposar, doncs, que Eiximenis estigué en eixe mont.

E axí fon vençut per lo demoni una vegada.l. mesquí de religiós que stava 
en.l. famós munt de Ytàlia, al qual apparech lo dyable e li donà a entendre 
com nostre senyor Déu l’amave tant que per amor d’ell perdonava a la mare 
qui era en purgatori e faria e diria per ell axí e axí grans coses segons que lo 
Religiós aquell puys dix a mi.

[Segon del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1791, f. 44v].

2-Cap. 63: “Qui posa com deu hom corregir los profetes falsaris 
d’aquest temps”.

Conta Eiximenis una historieta on parla del convent de franciscans de 
Cambridge (“Cantabrigia” en llatí). És això un altre possible rastre de la 
seua estada a Anglaterra i de la coneixença de tal població (i en conseqüèn-
cia) de la seua universitat.

D’aquests e de semblants dóna bon consell Avicenna en la sua Metafísi-
ca, parlant contra aquells qui negaven lo primer principi, ço és, que deien 
que no era ver que “cascuna és, o no és”. Diu que contra aquests deu hom 
proceir ab forts batiments fins que coneguen que, com l’hom fer alcun, que 
llavors no es comporta així envers lo ferit com si no el feria e, per conse-
güent, com lo batiment no és, que no deu hom dir que és, lo contrari de la 
qual cosa ells posaven. E per aquest consell se regí una vegada en Angla-
terra un guardià del convent dels Frares Menors de Cantabrígia contra un 
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frare, son súbdit, fantàstic e capitós, e ab consciència cauteriada, segons es 
recompta.

[Lo Crestià. Barcelona. Ed. 62 / La Caixa. 1983, p. 66. Selecció a cura 
d’Albert Hauf].

3-Cap. 66: “Qui posa e ensenya quan és lleguda cosa demanar al pro-
feta que enseny miracle si vol ésser cregut”.

Eiximenis fa referència a les “Revelacions” de l’infant Pere d’Aragó en la 
cort d’Avinyó, si bé no diu clarament que ell hi fóra present.

E sàpies que en mon temps en Avinyó, vivent papa Urbà quint, de san-
ta memòria, venc un notable hom de fort gran estament, lo qual no vull 
nomenar, car és viu encara, e de part de Déu aquest gran hom li proposà 
alscunes altes revelacions qui manaven al dit papa fer alscunes coses fort 
grans e àrdues. E de present lo dit papa li respòs molt prudentment que si lo 
dit denunciant, segons lo consell eclesiàstic li dava senyal de veritat per un 
miracle, sobre ço que li havia proposat, o provava ço que deia per la Santa 
Escriptura, que ell faria ço que li denunciava e que ell hi obeiria volenters; 
en altra manera que no en faria res, per una guisa ni per altra, per tal lo dit 
pare sant menyspreà sos dits, ni volc que se’n faés pus menció.

[Lo Crestià. Barcelona. Ed. 62 / La Caixa. 1983, p. 69-70. Selecció a cura 
d’Albert Hauf].

D) Terç del Crestià.

1-Cap. 17: “Qui tracta què és mal original”.

Exposa una opinió sobre el pecat original que diu que defensaven alguns 
mestres anglesos. Evidència de la seua estada en universitats angleses.

Emperò, per desenganar a molts, e cant ne són pregat de recitar-ho, po-
saré ací una oppinió del peccat original qui en mon temps se perseguia e·s 
tractava en Englaterra per diverses grans e famoses maestres.

[Terç del Crestià. Volum I. Barcelona. Ed. Barcino. 1929, p. 64. Edició a 
cura dels pares Martí de Barcelona i Norbert d’Ordal. O.F.M. Cap.].

2-Cap. 399: “Qui posa lo quint remey contra peccat de gola”.

Conta història moral contra gola. Al mateix temps parla de Regne de 
València com el Regne on ja vivia.



475Apèndix documental

[F. 227v] Ligim que en un notable monestir d’aquest regne apparegueren 
dos religiosos de nits que tenien les taules parades en una casa que éls appe-
len l’ostal o enfermeria, en la qual acostumen de mengar carn e est-lus aquí 
fet gran servey de diverses carns e d’altres coses. E com aquí per ventura 
entràs un devot frare del dit monestir, aquél maravellàs fort què era alò. E 
lo dit frare enterroguà los dits religiosos qui aparien aquí ja éls d’on eren 
ne qui eren ne com a·aquela hora eren aquí. Aquéls responeren axí: “Nós[F. 
228r] som aytals religiosos qui lonch temps estiguem en aquest monastir, 
e en aquesta casa cant vivíem rehebem sovín molts convits e moltes refec-
cions, e ara som dampnats, e sàpies que refectió e afecció nos han perduts.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1792, f. 227v-228r].

3-Cap. 495: “Com una notabla dona ensenyà per rahó a un cavaler 
que per una joya que li donà volia fer mal ab ela que él hera digna 
de mort”.

Conta Eiximenis una història amb rerafons moral contra l’adulteri. In-
teressa el principi, on parla de nou del Regne de València com el lloc on 
llavors vivia.

Una notabla dona d’aquest regna rehebé una vegada un servey e bela 
joya d’un notable cavaler que ela no havia en gran conexença, e la dita dona 
sí pensà que lo dit cavaler li havia tramesa la joya aquela per entenció mala 
e corrumpuda, e per tal que finalment comesés mal ab ela. E con ela sabés 
que lo dit cavaler la venia a veure e a parlar ab ela, ordonà que la porta de 
la escala de sa casa fos tancada.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1792, f. 272v].

4-Cap. 598: “Que tracta de peccat de sodomia, e specialment de la 
primera spècia, qui·s appela mol·lícies”.

Referència directa a l’estada d’Eiximenis a París.

Et yo fuy informat de cert una vegada a París per un notable religiós, que 
en Espanya se’n portaren dyables en cors e en ànima un ecclesiàstich davant 
molts altres.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1793, f. 44v].

5-Cap. 617: “Qui ensenya qual ball és bo e sant”.

Diu Eiximenis que va conèixer en persona alguns místics o “contempla-
tius”.
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E de fet los contemplatius, cant són bé ardens e alt levats en les maraveylles 
del altisme, tots són fora si matexs, e criden, e canten, e ballen per sobres de 
goig que han, contemplant les magnificències eternals que Déus los dóna a 
sentir en esta present vida, segons que yo matex he vist a huyll d’alscunes 
persones fort altes en contemplació.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1793, f. 52r].

6-Cap. 671: “Com és gran periyl a les dones cant se pinten e·s fan 
beles per art special”.

En explicar una historieta moral per al seu propòsit, torna a referir-se al 
Regne de València com al lloc on vivia en escriure aquest text.

He yo entés que una dona era en aquest regne qui tostemps se trahia a 
mostra bé endressada davant la gent e com un jorn ela veés venir una gran 
multitut de jòvens e ela tantost se posàs a la finestra tota endressada per tal 
que éls la mirassen e la loassen de sa belea, e éls tots a una veu li vingueren 
davant e dient-li: “Amagats-vos a mal guany na gulosasa, amagats-vos a 
mal guany, que no·n hi ha per vós d’axò que demanats, car solament ne 
haurà a·aqueles qui·s amaguen e·s tenen en car”.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1793, f. 75v].

7-Cap. 912: “Com los juglars no són tots en periyl de dampnació per 
raó de lur offici”.

Referència a estada en París.

Lo juglarejar sol de paraules és en França vuy e majorment en París, on 
veuràs juglars anans per la ciutat faent aturar per les carrers les gents per 
oir lurs juglaries per tal que puys la gent qu’ ou lus ajut a la vida, la qual 
manera de viure no és bé honesta, car aquells tostemps dien vanitats e folies 
per encendre la amor carnal.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1794, f. 61v].

8-Cap. 947: “Qui prova aquell mateix propòsit per diverses poetes”.

En aquest capítol mostra Eiximenis tenir coneixences de la llengua an-
glesa, la qual cosa sols podria explicar-se per haver estat en Anglaterra en 
algun moment.
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Per tal los angleses en llur llenguatge apel·len les fembres «uman», que 
aitant vol dir com dolor de l’hom, car null temps hom que ab fembra perse-
ver no pot estar menys de dolor e desplaer e de pena, per bona que ella sia.

[Lo Crestià. Barcelona. Edicions 62 / La Caixa. 1983, p. 171. Antologia 
a cura d’Albert Hauf].

9-Cap. 1030: “Qui prova ço que ha dit lo precedent per altres rahons”.

Parla de Regne de València com el lloc on vivia llavors.

Sisenament han haüt de custuma tostemps los fels e infels que los execu-
dors de justícia sien elets los pus miserables que poden a ensenyar que les 
penes no són coses plaens o no·u deuen ésser a la cosa pública, car aquél que 
fa la execució dels sentenciats a les majors penes ha per son offici hòrreu 
nom, car apela’s en aquest regne morre de vaques, e en tota secta trobaràs 
que aytal offici ha qualque leg nom.

[Terç del Crestià. Madrid. BNE. Ms. 1794, f. 117v].

10-Epíleg del llibre.

Aquesta dada sols apareix en el manuscrit nº 43 de la Biblioteca Metro-
politana de València. Dóna data presumpta de finalització del “Terç”: 1 de 
desembre de 1384.

Ací són acabats aquests dotze tractats damunt dits d’aquest Terç libre 
appel·lat Christià, qui tracten e monstren generalment de tots los peccats 
mortals e venials. Lo qual libre mijançant la gràcia del Salvador nostre Jhe-
su Christ ha fet e ordenat lo reverent pare mestre Francesch Eximenis del 
orde dels frares menors Prima die Decembris Anno a Natiuitate Domini 
Millesimo Trescentesimo Octuagesimo Quarto.

[Publicat per Jaume Massó i Torrents. “Les obres de Fra Francesch 
Eximeniç (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”. Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, III. 1909-1910. Dins D.A. Studia Bibliographica. Gi-
rona. Col·legi Universitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 60].
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E) Regiment de la cosa pública

1-Dedicatòria.

Dedica Eiximenis aquesta obra als jurats de València d’aquell temps. És 
així una important evidència de la relació d’Eiximenis amb els jurats i el 
Consell de València.

Molt savis, honorables e reverents senyors en Bernat Malet, en Bernat 
de Gurb, per los generosos, en Pere Joan, en Jacme Romeu, en Berenguer 
de Rojals e en Jacme Marrades, per los ciutadans, jurats de València; frare 
Francesc Eiximeneç, de l’orde dels frares Menors, llur humil servidor en 
Jesucrist, honor tostemps ab deguda reverència en aquell mateix Senyor qui 
per salut de la cosa pública morí ab sobirana caritat en l’arbre de la santa 
vera Creu.

[Regiment de la cosa pública. Barcelona. Ed. Barcino. 1927, p. 15].

2-Cap. 17[Cap. 373 del Dotzè del Crestià]: “Qui posa alcuns nota-
bles pertanyents als consellers de la cosa pública”.

Parla de les diferents denominacions dels governants municipals a Barce-
lona (consellers) i València (jurats).

Car los romans apel·laven tot lo consell de Roma “senat”, ço és congre-
gació sensada e ab seny[…]. Los catalans los apel·len “consellers”, car prin-
cipalment a ells cové consellar la cosa pública. Los valencians los apel·len 
“jurats”, car en lo començament de llur ofici ells fan jurament especial de 
consellar e de mantenir la cosa pública segons llur poder.

[Regiment de la cosa pública. Barcelona. Ed. Barcino. 1927, p. 103].

F) Dotzè del Crestià

1-Dedicatòria.

Destaquem en la dedicatòria el fet que endrece el llibre a Alfons d’Aragó, 
duc de Gandia, comte de Dénia i de Ribagorça, i marqués de Villena, fill 
de l’infant Pere d’Aragó. És important aquesta dada per a percebre el can-
vi d’orientació que es pot veure en el projecte de “Lo Crestià” a partir 
d’aquest llibre. Espigolem també les lloances al susdit infant i també a sant 
Lluís d’Anjou. Destaquem de nou com ací es pot percebre de nou el fran-
ciscanisme de la casa reial d’Aragó. Destaquem en fi, com al final d’aquesta 
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dedicatòria, i just abans de començar a exposar els títols dels capítols de la 
primera meitat d’aquesta obra (impresos en 1484 i sempre separats de la 
segona meitat en tots els manuscrits conservats), es declara “làs e hujat”, 
símptoma sens dubte no sols del gran esforç que havia fet composant tot 
“Lo Crestià”, sinó dels inicis de la seua ancianitat.

Al molt alt e poderós senyor mon senyor N’Amfós, marquès de Villena, 
comte de Dénia e de Ribagorça, fill del molt alt senyor e de sancta memòria 
infant Pere d’Aragó, del orde dels frares menors, fill del molt alt e poderós 
príncep e senyor en Jacme, per la gràcia de Déu ça enrere rey d’Aragó, de 
bona memòria; lo seu humil servent frare Francesch Eximeneç, d’aquell 
mateix orde, si mateix ab tota reverència en aquell e per aquell qui és senyor 
dels senyors e general regidor e patró de tot lo món e de totes senyories. Se-
nyor molt alt, quand pens los famosos prínceps e grans cavallers los passats 
reys d’Aragó, dels quals vós sou devallat per la divinal ordenació e clemèn-
cia, e pens l’estament en què Déu vos ha posat de regiment en esta vida, 
veig que sobiranament vos és a vós necessària saviea e doctrina a governar 
e posar en orde vós mateix e los altres negocis de regiment e de cavalleria 
en què·us cové occupar.[…] A aquesta cosa, molt alt senyor a fer me tinch 
per obligat primerament per la vostra reverència, a la qual tots los frares 
menors del món són specials deutors, e yo singularment per moltes vies que 
no cal ací de present manifestar.

Enaprés, per lo capital deute que nós tots havem a la vostra casa per 
honor e reverència del dit senyor infant, pare nostre, e frare e senyor de tots 
nós. Et aprés per honor de monsényer sanct Luýs de Sicília, avoncle vostre 
e frare axí mateix nostre, la memòria del qual deu a vós ésser de gran glòria 
e corona, e encara a nós tostemps. Entenent encara, senyor molt alt que a la 
casa d’Aragó d’on vós devallau som tots molt obligats per special devoció e 
benefici e honor que tots temps ha feta al nostre gloriós cap mosènyer sanct 
Francesch e a son orde.

[…] E ací, senyor, notareu si·us plau que les rúbriques següents no conte-
nen ne posen tot ço que·s conté en los capítols sinó en suma, perquè consell 
a aquell qui volrà saber tot ço que en aquest libre se contén que ell s’i faça 
fer una altra taula que de punt a punt contena e declara tot ço que cascun 
capítol posa largament, car yo, senyor, no la·y puch fer de present, tant stich 
làs e hujat.

[Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 1r].
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2-Cap. 230: “En quins casos los molts deuen tembre als pochs”.

Conta un fet històric que succeí en França, i dóna notícia del rei regnant 
en escriure aquest capítol: Carles VI (fill de Carles V).

En temps del rey Carles, rey de França pare d’aquest qui huy regna, un 
noble cavaller gaschó ab cinch-cents hòmens a cavall vençé sens fi de page-
sos qui s’eren ajustats contra los nobles, e tenien lavors asetjada la regina de 
França, muller del dit rey, en la ciutat appel·lada Compendí.

[Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 98v].

3-Cap. 466: “Què han dit alguns dels regnes presents e de lur durada 
e de novell imperi”.

En composar aquest capítol estava en 1385.

Si tu·m demanes aquestes presents senyories damunt dites de crestians si 
duraran fins a la fi del món, respon-te que no·u sé. És ver que alguns pas-
sats han posat que a temps aprés la reformació del món, la qual dien que 
s’à a fer prop aprés lo centenari present del temps que comptam.M.CCC.
LXXXV.

[Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 200r].

4-Cap. 469: “Que no·s dega fer general conversió dels infeels ans del 
temps de Antecrist final”.

En aquest capítol se dóna expressament la data de 1391 com la data en 
què fou escrit. Aquest capítol està dins dels capítols 467-473, que foren in-
terpolats eixe any després de que el rei Joan I cridara l’atenció a Eiximenis 
per la profecia que feia en al capítol 466, de que al voltant de 1400, totes les 
cases reials europees desapareixerien, excepte la casa reial de França.

Ítem de fet som prop del temps per aquests assignat a la dita conversió, 
car no·y havem pus de huyt o de nou anys, ara que comptam.M.CCC.XCI.

[Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 202r].

5-Cap. 578: “Qui prova ço qui dit és, per història qui s’esdevench en 
la ciutat de València”.

Ací conta Eiximenis l’episodi de Francesc de Vinatea i la seua defensa del 
Regne de València, ocorreguda principis del s. XIV. Volem cridar l’atenció 
sobre el fet que parla de Pere el Cerimoniós com encara regnant, en escriure 
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aquest capítol. Així doncs, per força el va escriure abans de la mort d’aquest 
rei, ocorreguda en 1387.

Semblant enfortiment ensenyaren en València una vegada los ciutadans 
de la dita ciutat al rey n’Amfós, fill del rey en Jacme, car com lo dit n’Amfós, 
ans que anàs en Cerdenya agués fet jurar per rey son fill en Pere, qui de 
present és rey d’Aragó, e aprés se’n penedís, e per açò, vivent lo dit Pere, 
volgués fer jurar en rey aprés si un altre fill, qui havia nom Ferrando, e 
proposàs ab menaces son voler als dits ciutadans, manant-los que li confir-
massen, los dits ciutadans retingueren-se acort e deliberaren que com ells 
aguessen jurat lo dit Pere en senyor, per tal, ells, servant lur lealtat, no·n 
podien jurar altre vivent aquell.

[Dotzè del Crestià, II, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Dipu-
tació de Girona. 1986, p. 254].

6-Cap. 672: “Qui posa quines leys són necessàries al bon regiment 
del regne o del principat del senyor”.

Referència directa a València, tot i que els protagonistes d’aquesta narra-
ció són imaginaris.

Novenament, volem que negun official real no puxa condempnar ne-
gun civilment ne criminal, sens consell dels regidors de la ciutat, que nós 
appel·lam jurats.

[Dotzè del Crestià, II, 1. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Dipu-
tació de Girona. 1986, p. 494].

7-Cap. 692: “Com mal fur o mala ley, si’s gira a pendre dons, per la 
senyoria deu ésser de tots punts lexada e destrovida”.

Crítica directa d’Eiximenis a un fenomen molt comú que es donava lla-
vors a València, la qual cosa demostra, doncs, com Eiximenis en el temps 
que va escriure aquesta obra, estava ja plenament informat de les peculiari-
tats valencianes.

València ha per fur que qui matarà l’altre en baralla, que pach cent lliu-
res al fisch e que axí li sia perdonada la mort que feta ha; e lo governador 
absol tot aytal homeyer qui provarà que en baralla aja mort aquell que ha 
mort.

[Dotzè del Crestià, II, 2. Girona. Col·legi Universitari de Girona / Dipu-
tació de Girona. 1987, p. 692].
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8-Epíleg de l’edició incunable.

Això sols apareix en l’edició incunable de 1484 (que arriba al capítol 
466, més els 7 palinòdics afegits en 1391) impresa a València per Lambert 
Palmart. A banda de dir-nos la data d’impressió, ens diu que aquesta impres-
sió s’ha fet a partir de l’exemplar del “Dotzè” que hi havia a la Sala de la 
Ciutat de València. És així aquest l’únic text que ens indica que el “Dotzè” 
també estava en aquesta Sala de la Ciutat, amb la resta d’exemplars de “Lo 
Crestià” i també el “Regiment de la Cosa Pública”.

Ací feneix lo primer volum del dotzén libre appel·lat Crestià ordenat 
e compost per lo molt reverend Maestre Francesch Eximenes, maestre en 
sancta Theologia, frare menor, digne patriarcha alexandrí, del orde del glo-
riós sanct Francés. En lo qual volum sumàriament se tracta o és tractat de 
regiment de prínceps e de ciutats e de la cosa pública etc., segons que larga-
ment se pot veure en lo principi del present libre. Lo qual volum per prechs 
e instàntia dels reverends e honorables senyors e ciutadans de la insigna 
ciutat de Valèntia és stat tret o empremptat del originari que és en la Sala de 
la Ciutat per Lambert Palmart alamany. E fonch acabat e complit en la dita 
ciutat de Valèntia lo quinzén dia de març. Any.M.CCCC.LXXXIIII.

[Dotzè del Crestià. València. Lambert Palmart. 1484, f. 205v].

G) Llibre de les dones

1-Dedicatòria.

Dedica aquest llibre a Sanxa Ximenes d’Arenós, la qual cosa testifica, 
doncs, la relació d’Eiximenis amb aquest personatge.

A la molt alta e molt honorable senyora mia, la senyora dona Sancxa 
Xemèneç d’Arenós, Comtessa de Prades, lo seu humil servidor en Jesucrist, 
Senyor dels senyors, frare Francesch Eximenis, de l’orde dels Frares Me-
nors, honor tostemps e deguda reverència en aquell meteys sobrealt e re-
verent Redemptor, qui dona per Ell creada e feta per sa gran dignació elegí 
per mara.

[Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, p. 7. 
Edició crítica a cura de Frank Nacaratto, sota la direcció de Joan Coromi-
nes. Revisada per Curt Wittlin i Antoni Comas].
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2-Cap. 254: “Quantes spècies[hi ha] de peccat; e de les quatre penes 
naturals qui nexen en nós per lo original, e què és peccat original”.

Al mateix temps que fa Eiximenis una defensa del dogma de la Immacu-
lada Concepció, mostra la seua coneixença de la seua defensa en les univer-
sitats de París, Oxford i Cambridge, la qual cosa fa pensar en la seua estada 
en eixes universitats.

En aquest peccat original és estat tot hom caygut, sinó lo Salvador nos-
tre, Jesucrist, qui no devallà de Adam per via natural e comuna, car fo 
concebut per obra del Sant Sperit; e aprés ne fo preservada la sua gloriosa 
Mare, madona santa Maria, segons que la santa Esgleya té piadosament, 
e comunament se afferma vuy en lo món per les universitats teologals axí 
com és París en França, e Cantabrígia e Uxónia en Englaterra, e per diverses 
altres escoles famoses del món e per los pus famosos doctors e majors qui 
huy viven en tota crestiandat, majorment per tot l’orde dels frares menors.

[Llibre de les dones. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, p. 374. 
Edició crítica a cura de Frank Nacaratto, sota la direcció de Joan Coromi-
nes. Revisada per Curt Wittlin i Antoni Comas].

H) Llibre dels àngels

1-Dedicatòria.

És aquest el primer llibre dedicat a Pere d’Artés, a qui també dedicaria 
la “Vida de Jesucrist”. És aquesta dedicatòria, doncs, primer testimoni de la 
relació d’Eiximenis amb aquest personatge, que fou mestre racional.

Al molt honorable e molt savi cavaller mossèn Pere d’Artés, maestre ra-
cional del molt alt príncep e senyor, monsenyor En Johan, per la gràcia de 
Déu rey d’Aragó, lo seu humil servidor frare Francesch Exemèneç, de l’orde 
dels frares menors, si mateix, ab tota reverència en aquell eternal Déu qui és 
Pare de tots los sants àngels e virtuosos spirits en Glòria.

[De sant Miquel Arcàngel. Barcelona. Curial Edicions Catalanes. 1981, 
p. 37. Introducció, edició i apèndixs per Curt Wittlin].

2-Cap. 50 del 5è tractat: “Tanca lo libre e·l sotmet a la Esgleya ro-
mana”.

Apareix la data de composició d’aquest llibre: 1392.
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Acabat, doncs, aquest libre dels sants àngels, segons la mia ignorància 
compost dels dits dels sants doctós e pares, no resta sinó fer gràcies a Déu 
totpoderós, hofirent-lo a vós, molt onorable cavaller monsènyer En Pere 
d’Artés, mestre racional, camarlench del molt alt príncep e senyor nostre, 
senyor En Johan, uy per la gràcia de Déu rey d’Aragó regnant, que comp-
tam MCCCXCII.

[De Sant Miquel Arcàngel[el 5è tractat del Llibre dels Àngels]. Barcelo-
na. Curial Edicions Catalanes. 1983, p. 144. Edició a cura de Curt Wittlin].

I) Pastorale

1-Dedicatòria.

En aquesta dedicatória són destacables tres coses. En primer lloc, el fet 
que la dedique a Hug de Llupià, llavors bisbe de València. En segon lloc, el 
fet que confesse que en escriure aquest llibre estava ja “infirmus et senex” 
(malalt i vell). En tercer lloc, el fet que Miquel de Miracle, rector de Penà-
guila, fou qui li instà de part d’Hug de Llupià, a la composició del llibre.

Reverendissimo in Christo Patri et Domino, domino Hugoni, divina pro-
videntia episcopo Valentino, frater Franciscus Eximenecz ordinis fratrum 
minorum, eius humilis servus et filius, seipsum totum cum omni reverentia 
veri pontificis et summi Ihesu Christi et in eius gloria totiusque ecclesiasti-
ce dignitatis. Reverendissime pater et Domine: Fervor vestre benignissime 
caritatis quo cupitis dignitatem episcopalem ac Christi cleri patefieri toti 
mundo, ut Christus etiam in eo altius honoretur, me sepius impullit ut iuxta 
mei imperitiam tractatum aliquem conderem, qui predicta saltem utrumque 
describeret et statum episcopalem ac cleri cunctis fidelibus dignum, magna 
reverentia demonstraret. Vester etiam venerabilis servitor dominus Michael 
de Miraculo, Rector de Penaguila, ex parte vestra me ad hoc opus pera-
gendum tanta instantia solicitavit quod abinceps non valui quantumlibet 
resilire, licet infirmus et senex.

[Montserrat Martínez Checa. Francesc Eiximenis, Pastorale. Edició i tra-
ducció. Bellaterra. UAB. 1994, p. 1].

2-Cap. 167: “De finis huius libri et de iterata presentatione eidem 
domino Valentino”.

Confessa Eiximenis que entrà en l’orde franciscà de ben menut.

Quibus humiliter supplico ut religiosos mendicantes, quos adiutores ha-
bent precipuos in predicatione evangelica et in procuranda salute anima-
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rum, habeant recommendatos specialiter fratres minores, de quorum con-
sortio ego sum, licet immeritus totus a Domino, tamen sui magna clementia 
a pueritia vocatus.

[Montserrat Martínez Checa. Francesc Eiximenis, Pastorale. Edició i tra-
ducció. Bellaterra. UAB. 1994, p. 208].

J) Scala Dei

1-Dedicatòria.

La dedicatòria a la reina Maria de Luna, esposa de Martí I l’Humà (o 
l’Eclesiàstic) és un testimoni més de l’estreta relació d’Eiximenis amb aquest 
personatge històric.

A la molt noble i excel·lent Senyora Maria, per la gràcia de Déu reina 
d’Aragó. Frare Francesc Eiximenis, de l’orde dels frares menors, de la ciutat 
de València, per sempre servidor i súbdit seu, en aquell qui és rei dels reis, 
Jesucrist, Salvador i amador de tota consciència pura.

[Scala Dei. Barcelona. PAM. 1985, p. 8. Transcripció del manuscrit antic 
i nota preliminar i final de Curt Wittlin. Versió modernitzada d’Elisabet 
Ràfols].

K) Vida de Jesucrist

1-Dedicatòria (cap. 1 del pròleg).

Torna a dedicar una obra a Pere d’Artés, la qual cosa és una mostra més 
de l’estreta relació d’Eiximenis amb aquest personatge.

Al molt honorable e discret cavaller Mossèn Pere d’Artés, Mestre Ra-
cional del molt alt príncep e senyor don Martí, per la gràcia de Déu Rey 
d’Aragó. Lo seu orador e en Jhesucrist servidor frare Francesch Eximeniç, 
del orde dels frares menors, si mateix en tot just servey e majorment en 
aquell que sia en manifestació e honor e glòria del dit nostre Redemptor e 
Salvador Jhesucrist.

[Vida de Jesucrist. Valencia. BUV. Ms. 209, f. 1r].

2-Cap. 6è del pròleg.

Explica que la seua primera intenció fou escriure la “Vida de Jesucrist” 
en llatí, però que a precs de Pere d’Artés l’escrigué finalment en valencià.
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Aquest libre haguí a posar en romans a gran desplaer meu, mas haguí a 
satisfer al voler de Mossèn en Pere damunt dit, car viu que la sua intenció 
era santa, en quant me dehia que açò posat en vulgar profitaria molt als 
lechs, qui en la vida del Salvador són comunament fort ignorants.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 3v-4r].

3-Cap. 21 del 3er tractat: “Qui mostra com estech[la Verge] sobirana-
ment pura e de fora formada fort maravellosament”.

Parlant de la cara de la Verge, diu que va veure la seua Santa Faç a Roma.

E yo, molt indigne, estant en Roma viu la sua santa faç en casa dels frares 
menors appel∙lada de Ara Celi.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 32v].

4-Cap. 77 del 3er tractat: “Qui mostra què ha merescut a bons e a 
mals”.

En parlar d’una doctrina teològica, diu que s’ensenyava en Oxford 
(“Oxonia” en llatí) en el temps que ell anà per estudiar allà, i cita el nom 
d’un dels seus mestres: el benedictí Ulteredus (Uthred de Boldon, OSB).

Esta doctrina se tractava en lo studi de Oxònia en lo temps que aní llà 
per studiar, la qual posà un famós doctor appel·lat Ulteredus, qui era monge 
negre.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 72r].

5-Cap. 105 del 3er tractat: “Qui mostra que més li és estech donat[a 
la Verge] en quant és estada Mare de Déu”.

Referència a l’estada d’Eiximenis en el mont d’Alvèrnia.

E qui pot penssar aquella benaventurada e sobre devota creatura ab qui-
na diligència e devoció estava penssant com portàs reverentment aquell sant 
prenyat e aprés tots aquells nou meses que·l portà com li filà los drapellets 
en què aprés com fon nat lo embolcà, e·ls filà grossets, car sabia ella per 
special revelació del Senyor que ella portava que Ell no volia ab si haver 
res delicat, mas tot ho volia aspre axí com a amador de special penitència 
appel·lat li. Encara la faxa ampla per a senyir e les gonelletes grossetes es 
veu que la sobirana li féu de filadiç morat escur, de la qual yo viu un troç en 
Alvèrnia, que és en Túcia.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 91r-91v].
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6-Cap. 45 del 4rt tractat: “Qui mostra del aveniment dels Tres Reys 
en Betlem”.

Parla dels tres Reis Mags, i diu que estan soterrats a Colonya.

Aquests eren appel.lats Gaspar, Melchior e Baltasar. Són soterrats en-
semps en un moniment posat en una capella qui és lo cap de la Seu de 
Colunya.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 126r].

7-Cap. 8 del 9è tractat: “Qui ensenya com lo Senyor convertí aygua 
en vi en les Noces”.

Parlant de les Noces de Canà, conta com els dipòsits on se posà l’aigua 
que després es convertiria en vi estan en Santa Maria del Puig de França.

Perquè lavors lo Senyor manà als servidors que umplissen fins a la ora 
sobirana sis ídries. ço és grans piques de pedra quaix marbre fetes a manera 
de grans olles de coure, de les quals yo he vista una a senta Maria del Puig 
de França, hon se mostra públicament.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 218v]

8-Cap. 95 del 9è tractat: “Qui mostra com Pilat sentencià a mort lo 
Salvador”.

Diu que el títol que penjava en la creu de Crist està ara en Tolosa.

Aquell sant títol gran misteri contenia, mas ells no·u entenien, car per 
special dispensació de Déu estech axí ordenat e contra lur volentat, car con-
tra lur voler Jhesucrist és salvació, consagrat governador e regidor de tots 
los benahuyrats, les quals coses són significades per aquell sant títol qui ara 
és en Tolosa, en la esgleya de Sancta Maria la Daurada.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 319v].

9-Cap. 101 (numerat com a 102 en aquest manuscrit) del 9è tractat: 
“Qui mostra com crucificaren dos ladres ab lo Salvador”.

Referència a estada d’Eiximenis en mont Alvèrnia.

E diu aquí mateix sent Johan que la vestedura sobirana que no havia 
costura ne era cosida ab agulla que la Gloriosa li féu estant poch de obra 
de teler sens cusent agulla e sens tota costura a manera com se fa cilici, e 
aquella vestedura no volgueren tallar axí com havien fetes les altres, mas 
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gitaren sorts de qui seria, e vench la sort sobre la un d’aquells qui segons 
que he legit era de casa de Pilat. E Pilat la reemé per dinés d’aquell seu 
servidor, e portava-la a vegades com era en affers grans per special devoció 
que havia en Jhesu Crist. Hoig dir que la dita vestedura és en Roma en lo 
Sancta Sanctorum. Yo n’é vist un poch en Ytàlia, en un gran reliquari qui 
és en lo mont d’Alvèrnia, e és de color de morat escur, e par que sia feta axí 
com de filadiç.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 323r].

10-Cap. 66è del 10è tractat: “Qui tancha lo libre e ret gràcies a Déu”.

Ens diu Eiximenis quan acabà el llibre, i al mateix temps fa referència a 
la seua avançada edat en concloure el llibre.

Acabat, donchs, aquest libre en la vigília de monsènyer sent Johan Bap-
tista per la misericòrdia de Déu, torn a vós, Mossèn en Pere d’Artés, al qual 
l’é endreçat en lo començament, que·us plàcia haver pasciència e compassió 
de la mia vellea e passions e·n los defalliments que ací trobarets.

[Vida de Jesucrist. València. BUV. Ms. 209, f. 371r-371v].

L) Psalterium alias Laudatorium

1-Dedicatòria.

Com aquesta obra és un conjunt d’oracions en llatí que anà elaborant-se 
progressivament, el destinatari és doble. El primer destinatari fou Beren-
guer de Ribalta, bisbe de Tarassona. El destinatari final, el papa d’Avinyó 
Benet XIII. És això, doncs, una evidència de la relació d’Eiximenis amb 
ambdós personatges.

Reverendissimo in Christo patri et domino, domino Berengario, Dei gra-
tia Episcopo Tirassonensi, frater Franciscus Eximeneç, ordinis fratrum mi-
norum, eius servus ac filius in domino Jesu, seipsum cum omni reverentia et 
laude ac gloria aeterni et beatissimi conditoris.

Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri et domino, domino Benedic-
to, digna Dei gratia Romano Pontifici, frater Franciscus Eximenis, ordinis 
fratrum minorum, eius humilis factura et servus, se totum cum utriusque 
hominis inclinatione profundissima ad pedum oscula beatorum.

[Psalterium alias Laudatorium. Toronto. Pontifical Institute of Mediae-
val Studies. 1988, p. 47].
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M) Ars Praedicandi

1-Introducció.

Referència directa a la pertanyença primigènia d’Eiximenis a convent de 
Girona.

Incipit Ars Praedicandi Populo edita a reverendo Francisco Echimenis, 
ordinis minorum, conventus Gerunde, provincie Barchinone etc.

[Martí de Barcelona. OFM Cap. “L’Ars Praedicandi de Francesc Eixime-
nis”. Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, 
Històrics i Lingüístics. Vol. II. Barcelona. 1936, p. 304].

C. CARTES AUTÒGRAFES

1- ACA. Autògrafs. II-A.8.

València, 15 de juliol de 1392.
El llavors infant Martí, duc de Montblanc, i futur Martí I, va a Sicília a 

donar possessió del regne a son fill Martí el Jove. Francesc Eiximenis li dó-
na en aquesta carta consells per al bon govern. Aquesta carta, tot i la seua 
brevetat, sintetitza molt bé les idees d’Eiximenis sobre l’exercici del bon 
govern.

Molt alt príncep e senyor:
Premesa deguda reverència a la vostra altea, sàpia la vostra saviea que 

estam totz deçà ab gran goig e alegria, oïda la gràcia e misericòrdia que mi-
raculosament la omnipotència de nostro seyor Déu ha obrada en vós. Car 
siatz cert, seyor, que vostre fet és estada sola obra de Déu, attès ço que fet 
avetz e attès vostro aver e poder e les altres cosas neccessàrias, e attesos los 
pasatgas dels altres ça prop pasatz com són estatz inprosperatz, axí com lo 
del duc d’Enjou e del duc de Lencastre. Per què resta que, per tal que aquell 
poder qui us ha guiat no·s partescha de vós, ans vos fortifich e us ferm, que 
vós molt més que d’abans siatz attès al seu servey e a·dorar-lo pus sovín e 
pus devotament, e a fer justícia dreta e neta e ferma e contínua a totz vostres 
vasaylls; ne per hom del món fasats res contra Déu, e ab aytant vós sotz sus 
a empertostemps.

Ítem, senyor molt alt, sàpia la vostra reverència que yo us he a escriura 
de neccessitat ço qui·s seguex, ço és que vós tinguatz gran guarda sobra vos-
tro fyll en special, car axí m’és comanat, ço és en son mengar, beura, jaura; 
e en pendra reverèncias, que no sia tocat per nagú. Semblant dich a vós, e 
per gran causa, bé que no us puxa nomenar los factors, mas que us plàcia 
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que tostemps catalans fasen en vós e en ell aquest servey, ne fora ells yamés 
no us tengatz per segurs; e vaga fora tot hom que puxatz aver per sospitós 
en quina que manera.

E per açò en special acordé ab la senyora duquesa que pregàs, ans que 
manàs sens oir lo contrari, al vostro car e bon servidor en Nicolau Pugades 
que sens tota dilació anàs a vós e us informàs sobra les ditas cosas e altres 
moltas que él vos ha a dir, axí com aquell qui sap tota exa terra per expe-
riència e us ha singular amor e afecció, a vós e a tot ço qui vostro és. E per 
ma fe, seyor, no contrestant sa antiquitat e propòsit de no navegar d’aquí 
avant, ell acceptà los prechs de la dita senyora sens tota resistència, ofirent-
sa tostemps a tota cosa a ell posibla per la vostra honor e vida a créxer e a 
conservar fort liberalment.

Ítem, senyor, per fermar vostra senyoria e per ajustar-vos mills ab Déu, 
vos plàcia anar ab exa gent ab tota veritat, graciositat, sens prejudici de 
justícia. Nagú no y prena injúria, specialment en muyllers ne en donas acos-
tades ne en béns temporals. Axí ab vós sia oït en sa justícia lo poch com lo 
gran, e regitz-vos tostemps per famosos conseyllers; ne eclesiàstichs tracten 
fetz criminals, ne siatz ne fasatz yamés res asenyalat sens conseyll d’òmens 
sensats e temens Déu.

Ítem, senyor, avem totz gran goig cant oïm dir que avetz liberalment 
remuneratz vostros servidós, e totz n’ich han escrit fort longament a gran 
honor vostra. O senyor, e com se peneden ara moltz com no se n’anaren ab 
vós, diens los eclesiàstichs que foren bisbas e·ls seglars que foren richs hò-
mens, e giten-na sospirs fins al cel. O Déus, e quans n’i irien sols que·ls sia 
dupta que·ls agatz mester! E encara, ab tot axò, veuretz que n’i iran moltz!

Ítem, senyor molt alt, avetz feta obra maraveyllosa e de la qual avetz 
guanyat nom perpetual, de la gran proferta que avetz feta al senyor rey per 
pasar en Sardenya; e avetz-lo animat a pasar, e per occasió d’açò trob ya, 
segons que oig, que li fa proferta de mil-e-cinc-cens bacinetz. Guardatz açí 
quant hic ha que dir pensant lo servey poch que avem aüt, ab tanta cortesia 
que enseyatz a la terra.

Ítem, senyor, vos soplech que per tal que vostro regiment sia tostemps 
prosperat e que muyratz veyll e ab hereu e en sanitat de vostra persona, 
que vós, aprés Déu, honretz los prelatz e·ls eclesiàstichs e religiosos e totas 
les cosas de Déu, ne sofiratz que, si podetz aver altra hostal, que yamés 
prenatz posada en casas religiosas ne en esgleyas, ne·ls tolgatz res del lur ne 
sofiratz que altra ho fassa. Sobra açò, si a Déu plau, vos scriuré llongament, 
ans he proposat de acabar-vos lo libra que·m faés començar, on sia posat 
lo regiment reyal, e us soplich que fasatz treladar lo libra que he ordonat 
de cavaleria e bon regiment de la cosa pública, car tot ho faretz scriure per 
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cent florins e per menys, e serà a vós e als vostros lum e gran directori en 
totz vostros afers.

Ítem, senyor, per tal cant tot hom cau leugerament, soplech a la vostra 
altea que vostros peccatz e defalimens, quals que sien, sien axí amagatz que 
hom del món no·ls sàpia, car açò provocarà vostro pobbla a aver-vos en 
gran reverència, e lo contrari induïria menyspreu, qui en son cas pot molt 
noura.

Ítem, senyor, fa mester, parlant ab deguda reverència, que siatz clement e 
piadós més que rigorós, car clemència ab justícia fan ferm lo regna al prín-
cep, e lo contrari lo porta a no res: nuyltemps hom cruel prospera a la fi, 
segons que posa la Sancta Scriptura.

Ítem, senyor, devetz éser tostemps ab cara alegra, mas no molt rient, mas 
bé acuyllent; car masa riura e masa parlar e masa moura los uuyls e·l cap 
fan menysprear lo príncep; e·l contrari lo fa prear, car és indici de saviea, la 
qual ab composta alegria fa lo príncep amabbla per excés.

Ítem, senyor, ço que dit agatz, dit sia. És ver que ans que u atorguetz, ho 
deliberetz bé, car sobirana honor e fama procura al príncep que·s preu de 
sa peraula e serva juramens e fe promesa e segurança dada; e lo contrari és 
una de les majors errós e legeas qui puxen-se éser en lo príncep.

Ítem, senyor, vos plàcia que siatz liberal, car tot lo món seguex lo senyor 
larch e gran remunerador, e fuig a l’avar. Membre-us la paraula ab la qual 
Alexandra gua[n] yà l’Imperi Oriental, qui era: Mia sia la honor, e vostra la 
roba. No res menys, emperò, està bé a tot príncep axí thesauritzar que no 
ces fer gran bé als seus e aga a què recòrrega en temps de neccessitat.

Ítem, senyor, vos plàcia que tot estrany sia ab vós bé rehebut; e mal no-
vell yamés no us torp, car aquí·s prova fort la virtut del príncep, qui deu 
pensar que tota novitat, qual que sia, davalla de Déu, qui la lleva abans al 
pacient que a tot altra.

Ítem, senyor, vos plàcia éser amador de las comunitatz e de la cosa públi-
ca, e de no pendra guerra sens lur consentiment. E lavors, forçat ne yamés 
vuyllatz entrar ne fer entrar altra en bataylla, si per pau podetz vostros fets 
termenar. E tostemps speretz victòria de Déu, e no la atribuatz a altra per 
res.

Ítem, senyor, que us plàcia que yamés hom cruel no posetz en regiment, 
ne sostingatz tirans ne res qui favor lus dó, car tiran és la pus fera e cruel 
bèstia qui sia e·l món, la mort del qual és vida del pobla.

Ítem, senyor, agatz personas stans en devoció qui tostemps preguen Déu 
per vós, e no cauretz jamés. Siatz cert, senyor, que oracions de santas perso-
nas vos sostenen e us han dada honor: en special ma pens en les dels frares 
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de la Vall de Jhesucrist, e puys les dels frares de sent Francesch, los quals 
avetz oblidatz de totz puns, Déus vos ho perdó. Dich-vos en veritat que 
en aquest convent sa fa tot jorn special oració per vós e per lo senyor rey, 
vostro fill, e per vostra expedició, regiment, vida e salvació, e és lo convent 
pobra, car nós no avem rendas. E donchs, senyor, tramatetz al convent qual-
que poch de forment o uns deu o vint florins d’aquells que Déus vos ha datz, 
e lavors cantarem e balarem davant Jhesucrist e sent Francesch, e cridarem 
per les tronas: «Viva, viva lo seyor duch de Cicília!»

Ítem, senyor, fa mester que us convertiatz un poch a sent Francesch, que 
no·l laxetz de tots puns. Ab pocha mesió poríetz fer una casa a Sogorb; per 
què, senyor, plàcie-us que le·y fasatz.

Ítem, senyor, plàcie-us de aver memòria com en Nicolau Pugadas vos ha 
servit molt en lo pasat e ara en lo present, e de gran cor, e servirà tostemps. 
Perquè·us plàcia que·l reguardonetz segons que·s pertany a la vostra magni-
ficència, car fylla té ya gran per amaridar qui espera la vostra misericòrdia. 
Axí matex avetz aquí ab ell matex altra bon servidor en Matheu Vidall, de 
nobla cor emvers tot vostro servey, lo qual pot obligar la vostra senyoria 
per a tostemps, ajudant-lo en sos afers e faent-li misericòrdia. Gran amor, 
senyor, vos han aquestz dos.

Ítem, senyor, la senyora duquesa és bé sana per gràcia de Déu e bé alegra 
per los bons novells que totz dias ou de vós; e oirà milors, si a Déu plau. 
Senyor, tenitz ferm en vostro cor que lo vostro anar de Cicília a alcun gran 
cap e asenyalat vindrà ab Déu. D’açò creu que molt n’agatz ligit e oït, per 
què no me’n cal pus scriura.

Yo, senyor, ma recoman humilment tostemps en la vostra gràcia e mer-
cè, apareyllat tostemps als vostros manamens. D’estz jorns faem gran 
sol·lempnitat açí en la ciutat per la vostra victòria e honor, e yo preyqué 
e tota la gent féu aquell jorn gran festa; e ab gran alegria tot hom desitga 
contínuament de vós oir tot bé e myllorament e novell bo, car vostro bé 
glòria és de tota la nació, e de la casa d’Aragó specialment. Tot jorn, senyor, 
vos prech que siatz entès en gràcias a aquell qui tanta gràcia vos ha feta, e 
aprés en lo bon regiment del pobla, que novelament vos ha Déus comanat. 
E per dar glòria a Déu, e a vostra persona e casa seguretat, volria fort que 
faésetz ley novela contra fetiyllers e metziners, car he entès que aquí·s fan 
terriblas fetiyllas. Prech Jhesucrist que Él sia tostemps en vostra guarda, 
e·us endreç e·us salva per sa mercè. Senyor, la senyora duquesa s’acomana 
humilment en vostra gràcia. Sapiatz, senyor, que viu axí com se pertany de 
dona excel·lent e sàvia e de muyller de tan gran senyor, en molta honestat 
e bonea, e per aytal se fa tenir davant Déu e davant hòmens. Ya sabetz ses 
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neccessitatz: ajudatz-la, per amor de nostro Senyor, axí com son estament 
requer. E man-ma tostemps la vostra seyoria, axí com a servidor seu special.

Dada en València en ·XV· de juliol[de 1392], per lo vostro humil servi-
dor, tostemps en Jhesucrist salvador, frare Francesch Eximenis.

[Document publicat per Antoni Rubió i Lluch a Documents per l’història 
de la cultura catalana mig-eval. Volum II. Barcelona. IEC. 1921, p. 399-
403].

[Document reeditat per Sadurní Martí a “Les cartes autògrafes de Fran-
cesc Eiximenis”. Sadurní Martí. Estudi General, 22. 2002. 235-249 (237-
242)].

2- ACA. Autògrafs, II-A.8.

València, 12 de març de 1396.
Ramon Soler, missatger dels jurats i del consell de València en la cort 

reial, és empresonat a Barcelona. Francesc Eiximenis li escriu al rei Joan I 
una valenta carta demanant el seu alliberament.

Molt alt príncep e senyor:
Sàpia la vostra altea que feyta als juratz e al conseyll de la ciutat per 

mosèn Pere d’Artés molt altament la relació que vós, senyor, manàvetz, éls 
an enseyat sobra açò sagura afecció e voler, e sens dupta que·u faran per 
guisa que vós na seretz molt content. És ver, senyor, que·s tenen fort per 
tocatz cant lus avetz pres lur misagger, ço és miser Ramon des Soler, lo qual 
ells an axí com a lum lur e a pròpia ànima. Per què·us plàcia, senyor, que·l 
deliuretz de present, e fer-n’etz vostres afers. Senyor molt alt, sien-vos a 
cor vostres notablas ciutatz e vilas, car a la fi aquestas vos han a traura del 
fanch e a mantenir vostro estament.

Senyor, graïtz molt a Jhesucrist, qui us fa aquesta tan gran e tan asenya-
lada honor, la qual yamés no féu a nagú de vostres predecesors, ço és que 
vós agats lo papa de vostra senyoria, e habitant en vostro regna. Creetz-me, 
senyor, que per tot cert açí està amagat gran fet, e tan gran mostra de glòria 
e honor e profit, que yamés no seria pensat, axí com de poch en poch sa 
descobrirà, ab la ajuda de nostro Senyor.

Plàcia, senyor, a la vostra altea que la justícia del regna vos sia a cor, car 
en açò està la vostra prosperitat e la vostra bona fama e la vostra salvació. 
Vage-us, senyor, lo cor que Déus del cel és aquell qui per açò vos ha fet rey, 
e Él és aquell qui·us mantén e a qui tot sol avetz en juý a respondra aguda-
ment del vostro regiment. Confiy de la sua piatat que Ell serà tostemps ab 
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vós e us darà bon conseyll, axí com l’avetz fort necesari; e puys vos salvarà 
per la sua mercè.

Humilment, senyor, ma recoman en la vostra mercè, apereyllat de obeir 
tostemps a la vostra senyoria en totz vostres manamens.

Dada en València lo jorn de sent Gregori papa.
Servidor humil de la vostra altea, en Jhesucrist salvador, frare Francesch 

Eximenis.
[Document publicat per Martí de Riquer a Història de la Literatura Ca-

talana. Vol. II. Barcelona. Ed. Ariel. 1984, p. 319].
[Document reeditat per Sadurní Martí a “Les cartes autògrafes de Fran-

cesc Eiximenis”. Sadurní Martí. Estudi General, 22. 2002. 235-249 (242)].

D. BUTLLES

1-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium 
Franciscanum. Volum VI. Roma. Typis Vaticanis. 1902, p. 476 
(núm. 1192).

Avinyó, 30 d’abril de 1372.
El Papa mana al bisbe de València que concedisca a Vidal de Vilanova la 

facultat de fundar una capella en l’església del convent franciscà de Valèn-
cia, i de transferir allà les restes dels seus progenitors. Aquest fet fou l’origen 
de l’afer testamentari de 1383 on apareix Eiximenis a València i que sempre 
s’ha pensat que fou l’origen de la seua vinguda a València, si bé està docu-
mentat que Eiximenis ja era a València un any abans, en 1382.

Episcopo Valentin. mandat ut Vitali de Villa nova concedat facultatem 
fundandi unam capellam in ecclesia fratrum min. valentin. (Valencia in His-
pania) atque ad eam ossa progenitorum suorum transferendi.

Venerabili fratri episcopo valentin.
Exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii nobilis viri Vitalis de Villa 

nova militis tuae dioecesis petitio continebat, quod olim quondam Vitalis 
de Villa nova praedicti Vitalis quondam patruus de bonis sibi a Deo collatis 
quamdam capellam in ecclesia fratrum Minorum sita tunc extra moenia 
loci de Xativa dioecesis Valentin. canonice fundavit, quodque dicta capella 
tam per ipsum Vitalem quam per nonnullos alios de genere suo, quorum 
corpora in dicta domo sepulta extiterant, dotata fuit et etiam condecenter 
ornata, et quod subsequenter, cum propter guerras, quae inter Castellae et 
Aragonum regna viguerunt, praefata domus cum ecclesia penitus destruc-
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ta fuisset, nonnulli amici dictorum defunctorum ipsorum ossa recipientes 
illa in quodam monasterio inhumata temere posuerunt. Cum autem, sicut 
eadem petitio subiungebat, idem Vitalis loco eiusdem capellae, cuius ipse 
patronus existebat prout existit, aliam capellam in domo dilectorum filio-
rum fratrum minorum Valentin. raedificare cupiat, pro parte ipsius Vitalis 
fuit nobis humiliter supplicatum, ut sibi licentiam fundandi et aedificandi 
unam capellam in dicta domo fratrum minorum Valentin. loco praefatae 
primae capellae ac ossa predicta ad huiusmodi capellam de novo fundan-
dam deferendi seu deferri faciendi ac ipsa ibidem sepeliendi de speciali gra-
tia concedere dignaremur. Nos itaque, de praemissis notitiam non habentes 
ac gerentes de tuae circumspectionis industria fiduciam in Domino specia-
lem, fraternitati tuae per apostolica scripta committimus et mandamus, 
quatenus, si est ita tibi expediens videatur, quod huiusmodi sit licentia con-
cedenda, eidem Vitali militi praemissa faciendi auctoritate nostra licentiam 
largiaris et nihilominus, si huiusmodi licentiam eidem Vitali duxeris conce-
dendam, auctoritate praedicta decernas, quod dos ad praedictam capellam 
pertinens ad huiusmodi capellam de novo fundatam et construendam, ut 
praefertur, perpetuo pertinere noscatur. Non obstantibus constitutionibus 
apostolicis et aliis contrariis quibuscumque.

Datum Avinione II kalendas maii anno secundo.

2-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 466v-468r.

Avinyó, 1 de març de 1398.
Butlla de Benet XIII concedint diverses indulgències als que prenguen la 

creu per a anar en l’armada de València i als que contribuïsquen amb almoi-
nes. Dóna així mateix grans facultats als predicadors apostòlics.

Venerabili fratri Johanni, episcopo Doliensi, et dilectis filiis Michaeli de 
sancto Johanni, canonico et vicario generali in spiritualibus et tempora-
libus ecclesie valentin., pastore carentis, auctoritate apostolica deputato, 
in utroque jure licenciato, ac Petro Guitardi, precentori eiusdem Ecclesie, 
et Francisco Eximini, ordinis fratrum minorum, proffesori ac in Theologia 
magistro, salutem, etc.

Mentem sine intermissione super hiis solicitam gerimus per que saluti fi-
delium ad Dei gloriam consulamus, repressa illorum temeritate dampnabili 
qui, spreta catholice fidei puritate, supersticiosis abhominacionibus occu-
pati, Regis eterni familiam totis affectibus et conatibus continuis turbare, 
molestiisque delere, stragiis, iniuriis et cladibus afficere moliuntur.

Sane, per dilectum filium Franciscum de Fluviano, civem valentinensem, 
carissimi in Christo filii nostre Martini regis Aragonum illustris, et dilec-
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torum filiorum universitatis ciuitatis Valentin., provincie Terraconensis, 
ambaxatorem ad nos propterea specialiter destinatum, nobis fuit exposi-
tum quod afri et alii infideles machometica impietate decepti, perversissimi 
crucis hostes et christiani nominis persecutores atroces, quos afros a regno 
Valencie, ad dictum regem spectante, solum maris Mediterranei latitudo 
seiungit, nonnullas, presertim maritimas, regni ipsius regiones adducti navi-
giis nocturnis et insidiosis insultibus frequenter invadunt et fideles utriusque 
sexus, quos forte reperiunt, inhumana crudelitate partim perimunt, partim 
secum abductos miserabili servituti subiciunt, bona queque diripiunt et ex-
portant, habitaciones incendunt, alique plurima et vix enarrabilia mala per-
petrant et commictunt. Et quod novissime, videlicet, a paucis circa mensi-
bus iidem infideles audacia sumpta ac erectis sue presumpcionis cervicibus, 
ad regnum prefatum Valencie cum pluribus et diversis ratibus adventantes, 
de Turrealba, ad ecclesiam Dertusensem pertinentem, et paulo post de Or-
pesa loca, Dertusensis dioecesis, noctu hostiliter invadentes, fidelium qui 
ad municiones, in tam repentino ac inopinato discrimine, nequiverant con-
fugere, strades et cedes exerceunt immanes, plurimos captivarunt, res abs-
tulerunt immobiles, domos et templa consumpserunt incendiis, sanctuaria 
profanaverunt, et quod absque uberrimo lacrimarum profluvio referre, non 
possumus, sacramentissimum Christi Corpus, nostre redempcionis precium, 
sub diversis hostiis consecratis in ipsis templis inventum, secum asportare, 
pollutisque manibus contractare non veriti illud infidelitatis sue consortibus 
irreverenter ac impudenter ostentant in verba nephanda, turpissima ac blas-
femie prorumpentes in ipsius sacramenti salutaris opprobrium, nostreque 
religionis, extra quam salus esse non potest, cachinum et derisum.

Quodque, dicti rex et universitas, zelo fidei et devocionis inducti tanta 
ipsius fidei tamquam scandalosa opprobria, et tam atroces, eis, per dictos 
infideles irrogatas iniurias equo ferre nimirum animo non valentes, se ad 
horum debita, si et prout Deus permiserit, ulcionem, tanteque dictorum in-
fidelium audacie cohercionem potenter attingere ac in brevi classem contra 
sepedictos infideles armare et ad ipsorum infidelium fines destinare pro-
ponunt. Quapropter, rex et universitas memorati nobis fecerunt humiliter 
supplicari quatenus ut Christi fideles ad proficiscendum cum classe predicta 
et ad opus ipsius ac effectum tam sancti quam pii et laudabilis propositi 
facilius obtinendum de bonis suis iuvandum ardencius ac fervencius indu-
cantur, verbum crucis in prefatis ac aliis ipsius regis regnis et terris solemp-
niter et publice predicari, dictumque crucis signaculum illud contra dictos 
infideles, quibuslibet Christi fidelibus crucesignari petentibus et volentibus 
dari mandare cum privilegiis, prerrogativis et graciis crucesignatorum dari 
solitis, auctoritate apostolica dignaremur.
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Et quia apostolici sollicitudo deposcit officio tot et tantis nedum fidelium 
sed et fidei discriminibus decens et promptum remedium adhiberi, nos, re-
gis et universitatis predictorum huiusmodi laudabili propositum in Domi-
no iniuncto commendantes, eorumque precibus huiusmodi pio et paterno 
concurrentes affectu, discrecioni vestre, de qua in hiis et aliis specialem in 
Domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta mandamus quatenus, si 
ita est, vos aut duo vestrum, per vos vel aliam seu alias secularem seu secula-
res seu regularem aut regulares personam seu pesonas eclesiasticam tamen 
vel eclesiasticas dumtaxat, in cuius vel quorum labiis divini eloqui gracia 
sit diffusa, contra dictos infideles verbum crucis in regnis et terris predictis 
solempniter et publice predicetis, eamque volentibus illam assumere cum 
debita reverencia, necnon ipsis crucesignatis quod ipsorum quilibet sacer-
dotem ydoneum secularem vel regularem possit durante dicta expeditione 
eligere confessorem qui super peccatis que sibi confessus fuerit, eciam in ca-
sibus locorum ordinariis et in mortis articulo vel imminente verisimiliter pe-
riculo dumtaxat in sedi apostolice reservatis eum absolvere valeat et eidem 
iniungere penitenciam salutarem, necnon eis qui durante dicte expedicionis 
negocio, in ipsius servicio personaliter existentes gladio vel naturali aut alia 
quavis morte decedent, ipsis eciam qui in prefato negocio per medium an-
num, vel circa, personaliter, ut prefertur, steterint et incolumes ad propria, 
Domino concedente, redierint, necnon cuilibet illorum utriusque sexus qui, 
quantum ad tenendum per medium annum unum hominem ad ipsius classis 
servicium sufficiet, vel si forsan eius facultates ad id non suppeterent, quan-
tum discrecio vestra, consideratis eorum facultatibus, arbitrabitur de bonis 
suis dederint vel legaverint in unitate fidei et nostra vel successorum nos-
trorum romanorum pontificum canonice intrancium fidelitate et obediencia 
persistentibus, plenam remissionem peccatorum suorum de quibus corde 
contriti et ore confessi fuerint, semel tantum in mortis articulo, illis vero qui 
ad opus et iuvamen classis predicte de bonis suis similiter dederint vel lega-
verint tres vel duos aut unum, necnon personis quibuslibet ecclesiasticis, se-
cularibus et regularibus, qui indulgencias et gracias dictis crucesignatis et ad 
opus dicte classis dantibus et legantibus concessas in ecclesiis, plateis et locis 
aliis ad hoc ydoneis publicaverint et notificaverint et sibi confidentes vel tes-
tantes ad sic dandum vel legandum induxerint vel alias ad opus et utilitatem 
dicte classis elemosinas et subisidia pecierint, quesiverint et procuraverint 
aut solicitudines impenderint et labores, unum annum et totidem quadra-
genas indulgencie auctoritate apostolica misericorditer concedatis, simili 
tamen arbitracione, sicut premissa est, per vos habenda circa sic daturos et 
legaturos pro trium vel duorum seu unius annorum indulgencia atquirenda, 
quorum facultates ad tantum, sicut premissum est, propter hoc dandum vel 
legandum non sufficerint, tam de summis per eos dandis quam concedendis 
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propter hoc eis indulgenciis, quas tamen, ultra tres annos extendi nolumus, 
preterquam dumtaxat in casibus in quibus plenam remissionem concedi 
volumus, ut prefertur, necnon ad petendum, levandum, exhigendum et reci-
piendum data et legata huiusmodi ac alia quelibet que ad opus et utilitatem 
dicte classis quomodolibet dare contingerit et de receptis quittandis bonos 
et probos viros Deum timentes et fidei relatores, una cum iam deputatis et 
ordinatis ad hoc, clavarios constituatis, ordinetis et eciam deputetis qui de 
receptis et levatis per eos, vobis vel eis quos ad hoc deputaveritis vel depu-
taverint duo vestrum, teneantur reddere racionem, dictosque crucesignatos 
tam ecclesiasticos quam seculares et eorum bona quelibet, sub beati Petri et 
nostra protectione suscipiatis et auctoritate predicta statuatis ut postquam 
dicti crucesignati pro dicta expedicione iter fuerint navigacionis aggressi, 
bona ipsa omnia et singula integra maneant et quieta donec de eorumdem 
crucesignatorum ad quos ea spectabunt reditu vel obitu certissime cognos-
catur.

Contradictores per censuram eclesiasticam, apellacione postposita, com-
pescendo, non obstante si quibusvis personis, communiter vel divisim, a 
sede apostolica sit indultum quod interdici, suspendi vel excomunicari non 
possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de 
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem.

Datum Avenione, kalendis martii, anno 4º.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 39-42].

3-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 436v-438v.

Avinyó, 1 de març de 1398.
Butlla de Benet XIII dispensant als eclesiàstics, així seculars com regu-

lars, que vullguen prendre la creu, de certes obligacions. Concedeix així 
mateix, diverses indulgències a les dones que vagen en la santa armada per 
a l’assistència dels ferits i malalts.

Venerabili fratri Johanni, episcopo Doliensi, et dilectis filiis Michaeli de 
sancto Johanni, canonico et vicario generali in spiritualibus et tempora-
libus ecclesie valentin., pastore carentis, auctoritate apostolica deputato, 
in utroque jure licenciato, ac Petro Guitardi, precentori eiusdem Ecclesie, 
et Francisco Eximini, ordinis fratrum minorum, proffesori ac in Theologia 
magistro, salutem, etc.
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Mentem sine intermissione super hiis solicitam gerimus per que saluti fi-
delium ad Dei gloriam consulamus, repressa illorum temeritate dampnabili 
qui, spreta catholice fidei puritate, supersticiosis abhominacionibus occu-
pati, Regis eterni familiam totis affectibus et conatibus continuis turbare, 
molestiisque delere, stragiis, iniuriis et cladibus afficere moliuntur.

Sane, per dilectum filium Franciscum de Fluviano, civem valentin., ca-
rissimi in Christo filii nostri Martini regis Aragonum illustris, et dilecto-
rum filiorum universitatis civitatis valentinen., provincie Terraconensis, am-
baxiatorem ad nos propeterea destinatum, nobis nuper exposito quod ipsi 
contra infideles afros crucis et fidei catholice perversissimos inimicos, quos 
ad dudum regnis et terris, presertim maritimis, regis ipsius, plures et graves 
molestias et iniurias in personis et bonis subditorum ipsius regis intulisse, 
et nuperrime de Turrealba et Orpesa loca, Dertusensis dioecesis, hostiliter 
invasisse, stragesque et cedes miserandas hominum in eisdem locis fecisse, 
domos et ecclesias incendisse, res mobiles diripuisse, sanctuaria profanasse, 
et quod gravissimum est ac quibuslibet audientibus amaritudinis et doloris 
acerbitatem ingerit, sacratissimum Christi Corpus, sub diversis hostiis con-
secratis in ecclesiis ipsis inventum, secum exportasse, ipsumque frequenter 
pollutis contractasse manibus, ac sue supersticionis ostendisse consortibus, 
in ortodoxe religionis et fidei christiane cachinum et derisum, et ipsius salu-
tiferi sacramenti dedecus ac vilipendium.

Asserebat ambaxiator prefatus ad tantarum iniuriarum debitam ulcio-
nem classem armare et ad ipsorum infidelium partes mittere proponebant, 
supplicatoque quatenus ut Christi fideles ad proficiscendum cum classe pre-
dicta contra infideles eosdem, et ad largiendum eciam de bonis suis ad opus 
et utilitatem classis ipsius per amplius moverentur, verbum crucis in regnis 
et terris ipsius regis contra dictos infideles publice predicari et crucem ipsam 
eam petentibus et sumere volentibus dari mandare cum privilegiis, graciis 
et indulgenciis crucesignatis dari solitis auctoritate apostolica dignaremur.

Nos, huiusmodi supplicacionibus inclinati, per nostras vobis dedimus 
litteras in mandatis ut vos aut duo vestrum per vos vel alium seu alios ad 
hoc ydoneum seu ydoneos, verbum crucis in regnis et terris predictis publice 
predicare, eamque crucem quibuslibet eam petentibus et recipere volenti-
bus, ut prefertur, necnon eisdem crucesignatis certas indulgencias et gracias 
auctoritate apostolica concedere curaretis, prout in eisdem litteris plenius 
continetur.

Cum autem per eumdem ambaxiatorem nobis fuit ulterius expositum, 
nonnulli prelati ac alie persone ecclesiastice seculares et regulares ut cru-
cesignatis predictis propugnatoribus fidei christiane in predicacionibus et 
exortacionibus salutaribus faciendis, eorumque confessionibus audiendis 
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ac iniungendis penitenciis, missis eciam ac aliis divinis officiis celebrandis 
ac aliis salutem concernentibus animarum assitant, necnon alique mulieres 
honeste, nupte et inupte, ut eisdem crucesignatis quos in dicta expedicione 
vel ex naturalibus morbis vel forsan infligendis vulneribus aut alios quo-
modolibet infirmari contingerit, custodie et assistencie necessarie curam 
impendant, crucem sumere et cum dicta classe proficisci cupiant et affec-
tent. Nos, prefate milicie christiane animarum corporumque saluti consule-
re, quantum cum Deo possumus, cupientes, dictorum regis et universitatis 
supplicacionibus inclinati, discrecioni vestre per apostolica scripta manda-
mus quatenus vos aut duo vestrum, prelatos et personas huiusmodi quos 
ad hoc ydoneos et utiles esse repperitis, diligenti super eorum moribus, vita, 
honestate, sciencia, doctrina et disciplina, informacione prehabita, super 
quibus vestram conscienciam oneramus, exemptos et non exemptos cuius-
cumque status, gradus, ordinis seu condicionis existant, eciam si episcopali 
prefulgeant dignitate, necnon mulieres honestas, dummodo si nupte sint 
eorum viri simul proficiscuntur, vel ad hoc accedat assensus, et tales sint de 
quibus nulla mali vel inhonestatis suspicio habeatur, super quibus vestram 
eciam oneramus conscienciam, quos prelatos, personas et mulieres sic cruce 
signandos quibusvis indulgenciis, graciis, privilegiis, prerogativis et immu-
nitatibus aliis crucesignatis per Nos, ut prefertur, concessis, uti volumus et 
gaudere, petentes et volentes crucesignatis, eisque quod proficisci cum clas-
se predicta quorumvis superiorum dictarum personarum ecclesiasticarum 
licencia minime requisita, necnon quod ipse persone ecclesiastice quibus 
et prout id duxeritis commitendum predicare verbum Dei et crucesignato-
rum predictorum confessiones audire, eosque excuminacionis, suspensionis 
et interdicti sentenciis ac aliis censuris ecclesiasticis, a iure vel ab homine, 
latis, et peccatis quibuslibet, eciam in casibus locorum ordinariis vel eciam 
in mortis articulo vel periculo verisimiliter imminente dumtaxat sedi apos-
tolice specialiter reservatis, si pecierit in forma Ecclesie, absolvere, prius 
tamen per ipsos absolvendos suis creditoribus et iniuriam passis debite sa-
tisfacio vel satisfaciendo, si tunc commode forte non possent, sufficienti 
prestita caucione, iniungere eis pro modo culpe, penitenciam salutarem ac 
ministrare alia ecclesiastica sacramenta, missas quoque eciam bis in die, si 
necessitatis articulus exigat, eciam in ipsis navigiis, in portu tamen quieto et 
tuto constitutis, locis, honestis et ad hoc ydoneis, aliaque divina officia alta 
et submissa voce celebrare, necnon necessarias ad execucionem sui sancti 
propositi sumptus melius supportare valeant fructus, redditus, proventus 
ac emolumenta quelibet beneficiorum suorum cum ea quamdiu ob causam 
predictam a dictis beneficiis aberunt integritate percipere cotidianis distri-
bucionibus dumtaxat, exceptis cum qua ipsos perciperent si in beneficiis 
ipsis personaliter residerent, necnon prelati, clerici et persone huiusmodi, 
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tam euntes in dicta classe quam non euntes ipsa, fructus, redditus, proven-
tus ac emolumenta quibusvis personis ecclesiasticis vel mundanis ad unum, 
et iterum, si vobis videbitur, ad alium a fine ipsius ac subsequenter ad alios 
annos a fine dicti secundi, et non ultra, arrendare, impignorare seu vendere, 
et in eos qui ea dictis titulis receperint cedere, alienare et transferre, et eis 
qui ea, sic arrendacionis, vendicionis aut impignoracionis titulo receperint, 
auctoritate nostra concedere quod dicti fructus, redditus, proventus et emo-
lumenta per dicta tempora conventa integraliter et libere percipiant et ha-
beant eciam si dictos beneficiatos interim quomodolibet ab hac luce migrare 
contingat, nec per quosvis eorum successores in dictis beneficiis super dictis 
fructibus, redditibus, proventibus ac emolumentis, durantibus dictis tem-
poribus, quavis occasione vel causa valeant molestari, ita tamen quod ipse 
persone ecclesiastice non profecture cum classe predicta pecunias exinde 
habitas ad usum et commodum dicte profectionis absque diminutione con-
vertant, deducto dumtaxat unde per se vel per alios dictis beneficiis suis 
servire valeant, ac ipsorum consueta onera supportare, quodque profecturi, 
ut prefertur, in dictis beneficiis interim residere minime teneantur, et ad hoc 
a quoquam inviti nequeant coactari, proviso tamen quod in prelaturis et 
dignitatibus ac parrochiallibus, ecclesiis et aliis beneficiis huiusmodi, quibus 
cura imminet animarum, cura ipsa minime negligatur, sed per sufficientes 
vicarios quibus super dictis fructibus, proventibus, et emolumentis neces-
saria ministrentur debite exerceatur, ipsarumque ac aliorum beneficiorum 
huiusmodi, debita onera supportentur ac deserviatur in ipsis laudabiliter in 
divinis.

Insuper eciam, quod arma tam defensiva quam invasiva sibi pro dicta 
profectione necessaria, quibus tamen invasivis solum ad sui defensionem 
in necessitatis articulo et non ad invasionem eis uti liceat, secum habere 
et deferre valeant licenciam et potestatem concedatis auctoritate predicta, 
necnon ipsis personis ecclesiasticis profecturis unum vel duos preficiatis qui, 
similem et eandem in eosdem quam habent ordinarii et superiores eorum, 
habeant et exerceant potestatem, non obstantibus constitucionibus aposto-
licis, privilegiis et exempcionibus quibusvis ecclesiasticis, ordinibus et per-
sonis concessis, aut si persone predicte in ecclesiis in quibus huiusmodi be-
neficia fuerint, primam non fecerunt residenciam personalem et quibuslibet 
statutis et consuetudinibus ecclesiarum ipsarum iuramento, confirmacione 
apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, eciam si de illis servandis 
et non impetrandis litteris apostolicis, contra ea, et ipsis non utendo, eciam 
ab alio vel aliis impetratis vel alias quovis modo concessis per se vel per 
procuratores suos prestiterint forsitan iuramentum. Seu si locorum ordi-
nariis a sede apostolica sit concessum vel in posterum concedi contingat 
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quod canonicos dignitates obtinentes, ecclesiarum parrochialium rectores 
ac alias personas ecclesiasticas suarum ecclesiarum, civitatum et dioecesum 
per substractionem proventuum suorum ecclesiasticorum vel alios compe-
llere valeant ad residendum personaliter in eisdem, aut si eisdem ordinariis 
et dilectis filiis capitulis ecclesiarum ipsarum vel quibusvis alius ab eadem. 
Sede indultum existat, vel in posterum indulgeri contingat, quod canonicis 
dignitatis obtinentibus, rectoribus ac aliis personis huiusmodi, in ipsis eccle-
siis non residentibus, vel qui dictam primam residenciam non fecerint, fruc-
tus, redditus, proventus et emolumenta beneficiorum suorum huiusmodi 
ministrare minime teneantur et ad id compelli aut quomodolibet interdici, 
suspendi vel excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes 
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencio-
nem, et aliis contrariis quibuscumque, eciam si de eis et eorum totis tenori-
bus habenda et facienda esset presentibus mencio specialis. Contradictores 
per censuram ecclesiasticam, appellacione postposita, compescendo.

Datum Avenione, kalendis martii, anno quarto.
[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-

mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 42-46].

4-Arxiu Vaticà. Reg. Vat. T. 322, f. 473r-473v.

Avinyó, 1 de març de 1398.
Butlla de Benet XIII facultant als comissaris papals de la Croada perquè, 

dels béns legats a hospitals, esglésies i convents, puguen disposar de certa 
quantitat, per a les necessitats de la santa armada.

Venerabili fratri Johanni, episcopo Doliensi, et dilectis filiis Michaeli de 
sancto Johanni, canonico et vicario generali in spiritualibus et tempora-
libus ecclesie valentin., pastore carentis, auctoritate apostolica deputato, 
in utroque jure licenciato, ac Petro Guitardi, precentori eiusdem Ecclesie, 
et Francisco Eximini, ordinis fratrum minorum, proffesori ac in Theologia 
magistro, salutem, etc.

Mentem sine intermissione super hiis solicitam gerimus per que saluti fi-
delium ad Dei gloriam consulamus, repressa illorum temeritate dampnabili 
qui, spreta catholice fidei puritate, supersticiosis abhominacionibus occu-
pati, Regis eterni familiam totis affectibus et conatibus continuis turbare, 
molestiisque delere, stragiis, iniuriis et cladibus afficere moliuntur.

Hodie siquidem ad supplicacionem carissimi in Christo filii nostri Mar-
tini regis Aragonum illustris, et dilectorum filiorum universitatis civitatis 
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valentin., classem contra afros et alios infideles, fines dictorum supplican-
cium frequenter hostiliter incursantes, in brevi mittere proponencium, prout 
per dilectum filium Franciscum de Fluviano, civem valentin., eorum am-
baxiatorem, ad nos propeterea destinatum, nobis fecerunt exponi[quod] per 
nostras litteras, vobis directas, voluimus et concessimus ad exaltacionem 
fidei christiane et repressionem infidelium ac faciliorem execucionem sancti 
propositi supplicancium prefatorum crucem in regnis et terris ipsius regis 
contra dictos infideles solemniter et publice predicari, eamque poscentibus 
et volentibus recipere exhiberi, cum certis privilegiis et graciis in litteris ipsis 
expressis et prout in eisdem plenius continetur.

Cupientes, igitur, quod prefatum contra dictos infideles sic susceptum 
negocium Deo prosperetur auctore, et ad id omnibus modis cum Deo possi-
bilibus providere, circumspeccioni vestre, de qua specialem in Domino fidu-
ciam obtinemus,[concedimus] ut vos aut duo vestrum per vos vel alium seu 
alios delegatos, et relictis quibuslibet in dictis regnis et terris per quascum-
que personas, ecclesiasticas et seculares, regnorum et terrarum predictorum 
ad quas causas in certis ipsius locis, xenodochiis, ecclesiis, monasteriis vel 
ordinibus hactenus quomodolibet factis mediam, et de faciendis durante 
dicto negocio, non tamen ultra triennium proxime futurum, terciam partes 
ad opus et utilitatem prefati negocii convertendas petere, exigere et levare.

Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellacione postposi-
ta, compescendo, non obstante si ipsius prefatis aut quibusvis alias a se-
de apostolica indultum existat quod interdici, suspendi vel excomunicari 
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac 
de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem, necnon quibuslibet 
peregrinacionis transmarine et beatorum apostolorum Petri et Pauli atque 
Jacobi dumtaxat exceptis ac abstinencie vota per quaslibet personas eorum 
regnorum et terrarum emissa, eisdem personis, si ea commode nequeant 
adimplere, in elemosinas similiter convertendas, prout qualitatibus, condi-
cionibus et facultatibus personarum earumdem, diligenter attentis, eidem 
circumspeccioni videbitur, commutare possitis, ita tamen quod ipse persone 
pro commutacione votorum peregrinacionis huiusmodi ad opus et utilita-
tem dicti negocii tantum ad minus impendant, quantum pro execucione vo-
torum ipsorum, eundo et redeundo, essent verisimiliter expensure, plenam 
et liberam auctoritate apostolica concedimus potestatem pro huiusmodi 
causa, quibusvis concessionibus et graciis personis ecclesiasticis vel munda-
nis, locis, ecclesiis, monasteriis vel ordinibus quibuscumque, generaliter vel 
specialiter, auctoritate predicta delegata et relicta huiusmodi, forsitan factis, 
volumus quomodolibet derogari.

Datum Avenione, kalendis martii, anno quarto.
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[Document publicat per Andreu Ivars, OFM. Dos creuades valenciano-
mallorquines a les costes de Berberia. València. Imprenta de Olmos y Luján. 
1921, p. 46-47].

5-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium 
Franciscanum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 321 
(núm. 947)[Reg. Vat. Volum 323, f. 258].

Avinyó, 16 d’agost de 1403.
Butlla fundacional del convent de Sant Esperit de Gilet, en la qual fun-

dació Francesc Eiximenis tingué una destacada participació.

Episcopum valentin. (València in Hispania) statuere et ordinare iubet, ut 
in domo fratrum min. per Mariam reginam Aragonum inter deserta territo-
rii Muriveteris nuper fundata guardianus et vicarius prima vice deputandi 
de voluntate et consensu ipsius reginae deputentur.

Venerabili fratri episcopo valentin.
Eximiae devotionis affectus, quo carissima in Christo filia nostra Maria 

regina Aragonum illustris nos et romanam ecclesiam reveretur, non indigno 
meretur, ut petitionibus suis, quantum cum Deo possumus, favorabiliter an-
nuamus. Nuper siquidem pro parte dictae reginae nobis fuit expositum, quod 
ipsa devotionis ardore, quem ad ordinem fratrum minorum gessit hactenus 
et nunc gerit, quandam domum inter deserta territorii Muriveteris valentin. 
dioec. cum ecclesia et sub vocabulo s. Spiritus ad usum fratrum dicti ordinis 
iusto titulo construi fecit. Nos igitur, de hiis certam notitiam non habentes 
ac cupientes praefatam reginam attollere in hac parte, eius supplicationibus 
inclinati, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus, si est 
ita, auctoritate nostra statuas et ordines, quod gardianus et vicarius in dicta 
domo vice prima deputandi de voluntate et consensu ipsius reginae per di-
lectum filium Franciscum Eximini eiusdem ordinis professorem, magistrum 
in theologia, vel alium, quem ipsa ad hoc elegerit, deputentur ac ipsorum 
gardiani et vicarii successores per fratres dictae domus aut eorum maiorem 
partem de triennio in triennium (alias tamen canonice) eligantur: qui eorum 
officia possint iuxta instituta dicti ordinis absque alicuius confirmatione 
exercere, et quod gardianus et fratres dictae domus recipi cupientes ibidem 
in fratres recipere et professionem ipsorum admittere necnon gardianus ipse 
casus per constitutiones approbatas dicti ordinis retentos duobus ex ipsis 
fratribus de consilio ceterorum committere et in eius absentia dictus vica-
rius fratres dictae domus unum vel plures per totam provinciam Aragonum 
secundum morem ipsius ordinis legitima de causa mittere et illos fratres 
dictae provinciae, quos voluerint quorumque ad id consensus accesserit, ad 
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dictam domum adducere, qui in ea (de consilio tamen et licentia fratrum 
antiquorum et discretorum dictae domus) habeant residere, necnon fratres 
ipsius domus ratione delicti et scandali de consilio huiusmodi ac statutis 
dicti ordinis laudabilibus observatis visitare, corrigere, punire, expellere vel 
incarcerare libere et licite valeant; quodque gardianus, vicarius et fratres 
domus huiusmodi eorumque familiares ab omni exactione et quarumcum-
que pecuniarum, ratione expensarum praelatorum dicti ordinis, cuiuscum-
que status et gradus fuerint, solutione et satisfactione sint liberi penitus et 
immunes; et insuper, quod minister ipsius ordinis in dicta provincia pro 
tempore existens non possit fratres dictae domus ab ea removere vel alibi 
mittere sine voluntate dicti gardiani et fratrum antiquorum et discretorum 
dictae domus nec etiam dictum gardianum visitare, corrigere et punire, nisi 
solum et dumtaxat ratione delicti vel scandali ac de consilio sex aut quatuor 
fratrum antiquorum et discretorum ipsius domus, statutis que ut praemit-
titur observatis. Non obstantibus quibuscumque constitutionibus apostoli-
cis ac statutis et consuetudinibus dicti ordinis ac privilegiis et indulgentiis 
contrariis etiam si de illis et eorum totis tenoribus esset specialis et expressa 
mentio facienda quibus per hoc alias volumus in aliquo derogari. Nostrae 
tamen intentionis existit, quod in praemissis ius parochiale in omnibus sal-
vum semper remaneat et illaesum.

Datum apud Pontem Sorgiae Avinionen. dioec. XVII kal. septembris an-
no nono.

6-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium 
Franciscanum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 363 
(núm. 1051)[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 330, f. 508].

Perpinyà, 26 d’agost de 1408.
A instàncies del rei Carles de Navarra, Benet XIII encarrega a Eiximenis 

que promoga el franciscà fra Pere Garcia, conventual de València i ja “bac-
callarius” en la Universitat de Tolosa, al doctorat en teologia perquè se’ l 
trega en la pròpia ciutat de València.

Ad instantiam Caroli regis Navarrae Francisco Eximini ord. min., mag. 
theol., indulget, ut Pedro Garsiae ord. min., qui diutius theologiae studio 
institit et in Tolosano studio librum sententiarum extraordinarie legit cur-
sumque suum in theol. facultate complevit et iam bacallarius formatus in 
ipsa facultate existit, in civitate Valenciae magisterii honorem et docendi 
licentiam largiatur.

Dilecto filio Francisco Eximini ord. fratr. Min. professori, magistro in 
theologia.
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Viri sacrae lectionis studio dediti etc.
Datum Perpiniani Elnen. dioec. VII kal. septembris anno quartodecimo.

7-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium 
Franciscanum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 364-
365 (núm. 1056)[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 332, f. 121].

Perpinyà, 13 de novembre de 1408.
Nomenament de Francesc Eiximenis com a Patriarca de Jerusalem.

Franciscum Eximini ord. min., mag. theol., in patriarcham hierosolym. 
seu ierusalemitan. promovet.

Dilecto filio Francisco Eximini electo ierusalemitan.
Regimini universalis ecclesiae etc. Dudum siquidem b.m. Aymone 

patriarcha ierusalem. regimini ierusalem. ecclesiae praesidente nos…
provisionem ipsius ecclesiae ordinationi et dispositioni nostrae ea 
vice duximus specialiter reservandam etc. Postmodum vero praefata 
ecclesia per eiusdem Aymonis patriarchae obitum…vaccante nos…ad 
provisionem eiusdem ecclesiae…intendentes…demum ad te fratrum 
ordinis minorum professorem, magistrum in theologia…, convertimus 
oculos nostrae mentis. Quibus omnibus debita meditatione pensatis 
de persona tua…dictae ecclesiae providemus teque illi praeficimus in 
patriarcham et pastorem etc.

Datum Perpiniani elnen. dioec. idus novembris anno quintodecimo.
In e.m. capitulo et vassallis ecclesiae ierusalem., clero ac populo civ. et 

dioec. ierusalem, Iano regi Cypri.

8-Sbaralea, Hyacinthus, OFM.; Eubel, Conrad, OFM. Bullarium 
Franciscanum. Volum VII. Roma. Typis Vaticanis. 1904, p. 365 
(núm. 1058)[Reg. Vat. ser. Avin. Volum 332, f. 115].

Perpinyà, 19 de desembre de 1408.
Francesc Eiximenis és nomenat administrador apostòlic de la diòcesi 

d’Elna.

Francisco (Eximini ord. min.) patriarchae hierosolymitan. administratio-
nem ecclesiae elnen. (Elna in comitatu Rossillionis) confert.

Venerabili fratri Francisco patriarchae ierusalem., administratori in spi-
rit. et tempor. ecclesie elnen.
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Regimini universalis ecclesiae etc. Dudum siquidem etc. Postmodum ve-
ro ecclesia elnen. ex eo pastoris solatio destituta, quod nos…Raymundum 
gerunden. tunc elnen. episcopum, apud sedem apost. constitutum, …ad ec-
clesiam gerunden. tunc vacantem duximus transferendum etc., nos ad pro-
visionem ipsius ecclesiae elnen., intendentes ac considerantes, quod tu de 
bonis ad mensam tuam patriarchalem ierusal. spectantibus statum tuum … 
decenter tenere non posses etc. ecclesiam ipsam elnen. sic vacantem tibi … 
comendamus, per te, quoad vixeris et eidem ierusalem. ecclesiae praefueris, 
tenendam, regendam, et etiam gubernandam etc.

Datum Perpiniani elnen. dioec. XIV kal. decembris anno quintodecimo.
In e.m. capitulo et vassallis ecclesiae elnen., clero ac populo civ. et dioec. 

elnen., archiepiscopo narbonen., Martino regi Aragonum.

9-Butlla Humilibus et honestis.

Florència, 6 de desembre de 1419.
El Papa Martí V confirma els privilegis concedits al monestir de Sant Es-

perit per Benet XIII. S’hi diu de nou que Francesc Eiximenis era l’encarregat 
de triar el primer guardià i vicari. L’original d’aquesta butlla estava en 
l’arxiu del convent de la Trinitat de València (nº 47), però desaparegué du-
rant la Guerra Civil espanyola.

Martinus Episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio valentin. Salu-
tem et apostolicam benedictionem. Humilibus et honestis suplicum votis 
illis praesertim quae divinum cultus augmentum ac religionis perseveran-
tiam respiciunt libenter anuimus eaque favoribus prosequimur opportunis. 
Exhibita siquidem nobis super pro parte diclecti filii nobilis viri Frederici 
comitis de Luna petitio continebat quod olim perclare memorie Maria re-
gina Aragonum cuius ipse nepos existit Petro de Luna olim in sua obedien-
tia de qua illa fuerant tunc Benedicto XIII nuncupato exposito quod ipsa 
Maria Regina propter specialem devotionis ardorem quem ad ordinem 
fratrum minorum gesserat hactenus prout etiam tunc gerebat quamdam 
domum cum ecclesia et sub vocabulo Sancti spiritus infra deserta territorii 
Muriveteris valentine diocesis construi fecerat, idem Petrus de Luna tunc 
Benedictus XIII obedientia predicta durante venerabili fratre nostro epis-
copo valentino cuius proprio nomine non expresso suis dedit litteris in 
mandatis ut si ita esset auctoritate ipsius Petri tunc Benedicti XIII statueret 
et ordinaret quod gardianus et vicarius prima vice in eadem domo depu-
tandi per bone memorie Franciscum patriarcham jerosolomitanum tunc 
domus valentine vel alium per eamdem reginam dicti ordinis professorem 
in Theologia magistrum de voluntate et consensu eiusdem regine, succes-
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sores vero gardiani et vicarii predictorum per fratres dicte domus vel ipso-
rum maiorem partem de triennio in triennium, qui eorum officia possent 
iuxta instituta predicti ordini absque alicuius confirmationis ministerio 
exercere quodque ipsi gardianus et fratres haberent facultatem recipiendi 
in fratres eiusdem domus illos qui in ea vellent predictum ordinem pro 
tempore profiteri et ab eis professionem huiusmodi emitendam recipere, 
ipseque gardianus et in eius absentia vicarius predictus duobus fratribus 
dicte domus de consilio aliorum posset comittere casus retentos per cons-
titutiones dicti ordini approbatas; necnon fratres dicte domus unum vel 
plures per totam provintiam Aragoniae legitima de causa mittere secun-
dum predicti ordinis morem et alios fratres eiusdem provintiae volunta-
rios ad dictam domum adducere qui in ea de consilio fratrum discretorum 
et antiquorum dicte domus haberent residere; necnon ipsius domus fratres 
ratione delicti et scandali de simili consilio discretorum et antiquorum sta-
tutis eiusdem ordinis laudabilis observatis corrigere et etiam jusitare, puni-
re, expellere et incarcerare; et quod gardianus, vicarius et fratres predicte 
domus eorumque familiares ab omni exactione, solutione et satisfactione 
quarumcumque peccuniarum ratione expensarum prelatorum dicti ordi-
nis cuiuscumque status et gradus forent liberi essent penitus et immunes, 
quodque minister prefati ordinis in dicta provintia pro tempore existens 
non posset fratres dicte domus ab ea removere vel alibi mittere sine vo-
luntati gardiani, discretorum et antiquorum huiusmodi neque gardianum 
ipsum jusitare, corrigere et punire nisi solum et dumtaxat ratione scandali 
vel delicti et de consilio Quatuor aut sex fratrum antiquorum et discre-
torum predicte domus ac statutis predictis ut premittitur observatis. Et 
quod venerabilis frater noster Hugo episcopus valentinus ad executionem 
litterarum predictarum procedens legitime statuta et ordinationes huius-
modi predictarum litterarum vigore edidit prout in eorundem Petri, tunc 
Benedicti XIII et Hugonis episcopi exinde confectis litteris plenius dicitur 
contineri. Quare pro parte dicti comitis nobis fuit humiliter suplicatum ut 
statutis et ordinationibus huiusmodi pro eorum subsistentia firmiori robur 
apostolice confirmationis adiicere de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes huiusmodi suppli-
cationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta commitimus 
et mandamus quatenus si premissa vera fore reppereris super quo tuam 
conscientiam oneramus statuta et ordinationes predicta et alia inde secuta 
auctoritate mea ratifices, approbes et confirmes, non permittens eosdem 
gardianum, vicarium et fratres dicte domus super hiis per quoscumque 
contra tenorem litterarum ac statutorum et ordinationum huiusmodi in-
debite molestari. Contradictores per censuram ecclesiasticam appelatio-
ne postposita compescendo. Non obstantibus statutis et consuetudinibus 
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predicti ordinis etiam juramento, confirmatione apostolica vel quacumque 
firmitate alia roboratis, necnon litteris apostolicis generalibus vel specia-
libus quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa 
vel totaliter non inserta effectus presentium impediri valeat, quomodolibet 
vel differri et de quibus quorumcumque totus tenoribus habenda sit in 
presentibus mencio specialis. Seu si aliquibus communiter vel divisim a 
sede apostolica sit indultum quod interdici, suspendi, vel excommunicare 
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac 
de verbo verbum de indulto huiusmodi mencionem.

Datum Florencie VIII idus decembris pontificatus nostri anno tercio.
 Rfta. gratis.
 G. Martini.
[Document publicat per Joaquín Sanchis Albentosa a Santo Espíritu del 

Monte. Historia del Real Monasterio. València. Semana Gráfica S.A. 1948, 
p. 216-219].

E. DADES BIOGRÀFIQUES EN LLIBRES SENSE BASE 
DOCUMENTAL

1-Magraner, Miguel, OFM. Historia de la Provincia de Valencia de la 
Regular Observancia de San Francisco. V. II. 1824-1829. Manus-
crit, p. 15-16.

Se dóna notícia de que Eiximenis fou encarregat de l’execució testamen-
tari de Vidal de Vilanova, en el seu testament, publicat el 20 de febrer de 
1383.

Cuando se trabajaba en la construcción de esta robusta obra, con el mis-
mo estilo gótico que la de la iglesia, murió un caballero llamado D. Vidal 
de Vilanova, y habiéndose abierto su testamento cuatro días después de su 
muerte, esto es, el 20 de febrero de 1383, se halló que dejaba veinte mil 
sueldos para el entierro, aniversario y otros sufragios de su alma al arbitrio 
del docto y virtuoso Padre Maestro Fr. Francisco Jiménez del Orden de San 
Francisco, y que lo sobrante se aplicara a la obra del Capítulo; que en él se 
construyese una capilla, a discreción del mismo P. Jiménez y de sus albaceas 
Bernardo Alpicart, abogado, y Pedro Marrades, a donde quería que se tras-
ladasen sus huesos: que si lo sobrante de los veinte mil sueldos no bastara 
para dichas mandas, se tomase de sus bienes, cuyo heredero era su hijo D. 
Ramón, y que si éste se opusiese a alguna de sus determinaciones, quedase 
privado de ellos, y se aplicasen a dicha obra; pero el buen hijo aceptó la 
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herencia con las condiciones expresadas en el testamento de su padre y se 
concluyó la Sala Capitular. Erigióse la capilla y se abrió la sepultura que 
mandaba en su testamento; pero después se hicieron dos capillas más, y se 
abrieron sepulcros para algunas familias particulares.

[Text publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco Exi-
ménez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere San-
tonja en Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valen-
cia (1383-1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 
1989, p. 54].

2-Martínez, Pedro. Historia del Real Colegio de Santo Espíritu del 
Monte. Finals del s. XVIII-principis del s. XIX. Manuscrit en 8º.

Se dóna notícia de que Francesc Eiximenis i sant Vicent Ferrer foren dos 
dels encarregats de pronunciar l’oració fúnebre en les exèquies de Pere el 
Cerimoniós a València.

Agradecido el Ven. Jiménez de los favores que le había dispensado la 
ciudad de Valencia, no pedió ocasión de manifestarla su gratitud, aceptando 
gustoso los encargos que le cometía, sirviéndola con sus consultas, sermo-
nes y demás ejercicios propios de su ministerio. En 1387[5 de Enero] murió 
en Barcelona el rey D. Pedro IV de Aragón, llamado el Cerimonioso por 
su delicado esmero en mirar por el decoro del reino en todo lo que se ejec-
tuaba. Este esclarecido Monarca amó tanto a la ciudad de Valencia, que la 
distinguía en sus firmas, formando de su rúbrica una corona colocada sobre 
la L, siempre que firmaba sus providencias como Rey de esta leal y fidelí-
sima ciudad. En retorno de tal fineza quiso también Valencia sobresalir en 
sus reales exequias. Dispuso que se levantasen tres catafalcos, uno enfrente 
del altar mayor de la Catedral, otro en la plaza de la Seo, y el restante en la 
plaza de los Canónigos, llamada vulgarmente plaza de la fruta. Determinó 
así mismo, que en un mismo día y hora se pronunciasen dos oraciones fúne-
bres, encargándolas al maestre Fr. Vicente Ferrer, dominico, y a nuestro Ven. 
Jiménez, franciscano, quienes las desempeñaron con tanto acierto y gracia 
que a cada uno de por sí movió eficazmente a su auditorio a compugnación 
y lágrimas.

[Text publicat per Andreu Ivars, OFM. “El escritor Fr. Francisco Eximé-
nez en Valencia”. AIA, XV. 1921. Reedició coordinada per Pere Santonja en 
Andreu Ivars, OFM. El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-
1409). Benissa. Ajuntament de Benissa (Comissió de Cultura). 1989, p. 74].
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3-Massó i Torrents, Jaume. “Les obres de Fra Francesch Eiximenis 
(1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”. Anuari de l’IEC, III. 
1909-1910. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi 
Universitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 162.

Se dóna notícia de l’epitafi d’Eiximenis en el convent franciscà de Perpin-
yà (amb data errònia). Diu que ha treta aquesta informació dels autors de 
“Gallia Christiana”. La data de la mort d’Eiximenis que dóna és errònia, 
car morí en abril de 1409. En qualsevol cas, aquest epitafi està hui perdut, 
perquè el convent franciscà de Perpinyà fou enderrocat a començaments del 
s. XX per a construir una caserna militar, i sols sobrevisqué la sala capitular, 
que es hui una parròquia diocesana dedicada a Nostra Senyora dels Àngels.

D.D. FRANC. XIMENIUS ORDIN. MINOR., EPISC. HELNENSIS ET 
PATRIARCHA HIEROSOLYMITANUS, OBIIT DIE 23 JANUAR. 1409; 
HIC EST TRANSLATUS DIE 17 SEP. 1623.

F. DOCUMENTS PERDUTS

1-Massó i Torrents, Jaume. “Les obres de Fra Francesch Eiximenis 
(1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”. Anuari de l’IEC, III. 
1909-1910. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi 
Universitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 158 n. 10.

Se dóna notícia de que Francesc Eiximenis estigué en Vic, i se li construí 
una cel·la. Se transcriu el text, que diu Jaume Massó que li passà el Dr. Se-
rra i Campdelacreu, i que prové d’un quadern de Jaume Marc, clavari de la 
partida de Montcada de 1379, però no s’hi dóna més informació. Segons 
ens comunicà al llarg d’aquesta investigació l’actual arxiver municipal de 
Vic, Francesc de Rocafiguera, no es conserva en cap dels arxius de la ciutat 
un document amb eixa data d’aquestes característiques.

Ítem despès per rahó com los donà a·n B. des Mas e a·n Casacubert, axí 
com a obrés que foren asignats per tota la ciutat a una setla a fer a mestre 
Francesch Aximenis. E assó apar en libra de Concel, X lliures.
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G. REFERÈNCIES ANECDÒTIQUES I LLEGENDÀRIES

1-De Perellós, Ramon. Viatge al purgatori de sant Patrici. Barcelona. 
Ed. 62. 1988, p. 57-58. A cura de Jordi Tiñena. Col. El Garbell, 26.

En el quart camp, enmig dels turments, Perellós veié “frare Francés, del 
Orde de Girona dels frares menós del dit convent”. La seua presència allà és 
motivada, diu, “per una monga que traguí d’un monestir, e fóra stat damp-
nat si no fos per la gran contrictió que ac de son peccat e penedensa que fé 
en sa vida”. S’hi dóna el cognom Despuig, com a cognom d’aquest frare, 
per la qual cosa no és segur que s’estiga referint a Eiximenis, com afirma el 
pare Martí de Barcelona, OFM Cap.

E aquí jo vi bell colp de mos companyons, que jo conoixia, e de mos 
parents e parentes; e lo rei don Joan d’Aragó, e frare Francès del Pueg, de 
l’ordre de Girona, dels frares menors del dit convent; e n’Aldonça de Que-
ralt, que era ma neboda, la qual no era morta quan jo partí de la terra, ni 
jo sabia de sa mort.

Tots aquests eren en via de salvació, mes per los pecats eren aquí en 
aquella pena. E la pena major que ma neboda havia era per les pinctures e 
emblanquiments que havia fets en sa cara quan vivia. E frare Francès, ab lo 
qual jo parlí, sofria la major pena per una monja que traguí d’un monestir, 
e fóra estat damnat si no fos per la gran contricció que hac de son pecat, e 
penedença que fé en sa vida.

[Informació donada en Martí de Barcelona, OFM Cap. “Fra Francesc 
Eiximenis, OFM (1340?-1409?). La seva vida, els seus escrits, la seva perso-
nalitat literària”. Dins D.A. Studia Bibliographica. Girona. Col·legi Univer-
sitari de Girona / Diputació de Girona. 1991, p. 187-188 n. 16].

2-Llibre de Memòries. Any 1387. Introducció i notes de Salvador 
Carreres Zacarés. València. Acción Bibliográfica Valenciana. 1930, 
p. 165.

Explica la famosa possible trobada entre fra Francesc Eiximenis i sant 
Vicent Ferrer, la qual, encara que no està documentada, està ben present en 
la tradició valenciana.

Com la ciutat, per charitat e reverència de Déu, donà al mestre Francesch 
Eximénez, del Orde dels Frares Menors, solemne mestre en Teologia, en 
ajuda de ses necessitats, vint florins d’or. En cartes 236.

Nota: Aquest fonch contemporáneo de Sent Vicent y lo que li dix, vent-
lo anar acompanyat de millonars de persones: frare Vicent, què fa la bufa?
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3-Biblioteca Apostòlica Vaticana. Vat. Ottob. Lat. 2356, f. 429v-431r.

Pisa, 29 de maig de 1409.
Mestre Joan Guiard, arxiprest de la seu de Poitiers, declara en el procés 

del concili de Pisa contra Benet XIII sobre el segon article de l’enquesta 
judicial. Acusa Francesc Eiximenis d’ensenyar a Benet XIII l’art d’invocar 
dimonis, el tracte dels quals li era familiar.

[F. 429v] Super secundo dictorum articulo, qui incipit «Item, ut ipse pos-
set per phas et nephas, etc.», interrogatus idem testis quid sibi constaret 
de contentis in dicto articulo, dixit testis quod communiter dicitur quod 
ipse Benedictus habet in una boscia parva duos demones inclusos, quos 
etiam antequam esset papa et a magnis temporibus habuit; et postquam 
fuit papa, quia deficiebant sibi aliqui demones, ut in magnis et arduis causis 
et casibus sibi futura prenotificarent et si posset remanere solus in papatu, 
quos demones habere non poterat nisi haberet unum librum consecratum 
et claviculam Salomonis, et unum alium librum, qui incipit sic: Incipit mors 
anime…, ipse Benedictus fecit perquiri in Hispaniis et alibi predictos libros 
et duos reperuit in Hispaniis, quos recordabatur ibidem vidisse dum erat 
illuc legatus ipse Benedictus, et librum consecratum magni voluminis habuit 
a sarracenis; quibus libris habitis, quia nesciebat plene modum practicandi, 
ipse mandavit[F. 430r], et habuit aliquos magicos; et quando ipse audiebat 
quod essent aliqui magici in aliquo loco, etiam in carceribus, ipse statim 
mandabat pro eis et ipsos volebat habere et loqui cum eis. Et inter ceteros, 
ipse habuit unum fratrem minorem, magistrum in theologia, quem nuper 
fecit patriarcham jerosolimitanum, qui dicebat sibi quando erat secum quo-
modo ipse invocaret demones et quales et quas petitiones faceret; quando 
non erat secum ipse, mandabat sibi in scriptis et per litteras. Etiam ipse 
habuit et habet unum alium, qui est in habitu beguini, et habet longam bar-
bam furcatam, qui quasi continue sequitur eum et nunc est cum ipso et ille 
est magnus magicus et demoniorum invocator; et communiter dicitur, quan-
do videtur ab hominibus: Ecce, videte illum, qui facit venire demones. Etiam 
habuit unum magnum heremitam, qui faciebat venire deum ventorum, et 
ille deus ventorum habebat unum socium, qui debebat revelare thesauros 
absconditos, sed oportebat primo quod unus deus sive demon veniret ad 
eos, qui erat princeps seditionum; et istis tribus coniunctis, ipse Benedictus 
debebat tantum facere, quod ipse poneretur et reciperetur in Roma; et cum 
esset in Roma, ipse debebat facere tantum, quod remaneret solus in papatu. 
Et istos tres, videlicet[F. 430v] magicos, diversis temporibus vidit ipse tes-
tis cum Benedicto, videlicet illum heremitam in Avinione, illum beguinum 
in Portuveneris et Perpiniano, et illum fratrem minorem in Perpiniano. Ac 
etiam habuit de carceribus auditoris camere unum hereticum, quia diceba-
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tur quod ipse erat magnus nigromanticus; et etiam habuit et habet continue 
secum unum divinatorem, fratrem minorem, qui vocatur frater Iohannes 
Benedicti de Bergeraco, qui aliquotiens vadit in montibus et locis desertis 
ad habendum revelationes; et ipse testis qui loquitur dicit quod ipse habuit 
multotiens colloquium et domesticitatem cum ipso fratre Iohanne, etiam 
in comedendo et bibendo; et, inter caetera, dixit eidem loquenti quod infra 
breve ipse Benedictus esset in Roma et obtineret contra omnes, si faceret ea 
que sibi dixerat; et ostendit idem frater Iohannes prefato testi duos libros, in 
quibus erant multe figure paparum, regum, angelorum, demoniorum, galea-
rum, navigiorum, turrium et aquarum; et dicebat quod Benedictus fugeret 
ad angulum terre, sed postea insurgeret unus siculus, qui esset de domo 
Aragonie, et sublimaretur in imperatorem et, ipso sublimato, ipse duceret 
ipsum Benedictum per potentiam in Roma per mare, et ipsum poneret in se-
dem Petri et postmodum ipse Benedictus coronaret ipsum regem siculum[F. 
431r] in imperatorem; et sic isti ambo totum mundum regerent et in subiec-
tione tenerent.

[Document publicat per Josep Perarnau a “Documents i precisions en-
torn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”. ATCA, I. 1982, p. 211-212].
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