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CAPÍTOL XXXXVIII //
LA VINGUDA DE JÚLIO ÇÈSAR EN ESPANYA Y COM ENTRÀ PER
CATHALUNYA Y ARRIBÀ AB SON EXÈRCIT A LA CIUTAT DE LEYDA,
AHONT PASSÀ GRANS TREBALLS A CAUSA DE LA CREXENT DEL RIU.

10

Júlio Cèsar, per aquest matex temps, venia ab gran presa en
Espanya per França, que stava a son domini, y quant fonc
en la província Narbonesa s’i hagué de detenir forsosament
per a recullir la gent que de allí pensava tràurer. Per dit respecte
envià devant, ab tres legions, a Caio Fàbio, son legat, per a
que ab tota diligèntia anàs asegurar lo pas dels Perineos, per
saber stava pres per los enemichs, y ell se restà a juntar lo
demés de l’exèrcit per a venir-se aquí matex tras d’ell. Dit Fàbio,
usant de tota prestesa arribà als monts Perineos, ahont de
inprovís donà sobre la gent de Afrànio que guardàvan lo pas
y·ls féu fugir desbaratats; de manera que no trobà més destorp
en lo camí fins a Leyda, ni en lo pas del riu de la altra part
devers Aragó, ni en lo posar son real a vista dels enemics, estant
tots los dos camps en una matexa ribera del riu.

1 [99r] [72r] 2 y] afegeix ratllat com en A 8 traurer] traurel 9 ab tres] altres
9-10 per a que] perque 11 lo] los 16 riu] afegeix ratllat y A] afegeix y B 17 dels] de sos
5-40 Mor. ll. VIII, cap. XXV[bis]
16-18 en lo pas del riu (…) ribera del riu: El riu és el Segre: veg. XXXXVII, 222, i, més
endavant, XXXXVIII, 51 i 55.
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Júlio Cèsar, acabat que hagué de juntar en Narbona las legions
que ivernàvan dedins de la terra y sis mil soldats vells y tres
mil cavalls francessos que en las guerras passadas havia sempre
aportats, ultra de molts altres francesos que se li juntaren, axí
de peu com de cavall —gent tota molt triada y experimentada
en la guerra—, començà a caminar devers los monts Perineos.
Y perquè en lo camí tingué avís com ya lo pas stava libertat,
envià davant tot son exèrcit per a que·s juntàs ab Fàbio, dexantse solament sinch-cents de a cavall per a sa guarda, per anar //
ab ells tras dit exèrcit.
Al cap de alguns dies que Fàbio tenia alojat son exèrcit de la
altra part del riu, devers Aragó, faltant-li las pasturas per a
pasturar son bestiar, determinà de fer dos ponts de fusta a dos
lleguas lluny de hont tenia alojat son exèrcit, per a que
poguessen pasar las cavalcaduras y bestiar a pasturar en la
ribera devers Cathalunya, en custòdia de las quals havia
tostemps de enviar bona guarda per a poder pelear ab los
contraris que exían a defensar las pasturas. Los quals, com
stàvan prop de la ciutat, tostemps que·ls convenia passaven
prest per lo pont que allí stava. Sobre las quals pasturas hi
hagué moltas scaramusas y una molt reñyda, donant tots los
historiadors la victòria a Afrànio.
Dos dias aprés de aquest rencontre arribà Júlio Çèsar ab lo
seu camp, y aquí matex representà la batalla, per lo que los

19 de — narbona] en narbona de ajuntar 20 dedins] corregint a dins A
21 mil]
mils 23 cavall] (ratllat a) cavall A] a cavall B 27 per a (...) per] per a (...) per a;
[99v] [72v] 39 reñyda] renyda A B
41-46 Mor. ll. VIII, cap. XXVI
27 sinch-cents de a cavall: Viladamor s’allunya de Morales (1574: f. 161) —i de la font
primera d’aquest, Cèsar (B. Civ. I 41,1)—, que afirmava que Cèsar s’havia reservat no
cinc-cents sinó nou-cents homes. El canvi introduït per Viladamor ha passat a la tradició,
com es desprèn de la crònica de Pujades (1609: f. 126), que també parla de cinc-cents
homes.
31 i s. dos ponts (…): L’oscil·lació genèrica que presenta el substantiu ponts, ara en
masculí ara en femení, es podria explicar per imitació de Morales (1574), que usa el
mot en femení. En català no el trobem documentat com a tal (DCVB VIII, 740-742);
remarcar que a B el copista ha unificat criteris i hi apareix sempre en masculí.
42 representà la batalla: «presentà la batalla» (cf. Morales 1574: f. 161v); és a dir, «es
mogué contra l’enemic per provocar-lo al combat» (DCVB II, 364).
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capitans de Pompeyo posaren a punt tota la sua gent sobre
una montanyeta, mostrant tenir poca gana de batallar. Lo que
vehent-ho Júlio Cèsar, usà de molts ardits per a traure’ls de
dita montanyeta, tenint per an assò ab ells moltas scaramusas.
Y encara que stava molt avant lo stiu, sobrevingueren unas
plujas y neus tant grans que los naturals no·s recordaven haver
vist may semblant tempestat, per causa de las quals plujas, y
també per lo que las neus de las montanyas se fonían, ab una
terrible crescuda, lo riu de Segre rompé en un dia las dos ponts
que Fàbio havia fetas, lo que fonc gran dany per a Júlio Cèsar
y per a son exèrcit, posant-lo en molt gran stretura y fatiga,
axí per faltar-li los manteniments y tenir son exèrcit al mitx
del riu de Segre y del de Sinqua, y ser inpossible poder passar
algú d’ells, com també perquè los bestiars que eren pasats a
pasturar de la altra part del riu no podían tornar. La qual falta
no la tenia Afrànio, per star molt ben provehit a causa del pont
de Leyda que ell tenia, que era molt ferm, per hont entraven y
exien sas cavalcaduras y bestiars a pasturar molt segurament. //
Y encara que Júlio Cèsar treballava de tornar a fer las ponts,
no podia, axí per lo que las terribles crexents que sobrevenían
enderrocaven quant fèyan com també perquè los de Afrànio
exían de ordinari a estorbar la obra, y era molt dificultós obrar
y pelear en un matex temps.
Ab lo poch que menjaven los soldats de Júlio Cèsar se
debilitaven de forças de cadaldia en gran manera, y per ço
se era tot tant canviat, que ya Afrànio parexia lo vencedor y
Júlio Cèsar lo vençut. Y encara que la stretura de Júlio Cèsar
y de son exèrcit era molta, Afrànio la feya molt major ab las
lletras que·n scrivia a Roma y a tota Espanya, lo que crehentho molts era causa de que no sols li enviassen congratulations,
però encara de que molts hi vinguessen per a trobar-se al temps

45 traurels] traules; de] omet 46 montanyeta] montanya 48 tant] tants 50 que]
afegeix a 51-52 las (…) fetas] los (…) fets 52 per a] per 60 [100r] [73r] 61 las]
los
64 estorbar] destorbar 69-70 de (…) y de] de (…) y 70 molta] molt gran
71 quen] que
51-52 las (…) fetas] los (…) fets; 61 las] los: Veg., en aquest mateix capítol, 31
i s.
47-76 Mor. ll. VIII, cap. XXVII
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de la victòria —y també de que molts hòmens principals de
Itàlia se n’anassen a Grècia a Pompeyo per a ser los primers
que li aportassen tant bona nova.
Lo qual dany tant gran procurava Júlio Cèsar ab molt gran
cuydado y diligèntia de remediar, entretenint los seus ab son
bon ànimo y sercant remeys per a obrir los camins, fent fer
per a dit effecte unas barchas grans, ab lo sòl y lo ventre de
fusta y los costats entretexits de vímens cuberts y calafatats
ab cuyro; las quals, acabadas que foren, las féu tirar tres lleguas
lluny del seu camp y, posant-las en lo riu, pasà ab ellas un
bon número de soldats. Los quals, aquí matex prengueren una
montanyeta que stava en la ribera, prop del lloch ahont havían
stat ans las seus ponts, y, fortificat que la hagueren sens haverne sentiment los enemichs, hi posaren una legió de soldats per
guarda; y ab ditas barcas dins dos dias referen los dos ponts y
s’obriren los camins, tornant los qui eren exits per bastiments
y aportant-ne altros de nou, ab lo que començà a cessar la
fam y a entèndrer en ofendre a l’enemich. De manera que, lo
matex dia que s’acabaren las ponts, hagué un rencontre ab los
enemichs, // en lo qual los matà tota una cohort sensera y·ls
prengué molt bestiar. Y en pochs dias féu la fortuna tant gran
mudança que ya los enemichs no trèyan a pasturar sos bestiars
sinó de nits.

75 a grecia a] a grecia ab
78 son] corregint bon A] omet B 81 cuberts] afegeix
ratllat de fusta A] huberts B 82 ab cuyro B] ab cuyro ab cuyro A 86 ans] abans;
las] los 89 camins] afegeix ratllat y A 92 ques] que; las] los 93 [100v] [73v]; lo
qual] omet
86, 92 las] los: Veg., en aquest mateix capítol, 31 i s.
77-96 Mor. ll. VIII, cap. XXVIII
81 vímens: «vímets.»
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CAPÍTOL XXXXVIIII
LO QUE SUCCEHÍ A JÚLIO CÈSAR APRÉS QUE POGUÉ PASAR LO RIU
FINS A TANT QUE SE LI RENDIREN LOS CAPITANS DE POMPEYO Y·LS
TRAGUÉ DE LA ESPANYA CITERIOR.

10

Publicant-se per Espanya los bons successos de Júlio Cèsar,
los de la ciutat de Hosca y Calaorra li enviaren sos enbaxadors y·s confederaren ab ell; y lo matex feren los de las ciutats
de Tarragona y Vich y, pochs dies aprés, alguns llochs dels
ylarchaons; lo que entenent-ho una companya de dits ilarchaons
que Afrànio tenia en son exèrcit, aquí matex se passaren al
camp de Júlio Cèsar.
La qual mudança de voluntats veent-la Afrànio, y de com de
cadaldia se’n mudaven més, determinà alçar son camp y
posar-lo en lo més a dins de la terra, devers Aragó, aparaxentli tindria allí més aparell per a continuar la guerra. Y axí, dexant
dins la ciutat de Leyda dos companyas de guarnisió, pasà lo
riu de Segre ab barchas per un lloch que·s deya Octogesa, que
vuy se diu Miquinença, lo que en sabent-ho Júlio Cèsar anà

7 las ciutats] la ciutat 9 entenentho] entenent(interl. ho) A
B] mundaven A 16 pasa] passat
5-20 Mor. ll. VIII, cap. XXVIII

12 y de] y

13 mudaven
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tras d’ell, tenint sa cavalleria algunas scaramusas ab la retraguarda dels enemichs. Y havent-se Afrànio fortificat en un lloch
alt, Júlio Cèsar lo acetjà, ahont, faltant-li aygua, determinà,
juntament ab Petreyo, tràurer un foso des de son real fins a
l’aygua, y, perquè los enemichs no u poguessen destorbar,
repartiren-se entre los dos la obra y hisqueren lluny del real
a continuar-la.
Ab la absèntia de dits generals començaren los soldats de exir //
del fort y parlar ab los de Júlio Cèsar, y de tractar ab ells de
dar-se’ls, venint molts dels tribuns y centurions de l’exèrcit y
alguns dels espanyols a recomanar-se a Júlio Cèsar, y entre
los altres lo fill de Afrànio, lo qual, per medi de Sulpisio, legat
de Júlio Cèsar, tractà de que perdonàs a son pare y a ell. Lo
que en entendre-u Afrànio, dexà la obra y·s retirà a son real
ab semblant molt sosegat y ab ànimo de sufrir qualsevol cosa
que li succehís, lo que féu al contrari Petreyo perquè, encontinent, manà armar a tots los que pensava li serían faels
y ab gran ímpetut féu retirar los seus soldats de la pràtiga que
tenían ab Júlio Cèsar, matant-ne d’ells los que pogué; y tornantse’n aprés al camp, féu jurar de nou als seus soldats que no
desenpararían lo exèrcit ni·s resoldrían en cosa alguna sens
consell públich y ab voluntat de tots, y lo matex jurà ell y
Afrànio; y fet assò, féu sercar a tots los soldats de Júlio Cèsar
qui éran entrats en son camp y·ls féu degollar públicament. Lo
que en entendre-u Júlio Çèsar, ab gran diligèntia féu sercar los
soldats de Petreyo y, ab molta benignitat, los manà que se’n

21 faltantli] afegeix la 22 traurer] trauren 23 u] omet 26 [101r] [74r]
30 sulpisio] corregint suplisio A 34 perque] que 42 qui] que

29 a] omet

20-46 Mor. ll. VIII, cap. XXIX
26 Ab — generals: És a dir, a causa de l’absència dels generals romans Marc Petreu
i Luci Afrani.
30-31 lo fill — Cèsar: Viladamor sembla que hauria llegit malament la seva font aquí,
Morales, que ja havia parlat de «Sulpicio, legado de Afranio», i que ara establia que
«aún su mismo hijo de Afranio por medio de Sulpicio, un su legado, trató de que Cesar
los perdonasse a él y a su padre» (Morales 1574: f. 165). El barceloní, però, concorda
amb Cèsar (B. Civ. I 74,6: «Afrani etiam filius adulescens de sua ac parentis sui salute
cum Caesare per Sulpicium legatum agebat»), que, d’altra banda, no sembla haver
utilitzat directament (cf. cap. XXXXVIII, 27).
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tornassen a son camp; la qual clemèntia fonc causa de que
guanyàs las voluntats dels españols contraris.
Veent-se Afrànio y Petreyo molt congoxats, determinaren de
procurar de tornar a Leyda, y axí, alçaren son camp y començaren a caminar. Als quals Júlio Cèsar tantost los hisqué a
l’encontre, impedint-los lo camí ab sa cavalleria y ab moltas
altras maneras, de manera que·ls fonc forçat asentar son real
en un lloch molt desconvenient, en lo qual també los faltava
aygua, no podent-la haver sinó ab molts grans danys de morts.
Y perquè Júlio Çèsar desijava més forçar als contraris a que
s’haguessen de donar que no a haver-los de vèncer ab las armas,
volent fer en ells nova mostra de sa acostumada benignitat,
los apretà de manera que·ls fonc forçat dar-se-li. Y demanantli per an assò parlament y que fos solament davant // los capitans, no·ls ho volgué concedir sinó que fos en presèntia de
tots los dos exèrcits. Davant dels quals, Afrànio li digué que
no·ls havia de culpar per haver-se fins en aquella hora detingut
contra d’ell, puix era ofici molt degut de legats y llochtinents
mantenir lealtat a son senyor tot lo temps que poguessen, y
que ya que havían complit en axò son dever tant cumplidament
quant la fatiga pasada y la present necessitat ho mostrava, y
ya no podían més sufrir lo dolor de l’ànimo y la fatiga y treball
en lo cors, que per ço se li rendían per vençuts y supplicaven,
si hi havia lloch de misericòrida, los perdonàs sens arribar en
ells lo que la victòria permetia.
Al qual respongué dit Júlio Cèsar que ningun home podia ya
més quexar-se ab manco causa, ni sperar ab manco rahó
misericòrdia que ell y Petreyo, puix may tingueren ànimo per
a pelear y sempre impediren la pau las voltas que sos exèrcits
ab bona oportunitat la volían; y sobre tot asò, no guardaren
fe ni lealtat en las trevas y parlaments en què los exèrcits
se havían entre si conformats, ans bé, ab inhumana crueltat,
havían mort los miserables als quals llur simplisitat y la

45 que] ques 47 petreyo] petreo; molt] molts 51 quels] que ratllat ? 55 a] interl.
A; vencer ab] vencerles 56 volent fer] volentne ferne 57 de] afegeix tal 58 [101v]
[74v] 59 ho] omet 63 a] omet 64 tant] omet 66 lo (…) y la (…) y] lo (…) y la
(…) y lo 68 si hi B] si A 71 raho] afegeix ni 73 sos exercits] son exercit 74 guardaren] guardaven 76 conformats] conformat 77 la] omet
47-108 Mor. ll. VIII, cap. XXX
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seguretat de las pràtigas excusava. Y que axí, aparexia los succehia a ells lo que de ordinari acostumava de succehir als
hòmens superbos y porfiats, que, a la derreria, vénen a parar
en demanar ab molta ànsia lo que primer menyspresaren ab
desdeny. Y que per ço ell ara, ni mogut per llur subjectió y
abatiment ni ufà per la occasió del bon succés, no·ls demanava
cosa de son interès particular sinó solament lo que era ordinari
y just y consistia ab bons térmens de rahó, que era que
despedissen primer son exèrcit que tants anys havían mantengut
contra d’ell sens causa, per lo que Espanya no havia menester
set legions stant ella pacífica, las quals las havían tingudes sols
per procurar ab ellas major força y poder per a contra d’ell; y
que per ço tots hisquesen de Espanya, a la qual, ab tant llarga
y supèrflua guerra, havían // fatigada; y que lo tràurer de dits
exèrcits de Espanya no entenguessen ho fes per pendre-se’ls
ell sinó perquè no·ls tinguessen més contra d’ell; y que quant
assò cumplissen no temesen ser ofesos d’ell; ab las quals
conditions tindrían la pau y seguretat certa, advertint-los que
no pensassen demanar-li altra cosa puix las que·ls proposava
éran molt justas y moderades.
Ab la qual resposta los soldats de Pompeyo, que tenían temor
de càstich, veent-se restar deslliures y encara descançats si no
volían seguir més la guerra, donant mostra de molt contentament
y alegria, destorbaren que los capitans no responguessen res
sinó que obeÿssen. Y axí, [e]s prengué per medi que tots los
soldats naturals de Espanya o que tinguessen casa o béns en
ella foçen aquí matex despedits, y que Júlio Cèsar per sa part
los asseguràs que no forçaria ad algú d’ells que seguís la guerra,
y que també los soldats italians foçen despedits y Afrànio se’n
pasàs en Grècia ab Pompeyo; lo qual consert se féu a dos dias
del mes de agost del dit any quaranta-y-set.

78 aparexia] afegeix que 82 y que] que 91 [102r] [75r]; que lo] lo que 93 nols]
nol 104 foçen] foren 105 ad] omet 108 agost] afegeix y; set] afegeix al marge any
47 ans de la nativitat de nostre señor A
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CAPÍTOL L
COM JÚLIO CÈSAR PASÀ EN LA ULTERIOR ESPANYA CONTRA LO CAPITÀ
VARRÓ, QUE LA TENIA PER POMPEYO; DE AHONT TORNANT-SE’N A
TARRAGONA, REGRATIÀ ALS ENBAXADORS DE MOLTES CIUTATS DE
CATHALUNYA Y DE ALTRAS DE LA CITERIOR ESPANYA LA BONA AJUDA
QUE LI HAVÍAN FET Y SE’N TORNÀ PER TERRA A ROMA.

10

Marco Terèntio Varró, que com ya tinch dit estava en lo govern
y guarda de la província ulterior de Espanya per Pompeyo,
anava sempre incert y dubtós en son càrrech, movent-se a cada
vent de // rumor que de nou bufàs, mostrant-se molt superbo
y avaritiós en son govern y agravant molt las ciutats que conexia
éran amigas de Júlio Cèsar. Per lo que, acabada que fonc en
Cathalunya la guerra de Afrànio, parexent-li se podria mantenir
en Andaluzia determinà, ab las dos legions que tenia, posarse dins Cadis y recullir allí tots los vexells de la marina y tot
lo forment de la comarcha, pensant podria defensar-se y
ofèndrer a son enemich.

5 de] omet
en

10 [102v] [75v]

7-17 Mor. ll. VIII, cap. XXXI

11 avaritios] avarities

13 podria] podien

14 ab]
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Lo que com entengué Júlio Cèsar, a bé que tenia moltas cosas
que l’obligaven a haver de anar ab gran diligèntia a Itàlia,
totavia li aparagué més necessari no dexar en España memòria
alguna de guerra. Y axí, envià davant a Andaluzia a Quinto
Càsio Longino, tribú del poble romà, ab dos legions. Y ell, ab
sis-cents cavalls, lo seguí tantost, enviant primer una provisió
ab què manava a tots los qui tenían càrrech públich de govern
y a tots los hòmens principals de las ciutats de la España
ulterior que, per a çert dia, se juntassen en Còrdova. Y perquè
entengué Afrànio que en lo camí se havían donat a Júlio Cèsar
las çiutats de Còrdova y de Carmona, Cadiz y Sevilla, ne restà
spantat, y molt més quant sabé que la ciutat de Itàlica, que
era prop de Sivilla, ahont ell se volia retirar, havia tancat las
portas per no acullir-lo. Per ço, aquí matex envià a dir a Júlio
Cèsar que stava aparellat a lliurar-li las dos legions que tenia
a qui ell manàs, y axí, enviant-li a Sexto Cèsar, son parent,
las hi entregà, y ell se’n vingué a Còrdova ahont stava Júlio
Cèsar y li donà compta de son govern y li lliurà feelment tots
los diners que tenia replegats, donant-li també rahó dels vaxells
y bastiments que en Cadiz y en altras parts tenia recullits. Y
fet assò, ab licèntia de dit Júlio Cèsar, se n’anà a Pompeyo.
Y Júlio Cèsar parlà públicament a tots los espanyols que allí
se havían juntats, donant-los a tots en general moltas gràtias
del que en sa favor havían fet, y, soltant-los los diners que Varró
los havia repartit pagassen, los dexà a tots molt contents y plens
de bona sperança per al sdevenidor. //

18 a be] omet 19 obligaven] interl. A
23 enviant] seguint 25 las ciutats] la ciutat;
la] omet 30 sivilla] interl. A; retirar] afegeix ratllat ... sivilla? A 31 ço] afegeix ratllat
que A 33 enviantli] envianthi 41 favor] afegeix ratllat li A 43 [103r] [76r]
18-60 Mor. ll. VIII, cap. XXXII
33 Y — Cèsar: És a dir, «i així, enviant Juli Cèsar a Sixt Cèsar, parent seu».
41-43 soltant-los — sdevenidor: La lectura de Morales (1574: f. 168) facilita en bona
mesura la comprensió d’aquest passatge: «Soltó, sin querer llevar nada, todo el dinero
que Varrón havía mandado repartir en aquella ciudad, y mandó bolver sus bienes a
los que por aver hablado libremente se les avían quitado, y a todos dexó muy contentos
y llenos de buena esperança para lo de adelante.»
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Des de ahont anà a Cadiz, y allí manà tornar al temple de
Hèrcules tot lo que de dit temple dit Varró se n’havia aportat
a la ciutat. Y dexant lo govern de Espanya la ulterior a Quinto
Càsio Longino, ab quatre legions per a la guarda d’ella, se
enbarcà ab los vexells que allí tenia; y ab pochs dies arribà
a la ciutat de Tarragona, ahont trobà diversos enbaxadors de
moltas ciutats y llochs de Cathalunya y de altras de Espanya
la citerior que·l speràvan per a dar-li la benvinguda y congratular-se-li de part de sos principals de sos bons successos.
Lo que·ls agrahí molt i·ls féu moltas mercès, oferint-se’ls en
tot lo que li volguessen demanar y ell los pogués ajudar. Y
despedit de tots ells, se’n tornà per terra a Roma pasant per
los monts Perineos, en los quals no y posà trofeos com Pompeyo
ho havia fet, per lo que sabia quant en Roma se havían burlat
de aquella sua vanitat, sinó que y féu fabricar un gran altar de
pedra per memòria del que en Espanya havia fet. Y arribat
que fonc en Roma, stant-hi molts pochs dies se’n passà en
Grècia contra Pompeyo, al qual vençé en lo any següent de
quaranta-y-sis i·l forçà a que se’n passàs fugint a Egipte, ahont
lo rey Tolomeo lo féu matar.
En dit any quaranta-y-sis y en lo de quaranta-y-sinch succehiren
en Andaluzia molts grans moviments, a causa de la gran tirannia
y mal govern de Longino. Lo qual, en l’any quaranta-y-quatre,

48 tenia] afegeix ratllat marc varro? A 51 darli] dir 60 sen] se
marge any 46 ans de la nativitat de nostre señor A; a que] que
60-63 Mor. ll. VIII, cap. XXXIII
ll. VIII, cap. XXXV

62 sis] afegeix al

64-66 Mor. ll. VIII, cap. XXXIIII

66-68 Mor.

44-46 manà — ciutat: L’afany sintetitzador de Viladamor sovint ens deixa sense notícies
que ajudarien a la comprensió de la Història. Per a aquest passatge remetem al que
deia anteriorment Morales a propòsit del saqueig del temple d’Hèrcules per Marc Terenci
Varró, notícia que Viladamor no ha recollit: «Todo el dinero y joyas del templo de
Hércules que estava cabe en Cadiz, y era una gran riqueza, la hizo meter en la ciudad»;
i segueix, ara ja parlant de Cèsar, el fragment que l’arxiver incorpora a la seva crònica:
«No se detuvo en Córdova más que dos días, porque passó luego a Cadiz, donde mandó
bolver al templo de Hércules todo lo que de allí por mandado de Varrón se avía traýdo
a la ciudad» (Morales 1574: f. 168).
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enbarcant-se en Màlaga per a anar a Roma, corrent fortuna
fins en Tortosa, a la boca dels Alfachs se ofegà, essent ya en
aquest temps tornat Júlio Cèsar en Roma, y governava a
Cathalunya y a tota la província citerior de Espanya Marco
Lèpido ab títol de pretor.

69 tornat] portant
68-71 Mor. ll. VIII, cap. XXXVI
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CAPÍTOL LI
LAS GUERRAS QUE LOS FILLS DE POMPEYO TORNAREN A RENOVAR
EN ESPAÑA CONTRA JÚLIO CÈSAR, AB LO FI QUE TINGUEREN.

10

Encara que España havia prou patit ab la continuatió de las
guerras // pasadas, totavia li restava què patir en lo fi d’ellas.
Del que foren causa los fills de Pompeyo, nomenats Cneyo y
Sexto Pompeyos, qui restauraren tant poderosament la guerra
y ab tantas forças que diu Lúcio Floro parexia que la fortuna
estava encara en dubte a quina part declinaria. La qual guerra
scriu amb molta particularitat Àulo Hirsio, que s’i trobà ab Júlio
Cèsar, enperò està tant corrupta la scriptura y tant falta en
molts llochs que alguna volta no·s pot entèndrer bé ni continuar
lo que diu, y axí, és estat forçat, com scriu Ambrosio de Morales,
suplir-ho ab lo que Dion Càsio y altres historiadors ne scriuen.
Los quals diuen que lo principi d’esta nova guerra fonc que,
al temps de la guerra que Longino tenia en la província ulterior
de Espanya, se havían rebel·lat algunas ciutats, parexent-los ne
tenían occasió, y, havent aquella çesat ab la mort de dit Longino, tantost com veren venir per orde de Júlio Cèsar a Àulo

3 fi] fill

5 [103v] [76v]; dellas] afegeix ratllat que

4-46 Mor. ll. VIII, cap. XXXVII [8 Fl. II 13,74
Mor. f. 173 14 Dio XLVII-XLIX]

6 cneyo] coneyo

19 a] omet

10 Aul. Hir. B. Gal. VIII 54-55
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Trebònio per a que·ls governàs, tement los de las ditas ciutats
rebel·lades que no·ls castigàs, dissmuladament enviaren
enbaxada en Àfrica a Scipió, sogre de Pompeyo, que mantenia
la guerra en aquella regió contra Júlio Cèsar, offerint-li
vassallatge si·ls venia a emparar. Per lo que dit Scipió los envià
a Cneyo Pompeyo, lo fill mayor de Pompeyo y nét seu, ab alguna
gent de guerra; lo qual, essent enbarcat y passant per las illas
de Mallorcha y Menorcha, las prengué a força de armes, y aprés
pasant per Ivisa s’i hagué de detenir alguns dies a causa de
una malaltia que li sobrevingué. De la qual tardança parexentlos ne podia venir molt de dany, endemés quant tingueren nova
que en Àfrica era stat vençut y mort Scipió, determinaren
mòurer la guerra a la descarada contra dit Trebònio, y axí,
de fet, elegint dos cavallers per llurs capitans, lo llansaren de
tota Andaluzia y feren alçar contra Júlio Cèsar tota la província
ulterior de Espanya. La qual guerra dits capitans continuaren
fins que dit Cneyo Pompeyo vingué de Ivisa, entregant-li aquí
matex en Carteya lo exèrcit.
Ahont tantost de Àfrica vingueren // en sa ajuda Sexto Pompeyo, son germà, Aèlio Varró y Tito Labieno, senyalats capitans,
ab bon número de gent y galeras que havían scapat de las mans
de Júlio Cèsar, dexant las galeras en Carteya prop del Stret.
Ab dit socors vehent-se Cneyo Pompeyo tant poderós, y que
tenia per cert no li podrían resistir los de la parcialitat de Júlio
Cèsar, anà discorrent per tota la terra, prenent per força las
ciutats que de sa voluntat no se li volían rendir, tenint sempre
molt gran compte en juntar a son exèrcit tota la gent que podia.
Y com los de la part de Júlio Cèsar no·s trobaven bastants per

25 cneyo] seneyo 30 podia] podria 31 y] omet
37 carteya] cartagena A B 38
[104r] [77r] 40 bon] un; las] omet 41 carteya] cartagena A B; del stret] dels tres 42
vehentse] afegeix que
37, 41 carteya] cartagena A B: El d’A B no sembla un error d’autor (més endavant
diu «Carteya», 75, que és el que convé aquí; cf. Morales 1574: f. 173v) sinó més aviat
l’error per trivialització d’un copista que ha passat a la tradició. Per al nom de la ciutat
veg. cap. XXXXIIII, 31.
47-61 Mor. ll. VIII, cap. XXXVIII
39 Aèlio Varró: Viladamor no concorda amb la seva font, Morales (1574: f. 173v), que
parla d’«Accio Varo» (veg., entre els antics, Cèsar B. Civ. i Orosi VI).

CAPíTOL LI

50

60

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

469

a pelar ab ell, no feyen sinó entretenir-se y scríurer a la contínua
a Júlio Cèsar vingués prest si no volia trobar del tot perduda
España. Lo qual avís encara que·l rebé al temps que stava en
Roma molt despau, fent grans festes de quatre triünfos seus
tots junts y provehint algunas particularitats en lo govern de
son imperi (y particularment mudant lo any com ara lo tenim
ab lo bixest), no foren part per a que·s descuidàs del que li
scrivien. Y per ço, tantost partí de Roma y en vint-y-sis dias
arribà en lo lloch de Porcuna, que està entre Còrdova y Jaén,
que llavors se nomenava Obitlio, que fonc diligèntia per tots
los historiadors de aquell temps molt celebrada, sens dir algú
si fonc per mar o per terra ni quin exèrcit aportà; sols scriuen
que, tantost com fonc arribat en España, tingué ab dits germans
Pompeyos molts rencontres, y que ab una gran batalla junt
a la ciutat de Munda, a sinch lleguas de Màlaga, los vencé y
desbaratà, fugint los uns dins la ciutat y los altres a sos reals
y altres més lluny (dexant-los de seguir per lo que tenia prou
que fer en matar los que tenían davant), concordant molts
auctors que·n mataren prop de trenta mil y que dels de Júlio
Cèsar ne moriren solament dos mil, y sinch-cents de ferits; la
qual batalla fonc a deset de març de l’any quaranta-y-tres ans
de la nativitat de nostre Señor. Screvint també que Cneyo

49 perduda] afegeix tota
lo que] perque

50 al] en lo

52 lo] omet

62 malaga] malorca

64 per

61-72 Mor. ll. VIII, cap. XLIIII
55-57 y en vint-y-sis dias, arribà — Obitilio: Viladamor difereix de Morales a l’hora de
comptabilitzar els dies que va trigar Cèsar per arribar de Roma a la ciutat de Porcuna;
el castellà exposava, a la seva crònica, les diferències que presenten els textos dels antics
en aquest punt: «Todos los authores de aquellos tiempos celebran mucho la presteza
de César en este camino, mas están differentes en señalarla: Appiano Alexandrino dize
que vino en veynte y siete días para el camino, y que traýa mucho gabax y embaraço
consigo; Paulo Orosio no le da más de diez y siete días, mas el llegar dize que fue
a Sagunto, cabe Valencia; Suetonio señala veynte y quatro días, y que llegó en estos
al Andaluzía. Mas yo no dudo aver venido por mar hasta Sagunto, pues luego veremos
como avía embiado en el camino su flota des de Cerdeña. Y porque Hiricio ni Dión
no dizen en esto ninguna particularidad, yo he seguido a Strabón el cosmógrapho, que,
por aver bivido cerca destos tiempos, pudo tener más certidumbre de la verdad: él dize
que en veynte y siete días se halló César en Porcuna, y parece más verisímil que llegasse
hasta allí con presteza, pues ya estava Gneyo Pompeyo en el Andaluzía» (Morales 1574:
f. 174).
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Pompeyo fugí nafrat, ab cent-y-sinquanta de a cavall, devers
lo stret de Gibraltar, per valer-se de la armada que allí tenia;
y que Júlio Cèsar, seguint sa victòria, // [la] aistià y la prengué,
fugint-ne Sexto Pompeyo que s’i era retirat; y que pasant aprés
a Sevilla, la prengué també.
Cneyo Pompeyo, stant encara malferit, se enbarcà en Carteya,
ahont tenia la sua armada ab trenta galeras, devers la costa
de Cathalunya. Al qual alcançant-lo las galeras de Júlio Cèsar
que guardàvan lo Stret, li cremaren algunas galeras y li’n prengueren altres, per lo que, vehent-se desbaratat, fugí a terra ab
molts pochs que·l pogueren seguir y, fent-se fort en un bon
siti, aprés de algunas scaramusas, tement de ser vençut se
amagà en una cova de una vall molt fonda ahont no podia
ser fàcilment trobat si los catius que prenían los contraris no
l’haguessen descubert; dins la qual lo mataren, y aportaren son
cap a Júlio Cèsar. Dita mort compta Appiano diferentment,
dient que, de cansat, se segué debaix de un arbre y que allí
lo mataren, manant Júlio Cèsar soterrar son cap. També Lúçio
Floro scriu morí peleant y que fou sa mort prop de la ciutat
de Laurona, que·s creu era la que ara nomenam Líria en lo
Regne de Valèntia.
També scriuen de Sexto Pompeyo que, aprés que fugí de
Còrdova, arribà en Cathalunya a la regió dels açetans, ahont

70 a] omet 72 [104v] [77v]; (la) asitia y la] aistia y la A B
72 [104v] [77v] (la) asitia y la] aistia y la A B: Restituïm d’acord amb el sentit; fem
notar que a A l’oblit coincideix amb el canvi de foli i que B també omet l’article.
73-74 Mor. ll. VIII, cap. XLV
Fl. II 13,86]

75-98 Mor. ll. VIII, cap. XLVI

[85 Ap. II 105

88

72 la asitià y la prengué: En referència a la ciutat de Còrdova, com més endavant: aprés
que fugí de Còrdova, (91-92); cf. Morales 1574: f. 181.
92, 96 açetans: Morales (1574: f. 183) diu lacetans, que és el mateix que recull Pujades
(1609: f. 135) a la seva crònica, on es fa ressò dels mots de Viladamor: «Viladamor
vol que·s recullís Sexto en los acetans, però jo pens fonch error, perquè en lo Morales
se llig clarament lacetans y per lo matex se llig en lo Dion històrich.»
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los de la terra, tenint memòria dels beneficis de son pare, lo
amagaren y l’empararen tot lo temps que Júlio Cèsar stigué
en Espanya. Y que anat que se’n fonc en Itàlia, hisqué ab gent
dels matexos açetans y ab altra que se li juntà de la pèrdua
de son germà y·s començà a refer y a mostrar ànimo de renovar
la guerra pasada.
De temps de Júlio Cèsar se troben encara vuy en Espanya
moltas pedras, las quals qui las voldrà saber lija la història de
Morales en lo vuytè libre, que allí las trobarà. També en
Cathalunya se’n troba una en las ruÿnas de la ciutat de
Empúries, que té lo epitafi, en llatí, següent:
EMPORITANI·POPVLI·GRAECI·
HOC·TEMPLVM·SVB·NOMINE· //
DIANAE·EPHESIAE·EO·SAECV
LO·CONDIDERE·QVO·NEC·RE
LICITA·GRAECORVM·LINGVA·
NEC·IDIOMATE·PATRIAE·IBE
RAE·RECEPTO·IN·MORES·IN·
LINGVAM·IN·IVRA·INDITIO
NEM·CESSERE·ROMANAM·
M·CETEGO·ET·L·APRO
NIO·COSS·

110

Lo qual traduhit en nostra llengua diu: «Los habitants grechs
d’esta ciutat de Empúries edificaren aquest temple en reverèntia
y invocatió de la deessa Diana ephesa; en lo temps que may
havían dexat sa llengua grega, sens haver après fins leshores

105 [105r] [78r]

118 dexat] dexada

99-122 Mor. ll. VIII, cap. XLVIII

[101 Mor. f. 184-185v]

95-98 Y que — pasada: És a dir: i havent marxat Juli Cèsar d’Espanya cap a Itàlia, Sixt
Pompeu sortí del seu amagatall i, amb l’ajuda dels acetans i d’altres companyies que
li vingueren de l’exèrcit del seu germà, es començà a refer.
96 açetans: Veg. infra, en aquest mateix capítol, 92.
106, 117 Dianae ephesiae: El culte a la deessa Àrtemis, la Diana romana, fou especialment
intens a la ciutat asiaminòrica d’Efes.
104-114 Per a la inscripció veg. CIL II 427; Gimeno 1997, núm. 45.
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la natural dels españols, se subjectaren a la lengua, als costums,
a les leys y a la senyoria dels romans, essent Marc Cetego y
Lúcio Aprònio cònsols», los quals foren cònsols en temps de
dit Júlio Cèsar.
També scriuen que quant Júlio Cèsar se’n tornà a Roma, que
fonc per lo mes de octubre de dit any quaranta-y-tres, se
n’aportà per guarda de sa persona españols (la qual tingué en
Roma fins pochs dies ans que·l matassen, y que la dexà per
mostrar tenir seguretat dels romans), dexant a Asínio Polion
per governador en la Ulterior y a Marco Lèpido en la Çiterior
juntament ab la Narbonesa.

123 quant] afegeix dit
omet; a] omet

126 fins] omet; que la] quel

123-129 Mor. ll. VIII, cap. XLIX

127 mostrar] omet; dels romans]
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CAPÍTOL LII
LA MORT DE JÚLIO CÈSAR, AB LAS MOLTAS MUDANÇAS QUE PER CAUSA
D’ELLA HI HAGUÉ EN LO GOVERN DE ESPAÑA DES DE L’ANY XXXXII
FINS AL DE XXV ANS DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR, QUE
RESTÀ ABSOLUT SENYOR DE ESPAÑA Y DEL MÓN OCTAVIANO CÈSAR.

10

A quinse de març de l’any quaranta-y-dos ans de la nativitat
de // nostre Señor y de dos mil cent vint-y-tres de la població de
España, mataren a Júlio Cèsar a punyaladas dins lo senat,
la qual mort scriuen los de aquell temps causà molts moviments, dels quals, per ser stats en Itàlia, no·n fas mentió alguna.
En l’any quaranta-y-hu governaven la província de la España
ulterior Asínio Polion y Sexto Pompeyo, de qui en lo precedent
capítol he feta mentió. Lo qual Sexto Pompeyo, ab la mort de
Júlio Cèsar, prengué ànimo per a tentar sa fortuna, y axí,
començà a entrar per la terra de Cartagena y prengué moltas
ciutats, y casi tota la terra féu gran mudança en sa favor, de
manera que Asínio Polion no era bastant per a resistir-li y,
havent-se-li atrevit de fer-ho, lo vençé y·l féu fugir molt des-

7 [105v] [78v]; señor] afegeix al marge any 42 ans de la nativitat de nostre señor A;
cent] sents; tres] afegeix ratllat ? A 10 dels] los 15 terra] corregint guerra A
6-38 Mor. ll. VIII, cap. L
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baratat y li acabà de destruyr sa gent. Ab la qual victòria restà
dit Sexto Pompeyo casi senyor de tota la Andaluzia, ahont
stigué fins que Marco Lèpido, que governava la província
Çiterior de part del senat, li prometé que, si se’n volia tornar
a Roma ab tots los mobles y diners que tenia en Espanya, li
darien tots los grans béns que éran stats de son pare, lo qual
partit acçeptà y, dexant a Espanya, se’n tornà a Roma.
En la fi del qual any se alçaren contra la república romana
Octaviano, nebot de Júlio Cèsar, lo capità March Antoni y
March Lèpido, que era tornat de governar Espanya la citerior.
Los quals concertant-se, dividiren entre si lo govern de tota
la senyoria romana per cinch anys, prenent-se Lèpido las dos
Espanyas y la França narbonessa com a províncias en las quals
podia y ne era molt pràtich; y March Antoni lo demés de França
y Flanders, ahont ell havia residit al temps era jove; y restant
per Octaviano tota Itàlia y Àfrica ab Serdenya y Sicília; dexant
de fer partició de la Grècia y Àsia per lo que la tenían ocupada
Bruto y Càsio, principals sabidors en la mort de Júlio Cèsar;
lo qual repartiment nomenaren triumvirato. Y en aquest matex
any fonc mort March Tul·li Ciceró per mans de Pompilio.
Ab aquesta manera de govern fou governada España // per
Lèpido fins en l’any trenta-y-vuyt, que Octaviano Cèsar se la
prengué ab presupòsit de dar-li bona reconpença. En dit any
se començà en España lo compte tant sabut y çelebrat de la
era de Çèsar, del qual compte són molts los auctors que u han
scrit, encara que ab diversitat de opinions, las quals, ab molt
gran orde y bon stil, refereix Ambrosi de Morales en lo libre
vuytè de la sua història, ahont lo curiós lector las podrà vèurer.

22 si] omet 25 a] omet 27 capita] afegeix de 28 governar] afegeix a 33 flanders]
flandres y 34 octaviano] corregint octavia A] octavia B 35 de la] de 39 [106r]
[79r] 40 vuyt] afegeix al marge any 38 ans de la nativitat de nostre señor A; octaviano]
corregint octavia A] octavia B 41 darli] donarli 44 diversitat] diversitats
34, 40, 75 i 80 octaviano] corregint octavia A] octavia B: La mateixa mà que copia
A ha corregit, sistemàticament, el nom d’«Octavià» pel d’«Octaviano», a excepció de
82 (octavia A B) i del capítol següent (LXIII), on es manté la grafia primigènia.
39-63 Mor. ll. VIII, cap. LI

(45 Mor. f. 193-194v)

30-31 las dos Espanyas: És a dir, la Citerior i la Ulterior.

CAPíTOL LII

50

60

70

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

475

Sols ne relataré que la causa per què los espanyols prengueren
esta manera de comptar per la era de Cèsar, manant públicament
que tots la comptassen, fonc per lisongear a son príncep,
conservant y perpetuant sa memòria en cosa tant cèlebre y tant
cotidiana com era lo compte ordinari dels anys, volent-li donar
a entèndrer per quant bona tenían llur subjectió a tal príncep
puix, ab tanta memòria, la volían çelebrar y perpetuar. La qual
manera de comptar no·s troba la usasen sinó los españols,
perquè si bé alguns podrien dir que també·s troba en alguns concilis celebrats en França, en assò se respon que aquells tals
concilis foren celebrats en la part de França nomenada gòtica,
senyorejada per los reys gots, senyors de España. La qual manera de comptar se dexà de usar en España en diversos temps,
essent los primers que la dexaren los nostros de la Corona de
Aragó en l’any mil tres-cents y cinquanta-y-vuyt, y aprés los
castellans en l’any mil tres-cents y vuytanta-y-tres, y darrerament
los portuguesos en l’any mil quatre-cents y quinse.
Y perquè las cosas de Roma y de son imperi anaven tant
trebellades ab tants governadós, los historiadors no compten
res de las cosas de Espanya, ocupats en lo de aquellas parts,
fins en l’any trenta-y-tres, en lo qual any scriuen que Cneyo
Domicio Calvino vingué en España ab càrrech de procònsul.
Lo qual anà contra los cathalans ceretans, que éran los que
vuy se diuen de Cerdanya, que s’éran alçats, ab los quals, aprés
de molts rencontres, fonc vençut en una batalla.
En l’any vint-y-sinch, stant repartida ab molta concòrdia la
monarchia del món d’esta manera, que lo capità Març Antoni
tenia la Àsia, la // Grècia y Egipte y tot lo restant de l’Orient;
y Octaviano (lo qual ja·s nomenava emperador per haver-li
donat tal títol los romans com a son oncle Júlio Cèsar) tenia
Itàlia, França, Espanya, Sicília y Serdenya y la Sclavònia ab
totas las províncias comarchanas; y Lèpido tenia solament la

56 tals] omet 61 tres cents] corregint cinch cents A; cents y] sents 62 cents y]
sents 74 la [106v] [79v]; grecia] grecia 75 octaviano] corregint octavia A] octavia
B
64-84 Mor. ll. VIII, cap. LII
49 lisongear: És castellanisme per «llagotejar», que no documenten ni DCVB ni DECLC
(cf. Morales 1574: f. 193[bis]).
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Àfrica en recompensa de Espanya. Y durà molt poch dita
concòrdia, per causa que Marc Antoni y Octaviano començaren
a tenir entre si guerras, en las quals fonc vençut March Antoni
y forçat a que, ab desesperatió, ell matex se matàs, restant
senyor sols del món dit Octavià, y de tot lo que la república
romana en temps de sa libertat solia possehir.

80 octaviano] corregint octavia A] octavia B
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CAPÍTOL LIII
COM LO EMPERADOR OCTAVIÀ SE NOMENÀ CÈSAR AUGUST, Y LO
QUE MÉS SUCCEHÍ EN ESPANYA FINS EN LO ANY XXIII ANS DE LA
NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR.

10

Octavià, en l’any vint-y-quatre ans de la nativitat de nostre
Senyor y de dos mil cent quaranta-y-hu de la població de
Espanya, se començà a nomenar Cèsar August, prenent lo nom
de Cèsar com ha hereu de Júlio Cèsar, son oncle, y lo de August
fonc sobrenom que li posaren per lisonja, volent donar a
entèndrer que, demés de home, tenia alguna cosa de diví y
celestial, per lo que los romans, en sa llengua, a totas las cosas
que éran consagradas y més que humanas, ab alguna cosa de
perpetuïtat, las nomenaven augustas. Los quals noms han
continuat tots los altres emperadors que aprés d’ell succehiren,
posant-se també lo de emperador per mostra de l’alt poder.

3 ans] omet 6 senyor] afegeix al marge any 24 ans de la nativitat de nostre señor A;
y hu] interl. A
6-38 Mor. ll. VIII, cap. LII
9 lisonja: Viladamor ja ha fet servir amb anterioritat el verb «lisongear» (cap. LII, 49).
13 Los quals noms: Els de Cèsar i August.
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Y encara que Octavià era senyor absolut de tot lo món y·l
manava tot a solas, totavia restà en Roma certa forma y
representació de república y senat ab lo qual ell consultava,
restant, a dits cònsols y als demés // que tenían los altres càrrechs,
alguna sombra del govern que Roma havia tingut en lo temps
de sa libertat. Als quals, per mostrar-los que no·ls ho llevava
del tot, repartí entre ells la governasió de las províncias de
Espanya en la forma següent: ço és, donant al senat lo govern
de la Andaluzia en la España ulterior, com a terra més domada
y més pacífica, y retenint-se per a ssi tota la España citerior,
ab la Lusitània, ab motiu de tenir necessitat de major defensa
y guerra ordinària per a conservar-la, enviant-hi per ço legats
consulars per governar-la, que fins aleshores ordinàriament
éran pretorias totas las dos províncias sinó en cars que la
necessitat ho demanàs ho u requerís de altra manera.
Stant en aquest temps Espanya tant abitada de romans o, per
millor dir, feta tant al costum dels romans, la demés part d’ella
tenia ya tots los costums de Roma, y tot lo tracte era tant romà
que casi se era perdut tot lo de l’español antich y la llengua
natural que parlaven era com la dels romans, que tots parlaven
en latí. Y creuen alguns auctors que de aquesta volta dividí
Çèsar August la província Ulterior en dos províncias, la Bètica
y la Lusitània.

19 als] afegeix altres; [107r] [80r] 27 per a] per 29 dos] omet 32 la demes] que
la demes A B 34 del español antich] dels espanyols antichs 38 la] omet
32 la demes] que la demes A B: El sentit de la frase (31-36 Stant — latí), que pot
portar equívocs, s’entén tenint davant el text de Morales (1574: f. 196): «Estava ya en
este tiempo España tan posseýda de romanos y, como dixéssemos, tan de veras buelta
a la costumbre de Roma, que lo más de ella […] tenía ya todas las costumbres de Roma,
y todo el trato era tan romano que casi ya se avía perdido todo lo español antiguo.
Avíase también perdido casi del todo la lengua natural, y todos hablavan ya latín como
romanos.» Així, l’error del text català (possiblement d’autor) prové d’haver substituit
el pretèrit perfet d’indicatiu (estava) pel gerundi (stant) i de no haver eliminat,
conseqüentment, el primer relatiu (que).
34 del español antich] dels espanyols antichs: A conseqüència del que ha estat dit
sobre 32, B corregeix per conjectura per tal de fer més comprensible la seqüència;
mantenim la lectura d’A perquè s’acosta més a la de Morales, la font de Viladamor en
aquest passatge.
36 Darrere la referència a alguns auctors s’amaguen els mots d’Ambrosio de Morales,
que mantenia: «Yo creo que desta vez se dividió la provincia Ulterior en dos, Bética
y Lusitania, porque Pomponio Mela ya la pone por dividida, y en Suetonio y en Cornelio
Tácito se hallan, de aquí adelante, algunas señas desto, nombrando governadores
distintos de ambas provincias y contando cosas que pruevan la misma distinción»
(Morales 1574: f. 196).
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També de dit Cèsar August scriuen que vingué en persona en
Espanya per subjectar a son imperi los biscaÿns, fent obrir per
a dit effecte las portas del temple de Jano, que era senyal de
guerra. En la qual scriuen passà molts treballs y enuitxs a causa
que dits biscaÿns, com staven en montanyes molt fragosas y
era manco gent sens comparatió que la del dit Cèsar August,
no volían venir a batalla campal sinó que, ab la lleugeresa
natural que tenían y ab lo que staven avesats de travesar
aquellas montanyes, no·s movia lo exèrcit de un lloch per a
altre que los biscaÿns no stiguessen posats sobre d’ells en las
més altas montañas de aquells contorns, fatigant-los de tal
manera que, congonxant-se’n molt, li causà una malaltia
melancòlica que li fonc forçat, segons scriu Dion, per éser ivern,
retirar-se a l’abrich de la mar de Tarragona, dexant orde a sos
llegats continuassen la guerra. Los quals, a la fi los subjectaren
per fam, y lo matex feren als gallegos y asturians, restant //
ab ditas victòrias España de molt cansada ab alguns repòs y
quietut, lo que u tingué en tant dit Cèsar August que scriu nostre
cathalà Pau Orosi que manà tancar las portas del temple de
Jano, nomenant-la Lúcio Floro pau eterna.

51 que li] quels; per] fer A B 54 [107v] [80v] 58 floro B] florio A
51 per] fer A B: Corregim d’acord amb el sentit el que sembla una confusió gràfica
de «f» per «p».
39-55 Mor. ll. VIII, cap. LIII [51 Dio LIII 25,7]
Oros. VI 21,1; íd. 21,11 58 Fl. II 34,64]

55-58 Mor. ll. VIII, cap. LIIII

[57
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CAPÍTOL LIIII
COM ÇÈSAR AUGUST TINGUÉ EN TANT HAVER PACIFICAT ESPAÑA QUE
FÉU TANCAR SEGONA VEGADA LO TEMPLE DE JANO, Y LO QUE MÉS
SUCCEHÍ EN CATHALUÑA Y EN LO RESTANT DE ESPAÑA FINS AL
DARRER ANY ANS DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR.

10

Acabà’s de aquesta volta tant cumplidament la guerra en
España que Cèsar August despedí a tots los soldats vells, que·s
nomenaven emèritos, fent-los moltas mercès, una de las quals
fonc que·ls senyalà molta terra en la part de la Lusitània, que
la nomenaven Vettònia, per a que en ellas tinguessen terras
que cultivar y·s poguessen mantenir —lo que fonc en l’any vinty-tres ans de la nativitat de nostre Señor y de dos mil cent

4 al] lo 8 emeritos] enuritos A B 9 de la] de 11-13 ans de la (…) de la] ans de
la (…) de (expuntuat españa) la A] ans de la (…) ans de la B 12 señor] afegeix al
marge any 23 ans de la nativitat de nostre Señor A; cent] sents
8 emeritos] enuritos A B: Ha de ser un error de còpia que ha passat a la tradició,
sinó no s’explica perquè Viladamor, repetint les argumentacions de Morales (1574:
f. 199), sosté més endavant que Emèrita Augusta rebé el nom d’aquests soldats. Per
tant, corregim d’acord amb el que afirma l’arxiver unes línies més avall (14-15).
6-24 Mor. ll. VIII, cap. LIIII
8 emèritos: Viladamor entén que el lector ja coneix el significat del mot, que Morales
(1574: f. 8v) explicava amb detall: «El soldado romano que servía veynte años en la
guerra era, de aý adelante, emérito, que quiere dezir jubilado y que no era ya obligado
de yr a la guerra, y ganava el sueldo en su casa si no le premiavan de otra manera.
Y el de cavallo alcançava esto mismo en diez años.»
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quaranta-dos de la població de España—, ahont edificaren una
ciutat nomenant-la Emèrita Augusta, prenent lo nom dels
soldats que la fundaren y lo sobrenom de August, que·ls donà
la terra; la qual vuy en dia se nomena Mèrida, que, ab las ruÿnas
dels supèrbos edificis que vuy se mostren y ab alguns rastres de
son gran siti, dóna maravellosos senyals de sa antiga grandeza y magestat.
També en aquest temps se edificà la ciutat de Salduba en Aragó,
dexant son nom propri antich y prenent lo de Cèsar August,
nomenant-se Çèsar Augusta, prenent dit nom per la grandesa
de son augment y per la magestat de qui la cresqué, la qual
vuy se diu Çaragoça. //
De temps de dit Cèsar August se troben moltas pedras en
Espanya y en Cathalunya. En los monts Perineos se troba una
inscriptió antiga en latí que diu:
AVGVSTO·TERRA·MARIQ·
VICTORE·ELIMINATIS·SA
CERDOTIB·BONAE·DEAE·
ET·COLLEGIO·SEPTEM·
EPVLONVM·COMMVNI·PO
PVLI·SENTENTIA·EXCLV
SO·CERETANI·TEMPLVM·
VICTORIAE·AVG·D·D·
Que traduhida en nostra llengua diu: «Essent lo emperador
August vençedor per mar y per terra, los pobles ceretans
dedicaren aquest temple a la victòria de August, havent llançat
primer d’ell per comú consentiment de tot lo poble los sacrificis

13 dos] interl. corregint ? A] afegeix y B 18 dona] donen 20 edifica] afegeix expuntuat
la ciutat A 24 [108r] [81r] 29-30 SACERDOTIB·] SACERDOTIS 30 BONAE B]
DONAE A 32-33 POPVLI B] PVLI A 38-39 llançat primer] primer llanssat
25-41 Mor. ll. VIII, cap. LV
28-35 Per a la inscripció veg. CIL II 260; Gimeno 1997, núm. 47.
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de la deessa Vesta y lo col·legi dels sets sacerdots nomenats
epulons.»
En dit any vint-y-tres, stant Cèsar August en Tarragona,
vingueren enbaxadors de la Índia oriental y de Sítia a dar-li
la obedièntia y a demanar-li pau, havent travesat casi tot lo
món per sercar-lo per la fama gran que d’ell tenían; los quals,
aprés de haver-li donat sos presents, se’n tornaren molt alegres
ab haver-lo vist y haver-los ell mostrat contentament de llur
vinguda.
En aquest matex any scriuen alguns historiadors que, stant
Çèsar August en Tarragona, féu fer lo edicte de que·s descrigués
tot lo món, y, encara que és cosa molt aprovada y tinguda per
tal, Ambrosio de Morales, ab alguns motius per ell inventats en
lo capítol cinquanta-vuyt del llibre vuytè, ho té per opinió
errònea. Al qual, si bé en tota aquesta ma història seguesch,
en aquest particular só de contrària // opinió, del que, fentne jutge al lector desapasionat, posaré así las rahons fan per a
la conprobasió y verificatió de que dit edicte se féu en Tarragona, y també las que dit Morales en contrari posa.
Per a la qual intel·ligèntia és cosa certa y indubitada (y en la
qual tots los historiadors concòrdan) que Cèsar August vingué
de Itàlia en España per a subjugar los biscaÿns. Y que havent
stat molt de temps en dita conquista, amohinat d’ella la dexà
a sos legats y se n’anà a Tarragona, ahont tenia un palau molt
principal, del qual vuy encara se’n troben vestigis y·s nomena
lo palau de Cèsar August. Ahont scriu lo bisbe de Gerona que,
sabent com sos llegats los havien conquistats y posats debaix
de son imperi, vehent tenia subjugat tot lo món, essent també
cumplidas las profesias que dèyan que Christ havia de nàxer
en temps de pau, volgué saber què tanta era la gent que tenia
debax de son imperi, fent per a dit effecte lo edicte, stant, com

44 a] de 46 donat] donats 53 cinquanta] afegeix y 55 contraria B] contrari A; [108v]
[81v] 56 per a] per 59 en la] en lo 61 que havent] per haver 64 qual] que 6770 vehent tenia — son imperi] omet 70 fent] afegeix fer
42-48 Mor. ll. VIII, cap. LVI 49-91 PI cap. XXXI; Mor. ll. VIII, cap. LVIII (52, 58,
Mor. f. 204-204v) [65 Paral. ll. X, «Probatio…»; ib., ll. X, «De adventu…»]
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ya tinch dit, en dita ciutat de Tarragona. Per a la qual prova
dit bisbe de Gerona, en lo capítol últim del libre [desè] del
seu Paralipomenon Hispaniae, diu que en los Annals antichs
de Roma, ahont stà scrit lo dit edicte, diu «datum Tarraconae»,
y que si bé lo dit edicte fonc fet al setse o deset anys de son
imperi, lo dexà de executar fins en l’any quaranta-y-dos del dit
son imperi per causa de haver-se-li rebel·lats, en França y
Alemanya, certs llochs, los quals volgué se conquistassen primer
que·s publicàs dit edicte, en la qual conquista se stigué vinty-sis anys. Y que acabada que fonc, havent-hi pau y quietut
en tot lo univers, manà leshores se publicàs lo dit edicte que
en Tarragona havia fet, no obstant que al temps de la publicatió
y executió no stigués en dita ciutat.
Contra la qual opinió diu dit Ambrosio de Morales que, quant
dit Çèsar August donà la provisió del dit edicte, era molt prop
de l’any de la nativitat de nostre Señor, y que, al més llarch,
quan se començà a executar podían // ser set o vuyt anys ans
de la nativitat de nostre Señor; y que del donar-se a l’executarse no és possible hi hagués més de un any o dos, quant molt,
y que per ço dita provisió se donà deu anys ans de la nativitat
de Christ, en lo qual temps no stava Cèsar August en Tarragona.
Contra la qual opinió dich, que puix lo que scriu dit bisbe de
Girona, que fonc en temps dels Reis Catòlichs, des de lashoras
ensà està aprovat y may per algú és estat reprovat, se ha de

72 libre (dese) del seu] libre (ratllat ?) del seu A] seu llibre B 77 causa] afegeix que
79 publicas] afegeix de 82 tarragona] afegeix se 94 aprovat] provat
72 libre (dese) del seu] libre (ratllat ?) del seu A] seu llibre B: Restituïm d’acord
amb la font de Viladamor en aquest passatge, Ponç d’Icard, un cop comprovada amb
Margarit. Els dubtes en la citació han de venir de la lectura de Ponç d’Icard, que no
especifica el capítol del Paralipomenon al qual fa referència (1981: p. 193: «y assí dize
el obispo de Gerona en el libro X, a la fin»); per lògica, Viladamor devia deixar en
blanc no el número del llibre del gironí, que Ponç d’Icard li proporcionava, sinó el del
capítol, que és el que no transmet el Libro de las grandezas.
(87 Mor. f. 204-204v)

[72, 92 Paral. ll. X, «Probatio...»; ib. ll. X, «De adventu...»]

72-73 dit bisbe — Hispaniae: Les incidències del passatge relatades més amunt són la
causa probable de l’error en la citació de Margarit: on es parla del darrer capítol del
llibre X hi hauria de dir a la fi del llibre X. Els fragments que usa Ponç d’Icard de
l’obra del gironí són els capítols últim i, en menor grau, penúltim de l’esmentat llibre
(cap. «Probatio quod hoc Edictum ab Evangelista Luca nominatum decretum sit
Taraconae et de differentiis annorum Edicti et Christi nativitatis» i «De adventu Augusti
Caesaris in Hispaniam», respectivament).
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crèurer que u scrigué ab molt gran fonament, certitut y veritat,
y que no haguera gozat afirmar que en los Annals antichs de
Roma se trobàs «datum Tarraconae» si no u haguera vist o
no·n tinguera verdadera relació, quant més que és cosa certa
que, si no fóra axí, en tants auctors que de lashoras ensà han
scrit, y particularment italians, de las cosas y grandezas de
Roma, ho haurían contradit y atribuït a Roma o a la ciutat
o lloch ahont haurían trobat éser stat fet. Per la qual rahó, y
per moltas altras que·n podria donar, tinch per més cert lo que
scriu dit bisbe de Gerona y los demés que·l seguexen que lo
de Ambrosio de Morales, per ser las rahons que dóna fundadas
per conjecturas y per ell a solas inventadas, y, en la més principal en què·s funda, de que Cèsar August no stava en Tarragona
al temps de l’edicte, ya dit bisbe de Gerona la confessa, y dóna la rahó com, no obstant no y stigués, lo féu publicar ab la data
de Tarragona; per lo que no puch crèurer no aparega mal als
lectors desapassionats, de qualsevol nació que sían, de que en
una cosa tant aprovada en totas las tronas y scholas, no sols
de Espanya però de las altras nations, que ell la haja volguda
reprovar ab conjecturas tant poch fundadas y llevar a Cathalunya
una cosa tant cèlebre y sonada, la qual, com a cathalà, no puch
dexar de sentir y dir que, si fóra scrit de qualsevol ciutat, terra
o lloch de Castella, que ell ho haguera sforçat, y que per ser
llaor sola de nostra Cathaluña la ha volguda posar en dubte.
Lo que sper no serà part per haver de ofuscar // lo que en totes
parts està tant admès.
Des de dit any vint-y-tres fins al darrer ans de la nativitat de
nostre Señor no scriuen los historiadors cosa alguna de España,
més de que los biscaÿns se tornaren a rebel·lar y foren
subjectats, y que en l’any tretse ans de la nativitat de nostre
Señor hi hagué altres moviments de poca inportàntia. En lo

104 seguexen] segueixent 108 al] el; la] lo 110 tarragona] afegeix ratllat al temps 111
de que] a be que 119 per] per a; haver] afegeix ratllat ho A; [109v] [81v]; totes B] tots
A 121 any] canvi de mà
(105 Mor f. 204-204v) [104, 108 Paral. ll. X, «Probatio...»; ib. ll. X, «De adventu...»]
124 Mor. ll. VIII, cap. LIX 124-147 Mor. ll. VIII, cap. LX

121-

104 y los demés que·l seguexen: En aquest cas Viladamor es refereix a Lluís Ponç d’Icard,
una de les seves fonts en aquest capítol.
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qual any tretze, scriu Plini una cosa notable y molt donosa de
las illas de Mallorcha y Menorcha, dient que multiplicaren tant
en aquellas illas los conills que·ls destruýan tota la terra,
menjant-se tots los sembrats y arbres y arruhinant tots los
camps ab sas covas, de manera que la terra no era de profit,
y que arribà a tant aquesta fatiga que enviaren enbaxadors a
Cèsar August demanant-li ayuda y remey per aquest dany que
causava fam en la terra, y no scriu què s’i provehí.
També compta Quintilià altra cosa donosa que acontegué als
tarragonins, los quals, a imitasió del que en aquell temps se
usava, dedicar als cèsars altars petits nomenats arulas, haventli’n edificat una y trobat dins aquella una palma, que conforme
a la supertició de aquell temps era tinguda per cosa de gran
felicitat, parexent-los que axí com la palma tostemps era
tinguda per arbre que representava victòria, que per ser nat
en altar parexia victòria eterna del cel, molt alegres, ab gran
diligèntia enviaren sos enbaxadors a dit Cèsar August. Y que
havent-li feta la enbaxada, los respongué que bé·s mostrava
quant pocas voltas fèyan foch en dit altar, perquè, si hi
sacrificàran a menut, lo foch haguera estorbat que no y
nasquera cosa alguna. Lo que scriu dit Quintilià que·ls ho digué
per donayre.

132-133 que causava — terra] omet 136 arulas] aralas 137 edificat] edificada 138 la]
afegeix sua 139 felicitat] fertilitat 141 en] afegeix lo 142 diligentia] afegeix ratllat
ho A
136 arulas] aralas: La lliçó de B (Pujades; i també a la Corònica, 1609: f. 145) sembla
que vol ser una catalanització d’A (tot i que no la trobem documentada al DCVB ni
al DECLC). Mantenim A perquè és així com apareix a Morales (1574: f. 207): «ya tenía
Augusto muchas arulas o altares pequeños»; «arula» és, en castellà, el diminutiu d’«ara».
[126 Pl. NH VIII,217

134, 146 Quint. Inst. VI III,77]

126, 134 donosa: El DCVB (IV, 568) documenta el mot al Curial i el presenta com a
«derivat de donar, però probablement pres del cast. donoso»; aquí podria ser això darrer,
especialment si tenim en compte Morales que, tot i no usar-lo en la primera ocasió
en què l’empra Viladamor, sí que ho fa en la segona (Morales 1574: 207).
136-137 havent-li’n edificat una: És a dir: havent edificat una ara petita en honor de
Cèsar August.
147 donayre: És castellanisme, documentat d’antic en català (DCVB IV, 555), per «donari»
(cf. Morales 1574: f. 207v).
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LO QUE SUCCEHÍ EN CATHALUÑA Y EN LO RESTANT DE ESPAÑA EN
LOS IMPERIS DE CÈSAR // AUGUST Y DE TIBERI, DES DEL PRIMER
ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR FINS EN LO ANY XXXVIII.

10

Començant a entrar en lo primer any de nostra salvatió y de
dos mil cent sexanta-y-sis de la població de Espanya, si bé los
historiadors de aquestos temps no tingueren cuydado de las
cosas de España per la molta pacificatió en què stava y, per
dita causa, és molt poch o casi no res lo que de las cosas de
España se pot comptar, totavia en aquest principi hi ha prou
que dir en lo tocant a la religió christiana. La qual, entrà en
España ab solemne principi y·s fundà ab molt gran multitut
de màrtirs que regaren ab sa sanch tots sos camps, per a que,
la fe de Jesuchrist senbrada en ella, cresqués y·s frutificàs ab
mayor puxança, dexant a sa terra aquesta glòria, que puga
y dega dar infinitas gràtias a nostre Señor, tant quant totas y

3 [110r] [82r] 5 en] omet; salvatio] afegeix al marge any primer de la nativitat de nostre
señor A 8 y] omet 13 martirs B] martiris A; sa] omet 14 ys] y
13 martirs B] martiris A: B, que hauria pogut corregir per conjectura, és el que fa
sentit: els màrtirs regaren amb la seva sang la terra i deixaren aquesta glòria al país.
D’altra banda, la lliçó editada és la que va d’acord amb Morales (1574: f. 217).
5-18 Mor. ll. IX, cap. I
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més que altras províncias del món, per haver-la feta tant
aventatjada en aquesta part tant excel·lent y celestial.
Visqué dit Cèsar August fins en l’any quinse aprés de la nativitat
de nostre Señor, al qual, morint en Nàpols sens fills, succehí
Tibèrio Cèsar, fillastre seu, fill de sa muller Lívia que l’havia
hagut de altre marit, que havia stat en Espanya essent jove
en las guerras de Biscaya. Al qual, en lo principi de son imperi,
en una necessitat que son exèrcit se trobà en Flanders, essent
capità general d’ell Germànico Cèsar, Espanya li féu gran socors
ab armes, diners y cavalls, a bé que scriuen no volgué pèndrer
los dinés.
En l’any setsa de la nativitat de nostre Señor, scriu Cornèlio
Tàcito que los cathalans enviaren ab solemne enbaxada a
l’emperador Tibèrio a demanar-li licèntia per a edificar un
temple a honrra del emperador Cèsar August, son padrastre,
en la ciutat de Tarragona. Y que havent-los-la concedida fonc
causa que moltas altras províncias, // mogudas ab lo dit
exemple, enviasen a demanar-li la matexa licèntia en l’any vinty-sis de la nativitat de nostre Señor.
Scriu lo matex Cornèlio Tàcito que los españols de la citerior
España, vehent que Lúsio Pison, son pretor, fatigava la terra
ab nous tributs y en cobrar-los més rigurosament del que podían sufrir, anant dit pretor molt descuydat per la terra dels
termestins, que era prop del riu de Duero, que vuy se nomena
Castella la Vella, un pagès a cavall li hisqué de inprovís y li
pegà un colp del qual morí encontinent; y que ab molta prestesa
se posà a fugir y, ab la lleugeresa de son cavall, se alluñà molt
dels qui·l seguían, y·s meté per uns boschs molt spesos sens
que·l puguessen alcançar ni manco vèurer ahont se era amagat.
Y com per entrar en los boschs hagués tingut de descavalcar

19 en] a 20 señor] afegeix al marge any 15 de la nativitat de nostre señor A; sens
fills] omet 22 que havia] corregint aquest emperador tiberi A 28 setsa] corregint tretze
A 30 per a] per 32 haventlosla] haventlals 33 [110v] [83v] 34 enviasen] corregint
enviaren A] enviaren B 35 señor] afegeix al marge any 26 de la nativitat de nostre
señor A 37 son] omet 38 cobrarlos] cobrarlo
19-65 Mor. ll. IX, cap. II

[29 Tac. Ann. I,78

36 Tac. Ann. IV,45]
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del cavall y dexar-lo, havent-lo trobat los qui·l seguían y
aportant-lo per los llochs vehins, demanant de qui era, tanta
diligèntia hi usaren que u vingueren a saber; lo qual, pensant
no·s sabria, ab dissimulatió se n’era tornat a sa casa, ahont
lo prengueren. Y atormentant-lo molt àsperament per a que
declaràs qui éran los altres qui havían sabut en lo fet, los digué
que en va ho demanaven y, per a que entenguessen com seria
axí, desijava sos companyons vinguessen allí presents a veure’l
tormentar, puix podían estar segurs que ninguna força de dolor
hauria tant gran que li tragués una paraula del fet. Y axí pasà
tot un dia en cruelíssims torments, vencent-los tots ab sa bona
constàntia. Y tornant-lo al dia següent a la matexa fatiga, ab
tot lo que havia patit, ab gran força y valor se scapà dels qui·l
turmentaven y donà de cap en una rocha, ab tant gran fúria
que se l’obrí tot y morí encontinent, tenint-se per cert que tots
los españols termestins havían sabut en dita mort y donada
la executió d’ella a dit pagès a solas, lo qual, ab son sfors y
constàntia, amostrà molt bé la bona electió havían feta d’ell
per a un fet tant gran.
També scriuen com en l’any trenta-y-tres de la nativitat de
nostre // Señor, en temps de dit emperador, florint molt en
Roma Tito Lívio y la fama de sa gran eloqüèntia en scríurer
la història, se estengué de tal manera per lo món que alguns
españols, moguts de admiratió de son ingeni, anaren a Roma
sols per vèurer-lo.
Los temps de aquest emperador foren felisíssims y benaventurats,
y de mayor ventura y bona ditxa per a tot lo món que ninguns
dels pasats ni sdevenidors, considerant en ells com nostre
redemptor Jesuchrist vivia y·ns predicà, ensenyà y redimí ab
sa mort preciosa l’any següent, de trenta-y-quatre de son
naximent, havent ya complits los trenta-y-tres anys de sa edat
y pasats tres mesos y dos dias de l’any trenta-y-quatre, encloent

48 vehins] circumvehins 50 nos sabria] no u sabrian 52 qui havian] que y
havian 53 seria] hera 57 bona] omet 61 sel] se li; tenintse] tenint 65 per a]
per 67 [111r] [84r]; señor] afegeix al marge any 33 de la nativitat de nostre señor A 78
pasats] pasat
66-90 Mor. ll. IX, cap. IIII
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lo dia de sa nativitat y de sa mort —essent cònsuls en Roma
Sèrvio Suplicio Galba y Lúcio Cornèlio Scila, en lo divuytèn
any de l’imperi de Tiberi Cèsar. Morí nostre Déu y Senyor
en divendres, als vint-y-cinch de mars, lo matex dia en què éran
pasats trenta-y-quatre anys en què fonc anunciat y concebut
en las entranyes sacratíssimes de la sagrada verge Maria, nostra
senyora. Y ser aquest lo vertader dia de la passió de nostre
Señor, demés que u scriuen molts dels sants doctors antichs,
axí com ho refereix Pedro Mexía en sa chrònica, prova-u també
ab gran subtilesa y claredat fra Onufrio Panvinio en sos Faustos,
arribant en aquest any sens que puga restar algun dubte a qui
christianament ho sentirà.
Lo dit emperador Tiberi morí en l’any trenta-vuyt de la nativitat de nostre Señor y de dos mil dos-cents quatra de la població
de España.

80 scila] sicla 81 tiberi] tiberio 86 sants B] sanct A 91 trenta] afegeix y 92 señor]
afegeix al marge any 38 de la nativitat de nostre señor A; quatra] corregint ? A
[87 Mexia f. 170v-173v 88 Panv. Fasti p. 44]

91-93 Mor. ll. IX, cap. VI
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LO QUE MÉS SUCCEHÍ EN ESPAÑA DES DEL TEMPS DE L’EMPERADOR
CALÍGULA FINS AL DE L’EMPERADOR OTON.

10

A dit emperador Tiberi succehí lo emperador Calígula, home //
cruel, en temps del qual vingué en España lo apòstol sanct Jaume
a predicar la fe de Jesuchrist. Y no havent cumplit quatre anys
de son imperi, lo matà Càsio Chèrea, capità de sa guarda.
Succehí a dit emperador Calígula Claudi, fillastre de Cèsar August, en l’any quaranta-y-dos, lo qual morí en l’any cinquantay-cinch.
A dit emperador Claudi succehí Claudi Neron, son fill, lo qual
en vida de son pare havia tingut a Sèneca espanyol per mestre.
Y fonc lo primer emperador qui començà a martiritzar los
christians, y axí, se li atribuex a ell la primera persecutió
de la Iglésia, que fonc en lo dezè any de son inperi y en lo de
xexanta-y-cinch de la nativitat de nostre Redemptor y de dos
mil dos-cents y noranta-y-tres anys de la població de Espanya.

4 [111v] [84v] 7 cherea] afegeix ratllat a dit emperador que era A 10 cinch] afegeix
al marge any 55 de la nativitat de nostre señor A 16 redemptor] senyor
4-9 Mor. ll. IX, cap. VI

9-12 Mor. ll. IX, cap. IX

13-17 Mor. ll. IX, cap. XIII

12 Sèneca espanyol: Morales (1574: f. 245-255v) dedica un bon nombre de pàgines, que
Viladamor no recull, a parlar de l’esmentat personatge.
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Y a causa de las moltas crueltats y tiranías que feya, fonc elegit
per lo exèrcit Suplísio Galba governador en la España citerior,
lo qual encontinent manà parar tots los plets, puix véu que
per leshores no podia tenir més audièntia. Y començà a ordenar
totas las cosas de la pau y de la guerra ab molt cuydado, prenent
en totas cosas lo consell dels españols, honrrant-los molt y
donant-los dels principals càrrechs que provehia. Formà també
una legió tota de soldats espanyols y trià alguns dels senyors
y gent principal de España que en edat y saviesa eren senyalats,
per a consultar ab ells las cosas de gran inportàntia, com se
feya en Roma ab los senadors, triant-ne també dels més jóvens
del segon stament dels cavallers una gran companya, nomenantlos dels cridats y manant-los tinguessen càrrech de la guarda
de sa persona y asistissen sempre y vellassen en sa cambra, de
la manera que los soldats romans pretorians ho solían fer;
y encara que servían a peu los dexà lo anell de or y lo cavall,
que era la insígnia de son stat. En la qual occasió trobant-se
en España un cavaller principal romà que·s deya // Sílvio Othon,
se pasà aquí matex a la sua part, y, per mostrar ab quanta
affectió ho feya, foné tot l’or y argent que tenia hi·n féu moneda
y la repartí ab los criats y privats de dit Galba; y per lo que
vehé que Tito Júnio, son llegat, era lo seu mayor privat, de
tal manera se donà a grangear-lo que, tantost aprés de dit Tito
Júnio, tingué lo primer lloch ab ell, y ab lo poble grandíssima
reputació, per lo que tractava los negocis de tots los pobres
sens interès ningú, lo que no feya dit Tito Júnio. També scriuen
de dit Galba que, havent enviat lletres y provisions per totas
las regions de España manant-los se alçassen contra lo
emperador Neró y cada hu com pogués ajudàs a la república
en la necessitat tant gran que tenia (de vèurer’s deslliure de
tant malvada tirannia), vehent que molts ho recusaren y·s detingueren en obeyr-lo, usà ab ells de molta crueltat y avarítia,
posant-los molts grans tributs y enderrocant ad algunas ciutats
las murallas, manant també matar als qui tenían los càrrechs

19 citerior] afegeix ratllat en A 20 lo qual] afegeix ratllat emperador A 32 solian
fer] tenian acostumat 35 [112r] [85r] 37 fone] corregint fonc A; lor y] lo or y lo; hin]
y 42 po-bres] corregint pobles A 43 no] interl. 48 tirannia] canvi de mà 50 ad]
corregint ab A] en B
18-21 Mor. ll. IX, cap. XVII

21-97 Mor. ll. IX, cap. XVIII
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públichs d’ellas juntament ab sas mullers y fills. Y perquè los
de Tarragona, desijant congrasiar-se ab ell, li oferiren una
corona de or que tenían en un temple antich de Júpiter dientli pesava quinse lliures, havent-la feta fòndrer y trobant faltaven
en lo pes tres onzas, manà que los tarragonins las hi pagassen.
Lo emperador Neró, com entengué en Roma que Galba se era
alçat contra ell, encara que u sentí molt ho volgué pasar per
donayre, dient que li venían bé per a sas necessitats las riquezas
de Galba. Al qual havent-li confiscat tot lo que en Roma tenia,
ho féu vèndrer aquí matex. Lo que com Galba ho entengué,
per braveza de guerra també féu vèndrer lo que Neró en España
tenia, y ajusta-y Plutarcho que trobava més compradors Galba
en España que Neró en Roma.
Y encara que a dit Galba succehien tots sos designes tant
pròsperament que parexia que se li confirmava en tot lo imperi,
totavia en un instant se li mudaren de tal manera que l’aportaren en occasió de grans perills hi·l posaren en molt trist y
angustiat. Esent la primera que, anant a visitar // son exèrcit
y estant ya prop del real, un gran squadró dels soldats de cavall
arrepentits de haver romput lo jurament de fidelitat que ans
havían prestat a l’emperador Neró lo volgueren dexar y partirse d’ell, ab tant gran obstinasió que ab molta difficultat los
pogué detenir.
No molt aprés un libert de Neró, entenent la voluntat que tenia
de que Galba fos mort, procurant-ho, envià a dit Galba en
present uns sclaus ben instruÿts en la traÿció que havían de
fer. Als quals aparexent-los que·ls pasava la occasió, determinaren
matar-lo en un stret que havia de pasar per anar als banys.
Y foren-ne exits ab sa intentió sinó que, acars, al temps que
s’animaven entre si dient que no dexassen pasar aquella occa-

63 que B] que que A

69 [112v] [85v]

79 havia] havian

[63 Plut. Galb. V 4-5]
68-69 hi·l posaren en molt trist y angustiat: «hi·l posaren en molt trist y angustiat designe»
(cf. 65).
69 la primera: Si fa referència als designes (65), com no pot ser d’una altra manera,
hauria de dir «el primer»; la raó de l’equívoc prové, un cop més, de Morales (1574:
f. 269v), que aquí parla de «la primera adversidad».
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sió, los oÿren y, tenint-ne mala sospita, los prengueren y ab
torments confessaren la veritat.
Vingué-li també aprés avís com Júlio Víndiçe, molt gran amich
seu que stava en França per governador, era estat vençut y com
de sas mans se era mort; ab la qual nova desmayà en tanta
manera que, ple de confusió y fatiga, com si ya tots lo haguessen
desamparat, faltà poch que no·s donàs ell matex la mort, y per
ço se retirà ab alguns de sos amichs en Clunia, que està prop
de ahont vuy està la ciutat de la Corunya en Galízia, ahont
en totas sas paraulas, occupations y cuydados, mostrava més
arrepentiment de haver-se mogut y més desitx de sa antiga
quietut que prosecutió de pretèndrer ab constàntia lo mando
y senyoria. Y per lo que en Roma los soldats per una part y
lo senat per altra se havían alçat contra Neró y tots volían a
Galba per señor, confirmant lo que en España se havia
començat, forsaren a Neró a matar-se a deu de juny de l’any
xexanta-y-nou. La qual nova aportant-la a dit Galba en Clunia
un son libert, encareix Suetònio Tranquillo ab tantas particularitats lo pler y regosijo que·n tingué que, scriu, no correspongueren ab la gravedat qual en tanta magestat y en tanta
vellesa li convenia tenir. Y que axí, nomenant-se aquí matex
august // emperador, se partí en Roma, dexant lo govern a
Elvírio Ruffo. Y que se n’aportà ab si la llegió española per
la molta confiança que d’ella tenia. Del qual emperador Galba
no se’n pot dir més, per lo que, tantost com fonc en Roma,
lo mataren, no havent tingut lo imperi més de set mesos y
alguns pochs dies més, que fonc a tretze de febrer de l’any
setanta de la nativitat de nostre Señor y de dos mil dos-cents
y trenta-sis de la poblatió de España.

88-89 y per ço] interl. A 89-90 prop de] prop 90 en galizia] omet 92-93 desitx
(…) quietut] corregint desitxs (…) quietuts A 103 [113r] [86r]; en] per a 109 señor]
afegeix al marge any 70 de la nativitat de nostre señor A; dos cents] corregint tres cents
A 110 trenta] afegeix y; sis] interl. A; españa] canvi de mà
97-110 Mor. ll. IX, cap. XX

[99 Suet. Galb. 22]

84 Júlio Víndiçe: A Gaius Júli Víndex Morales (1574: f. 267) ja s’hi havia referit com
un dels primers a animar Galba a alçar-se contra Neró i a rebel·lar-se, ell, contra
l’emperador a França. Sense conèixer els antecedents que proporciona Morales la
informació que transmet el barceloní queda, de nou, incompleta.
104 Elvírio Ruffo: Hauria de dir Cluvius Rufus, que és el que diu Morales (1574: f. 270v)
i la font d’aquest en el passatge que Viladamor aprofita, Tàcit (Hist. I,8).
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CAPÍTOL LVII
LOS EMPERADORS QUE FOREN SENYORS DE ESPAÑA, DES DE
L’EMPERADOR OTÓ FINS A LA MORT DE L’EMPERADOR TRAJÀ, Y LO
QUE EN TEMPS DE CADA HU D’ELLS SUCCEHÍ EN CATHALUÑA Y EN
LO RESTANT DE ESPAÑA.

10

A l’emperador Galba succehí Otó Sílvio, que tant en España
affectionadament lo havia seguit. Lo qual per no haver tingut
més de tres mesos lo imperi, no scriuhen los historiadors
hagués provehit res en España.
A dit emperador Othó succehí Àulo Vitèl·lio, alçant-se ab lo
imperi, al qual afavorí molt España. Y per lo que en aquest
temps anava molt turbat y confús tot lo imperi romà ab fer
emperadors y desfer-los aquí matex, per dita causa no pot anar
la història en aquestos temps distincta y proseguida, haventhi hagut en un any tres emperadors.
Mort lo emperador Àulo Vitèl·lio, en lo desenbre de aquest
matex any de setanta restà per emperador Flàvio Vespasià, que
s’era alçat contra d’ell, en temps del qual apar que la república
romana tingué algun repòs. En dit temps scriu Plini se

5 espanya] canvi de mà
6-11 Mor. ll. IX, cap. XXI

11-42 Mor. ll. IX, cap. XXII

[19 Pl. NH

XV,91]

CAPíTOL LVII
20

30

40

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

495

aportaren en España las primeras plantas dels arbres avets,
que·s dèyan en aquell // temps alfòçigos y en latí pistavios.
Aportà’ls un cavaller romà nomenat Flàvio Pompeyo, companyó de l’emperador Vitèl·lio, dels quals arbres las montañas
Perineas stan plenas y d’ells se trau la molt stimada trementina
de vet.
També scriu lo matex Plini que dit emperador Vespasià féu
una notable mercè a tota España, que fonc que·ls concedí
gozassen tots los pobladors d’ella de las honrras y privilegis
que gozàvan los pobles latins habitants de Roma, y féu-los
dita mercè, segons lo matex Plini scriu, per lo que la república
romana navegava ab tantas cruels tempestats que li aparexia
no podia alcançar son imperi ab quietut y sosego si no era
fent semblants liberalitats per a guanyar los ànimos dels
españols —a bé que dita mercè no·s troba se’ls guardàs, com
se veurà en lo capítol segon aprés de aquest.
També en temps de dit emperador Vespasià scrigué Plini lo
Major la sua excel·lent obra De natural història, lo qual stigué
en España ab càrrech de thresorer de l’emperador. Y per haver
residit en España ab càrrech tant principal y ser stat tant
diligent y desitjós de entèndrer las cosas en particular, és just
se li haja de donar molt crèdit en las cosas que de España

21 [113v] [86v] 25 vet] avet 26 dit] lo matex
25 vet] avet: Tot i que les dues lectures fan sentit (llegim vet com a «veta»), mantenim
la d’A per ser la més acostada a la font de Viladamor, Morales.
[26 Pl. NH

III,30]

21 alfòçigos — pistavios: L’«alfóncigo» castellà (amb grafia antiga «alfócigo») és, en català,
l’arbre anomenat «festuc» (o «pistatxer»); Viladamor potser no coneixia la traducció
i es limità a copiar el mot que transmet Morales (1574: f. 273). Sembla que també és
fruit d’un error la lectura pistavios, que deu provenir d’una lectio facilior: el
desconeixement del llatí «pistacium» porta l’autor (o el copista) a trivialitzar la lliçó
i contamina el mot amb «abies» (cf. 20, arbres avets); l’error, que trobem als dos
manuscrits de la crònica de Viladamor, no prové de Morales, que diu «pistacios» (ni,
evidentment, de Plini, NH XV,91).
22 Flàvio Pompeyo: És a dir, Flac Pompeu, que és el que reporta Plini (NH XV,91) i,
seguint-lo, Morales (1574: f. 273); l’error deu provenir d’una confusió gràfica d’«cc» per
«vi».
35 segon: És a dir, «següent».
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refereix. Lo qual, en diversos llochs de sa obra, posa algunas
medicinas notables que en sos temps y poch ans se inventaren y s’usaren en España. Y fonc la primera y més senyalada
trobar-se medicina per la mordedura de un gos rabiós que fins
aleshores se tenia per incurable, la qual inventió scriu fonc
per un cars strany: que tenint guerra lo exèrcit romà ab los
cathalans açetans, una mare de hu dels soldats que anava en
aquexa guerra, esent exida al camp fora de Roma, se alegrà
molt en vèurer una mata de […] que staven florits, la qual,
en la nit següent stant en lo llit, somià que li dèyan prengués la rel de aquella planta y la enviàs a son fill per a que,
picada, se la begués; per lo que, tement que son fill no stigués malalt, li scrigué aquí matex, demanant-li // molt encharidament que obeýs als déus y begués de aquella rael; la qual
lletra rebé dit son fill al temps que·s stava ya casi morint de
mordedura de un gos rabiós, per lo que, en havent-la llegida,
picà la rael y begué lo such d’ella, restant sa encontinent; ab
lo qual remey aprés ne sanaren molts d’altres. Y també proseguex dit Plini dient que, en la província citerior de España,
en una heretat de un hoste seu, li mostraren un cert gènero

43 sos] son 49 aquexa] aquella 50 (…)] espai en blanc expuntuat A B 54 [114r]
[87r] 56 ques] que 57 rabios] afegeix ratllat y A; haventla] havent (interl. la) 59
apres ne sanaren] sanaren apres
50 (…)] espai en blanc expuntuat A B: Viladamor tenia davant el mot castellà,
«escaramujos», que li reporta Morales (1574: f. 274), però sembla evident que no coneixia
l’equivalent català, «gavarrera» —si l’hagués sabut l’hauria escrit—; possiblement degué
deixar per més endavant la tasca de trobar-lo.
42-73 Mor. ll. IX, cap. XXIII

[60 Pl. NH

XXV,17-18]

48 açetans: Plini diu «lacetans» (NH XXV,17-18), com també Morales, que el segueix
(1574: f. 274). De les dues possibilitats apuntades pels historiadors Morales i Viladamor,
Pujades se’n fa ressò a la seva crònica, tot i atribuint, a més, a Plini, una lectura que
no és la pertinent («Y si, com referex Ambrosio de Morales, agués dit Plini que assò
succehí en Lacetània, indici y camí aportava per a dir que aquesta nostra terra avia
aguda part de aquestes guerres que Vespasià tingué en Espanya. Però jo he mirat lo
matex lloch de Plini que Morales allega per confirmació del que diu, y no he trobat
que succehís ab soldat que estigués en la Lacetània sinó en Lusitània; podria ser error
de la una o de la altra impressió. Lo nostre Viladamor diu que succehí en Accetània,
que també seria en Cathalunya. Si fonch en Lacetània o Accetània anirà ja per escrit,
si fonch en Lusitània no·ns ho aurem apropriat, puix ho dexam de aquesta manera adverit
ab salvetat»; 1609: f. 161v).
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de la erba tragòntia, que era molt gran remey contra la mordedura de la bívora y altras serps.
També scriu que Sexto Pompeyo, home molt rich en la citerior
España, tenint puagra y stant un dia mirant sos graners de
blat que·ls traspolaven, li acudí gran dolor de son mal de puagra
y, stant-se congoxant, se agenollà sobre lo mont de blat, dins
lo qual se cubriren las camas y los peus, ab lo qual baho tantost
se li mitigà la dolor, de manera que, aprés, quan li tornava,
usava lo matex remey. De aquest matex Sexto Pompeyo scriu
lo dit Plini que, per al remey de certa malaltia que tenia en
la gargamella, aportava lligat al coll una rael de verdolaga, y
que ab axò a solas guarí.
Durà lo imperi de Vespasià nou anys, y morí en l’any setantay-nou de la nativitat de nostre Señor.
A dit emperador Vespasià succehí son fill Tito Vespasià, de
temps del qual ni del temps de Domicià, son germà, que li
succehí, no y ha scritas cosas algunas de España. Los quals
dos germans tingueren entre si lo imperi fins a l’any norantay-set de la nativitat de nostre Señor, esent procònsul en la
província Citerior Públio Romúlio, com appar per un testament
que·s troba scrit en una gran pedra, en lo lloch que antigament
se nomenava lo castell de Octavià y ara·s diu Sant Culgat; y
lo que lo testament diu en llatí és:
EGO·Q·VALERIVS·CASTRITIVS·Q·
F·HODIE·TERTIO·IDVS·AVG·DECE
DENS·CONSTITVO·Q·VALERIVM·F· //
MEVM·EX·ASSE·HAEREDEM·DVM

65 mirant] interl. 67 stantse — agenolla] congoxantse agenollas 71 malaltia]
maltia 74-75 dura — señor] omet B] afegeix al marge any 70 de la nativitat de nostre
señor A 76 de] del 77 germa] corregint jerma A 79 germans] corregint jermans
A 87 [114v] [87v]
[71 Pl. NH

XXII,120; íd. XX,215]

74-107 Mor. ll. IX, cap. XXV

62 erba tragòntia: Del llatí «tragonis», mena de llentiscle.
63 Sexto Pompeyo: Llegim Sixt Pomponi, com a Plini (NH XXII,110).
68 baho: Del castellà «vaho», és a dir, «baf».
85-97 Per a la inscripció veg. CIL II 411; Gimeno 1997, núm. 54.
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MODO
PRO·P·VALERIA·FILIA·
MIHI·CHARISSIMA·EXIMATVR·SI·LE
GITIMAM·E·P·FABIANO·CONIVGE·
SOBOLEM·HABEBIT·ET
PRO·
PRIMA·TVRRE·TEMPLI·AESCVLA
PII·DEI·QVOD·IN·VRBE·BARCINONAE·
EST·RESTAVRANDA·ACTVM·P·ROMV
LIO·CIT·HISPA·PRO·COS·ET·DOMITIA
NO·VESPASIANI·F·ORBI·IMPERANTE·
Que traduhit en nostra llengua diu: «Yo, Quinto Valèrio, fill
de Quincto, vuy que·s compta onse de agost, partint de ma casa
o volent-me morir, fas mon testament y deix per hereu en tots
mos béns a Quinto Valèrio, mon fill, ab tal que se’n trague
la tercera part per a Públia Valèria, ma filla, de mi molt amada,
si tindrà legítima descendèntia de Públio Fabiano son marit.
Ítem, que se’n trague la quarta part per a reparar la torre principal del temple d’Esculàpio que està en la ciutat de Barcelona.
Otorga’s aquest testament esent procònsul en la Citerior Públio Romúlio, y esent senyor del món lo emperador Domicià.»
També en temps de dit emperador stava en Roma lo poeta
Marsial, natural de la ciutat de Bíblis, que ara·s diu Calatayut,
en Aragó, y també Fàbio Quintilià, natural de Chalaorra, mestre
dels fills de l’emperador.
Per mort de l’emperador Domicià succehí en lo imperi Úlpio
Trajà, español, natural de la ciutat de Itàlica, que stava fundada

99 agost] canvi de mà
en roma

100 volentme] volent

108-111 Mor. ll. IX, cap. XXVII

108 emperador] afegeix ratllat estava

112-118 Mor. ll. IX, cap. XXVIII

112-114 Per mort — fill: A la mort de Domicià el succeí Nerva i, després d’aquest, Trajà,
que Domicià havia pres per fill; això és el que hauria de dir Viladamor, com Morales
(1574: f. 289), però els fets són poc transcendents per al seu discurs i no els recull.
No serà l’única vegada que Viladamor ometi una informació d’aquestes característiques,
ho veurem també infra, cap. LXIIII, 49-52.
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prop de Sivilla, al qual dit emperador Domicià havia pres per
fill. De las virtuts del qual emperador Trajà y de sos fets, y
dels sumptiosíssims edificis que·s troben en España de son
temps, ne estan tots los libres plens, dels quals no·n fas mentió
alguna per // ésser stats fets fóra de Cathaluña. Dit emperador Trajà
morí en l’any cent-y-setze de la nativitat de nostre Señor
y de dos mil dos-cents vuytanta-y-dos de la poblasió de España,
aprés de haver imperat poch més de divuyt anys.

116 sumptiosissims] sumptuosos 117 non] no 118 [115r] [88r]; fets B] fets fets
A 119 señor] afegeix al marge any 116 de la nativitat de nostre señor A 118 cathaluña] españa A B
120 y dos] dos
118 cathaluña] españa A B: Corregim segons el sentit el que sembla un error de còpia
(cf. 116, España).
118-121 Mor. ll. IX, cap. XXIX
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CAPÍTOL LVIII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE SANT PERE FINS A LA DE PAPA ANACLETO, QUE
MORÍ EN LO ANY CXI DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR, AB
RELACIÓ PARTICULAR DEL QUE CADA HU EN SON TEMPS PROVEHÍ
SOBRE LA RELIGIÓ CHRISTIANA.

10

Lo que m’ha mogut a scríurer las vidas dels papas, per tenirho llargament deduhit en la mia lletra dedicatòria, no u reiteraré. Sols diré que l’orde tindré en la prosecutió de ditas vidas
serà que las començaré a continuar en lo present capítol, des
de la mort de sant Pere fins en lo temps que morí lo emperador Trajà, que és lo darrer de qui, en lo precedent capítol, he
feta mentió. Y aprés, tornant a proseguir la història de dits
emperadors y, consecutivament, la dels reys gots que·ls succehiren, quant hauré pasats alguns anys de sos imperis y
governs tornaré a fer altre capítol de las vidas dels papas que
fins en aquell temps hi haurà haguts. Y ab lo matex orde,
consecutivament, ho aniré continuant, no sols fins a la fi del
present libre però encara dels altres, donant-me Déu vida.

2 iglesia] corregint republica 8 llargament] canvi de mà
sera] que ordre tindre (…) y sera 12-13 he feta] se fa

9-10 quel ordre tindre (…)
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Y axí, començant al pontificat de l’apòstol sant Pere, primer
papa en la Iglésia romana, scriuen los historiadors que tingué
la chadira en Roma vint-y-quatre anys, tres mesos y dotse
dias, y que fonc martaritzat a vint-y-nou de juny // de l’any
xexanta-y-vuyt de la nativitat de nostre Señor.
Per sa mort, conforme a la voluntat y electió del dit apòstol
y papa sant Pere, devia succehir en son lloch Clement, son
dexeble molt volgut. Però ell fonc tant humil y ben acomedit
que per leshores no volgué acceptar la prelatura, per lo que
fonc posat en ella Lino, hu dels dos bisbes que sant Pere ordenà
de mà sua, natural de Volterra, en Toscana. Alguns historiadors
y ha que, sens fer mentió del pontificat de Lino y Cleto, pòsan
en aquest lloch a Clement, però la més comuna opinió és
aquesta y axí u afirmen molts scriptors, y particularment
Dàmaso en la Història pontifical; y que dit Lino fonc martiritzat
y mort en l’any vuytanta-y-hu de la nativitat de nostre Señor y
soterrat en lo Vaticà junt al cos de son mestre y predecessor
sant Pere. Y molts anys aprés foren sas relíquias trasladadas
a la iglésia de Sant Lorens, en Hòstia, per Gregori, bisbe de
aquella ciutat. Y és dels sancts dels quals en lo cànon de la
misa se fa mentió. Dit papa Lino ordenà que las donas no
puguessen entrar en las iglésias en cabells, per lo que axí ho
tenia manat sant Pere.

20 pere] afegeix al marge vida y martiri de sant pere papa primer A 23 [115v] [88v] 29
lino] afegeix al marge vida y martiri de papa lino 2 A 40 papa] omet 41 en] a; las
iglesias] la iglesia
20-24 Mor. ll. IX, cap. XIX
1P 3,3]

25-70 Ill. ll. I, cap. IV

[34 Lib. Pont. 1-4 (espec. 2)

42

27 acomedit: O sigui, «comedit» (DCVB III, 316).
29-30 hu — Toscana: Viladamor dóna per fet que el lector sap que sant Pere havia ordenat
Cletus i Linus com a bisbes de pròpia mà; probablement no s’adona que mai abans
havia fet referència a aquest fet perquè segueix molt de prop Illescas, que ja n’havia
parlat (veg. Illescas 1573: f. 21).
32-33 però — aquesta: És a dir, que l’opinió majoritària entre els autors és que cal situar
com a papa, després de sant Pere, no Linus ni Cletus sinó Climent I, tal i com fa Illescas
i, seguint-lo, Viladamor. La referència als autors que no tenen en compte els pontificats
de Linus i Cletus i situen com a successor de sant Pere directament Climent ha de
provenir del que afirma Morales (1574: f. 270), que Viladamor ha pres com a font per
relatar el pontificat de sant Pere però del qual es deslligarà a partir d’ara, preferint
les opinions d’Illescas.
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En temps de aquest papa fonc destroÿda y posada per terra
la insigne ciutat de Hierusalem, en càstich y venjança de la
mort injusta que los jueus donaren a nostre señor Jesuchrist.
Y seria llarch de comptar voler posar assí en particular las cosas
senyaladas que en aquella guerra pasaren; bastarà dir que, aprés
que Christo patí, may los jueus tingueren pau entre si ni dexaren
de ser perseguits de sos enemichs (fins a venir a la misèria
ab la qual vuy viuen, despargits per tot lo món ab terrible
cativeri), essent increïble la fam y treballs que en lo siti patiren
y la multitut de las morts y presos, que pasaren entre tots de
un milió y cent y noranta-set mil personas. Y la causa de trobarse tanta gent dins una ciutat, diu Josep lo historiador, fonc
per haver-se // posat lo siti en los matexos dias de la Pasqua,
quant venían de tota Judea y de casi de totas las províncias
del món a la celebratió de la festa y a oferir y manjar lo anyel
pasqual. Lo qual scriu que, pochs dias ans de dita destructió,
lo procònsul Cestiori Floro, volent donar a l’emperador Neró
notícia del número de aquella nació ebrea, comptà los anyells
que·s mataven en una Pasqua y trobà que pasaven de dos-cents
sinquanta-y-sis mil y cinch-cents, per a cada hu dels quals, per
lo manco, se ajustaven a menjar-lo deu y dotse y, a las vegadas,
vint personas. De manera que comptant a deu personas, uns
ab altros, se trobà que, per lo manco, foren los qui celebraren
aquella volta en Hierusalem la festa dos milions y set-centas
mil personas, totas santificadas y netas, sens moltas donas
paridas y molts leprosos y altras gents que no podían sacrificar,
que és cosa admirable y que apenas se pot crèurer si lo auctor
no fos tant digne de fe.
Per mort de papa Lino fonc elet Cleto, condexeble seu y l’altre
dels bisbes ordenats per lo apòstol sant Pere, natural de Roma

45 señor] afegeix deu 53 noranta] afegeix y 55 [116r] [89r]; la] omet 58 pasqual]
afegeix ratllat y A 59 cestiori] cesnon 63 ajustaven] ajuntavan 68 altras gents] altra
gent 69 creurer] scriure 71 fonc elet cleto condexeble seu] fonc cleto (corregint elet)
condexeble seu A] fonc elet son condexeble B
71 fonc elet cleto condexeble seu] fonc cleto (corregint elet) condexeble seu A] fonc
elet son condexeble B: Esmenem d’acord amb la que ens sembla que devia ser la frase
primitiva, tenint en consideració els dos testimonis conservats.
[54 Jos. BJ VI,421 i 423]

71-96 Ill. ll. I, cap. V; cf. Mor. ll. IX, cap. XXVII
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y de noble y antich linatge. En temps del qual compten fonc
la segona persecutió de la Iglésia. Y scriuen alguns historiadors
que ya en son temps hi havia sglésias y·s fèyan peregrinations
y visitations en ellas, lo que s’[a]provà per un cànon que féu,
ab lo qual afirmà ser obra molt meritòria visitar ab gran devoció
la iglésia de Sant Pere de Roma y altres llochs pios, pronunciant
sentèntia de excomunicatió contra los qui, ab fet o ab consell,
inpedirien aquesta santa obra. Distribuhí totas las isglésias dins
Roma en vint-y-sinch parròchias, donant a cada una d’ellas un
capellà sacerdot que la governàs (conforme a com entengué
que sant Pere ho havia ordenat), que foren los qui aprés se
han nomenat cardenals, com en son lloch ho declararé. En
temps de aquest papa comensaren las heretgias, y la primera
fonc en Àsia de hu nomenat Nicolau, // del qui prengueren sos
sequaces lo nom de nicolaïtas (dels quals heretjes ne fa mentió
sant Juan en lo Epocalipsi). També·s mogué altra segona heretgia dels hibionitas, contra los quals lo matex benaventurat
sant Juan scrigué lo Evangeli que vuy ne tenim. Fonc dit papa
Cleto lo primer qui posà en las lletras apostòlichas Salutem
et apostolicam benedictionem, y és dels sancts que en lo cànon
de la misa se fa mentió; tenim-lo en lo número dels sancts
màrtyrs. Durà-li son pontificat dotze anys, un mes y onze dies.
Morí en l’any noranta-y-tres de la nativitat de nostre Señor y
celebra la Iglésia sa mort a vint-y-sis de abril
Aprés que·ls dos bisbes Lino y Cleto hagueren tinguda la cadira
pontifical vingué Clement, dexeble de l’apòstol sant Pere, a
condeçendre als prechs de la Iglésia cathòlica y a acceptar lo

73 compten fonc] corregint foren 76 (a)prova] prova A B 79 fet] fets 80 inpedirien]
impedian; dins] interl. corregint de 83 qui] que 86 [116v] [89v] 89 los] dels;
benaventurat] omet 90 ne tenim] de ell tenim 98 clement] afegeix al marge vida y
martiri de papa clement 4 A
76 (a)prova] prova A B: Tot i que el verb «provar» fa sentit, el que ha de figurar
aquí ha de ser «aprovar», que ha perdut la «a» inicial; el verb «aprovar» és, d’altra
banda, el que també trobem a Illescas (1573: f. 26), la font de Viladamor en aquest
passatge.
[83 Pere cf. Ac 14,22 88 Ap 2,6 i 15] 97-138 Ill. ll. I, cap. VI
94 dotze anys:
Viladamor ha
(que afirmava
93) i seguint,

L’autor s’aparta aquí de la lectura d’Illescas, que diu «dos» (1573: f. 26);
corregit les dates partint de les que li proporcionava el mateix Illescas
que l’antecessor de Cletus havia mort l’any 81 i el mateix Cletus l’any
probablement, Morales (1574: f. 282v).
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pontificat. Lo qual era natural de Roma, de la regió Celio
Montana, ahont vuy és la iglésia de Sant Juan de Letran. Fonc
molt docte, y axí·l posa sant Hierònym entre los scriptors
ecclesiàstichs. En son temps fonc la tercera persecutió de la
Iglésia y, en ella, fonc desterrat en una illa, ahont trobà més
de dos mil catius cristians que, per sentèntia dels emperadors,
staven condempnats a tràurer pedra. Los quals, entre los altres
treballs que patían, era hu molt gran que·ls faltava la aygua
per a bèurer, y si alguna ne tenían era tant lluny que, per a
aportar-ne, hi havían de anar poch manco de dos lleguas. Per
lo que dit sant papa, mogut de pietat de vèurer un treball tant
intollerable, posat en oratió supplicà a nostre Señor humilment
se dolgués de aquella pobre gent. Y acabada la oratió, alçà los
ulls y véu en una rocha un anyell, y donant-li en l’ànimo que
significava algun bon señal, anà allí y véu que, debaix ahont
tenia un peu, rajava una bella font de aygua, ab la qual los
sants màrtyrs se recrearen // y molts dels gentils se convertiren
a la fe de Jesuchrist. Y foren tants que, venint-ho a saber, lo
emperador ne rebé notable pesar y manà aquí matex matar lo
sant papa Clement, al qual los matadors lo llançaren en mar
ab una ànchora de ferro al coll. De allí a pochs dias aparagué
son santíssim cos dintra la mar en una sepultura de marbre,
ahont, per molt temps, cada any en lo dia de la sua mort se
veya dividir-se la mar per spay de una llegua y entraven al
sepulcre los christians, y tantost a l’altre dia se tornava la mar
a son lloch. Y durà dit miracle molts anys, fins que los moros
guanyaren aquella terra y fonc servit nostre Señor que lo cos de
dit benaventurat papa se trasladàs a Roma, ahont vuy està.
Durà-li son pontificat nou anys, dos mesos y deu dies. Morí
en l’any cent-y-dos de la nativitat de nostre Señor y celebra
la Isglésia son martyri a vint-y-tres de noembre. Scrigué dit
papa Clement los cànons dels apòstols y los vuyt libres que·s

101 la iglesia de] omet 103 ecclesiastichs] afegeix expuntuat en son temps A 115
bella] omet 116 [117r] [90r]; se convertiren] afegeix ratllat ? A 128 anys] afegeix
y 131 papa] sant
[102 Jer. Vir. Ill. XV]
104 en ella: És a dir, durant el temps que durà la persecució.
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nomènan Constitutions Apostòlichas; partí los barris de Roma
en vuyt notaris per a que, ab diligèntia, scriguesen los fets dels
màrtyrs; manà que als batejats se’ls donàs lo sant sagrament
de la confirmatió tantost com tinguessen alguna conexensa;
ordenà que la chatredal episcopal se posàs en lloch públich
y principal, y és també hu dels contenguts en lo cànon de la
misa.
Vint-y-un dia aprés del martyri de papa Clement succehí en
la cadira pontifical Anacleto, de nació grech, natural de Athenas. Lo qual ordenà moltas cosas tocants a la honestat y
decèntia dels capellans; y fonc lo primer qui manà que los
ecclesiàstichs no criasen barba ni cabell llarch; instituhí que
en la consegratió de un bisbe s’i trobasen per lo manco altres
tres bisbes, y que los capellans foçen ordenats públicament a
fi que ningú fos admès a tant // alt ofici sens ser conegut per
virtuós y digne d’ell; manà que, acabada la missa, conbregassen
tots los qui·s trobàvan presents, lo qual costum durà en la Iglésia
cathòlica molts anys, aprés se anà desvesant y, en lloch de la
comunió, restà lo pa beneÿt que vuy se dóna a l’ofertori
—y axí, se deu pèndrer ab molta devosió, per lo que ab ell
se significa la pau y unió dels faels christians. També edificà
y ordenà la capella de Sant Pere, y un lloch ahont se soterrassen
los bisbes y papas sos successors. Scrigué algunas sanctíssimas
lletras plenas de doctrina, de las quals en lo decret ne tenim
alguns cànons que parlen en diversas matèrias. Durà-li son
pontificat nou anys, dos mesos y deu dies. Fonch martiritzat
en l’any cent-y-onze de la nativitat de nostre Señor a tretze de
juliol, y en tal dia celebra la Iglésia lo seu martiri.

133 en] interl. corregint ab; per a que] perque 140 anacleto] afegeix al marge vida y
martiri de papa anaclet 5 A 141 tocants] tocant 144 en] per; altres] omet 146
[117v] [90v] 150 al ofertori] a la comunio 152 se] omet
139-159 Ill. ll. I, cap. VII
140 Anacleto: Morales (1574: f. 282) i Illescas sostenen que Cletus (veg. aquest mateix
capítol, 71-96) i Anaclet són dos papes diferents, tradició que ha seguit aquí Viladamor.
Recuperem, però, els mots d’Illescas (1573: f. 27), que s’interroga sobre el particular:
«Hállase en este lugar entre los authores antiguos griegos tanta diversidad que apenas
se puede sacar en limpio la verdad. Eusebio y algunos otros ponen luego, tras Clemente,
el pontificado de Evaristo, otros ponen primero el de Anacleto y otros hazen de Cleto
y de Anacleto uno solo. Pero como quiera que todos los escriptores latinos conciertan
en que Cleto succedió a Lino y Clemente a Cleto, y que tras éste vino luego Anacleto,
parescióme que devía yo seguir esta orden.»
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CAPÍTOL LVIIII
COM PER MORT DE L’EMPERADOR TRAJÀ SUCCEHÍ LO EMPERADOR
ADRIÀ, AB RELATIÓ DE LA MANERA QUE ESPAÑA STAVA GOVERNADA
EN SON TEMPS Y DE LA NOVA FORMA QUE Y POSÀ.

10

Morint sensa fills lo emperador Trajà en l’any cent y setse de
la nativitat de nostre Señor, com ya tinch referit, li succehí
Aèlio Adrià, natural de la ciutat de Itàlica (prop de la de Sevilla),
al qui dit emperador Trajà se l’havia afillat axí per complaure’n
a Palatina, sa muller, com també perquè li era nebot, fill de
una jermana sua. Lo qual, tantost com tingué la possesió
de l’imperi, se’n vingué en España. Y stant en la ciutat de
Tarragona pasejant per un hort, de improvís arremeté per a ell
ab gran fúria un sclau, aportant en la mà una espasa nua //
per a matar-lo, ab lo qual abrasant-se lo detingué que no·l
pogués dañar fins a tant que vingeren criats seus; y entenent
que era ignocent, no sols no volgué que·l matassen però encara
manà a sos metges lo curassen. També en dita ciutat convocà

6 señor] afegeix al marge any 116 de la nativitat de nostre señor A 8 qui] qual;
emperador] omet; complauren] complaure
11 en] a
12 pasejant] pasejantse
13 [118r] [91r] 17 lo] quel
5-23 Mor. ll. IX, cap. XXXI
7-10 Aèlio Adrià — jermana sua: Viladamor, que sovint resumeix directament de la seva
font sense cap mena de problema, aquí s’equivoca, i, fruit de la síntesi, explica
diferentment de Morales (1574: f. 292v-293) la filiació d’Adrià respecte a Trajà.
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a tots los españols principals com a Corts y ordenà en elles
ab gran rigor las cosas de la guerra; del que fent-ne burla, se
n’anujà de tal manera que·n castigà molts, y ab molta més rigor
los de la ciutat de Itàlica, aparexent-li que, per ser de sa terra
natural, eren obligats a dar eximpli de respecte y reverèntia
als altres y no a ajudar-los en la desobedièntia. També scriuen
que dit emperador Adrià donà diners a Caio Calpurnio, son
prefecto, per a reparar las murallas de dita ciutat de Tarragona.
Dit emperador, tenint gran desitx de peregrinar per tot lo imperi
romà, visità moltas províncias, y tantas que no·s troba que
ningun emperador ne visitàs tantas. Y com a persona que, per
dita causa, tenia més certa notícia de tot lo imperi, volgué posar
nou orde y repartiment en lo govern, mudant particularment
lo de España; la qual mudança, per a que millor se entenga,
serà necessari mostrar lo stat en lo qual per a aquest temps
España se trobava.
Ya tinch, en la present història, feta relatió com, des de molt
temps ans, España stava dividida en dos províncias, Citerior
y Ulterior. La Citerior, nomenada també Tarrachonense, era
molt gran provínsia, tenint per la costa del mar Mediterrà, de
la part de llevant, des dels mons Perineos fins a Cartagena;
y per la septentrional atravesant per dits monts Perineos fins
a dar al mar Oçeà, prop de Fuenterabia; y per lo costat de ponent tenia tot lo de Guipúscua, Biscaya, Astúrias, Galízia y part
de Portugal, fins a confrontar ab la boca del riu Duero al temps
entra en la mar; per la part de mitxjorn la terra adintre //
partia terme ab la Ulterior, en lo mar Mediterrà ab la vila
de Muxacra, y, proseguint sa ralla dreta, dividia las dos províncias lo riu de Guadiana, devers la Carpentània, fins a
metres per sobre de la ciutat de Segòvia, com més en particular
ho senyala Florián de Ocampo.
Per ser aquesta província citerior de España tant gran, tenia
set audièntias, las quals antigament se nomenaven convents
jurídichs, y staven en ciutats principals, ahont de ivern, ara en

18 a tots los] als 29 causa] afegeix ne 32 per a] per 39 per] corregint per a A
prop de] afegeix la 42 temps] afegeix que
43 en] a; [118v] [91v] 44 ab] a
dividia] corregint dividida A 47 de la] la
23-25 PI cap. VIII 26-36 Mor. ll. IX, cap. XXXII
(48 Oc. f. XV) 49-147 Pl. NH III 7-17; íd. III 20-25

40
45

36-48 Mor. ll. IX, cap. XXXIII
49-54 Mor. ll. IX, cap. XXXII
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uns ara en altres, staven los pretors que governaven per a hoyr
los plets de las jurisdictions y districtes que ditas audièntias
tenían senyalats.
Havia-y també en la dita província Citerior catorse ciutats ab
privilegis de colònias, comprenent-se en ellas las ditas set
ciutats ahont staven las audièntias, las quals eren las següents:
I. Tarragona, en la audièntia de la qual staven subjects y
recurrían a ella quaranta-y-quatre llochs principals ab sas
comarchas;
II. Çaragoça, que leshores se nomenava Cèsaraugusta, a la
audièntia de la qual concurrían cinquanta-y-dos llochs ab
sas comarchas;
III. Cartagena, nomenada Cartago Nova, y a sa audièntia
concurrían xexanta-y-dos pobles ab sas comarchas, sens
las illas de Mallorcha y Menorcha y las altres vehinas;
IIII. Clunia, lo siti de la qual hont stava fundada està vuy
despoblat y·s nomenava la Ciutat de Castro, prop de
la Corunya, en Galísia, tenia subjects a sa audièntia
xexanta-y-sinch pobles ab sas comarchas;
V. Astorga, que·s nomenava Astúria; acudían a sa audièntia
dotse pobles ab sas comarchas, en què y havia dos-çentas
y quaranta mil personas, sens los sclaus;
VI. Lugo, en Galízia, nomenada leshores Luccus; tenia subjects
// a sa audièntia setze pobles ab sas comarchas, en què y
havia cent y xexanta mil personas, sens los sclaus;
VII. Braga, en Portugal, nomenada en aquell temps Bracara;
sa jurisdictió era sobre vint-y-quatre llochs ab sas chomarchas, en què y havia dos-centas setanta-y-sinch mil
personas, sens los sclaus;
VIII. Barcelona, que·s nomenava leshores Bàrcino y també per
altre nom Favència; no declaren los auctors quants llochs
tenia subjects;

54 senyalats] señalat 55 haviay] havia 56 set] omet 57 las quals] los quals A B 59
recurrian] revenian 61 cesaraugusta B] cesaraugust A 67 qual] afegeix ratllat
hera 68 nomenava] nomena 69 corunya] afegeix ratllat lo siti de la qual ont estava
fundada 71 asturia] asturias 74 subjects] subdits 75 [119r] [92r]
57 las quals] los quals A B: La lliçó d’autor potser és la rebutjada, que l’hauria emprat
per influència de la font castellana, que no parla de «ciutats», sinó de «lugares» (Morales
1574: f. 295).
55-95 Mor. ll. IX, cap. XXXIII
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VIIII. Guadis, que·s nomenava leshores Acci;
X. Salariense, que era prop de ahont està vuy Caçorla, prop
de Cartagena;
XI. Iliri, que vuy se nomena Eltx, prop de Alicant; altres diuhen
és lo matex Alicant;
XII. Libisosa, nomenada també Foro Augusta, que estava allí
ahont vuy és la vila de Leluza, prop de Alcaràs;
XIII. Valèntia, ab lo matex nom que vuy se té;
XIIII. Júlia Çelsa la Victoriosa, que stava vuyt o deu lleguas més
abaix de Çaragoça, en la ribera del riu Ebro, ahont vuy
hi ha una vila nomenada Xelsa —encara que lo siti antich
apar a una llegua més enllà, en un lloch nomenat Vilella.
Totas las qual colònias, conforme a lo que yo tinch scrit en
lo capítol XXXXVII, és cert eren ab privilegi de municips sens
sufratge, puix en totas ellas governaven pretors y altres officials
nomenats y enviats per lo senat romà.
Alguns historiadors que segueixen a fra Onufrio Panvinio posen
també la ciutat de Empúries per colònia, per lo que Tito Lívio
diu que Júlio Cèsar la féu colònia, a bé que Plini la nomena
solament poble municip. Dels quals llochs municips, ne posa
Plini onze dins las colònias següents:
Ço és, en la de Barcelona: // I. Betulo, que vuy se nomena
Badalona, prop de Barcelona; II. Huro, que no·s sap lo lloch
ahont stava fundat; III. Blanda, que vuy se nomena Blanas.
IIII. En la de Tarragona: Tortosa, que ab poca diferèntia se
nomenave leshores Dertosa; V. Bisgargis, que no·s té rastre
ahont stava.
VI. En la de Çaragoça: Calaguris, nomenada també Nasica, que
no·s sap ahont era fundada; VII. Leyda, nomenada leshores

85 caçorla] caçarola 86 de] omet 89 tambe] afegeix ratllat foro augusta 90 alcaras]
corregint alcarras A 106 [119v] [92v] 107 lo lloch] omet 108 fundat] fundada 109
la] corregint las A
96-100 veg. cap. XXXXVII 101-143 Mor. ll. IX, cap. XXXIII [101 Panv. Reip. cf.
Mor. f. 295v 102 Liv. XXXIV 9,3 103 Pl. NH III,22 105 Pl. NH III,20-25]
107 Huro: «Illuro». La lectura ja es trobava a Morales (1574: f. 295v), d’on la pren
Viladamor.
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Ilerda; VIII. Hosca, que leshores se nomenava ab lo matex nom;
VIIII. Tarasona, que·s nomenava leshores Turiasso; X. Belita,
que no·s sap ahont stava fundada; XI. Morvedre, nomenat
antigament Sagunto.
Tenia, més, España la çiterior, deset llochs ab privilegis de
latins y un sol lloch de confederats, y tots los restants llochs
éran tributaris; los quals deset llochs eren los següents:
I. Luçentum, que apar no era molt lluny de Valèntia, y axí·s
pot pensar fos Luxent; II. Ause, que ara·s nomena la ciutat
de Vich; III. Çeret, nomenat per sobrenom Júlia, lloch vuy
conegut en Rosselló, de qui prengué lo nom la regió Ceritània;
IIII. Gerunda, que ara·s nomena Girona; V. Augusta, VI. Sedeta,
VII. Gessòria y Thearo: aquestos llochs també éran en
Cathalunya, prop de la entrada de Aragó; VIII. Casçant, prop
de Tudela de Navarra, que·s nomenava leshores Cascantum;
VIIII. Gracuris, que leshores se deya […], que stava prop de
[…]; // X. Eranica, que pènsan molts és Alcañíz, en Aragó;
XI. Leònico, XII. Ossigerda: no·s sap ahont éran fundats;
XIII. Càstulo, que era lloch a la ralla del terme de la provínçia
Citerior, devers Cartagena; XIIII. Setabis, que antiguament
se deya Augustana, que és vuy Xàtiva; XV. Açcitana,
XVI. Libisosana: no·s sap ahont eren fundats; XVII. Valèria,
que vuy se nomena Valera la Vella, a set lleguas de Cuencha.
Tots los quals llochs scriu Plini éran de las jurisdictions de
las tres primeras audièntias: de Tarragona, Çaragoca y Cartagena.
Lo lloch sol de confederats lo nomena Plini Terrago, y no·s sap
ahont era fundat, més de que era de la jurisdictió de la audièntia
de Çaragoça.

118 privilegis] canvi de mà 124 qui] aqui 125 que] omet 129 (...)] espai en blanc
expuntuat A B 130 (...)] espai en blanc expuntuat A B; [120r] [93r]; molts] molt A]
molts que B 132 que era] afegeix ratllat de la jurisdictio
129 (...)] espai en blanc expuntuat A B; 130 (...)] espai en blanc expuntuat A B: Viladamor
deixa en blanc dos espais per completar la informació que li falta. Pel que fa al segon
dels termes, s’hauria pogut valer de Morales («Gracurris en las fronteras de Navarra,
pórcima [sic per próxima] de Soria, muy cerca de donde agora está Agreda»; 1574: f.
295v), però, com en altres casos, en desestima la informació amb la intenció, probablement, de completar-la en un futur.
[137 Pl. NH III,23-25

139 Pl. NH III,24]

123-124 La identificació de Ceret amb Júlia, o sigui, amb Júlia Ceretana (probablement
l’actual Llívia), s’explica per la similitud del nom antic amb el de la població esmentada
aquí i ja la trobem a Morales.
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Las rendas que los emperadors tenían en España eren moltes,
de las quals no·s té notícia particular quant pujàvan l’any.
La descriptió de la ulterior província de España també la descriu
Plini, la qual deix de posar per no tocar a nostra història; qui
la volrrà vèurer lija a dit Plini y també a Ambrosio de Morales
en lo libre novè, capítol trenta-dos, que allí la trobarà.
També pretenen alguns historiadors que y hagué en España
citerior més colònias. Y com aquesta repartició que assí tinch
descrita la haja treta de Ambrosio de Morales, comprovada ab
Plini, que la féu com a home instruhit de las cosas de España
per haver stat en ella ab càrrech de qüestor (que era de receptor
de las rendas imperials) en temps de l’emperador Vespasià y de
sos fills, és cert que lashoras stava dividida de la manera dalt
relatada. Y si després ensà los historiadors han trobat novas
mudanças en lo govern, no té què vèurer dit compte ab lo que
assí·s posa, de manera que los uns y los altres ab veritat podran
afirmar lo que n’hauran scrit, si bé // fins ara no·s troben auctors
de aquell temps que scrígan las tals mudanças y, si algunas
se·n scriuen, són per auctors nous y per invencions suas, a
las quals no és just donar tant de crèdit quant als historiadors
que las scrigueren al temps que ells ho veren.
Stant España en aquest stat, lo emperador Adrià posà nou orde
en lo govern dividint tota España en sis províncias: en Tarrachonesa, Cartaginesa, Bètica, Lusitània, Galízia y Tangitània
—que era lo de Ceuta, Tànger y Fez en Àfrica, subjectes a la
audièntia de Cadiz. Los térmens que a cada una d’estas províncias donà y de la manera que·ls repartí las jurisdictions
ningun historiador ho scriu, y per ço no se’n pot donar clarítia
alguna. En la manera de la governasió també hi hagué mudança, com ho señala Sexto Ruffo, scrivint que la Bètica y la
Lusitània se governaren ab legats consulars y las demés ab títols
de presidents, com appar ab totas las leys del chòdich que
los emperadors de allí al davant feren, intitulant presidents als
qui governaven España, excepto als de Bètica y Lusitània.

158 quen] que; [120v] [93v] 171 la (…) y la] la (…) y 173 del chodich] del chodichs
A] del codec B
173 del chodich] del chodichs A] del codec B: Esmenem segons el sentit i d’acord
amb la font, Morales (1574: 297v).
[145 Pl. NH III,7-17]
(147 Mor. f. 293v-295) 148-149 Mor. ll. IX, cap. XXXIII
175 Mor. ll. IX, cap. XXXIIII [171 Festus p. 9]
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CAPÍTOL LX
LAS PEDRAS ANTIGUAS QUE·S TROBEN EN
DE L’EMPERADOR ADRIÀ.

10

CATHALUÑA DEL TEMPS

En Tarragona, en casa de […], hi ha una pedra que fonc basa
de stàtua, y en ella se relata com la posà tota la provínçia
Citerior a Quinto Çecílio Ruffino, de la tribu de Galèria, natural
de la ciutat de Sagunto, fill de Quinto Çecílio Valerià, per lo
que, sens ser requerit per a fer-ho sinó de sa pròpria voluntat,
anà a Roma per enbaxador de tota la província a l’emperador
Adrià; la qual està posada en latí y diu: //

2 del] de 4 (...)] espai en blanc expuntuat A B 6 çecilio] çelio A B 6-7 de la tribu
— sagunto] omet 7 çecilio] çelio A B 10 [121r] [94r]
4 (...)] espai en blanc expuntuat A B: Morales (1574: f. 298) atribueix la possessió
de la inscripció a Juan Conde; Viladamor no recull el nom segurament de manera
intencionada, tot i que Morales és, en aquest capítol, la seva única font. El barceloní
no estava del tot d’acord amb Morales probablement per influència de Ponç d’Icard, que
inclou aquesta inscripció al Libro de las grandezas, al capítol intitulat «En el qual paresce
como avía foro en Tarragona, donde ponían las estatuas, arcos y otros tropheos en honra
de los dioses y de los que lo merecían» (Ponç d’Icard 1980: f. 177-183).
6, 7 çecilio] çelio A B: Corregim d’acord amb la inscripció llatina que segueix. La
mà que copia B (Pujades) mira d’unificar l’onomàstic (11 CECILIO] CELIO).
4-63 Mor. ll. IX, cap. XXXV; cf. PI cap. XXIX
4, 18 basa: És a dir, «base», el cos inferior sobre el qual se sosté una columna o, en
aquest cas, una estàtua. La terminació en «-a» és documentada en castellà (Autoridades
I, 568) i Viladamor l’extreu, de ben segur, de Morales (1574: f. 298).
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Q·CECILIO·GALERIA·RVFI
NO·Q·CECILII·VALERIANI·F·
SAGVNTINO·OB·LEGATIONEM·
QVA·GRATVITA·APVD·MAX·
PRINCIPEM·HADRIANVM·AVG·
ROMAE·FVNC·EST·P·H·C·
En la matexa casa, de temps de dit emperador Adrià hi ha una
altra pedra que també fonc basa de stàtua, scrita en latí, que
diu:
20

30

M·FABIO·M·F·GAL·PAVLINO·EQVO·PVBLI
CO·DONATO·AB·IMP·CAES·HADRIANO·AVG·
ILERDENSES·CIVI·OPT·OB·PLVRIMAS·LIBERA
LITATES·IN·REMP·SVAM·LOCO·A·PRO
VINCIA·IMPETRATO·POSVERVNT·
·D·D·
Que en nòstron cathalà diu com March Fàbio Paulino, fill de
March, de la tribu Galèria, natural de la ciutat de Leyda, fonc
home senyalat; y que lo emperador Adrià li donà privilegi que
dels diners públichs se li mantingués un cavall; hi havent rebut
los de la ciutat de Leyda moltas voltas benefici d’ell ab molta
liberalitat, com a ciutadà principal li posaren stàtua en
Tarragona, per ser ciutat més principal, havent primer alcançat
de tota la província Tarragonesa que se li senyalàs lloch ahont
la posasen.
També en la matexa ciutat, en casa de Juan Cisterer, hi ha
una altra basa de temps de dit emperador Adrià ab las lletras
següents:

11 CECILIO] CELIO
11 CECILIO] CELIO: Veg., en aquest mateix capítol, 6 i 7.
11-16 Per a la inscripció veg. CIL II 4201.
20-25 Per a la inscripció veg. CIL II 4269.
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L·NVMISIO·L·F·PAL·MON
TANO·AÆD·Q·II·VIR·ITEM·Q·Q· //
II·VIR·EQVO·PVBLICO·DONATO·
AB·IMP·HADRIANO·AVG·IVDICI·
DECVR·I·NVMISIA·VICTORI
NA·SOROR·TESTAMENTO·IN·
FORO·PONI·IVSSIT·
Que en nostra llengua diuhen: «Posà’s aquesta stàtua a Lúcio
Numísio Montano, fill de Lúçio, de la tribu Palatina, que fonc
edil y hu dels dos del govern per cinch anys, y hu dels dos
que tingueren càrrech dels jocs Quinquatrios, al qual lo
emperador Adrià donà per privilegi se li mantingués un cavall
dels diners públichs y fonc jutge en la primera decúria; manàle-y posar en la plaça per son testament Numísia Victorina,
sa germana.»
Lo qual Numísio Montano appar fonc natural de Tarragona,
per altra pedra que y ha en aquella ciutat, la qual diu:
L·NVMISIO·L·F·PAL·
MONTANO·TARRAC·
OMNIBVS·HONOR·IN·
REP·SVA·FVNCTO·
FLAMINI·P·H·C·
P·H·C·

39 [121v] [94v] 41-42 AVG — NUMISIA] omet 46 palatina] palentina
omet 51 numisia] munisia A B
51 numisia] munisia A B: Corregim d’acord amb la inscripció.

49 per]

38-44 Per a la inscripció veg. CIL II 4275.
48 jocs Quinquatrios: Les Quinquatres, esdeveniment en honor de la deessa Minerva,
eren celebrades, com el seu nom indica, el cinquè dia després de les idus de març,
entre el 19 i el 23 d’aquest mes.
55-60 Per a la inscripció veg. CIL II 4231; Gimeno 1997, núm. 25.
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Que en cathalà vol dir com fonc natural de Tarragona y tingué
allí totas las honrras y càrrechs públichs, y fonc sacerdot de
España la citerior, y que ella li posà la stàtua.
Morí lo emperador Adrià de una malaltia llarga y de molt treball
en la ribera de Nàpols, als deu de juliol de l’any cent y trentanou de la nativitat de nostre Señor y de dos mil tres-cents
xexanta-nou de la poblasió de España, havent tingut lo imperi
més de vint anys. //
Fonc lo emperador Adrià tant amich dels chrestians y tingué
tanta reverèntia a Jesuchrist, nostre redemptor, que li manà
edificar temples en totas las províncias y ciutats. Y pasara molt
avant en asò, com ho scriu Lampridio en la vida de Alexandro
Severo, sinó que le y destorbaren los sacerdots y adevinadors,
ab dir-li que, si ell amostraba en públich tanta de affectió als
christians, tots los súbdits de l’imperi romà se farían prest christians y tots los altres temples dels déus se desenpararían.

66 nou] afegeix al marge any 139 de la nativitat de nostre señor A; trescents] omet
[122r] [95r] 74 de] omet
64-68 Mor. ll. IX, cap. XXXVI

69-76 Mor. ll. IX, cap. XXXV

68

[72 Lampr. SA XLIII,6]
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CAPÍTOL LXI
LAS VIDAS DELS EMPERADORS ANTONINO PIO Y DE MARCH AURELI
Y DE VERO, AB LAS MEMÒRIAS QUE DE SOS TEMPS SE TROBEN EN
CATHALUÑA.

10

Mort lo emperador Adrià sense fills y esent mort en vida sua
Aèlio Vero, que l’havia pres per fill, li succehí Tito Aurèlio Flúvio
Boconi, romà. Lo qual, axí per sa stremada bondat y per haver
destorbat a l’emperador Adrià algunas crueltats, fonc nomenat
lo Piadós, com també perquè prengué lo nom de Antonino se
nomenà Antonino Pio. Y fonc tant amat y reverentiat en Roma
que molts dels emperadors, sos successors, volgueren conservar
aquest nom i·s nomenaren del matex nom sols per la sua
memòria.
De temps de dit emperador Antonino se troba una arula en
la iglésia de Sant Miquel de Tarragona, que diu en latí:

6 fluvio B] flunio A

14 de temps] de (ratllat dit) temps A

5-28 Mor. ll. IX, cap. XXXVII
12 aquest nom: És a dir, el d’Antoní.
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SILVANO·AVG·SACRUM·
PRO·SALVTE·IMP·CAES·ADRIA
NI·ANTONINI·PII·D·N·ET·LI
BERORVM·EIVS·ATIMETVS·LIB·
TABVL·P·H·C· //
Que traduhidas en cathalà diuen: «Aquest altar és consagrat
al déu Silvano, reverentiat de l’emperador. Posà’l per la salut
dels emperadors Adrià y Antonino Pio, sos senyors, y de sos
fills, Atimeto, son libert, archivista de la províntia de España
la çiterior.»
Morí dit emperador Antonino Pio en l’any cent xexanta-y-hu
de la nativitat de nostre Señor, havent-li durat lo imperi vinty-dos anys.
Succehiren a l’emperador Antonino Pio, March Aureli Antonino
y Antonino Vero, lo qual morí dins poch temps y restà sols
Aureli, que és molt conegut per lo libre de sa vida que va scrit
en llengua castellana.
De dit emperador Vero se troba en Tarragona una basa de
stàtua, ab un epigramma en latí que diu:
DE·VICTORI·OMNIVM·GENTIVM·BARBARARVM·
ET·SVPER·OMNES·RETRO·PRINCIPES·PROVI
DENTISSIMO·IMP·CAES·MARCO·ANTONINO·VE
RO·INCLYT·AUG·P·M·T·POT·PP·COS·II·
PRO·
VALERIVS·IVLIANUS·V·P·P·P·H·TARRAC·NVM·
MAIESTATI·Q·EIVS·SEMPER·DICTATISSIMVS·

20 [122v] [95v] 23 antonino] antonio 24 libert] librater A B 27 señor] afegeix al
marge any 161 de la nativitat de nostre señor A 29 antonino pio] interl. A
24 libert] librater A B: D’entrada, sembla que som davant una lectio facilior (librater
per libert) que ha passat a la tradició (veg. també Morales 1574: f. 301: «liberto
archivista»). Ara bé, també podríem suposar que l’autor havia escrit «libert, librater
archivista» i que s’ha produït un salt de lectura.
30-138 Mor. ll. IX, cap. XXXVIII
16-20 Per a la inscripció veg. CIL II 4089; Gimeno 1997, núm. 40.
35-41 Per a la inscripció veg. CIL II 4105; Gimeno 1995, núm. 4.
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Que traduhit en nostra llengua vol dir: «Valèrio Juliano,
prefecto de la ciutat, president de la província de España
tarragonesa, posà aquesta stàtua al vencedor de totas las gents
bàrbaras y providentíssim príncep sobre tots los pasats lo
emperador cèsar March Antonino Vero, ínclit august, pontífex
màximo, que havia tingut lo poder de tribú del poble y lo renom
de pare de la pàtria y era stat dos voltas cònsul y procònsul, y
posa//-le-y com a supremament dedicat y ofert a sa divinitat
y majestat».
De l’emperador Aureli hi ha moltas memòrias en diversas parts
de España, que no toca a nostra història fer mentió d’ellas. A
la muller de dit emperador, nomenada Faustina, també se li
posaren en España moltas stàtuas, de las quals n’i ha una en
Tarragona ab aquest títol:
P·H·C·
FAVSTINÆ·
IMP·
ANTONINI·FI
LIAE·
Que vol dir: «Aquesta stàtua ab aquest títol posà la província
de España citerior a Faustina, filla de l’emperador Antonino».
També en Barcelona, en casa de mossèn […], n’i ha una altra
que diu:

44 posa B] afegeix en A 49 [123r] [94r] 52 fer B] fent A 53 emperador] emper 54 de
las quals B] de las quals de las quals A 63 (...)] espai en blanc expuntuat A B] al marge afegeix
JP viladamor ho dexa en blanc señal que ni la ha vista ni sercada es al carrer de sant domingo
en casa de mossen jorba devant la casa en que sta lo immatge de sant domingo B
63 (...)] espai en blanc expuntuat A B] al marge afegeix JP — domingo B: Morales
(1574: f. 303v) afirma que la inscripció és a casa de mossèn Coloma, però Viladamor,
que devia voler corregir l’afirmació del castellà (com fa més endavant, en aquest mateix
capítol, 72), ho deixà en blanc. D’altra banda, Pujades anota, al marge del seu manuscrit
de la Història, la localització de la pedra, que ens inclinem a pensar que el barceloní
hauria preferit a la de Morales si hagués tingut temps de cercar-la.
51-52 moltas — d’ellas: Les inscripcions a les quals fa referència Viladamor són recollides
a Morales 1574: f. 302v-303.
54 de las quals: Viladamor parla de les memòries posades en honor de l’emperador Marc Aureli
Antoní i, en deferència a la seva persona, a la filla d’aquest i no a la seva muller. La seqüència,
que es presta a confusió, és deutora de Morales (1574: p. 303v) que, molt probablement, tenia
davant el Libro de las grandezas de Tarragona de Lluís Ponç d’Icard quan va escriure aquest
passatge (cf. Ponç d’Icard 1981: p. 166). Sobre l’atribució a la mare o a la filla és interessant
el passatge de Pujades, que recull les opinions dels tres autors esmentats (1609: f. 190).
56-60 Per a la inscripció veg. CIL II 4097.
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FAVSTINÆ·AVG·IMP·M·
AVRELII·ANTONIN·AVG·
D·D·

70

80

Que en nostra llengua diu: «Aquesta stàtua se dedicà a la
emperatriu Faustina, muller de l’emperador Marc Aureli
Antonino, august.»
També de temps de dit emperador Aureli hi ha, en la ciutat
de Barcelona, en casa de don Miquel de Cruÿlles y de
Requesens, una gran y stranya inscriptió de moltas pedras
juntadas (que las juntaren per a que y cabés tot lo rètol) que
diu:
L·CECILIVS·L·F·PAPIA·OPTATVS·ET·
LEGION·VII·LEGATVS·ET·X·LEG·ET·
XV·APOLLIN·MISSVS·HONESTA·MISSIO
NE·AB·IMP·M·AVR·ANTONINO·ET·AVR· //
VERO·AVG·ADLECTVS·AB·PATRE·IN
TER·IMMVM·CONSEQVVTVS·HONORES·
AEDILITIOS·II·VIR·III·FLAM·ROMÆ·
DIVORVM·ET·AVGVSTORVM·
QVI·REIP·BARC·C·TAL·DELEGO·DARI
QVE·VOLO·*·VI·EX·QVORVM·VSVRIS·
SEMISSIBVS·EDI·VOLO·QVOT·ANNIS·SPE
CTAC·PVGILVM·DIE·IIII·ID·IVNII·VSQVE·

71 tambe] afegeix ratllat es A

74 per a que] perque

79 [123v] [94v]

65-67 Per a la inscripció veg. CIL II 4504.
72-73 Miquel de Cruÿlles y de Requesens: Viladamor corregeix la seva font, Morales (1574:
f. 304), que afirmava que la inscripció era a casa d’en Berenguer de Requesens. La làpida
canvià de propietari però no de casa en el lapse de temps que va de l’escriptura de la
crònica de Morales (1574) a la de Viladamor (1585), com ho certificà, anys després, Jeroni
Pujades (1609: f. 188v): «La qual se troba en nostra ciutat de Barcelona […], en lo cantó
de la casa que era de don Bernat de Requesens y Montañans, que vuy és de don Miquel de
Cruïlles, prop de la isglésia parroquial de Sanct Just, al cantó del carrer que·s diu d’En
Arlet, que va de Sanct Just a la Libreteria».
76-101 Per a la inscripció veg. CIL II 4514.
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AD·X·CCL·ET·EADEM·DIE·LXXXCC·O
LEVM·IN·THERMIS·PVBLIC·POPVLO·
PRAEBERI·FESTA·PRAESTIARI·EA·CONDI
TIONE·VOLO·VT·LIBERTATE·ITEM·LI
BERTORVM·MEORVM·LIBERTARVMQVE·
LIBERI·QVOS·HONOR·SEVIRATVS·CON
TIGERIT·AB·OMNIBVS·MUNERIBVS·SEVI
RATVS·EXCVSATI·SINT·
QVOD·SI·QVIS·EORUM·
AD·MVNERA·VOCATVS·FVERIT·TVM·EA·
XVI·AD·REM·P·TARRAC·TRANSFERRI·
IVBEO·SVB·EADEM·FORMA·SPECTACV
LORVM·QVÆ·SS·EST·ÆDENODORVM·
TARRACONE·L·D·D·D·

90

100

110
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La qual inscriptió és com clàusula de testament ab què·s fa
un llegat ab certas conditions a la ciutat de Barcelona y,
substitutió, a la ciutat de Tarragona. Té moltas difficultats per
a entèndrer’s en llatí, y axí·s pot trasladar mal en cathalà.
Lo que de ella se comprèn és: que Júlio Cecílio, optat, de la
tribu Pàpia, fill de Lúcio (que devia ser natural de Barcelona),
fon capità principal, puix fonc legat (que era com lochtinent
general) en las legions sèptima, dècima y quinta dècima
(nomenada Apolo). // Al qual aprés, los dos emperadors March
Aureli Antonino y Aurèlio Vero, son companyó, li donaren
honrada licèntia per a que no anàs més en la guerra, a qui
també ya ans lo emperador Antonino Pio li havia donat privilegi
de franquesa y libertat de tributs. Aprés, alcançà en Barcelona
las honrras y càrrechs de ser edil y hu dels dos del govern,

104 ciutat] omet

110 [124r] [95r]

113 antonino] antonio

115 ser] omet

106 Júlio Cecílio: Hauria de dir, d’acord amb la làpida, «Lúcio» (76) i no «Júlio».
Viladamor reprodueix, aquí, la lliçó de Morales (1574: f. 304v).
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y en Roma havia tingut lo càrrech de flamen y sacerdot dels
déus y dels emperadors. Aquest Cicílio optat, que tantas
honrras y càrrechs havia tingut, diu que fa y dexa a la república
de Barcelona cent talents —que fan summa, conforme al
compte de Budeo, xexanta mil scuts dels de deu reals cada hu—
manant que, de la part de aquestos diners que haurían donats,
a cambi cada any se’n fecen certs jochs y festas públicas, y
que·s donàs aquell dia en los banys públicament a tots los qui
anirían a banyar-se oli, ab lo qual era costum de untar-se. Tot
assò manà ab condició que tots los seus franchs o liberts
mascles y femelles y los fills d’ells que arribarían a tenir càrrech
de sevirato (que era cert ofici públich axí nomenat que·l tenían
sis personas), gozassen la honrra sens lo treball de aquell ofici;
y si per cars la ciutat agravàs ad algú de sos liberts en aquell
càrrech, volent que aportàs lo treball d’ell, leshores diu que
tot son llegat se pas a la ciutat de Tarragona, ab las matexas
conditions y gravàmens que a Barçelona posava. Asò és en
general lo que la inscriptió conté; lo demés, que en algunas
particularitats d’ella se oferexen difícils, cada hu podrà treballar
de entendre-u.

119-120 al compte de] omet 123 ques] que; qui] que y 126 arribarian] arribaran
ad] omet; de sos liberts] omet 130 ell] aquell 131 pas] pasas 135 de] a

129

116 flamen: És mot llatí per designar el sacerdot d’una divinitat (especialment Júpiter).
127 càrrech de sevirato: És a dir, càrrec de sevir, un de la corporació de sis sacerdots
romans que retien culte a l’emperador.

522

ANTONI VILADAMOR

CAPíTOL LXII

CAPÍTOL LXII
UN MIRACLE QUE SUCCEHÍ EN LO EXÈRCIT DE L’EMPERADOR MARCH
AURELI, DIGNE DE SER SABUT, DEL QUAL SE TROBA MEMÒRIA EN
UNA PEDRA QUE ESTÀ EN TARRAGONA.

10

20

Tots los historiadors, axí christians com gentils, de temps //
de l’emperador March Aureli, scriuen succehí a son exèrcit un
miracle per orations de alguns christians que en ell hi havia,
y, encara que sia fora de cosas de España, esent de tanta glòria
de Déu y manifestatió de la certitut en la fe christiana, appar
seria descuyt y culpa mia de callar-lo. Y scriuen fonc de aquesta
manera: que fent la guerra lo emperador March Aureli en
Alamaña, aportant en son exèrcit entre altres legions una de
soldats christians (encara que alguns scriuen no era sinó una
cohort) que·s nomenava duodècima, los contraris, usant de
cauthela per la notícia que de la terra tenían, anaren poch a
poch millorant-se de siti fins a enclòurer los romans en un lloch
que no tenían aygua alguna y s’havían forçadament a morir
de set. Per lo que desijant dits romans venir ab ells a la batalla,
per molt que u procurassen sempre los enemichs ho recusàvan,
entenent tenían certa la victòria sens ella, lo que era causa de

5 [124v] [97v] 6 scriuen] afegeix que 8 fora de cosas] cosa fora
nostra 16 de] corregint del A 17 a] de 20 de] omet
4-65 Mor. ll. IX, cap. XXXIX

9 en la] de
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que dit emperador vés morir-se miserablament molta gent de
son exèrcit, sens tenir sperança de remey. Lo qual stant ab
aquesta congoxa, vingué un capità principal seu a dir-li que
los christians éran gent que acostumaven alcançar de son Déu
qualsevol cosa que li demanaven, per difícil que fos, dels quals
en la legió duodècima n’i havia gran número, y que devia enviarlos a sercar per a que demanasen a son Déu remey. Lo que
encontinent ho posà per obra, enviant a demanar los més principals d’ells, manant-los demanassen a son Déu remey. Los
quals ab tots los demés christians, posant-se aquí matex en
oratió ab molta fervor y confiança en la fe, alcançaren de que,
encontinent, vingués un gran torvellí de aygua, ab lo qual los
romans se refrescaren y·s restauraren y los enemichs se
spantaren y·s torbaren tots, ab los grans trons y llamps que
feyen, de manera que·s posaren aquí matex a fugir. Y anantlos a l’alcans ne mataren molts, dexant-los casi del // tot
destruÿts y morts. Per la qual maravella lo emperador, aquí
matex, ab provisions públichas, manà cessar la persecutió dels
chrestians y, en memòria de tant gran benefici, volgué que
aquella legió de allí enllà se nomenàs Fulminatrix, lo qual
vocable no·s pot ben traduhir en nostra llengua cathalana sinó
que, ab circunloqui, se pot dir que·s nomenà la legió Llansallamps.
La lletra que dit emperador ne scrigué al senat de Roma
(comptant en ella la dita provisió en favor dels chrestians y
la causa per què la féu) està estampada en llatí en los Faustos
de Onufrio Panvinio. Y dita victòria succehí en l’any cent
setanta-y-cinch de la nativitat de nostre Señor; y ha-y memòria
de dita legió en una pedra de sepultura que stà en Tarragona,
en l’ort de Juan Molgosa, la qual té las lletras següents:

34 spantaren] espantaven
alli enlla] aqui al devant

35 manera] afegeix que 36 del [125r] [98r] tot] tots
44 dit] lo 46 en llati] omet

40

[47 Panv. Fasti p. 66-67]
32 torvellí: És castellanisme per «terbolí» (cf. Morales 1574: f. 305v); veg., més endavant,
cap. LXXI, 82.
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D·M·
IVLIO·SECVNDO·QVI·VIXIT·ANN·
XXXVIIII·M·II·D·X·C·IVLIVS·
IOSCHVS·LEG·XII·FVLMINATRI
CIS·LIBERTO·BENEMERENTI·FE
CIT·

60

Que traduhidas en nostra llengua diuen: «Aquesta pedra és
memòria consagrada als déus dels defuncts. Posà-la Caio Júlio,
soldat de la legió duodècima nomenada Llançallamps, a Júlio segon, son libert, qui molt bé le y tenia merescut; y visqué
trenta-y-nou anys, dos mesos y deu dias.»
Morí lo emperador March Aureli en l’any cent y vuytanta-y-hu
de la nativitat de nostre Señor y de dos mil tres-cents quarantaset aprés de la poblatió de España, havent imperat vint anys.

53 M·II] M A B 60 segon son] son segon; qui] que 63 señor] afegeix al marge any
181 de la nativitat de nostre señor A; tres B] tre (corregint quatre) A 64 set] interl.
A
53 M·II] M A B: Restituïm d’acord amb la traducció posterior («dos mesos», 61) i
també amb Morales (1574: f. 306).
51-56 Per a la inscripció veg. CIL II 4158.
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CAPÍTOL LXIII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA // ANACLET, QUE FONC EN L’ANY CENT
Y ONZE DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR, FINS A LA DE PAPA
ANICET, QUE FONC EN L’ANY CENT SETANTA-Y-QUATRE.

10

Tretze dies aprés del martiri de papa Anaclet fonc posat en
la chadira de sant Pere Evarist, de nació grech, fill de Judas,
ebreu, natural de Bellem. Y fonc lo primer qui dividí las parròchias de Roma en títols, de las quals se vingueren aprés a
fer los cardenals, com se veurà avant. Ordenà set diacas que
acompanyassen al bisbe y·s trobassen a son costat sempre
que predicàs, per a que en la predicatió no s’apartàs de la veritat
ni sembràs alguna error en lo poble. Provehí que los pares
casasen a sas fillas públicament perquè no·s feçen los matrimonis

3 [125v] [98v] 3-4 que — señor] omet 5 que — quatre] omet 6 del martiri] de
la mort 7 de sant pere] pontifical; evarist] afegeix al marge vida y martiri de papa
evarist 6 A
7-8 fill — ebreu] interl. A 13 alguna] algun
6-25 Ill. ll. I, cap. VIII
10 com se veurà avant: Viladamor n’havia de parlar de nou més endavant, en narrar
el pontificat d’Eugeni II (com torna a afirmar en aquest mateix capítol, 145-146), però
el relat de la Primera part de la Història general de Catalunya no arriba a aquestes dates;
un cop més, es fa evident la certesa que probablement ja tenia redactats fragments
de la segona i tercera part de l’obra quan escrivia la primera.
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clandestinament; fonc lo primer qui instituhí las benedictions
nuptials. Manà que los bisbes no dexassen sas isglésias per
altres, axí com los marits no poden dexar a las mullers, y que
no·s rebés acusació del poble contra son bisbe sens que, primer,
no precehís alguna sospita molt gran contra ell. Durà-li a son
pontificat nou anys, deu mesos y dos dies. Fonc martaritzat
en l’any cent y vint-y-dos de la nativitat de nostre Señor, a vinty-sis de octubre, y en tal dia celebra la Iglésia son martyri.
Y fonc soterrat son cos en lo Vaticà, prop del cos de l’apòstol
sant Pere. En lo compte dels anys en aquest temps hi ha molta
varietat y confusió, que apenas se pot tràurer en clar la veritat;
segons altre compte morí papa Evarist en lo any cent y nou.
Per mort de papa Evarist y per electió de la Iglésia christiana
fonc elegit Alexandre primer, romà. En temps de son pontificat
tingué la Iglésia cathòlica pau universal en lo temporal, per
lo que lo emperador Adrià, induhit y aconsellat per alguns
amichs seus y // persuadit per la doctrina de Quadra y Arístides,
permeté que públicament se profesàs la religió christiana.
Veritat és que, ab tot axò, no faltaven cada dia ocasions per
a que fosen martiritzats molts dels sants confessors, perquè
molts dels jutges y governadors de las províncias, sens saberho lo emperador, sols per ser ells gentils martiritzaven ab

15 clandestinament] clandestins 18 nos B] no A 19 contra] afegeix de 28 primer]
omet B] afegeix al marge vida y martiri de papa alexandre 7 A 29 la iglesia] omet 30
emperador] corregint papa 31 [126r] [99r]
26 Mor. ll. IX, cap. XXIX

27-67 Ill. ll. I, cap. IX

26 segons altre compte: El de Morales (1574: f. 298v) i no el d’Illescas, que fins aquí
ha seguit Viladamor.
31 doctrina — Arístides: Viladamor, que segueix Illescas (1573: f. 30), obvia una informació
que la seva font proporcionava i que permetia seguir el fil de la narració amb més facilitat:
«Como Trajano murió […] y succedió en su lugar Hadriano, quiso perseguir él también
a los christianos. Y tiénese por cierto que lo hiziera si no fuera a la mano de Quadrato,
varón doctíssimo y discípulo de los apóstoles, con un libro elegantíssimo que le presentó
en defensa de la religión christiana, y lo mismo hizo Arístides, philósopho ateniense.
Estando el emperador Hadriano en Athenas ya determinado que se matassen los
christianos por induzimiento de los sacerdotes de la diosa Eleusina, mitigóse tanto la
ira del césar con aquellos libros que no solamente no mandó perseguir la Iglesia mas
antes escrivió a Minucio Fundano, procónsul de Assia, que no permitiesse que ningun
christiano, por serlo, fuesse maltratado ni muerto.»
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crueltat als christians. Aprovà dit papa Alexandre lo ús antich
de tenir en casa y en la isglésia picas de aygua beneyta, per
llançar ab ella los demonis. Donà molt lustre y ornament al
sacrifici sacratíssim de la missa, manant que·s consegràs ab
pa sens llevat per a denotar la puritat del sanctíssim sagrament y per imitar més a Christo, nostre señor, que consagrà
la primera volta ab semblant pa. Donà per ley que en la
consagratió se mesclàs una poca de aygua ab lo vi, per a significar la unió de Christ, nostre señor, ab la Isglésia. Totas las
quals serimònias ya los apòstols las usaren primer, y papa
Alexandre no féu més de aprovar-las per sos cànons; y lo matex
se ha de entèndrer de altres serimònias antiquísimas que s’usaven des del tems dels apòstols que alguns papas las confirmaren. Ajustà papa Alexandre de si matex en la misa aquella
devotíssima clàusula que comença Qui pridie, quam pateretur,
etc. Manà que ningun capellà pogués dir més de una missa
cada dia. Pronuncià sentèntia de excomunicatió contra los qui
inpedirían als legats apostòlichs que no poguessen fer lo que per
los papas los seria manat. Lo qual papa Alexandre, aprés de
haver governat la Isglésia deu anys, set mesos y dos dies, fonc
martiritzat juntament ab dos compañons seus, nomenats Evensi y Theodul, a tres dias del mes de maig any de la nativitat de
nostre Senyor cent y trenta-y-dos. Veritat és que altres llévan
de aquest compte quinse anys, ab dir que Lino y Cleto no foren
papas sinó compañons o cohadjutors, lo hu de sant Pere y l’altre
de papa Clement, y que Lino morí tres mesos aprés de sant
Pere y que Cleto succehí // a Clement, esent estat son vicari
per tot lo tems que visqué en son desterro, que és opinió ben
nova però no falta de tenir alguna color de veritat, y, si u és,
Déu ho sap. Lo qui u afirma és Onufrio Panvino, auctor modern
molt diligent.

38 la isglesia] las isglesias 42 mes] omet; que] qui 48 antiquisimas] antigues
poguessen B] puguen A 59 altres] canvi de mà 61 compañons] afegeix ratllat de
[126v] [99v] 65 alguna] algun 66 lo qui u afirma es] lo que o afirma

54
63

[66 Panv. CE p. 13-14]
38 picas: «Pica» d’aigua beneita i no «pila», que potser és el que caldria esperar que
reportés Viladamor. Segons el DCVB (VIII, 552) el mot és documentat, en català, amb
anterioritat a 1631.
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Vuyt dies aprés del martyri de papa Alexandre fonc posat en
la chadira de sant Pere Sixto primer, natural de Roma. En vida
sua ordenà moltas y molt sanctas y loables cosas. Y entre las
altras, manà se digués lo Sanctus, sanctus, sanctus, dominus
Deus sabahot. També manà una cosa que vuy se guarda mal
y ab poca advertèntia, és a saber, que ninguna persona lega ni
secular fos gozat de tocar ab las mans los càlzers ni corporals
ni altra cosa alguna sagrada; ordenà que los corporals se fesen
de lli pur y molt blanch. Y que si acàs algun bisbe fos cridat
per lo papa per a algun negoci, que, a la tornada a son bisbat,
fos obligat de portar del papa lletras de approbasió, y que sense
ellas no foçen obligats sos súbdits a rebre’l en sa iglésia ni a
obeyr-lo. Y per lo que ya en aquestos temps hi havia en França
molts christians, los quals no tenían bisbes ni iglésias pròprias
com n’i havia ya en altras províncias del món, per a que a dits
francesos no·ls faltàs tant de bé envià’ls papa Sexto a Peregrí,
persona doctíssima, natural de Roma, per a que·ls adoctrinàs en la fe, lo que u féu sanctíssimament. Y havent-se detingut
en França alguns anys ab dit exercici, tornant-se’n a Roma, en
lo camí, ans que no y arribàs, fonc martyritzat, prop de la
isglésia que vuy se nomena Domine quo vadis?, en la via Àpia.
Y de allí fonc aportat son cos a soterrar al Vaticà, prop al de
l’apòstol sant Pere. Patí martyri dit papa Sixto aprés de haver
governat son pontificat deu anys, tres mesos y vint-y-un die,
en l’any de la nativitat de nostre Señor cent y coranta-y-dos
anys.
No pasaren més de trenta-y-quatre dies deprés del martyri del
papa Sexto quant fonc posat en son lloch Telesphoro, de // nació
grech. Lo qual instituhí los dejunis de la Quaresma que vuy
se guarden; no que dit papa ordenàs que y hagués Quaresma,
que ya la Iglésia la tenia des del temps dels apòstols, sinó que

69 primer] afegeix al marge vida y martiri de papa sixto primer 8 A 74 calzers]
calises 75 se fesen] fossen 86-87 en lo — arribas] ans que no y arribas en lo
cami 89 al vatica] al (corregint a la) vatica A; prop al] prop 90 sixto] corregint sexto
A 95 telesphoro] afegeix al marge vida y martiri de papa telesphoro 9 A; [127r] [100r]
68-69 Ill. ll. I, cap. X
ll. I, cap. XI

69-72 Ill. ll. IV, cap. I

72-93 Ill. ll. I, cap. X

94-121 Ill.
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manà que las semmanas dels dijunis foçen set, ans de la Pasqua,
y que los capellans començassen a dejunar des del diumenge
de la Quinquagèssima. Ordenà també que en la nit de la nativitat de nostre señor Jesuchrist se diguessen tres misas: la
primera a mitjanit, quant lo gall canta, per significar la seguedat
en què lo món stigué posat ans que Déu lo il·luminàs ab la
ley de scriptura, per mà de Moysès; la segona a l’alba, per a
denotar lo stat de la ley de scriptura, perquè en ell los hòmens
ni bé staven en tenebres ni tampoch los era exit lo vertater
sol de justícia, Jesuchrist, nostre Déu; y la tercera a la hora
acostumada de tèrcia, per a denotar la llum y claredat que ya
lo món té ab la ley de gràtia y ab lo sanct Evangeli. Ans de
assò ningú podia çelebrar sinó de dia clar y, per la mayor
part, a hora de tèrtia, per lo que a tal hora fonc Jesuchrist
crucificat ab las lenguas dels jueus y en la matexa reberen los
apòstols lo Sperit Sanct lo dia de Pentechostès. Ajustà en lo
sacrifici de la missa lo càntich dels àngels Gloria in excelsis
Deo. En los anys del pontificat seu, o almanco no molt lluny,
se mogué la quarta persequtió de la Isglésia, en la qual, entre
molts altres, fonc martiritzat lo matex papa, aprés de haver
governat onse anys, tres mesos y vint-y-un dia. Patí a cinch
de janer de l’any de la nativitat de nostre Señor cent cinquantay-hu. Y fonc soterrat en lo Vaticà, prop del gloriós sant Pere.
Havent estat per sa mort set dias sols vaca la cadira de sant
Pere, fonc posat en ella Higini, grech, natural de la ciutat de
Athenas. Lo qual afírman to[t]s los auctors fonc lo qui posà en
orde los oficis particulars de las órdens clericals, que ya les hi
havia des del temps dels apòstols, provehint que de assí enllà //
se nomenassen ostiaris, lectors, exorçistas, acòlitas, subdiacas,
diacas y sacerdots. Instituhí també que las iglésias se consegrassen y que, aprés de una volta fabricades, no·s puguessen

109 per a] per 114 ajusta] ajustant 121 lo B] la A 123 higini] afegeix al marge
vida y martiri de papa higini 10 A 126 [127v] [100v]
122-150 Ill. ll. I, cap. XII
103 seguedat: «ceguetat, orbesa.»
113 en la matexa: «en la mateixa hora.»
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fer mayors ni més xicas sens licèntia del metropolità; y que
los materials dels temples enderrocats no·s puguessen posar
en ningún edifici profà sinó en reedificació de aquells mateixos
o de altres, y asò ab licèntia del bisbe. Ordenà que en lo batisme
hi hagués solament un padrí y una padrina, encara que aprés
en moltas parts acostumàvan de ser dos y més padrins, fins
que per lo consili tridentí se manà, en nostres dies, se guardàs
lo antich. Manà també per un decret que qualsevol metropolità
fos obligat de pèndrer ab si los demés bisbes sufragàneos seus
tostemps que hagués de procehir contra algun bisbe súbdit seu.
Donà leys aserca de la consegratió de la chrisma, de què ya
ans usava la Isglésia. Augmentà lo número dels capellans en
las parròchias de Roma, perquè ans en cada iglésia havia
solament un capellà, ordenant que lo principal d’ells se
nomenàs cardenal, que vol dir cap dels altres capellans; y de
assí comensaren y tingueren principi los cardenals, com se
veurà llargament en la vida de papa Eugeni. Finalment, aprés
de haver governat la Isglésia sanctament quatre anys, tres
mesos y quatre dies, patí martyri a onse dies del mes de janer
de l’any de la nativitat de nostre Señor cent y cinquanta-y-cinch,
y fonc soterrat en la Vaticà ab los demés sos predecessors.
Quatre dies aprés de la sua mort succehí en lo pontificat Pio
primer, italià, natural de la ciutat de Aquileya, en la província
de Venècia. Lo qual, entre moltes coses que manà per sos decrets, fonc una que las possesions y heretats de las isglésias
dedicadas per a la sustentatió de las personas ecclesiàsticas foçen // inviolables, y que ningú, sots pena de sacrilegi, fos gozat
de occupar-las ni entrar en ellas. Manà que las donzellas que
profesassen perpètua continèntia foçen consegradas en lo sant
dia de la Epifania (lo que aprés se derogà per justas causas),

134 hi hagues] y hague 139 procehir] corregint provehir A 148 dies del mes]
omet 152 primer] afegeix al marge vida y martiri de papa pio primer 11 A 156 [128r]
[101r]; pena] canvi de mà 157-159 que profesassen — foçen (…) epifania] fossen (…)
epiphania quant proffessan perpetua continentia
151-176 Ill. ll. I, cap. XIII
145-146 com — Eugeni: Veg., en aquest mateix capítol, 10.
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y que no·s consagrasen fins que arribasen a vint-y-sinch anys.
Y per lo que en aquell temps hi havia grans qüestions y
dificultats sobre la çelebratió de la Pasqua de Resurectió, si
havia de ser en diumenge o si havia de tenir lo compte matex que los jueus tenen en la sua, dit papa féu un decret manant
que·s celebràs sempre en diumenge, puix en tal dia resusità
nostre Señor. Posà grans penas als sacerdots negligents en lo
tractar dels sancts sagraments, principalment lo sanctíssim
sagrament de l’altar. Posà també gran càstich contra los qui
maliciosament se perjúran y contra los qui ouen jurar fals sense
ningun propòsit y no·ls ne reprenen. Ordenà també que si algú
de la secta judayca vingués a convertir-se, fos rebut y batejat.
Patí martyri aprés de haver governat la Isglésia deu anys, a
onse de juliol any de la nativitat de nostre Señor cent y xexantay-cinch, encara que alguns diuen visqué quinse anys y altres
més, y altres no més de quatre. Celebra’s sa festa en lo dia
de son martyri.
Aquí matex que fonc mort papa Pio fonc elegit Aniçet, de
Humísia, ciutat petita en la Súria. Fonc lo primer, segons alguns
auctors scriuen, qui manà que los capellans aportassen corona
feta y lo cabell curt, conformant-se ab la sentèntia de l’apòstol sant Pau que diu: «Ignomínia és de l’home criar cabellera
com és glòria de la dona lo criar-la». Confirmà lo que estava
ordenat, que en la consegratió de un bisbe hi entervinguessen
per lo manco tres bisbes, y ordenà que en la approbació de
l’archabisbe se haguesen de trobar tots los bisbes sos sufragans.
Ordenà també que ningun bisbe pogués acusar al metropolità sinó devant lo papa. També statuhí que ningún archabisbe pogués pèndrer nom y títol de primat sens particular
facultat del // papa, y que lo primat se nomenàs patriarcha
y los archabisbes metropolitans. Patí martyri aprés de haver governat son pontificat nou anys, tres mesos y quatre

165 sempre] omet 173 juliol] afegeix del; y] omet 177 aniçet] corregint amicet A]
afegeix al marge vida y martiri de papa anicet 12 A 183 hi] omet 189 [128v] [101v]
177-196 Ill. ll. I, cap. XIIII

[181 1Cor 11,7]
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dies, a deset dies del mes de abril any de la nativitat de nostre
Señor de cent y setanta-y-quatre, en lo qual dia se celebra
la sua festa. Fonc soterrat en la sepultura de papa Calixto,
en la via Àpia, entre molts altres màrtyrs que allí staven
soterrats.
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CAPÍTOL LXIIII
LOS EMPERADORS QUE FOREN SEÑORS DE ESPAÑA DES DE L’EMPERADOR CÒMMODO FINS A LA MORT DE L’EMPERADOR AURELI, AB LAS
MEMÒRIAS QUE D’ELLS SE TRÒBAN EN CATHALUÑA.

10

Per mort de l’emperador March Aureli, que morí en l’any cent
vuytanta-y-hu de la nativitat de nostre Señor, com ya tinch
referit, succehí en lo imperi son fill Còmmodo, al qual mataren
en l’any cent y noranta-y-tres de la nativitat de nostre Señor.
De son temps no y ha scrit cosa alguna tocant a España, sols
se’n troben en España algunas memòrias en pedras antigas;
y, entre altres, n’i ha una fora de Tarragona, en una riera
nomenada Canyelles, ab aquestas lletras en llatí:
MARTI·CAMPESTRI·SACRVM·
PRO·SALVT·IMP·MARCI·AVRELII·COM
MODI·AVG·ET· [...] ·SING·T·AVRE
LIVS·DECIMVS·LEG·VII·GEM·FEL
PRAEF·SIMVL·ET· [...] ·DAEDIC·KAL·
MART·MAMERTINO·ET·RVFFO·
·COSS· //

6 señor] afegeix al marge any 181 de la nativitat de nostre señor A
17 SIMVL] interl. 19 [129r] [102r]
5-26 Mor. ll. IX, cap. XXXIX
13-19 Per a la inscripció veg. CIL II 4083.

9 scrit] omet
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Que traduhidas en cathalà diuen: «És arula dedicada al déu
Mars», al qual intitula «campestre» al que yo crech per lo que
las batallas són ordinàrias en lo camp; «posà’s per la salut de
l’emperador Còmmodo y posà-la Tito Aureli, capità dezè y
prefet en la legió setena, Gemínia la dichosa, lo primer dia de
mars en l’any que foren cònsuls Mamertino y Ruffo» (que fonc
any cent y vuytanta-y-tres de nostra redemptió).
Aprés que hagueren mort a l’emperador Còmmodo, succehí en
lo imperi Aèlio Pèrtinas, y durà-li poch. Y molt manco a Dido
Julià, successor seu, que havent tingut lo imperi sols dos mesos
fonc mort lo primer dia de juny any de la nativitat de nostre
Señor cent noranta-y-quatre. Al qual succehí Sèptimo Severo,
ab sobrenom de Pèrtinas, que morí en l’any de la nativitat de
nostre Señor dos-cents y dotze.
De temps de aquestos emperadors no scriuen res los historiadors de cosas de Cathaluña, sols n’i ha algunas memòrias
d’ells en algunas pedras de España, de las quals, com no són en
Cathaluña, no·n fas mentió.
A l’emperador Severo succehí son fill March Aureli Antoní
Basià, y per sobrenom Caracala, al qual mataren l’any dos-cents
y divuyt de la nativitat de nostre Señor. Y aprés d’ell succehiren
los emperadors Opèlio Marcino, Antonino Diadúmeno, Antonino
Heliogàbalo y Alaxandre Severo, fins en l’any dos-cents y trentay-sis, sens que en los imperis d’ells façen los historiadors
menció alguna de cosas de España.
A l’emperador Alexandre Severo succehí Lúccio Maximino,
molt enemich dels christians, en temps del qual morí màrtyr
sant Magí —del qual n’i ha vuy en Cathaluña una capella, a

20 diuen] volen dir 24 prefet] prefecte 31 quatre] afegeix al marge any 194 de la
nativitat de nostre señor A 34 los] afegeix ratllat emperadors 38 antoni B] anconi
A 43 los imperis] lo imperi
27-40 Mor. ll. IX, cap. XLI

40-44 Mor. ll. IX, cap. XLII

45-52 Mor. ll. IX, cap. XLIII

22 ordinàrias: S’ha de llegir el mot no com un adjectiu sinó com un adverbi (cf. Morales
1574: f. 305v).
35-36 de las quals — mentió: Veg. Morales 1574: f. 310-312v, que reporta les esmentades
inscripcions.

CAPíTOL LXIIII

50

60

70

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

535

sis lleguas de Tarragona. Morí dit emperador en l’any de la
nativitat de nostre Señor dos-cents y trenta-y-vuyt, des del qual
fins al de cinquanta-y-quatra succehiren los emperadors
Pupieno y Balbino, Gordiano lo més // jove, Philippo, primer
emperador christià, Decio y Gallo. Als quals, en dit any
cinquanta-y-quatre, succehí Valeri, gran perseguidor dels
christians. En temps del qual emperador foren martiritzats
molts sancts en España, y en Tarragona sant Fructuós, bisbe
de aquella ciutat, ab dos diacas seus, Auguri y Eulogi.
A dit emperador Valeri succehí son fill Galieno, que era molt
viciós y stranyament fluix y descuydat, lo que donà occasió
a molts per a que s’atrevisen a destruhir-li per moltas parts
lo imperi.
A España li cabé ser occupada y miserablament destruÿda
dels alemanys, los quals, com apar en la chrònica de Eusebi,
entraren per França y vingueren a parar en España. Y encara
que nostre cathalà Pau Orosi compta breument dita entrada,
no pogué dexar de ser molt trista y cruel, per lo que ell matex
(en altra part) diu que stigueren dotse anys dins España, destruhint-la, y encarint que y havia bé que comptar, puix, axí
en España com en altras províncias, restaren moltas ciutats
y llochs enderrocats, tots per terra —sens que restàs d’ells sinó
sols lo nom ab algunas pocas y pobres casas com a senyals
de sa desventura—, entre les quals senyala a Tarragona. Per
lo que, conforme an assò, se podria pensar que moltas de las
ciutats de España que per tota ella vehem assoladas fóran de
aquesta volta destruÿdas, sens que tot se atribuesca als moros,

49 cents y] cents; qual] afegeix añ 51 [129v] [102v] 52 any] afegeix fins 53 quatre]
afegeix al marge any 254 de la nativitat de nostre señor A 55-56 bisbe — ciutat]
omet 70 senyals] señal 73 per] afegeix ratllat a A 74 volta] afegeix asolades y
52-54 Mor. ll. IX, cap. XLIIII 54-56 Mor. ll. IX, cap. XLVII; cf. Mor. ll. IX, cap. XLVXLVI 57 Mor. ll. IX, cap. XLVI 57-88 Mor. ll. IX, cap. XLVIII [62 Eusebi-Jeroni
221,2 64 Oros. VII 22,7-8; VII 41,2]
49-52 des — Gallo: Com en altres ocasions, Viladamor omet part de la informació que
li proporciona Morales (1574: f. 317-317v). Per quina raó, si reporta el nom d’aquests
sis emperadors, oblida els de Volusià i Emilià, ho desconeixem; fa el mateix, també
amb els emperadors romans, al cap. LVII, 112-114.
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com comunament se sol dir. De aquesta matexa entrada fa
menció Eutropi, però ab molta més brevedat.
A dits alamanys llançà de España poch a poch Pòstum, hu
dels qui s’alçaren contra dit emperador Galieno, scrivint
nostre cathalà Pau Orosi y també Trebeli Polion que, per spay
de deu anys, perseverà en llançar-los de las províncias de
España, tornant-los a son antich ser y bona subjectió dels
romans.
En temps de dit emperador Galieno, per diversas parts de son
imperi se li alçaren trenta tirans, y Tribeli Polion, qui senyala
cada hu // en quina província se alçà, dexa de dir qui fonc lo
qui s’alçà en España. Solament de pasada dóna a entèndrer que
Tetrico, hu de aquestos trenta tirans, fonc lo qui tingué en
aquestos temps a España.
Demés del qual auctor, en la libreria d’El Scurial he trobat
un libre scrit de mà que·s nomena lo auctor Severo, sens dir
de quina nació és, lo qual scriu la vida de dit emperador
Galieno y los treballs que [en] Itàlia y España tingué, ab los
molts tirans que contra d’ell se alçaren. Lo qual conforma
ab dit Tribeli Polió que Tetrico, qui stava en la España citerior per dit emperador, se alçà en lo govern ab favor dels
españols que staven en la costa del mar Mediterrà, tenint
molt gran armada en Tarragona; ahont essent arribada la
armada de dit emperador Galieno, la vençé y desbaratà, fugint molta part d’ella y prenent la demés. Y que dit Tetrico
des de Tarragona governava tota la província y tenia gran
guerra ab los alamanys, essent aprés vençut per lo emperador Aureli y cativat, lo que també confirma dit Trebelio
Polio.

85 [130r] [103r]
[76 Eutr. Brev. IX, 8,2 79 Oros. VII 22,10; Treb. Pol. TT III,6 84 Treb. Pol. Cl.
VII,5] 93-103 cf. Mor. ll. IX, cap. XLVIII [94, 102 Treb. Pol. TT XXIV,2]
89-90 en la libreria — Severo: Per a l’esmentat volum, que no hem sabut localitzar, veg.
p. 144-145.
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A dit emperador Galieno succehí Claudi, y a Claudi, Aureli, en
temps del qual en la ciutat de Girona fonc martirizat sant Narcís
ab un diaca seu nomenat Fèlix. Y axí, apar se ha de entèndrer
que dit emperador Aureli cobrà a España y que llançà del tot
als alemañs de España, y la sosegà y pacificà de nou en
obedièntia y subjectió dels emperadors romans, puix no·s fa
més menció per los historiadors de dits alemanys.
Dura la memòria de aquest emperador en Barcelona, en una
gran basa que està en casa de […] y vuy és de […], en lo carrer
de […], que antigament se deya de micer Molgosa, ab aquestas
lletras en llatí:
·IMP·L·DOMITIO·AVRELIA
NO·PIO·ET·INVICTO·AVC·
ARABICO·MAX·GOTHICO· //
MAX·PARTHICO·MAX·
TRIB·POT·P·P·COS·III·
PROCOS·OPT·PRINCIPI·N·
ORDO·BARC·NVMINI·MA
IESTATIQ·E
Que traduhidas en nostra llengua cathalana diuhen: «Lo senat
de Barcelona posà aquesta stàtua a la divinitat y magestat de
l’emperador Lúcio Domício Aureli, august invencible, piadós,
gran vencedor de Aràbia, gran vencedor dels gots, gran
vencedor dels parts, pare de la pàtria, y que tenia en Roma
lo poder de tribú del poble y era stat ya cònsul tres voltas, y

104 aureli] corregint aurelio A 105 sant] corregint tant A 110 mes] omet; de]
omet 112 (...)] espai en blanc expuntuat A B; (...)] espai en blanc expuntuat A B
113 (...)]
espai en blanc expuntuat A B
116 AVC] AVG 117 [130v] [103v] 123 diuhen] volen
dir 128 tribu] tribuno
112-113: Els espais en blanc marquen que Viladamor pretenia completar la dada
(Morales 1574: f. 328v, afirma que és a casa de misser Molgosa).
116 AVC] AVG: La lliçó correcta és «AVG», que és el que transmet B; mantenim
la d’A perquè és coherent amb la de la font d’aquest passatge, Morales (1574: f. 328v).
104-132 Mor ll. IX, cap. XLIX
115-122 Per a la inscripció veg. CIL II 4506.
118-127 Els parts («parthi») són un poble d’Escítia.
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era procònsul y señor de España y singular príncep nostre».
Posà’s aquesta pedra en l’any de nostre Redemptor dos-cents
y setanta-y-sis y de la població de España dos mil quatre-cents y
dotse, per lo que en aquest any tingué dit emperador Aureli
lo seu darrer consulat y·l mataren.

131 y setanta] setanta; sis] afegeix al marge any 276 de la nativitat de nostre señor A;
mil] afegeix ratllat ? A; quatre — dotse] corregint ? A 132 aureli] corregint aurelio A
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CAPÍTOL LXV
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA ANICET, QUE FONC EN L’ANY DE LA
NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR CENT Y SETANTA-Y-QUATRE, FINS A
LA DE PAPA SIXTO SEGON, QUE FONC EN L’ANY DOS-CENTS Y SETANTAY-SINCH.

10

Per mort de papa Anicet fonc posat en la chadira de sant Pere
Soter, nat en Fundi, en lo Regne de Nàpols. Lo qual dexà alguns
sants instituts en la Isglésia cathòlica, com foren que ninguna
monja fos gozada de tocar los corporals de l’altar ab las // mans
ni pogués ensençar a l’altar. També scriuen instituhí las
benedictions dels nòvius, per a remey de las fatillerias y
diabòlichs encantaments ab los quals molts mals hòmens solen
ligar los casats a fi de impedir la generatió. Y juntament ab
asò, manà que los matrimonis se feçen públicament, y que fets
de altra manera no·s puguessen nomenar llegítims —encara que
Gracià scriu lo féu papa Avarist. Manà que ningun sacerdot

3 anicet B] amicet A 3-4 que — quatre] omet 5-6 que — sinch] omet 7 anicet B] amicet
A 8 soter] afegeix al marge vida y martiri de papa soter 13 A 10 de tocar] tocar; [131r]
[104v] 11-12 las benedictions] la benedictio
12 novius] novis 13 diabolichs
encantaments] encants diabolichs 16 nos — nomenar] no poguesen nomenarse
7-33 Ill. ll. I, cap. XV

[17 Dec. IV, III,III]
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pogués celebrar sens que no s’i trobàs present altre sacerdot,
a fi de que si, per alguna desgràtia, no pogués acabar la misa, ho
pogués fer lo companyó; que ningun sacerdot digués misa sens
que almanco no s’i trobasen presents altres dos personas
sense ell, per a que pogués bé quadrar quant diu Dominus
vobiscum y Orate pro me fratres. Ordenà també que la misa
se digués en dejú y que no s’hagués de cumplir lo jurament
fet sobre cosa il·lícita. Manà que tots conbregassen los dijous
de la cena. En aquest temps tingué la Iglésia pau y quietut
y havia cesat la quarta persecutió. Y encara que creuen alguns
que papa Soter no patí martyri sinó que morí de sa mort natural, molts auctors scriuen que fonc martirytzat com los altres
sos predecessors, y que patí son martyri a vint-y-dos de abril
any de la nativitat de nostre Señor cent setanta-y-sis, no havent
tingut lo pontificat sinó poch més de dos anys. Y fou soterrat
en lo Vaticà.
Pasats vint dias aprés de la sua mort fonc elegit per papa
Eleuther, natural de la ciutat de Nichòpoli, en Grècia. En temps
de dit papa, Lúcio, rey de Inglaterra (que llavors se deya
Bretanya), mogut de zel de nostra santa religió, li envià sos
enbaxadors supplicant lo tingués per bé de rèbrer-lo en lo gremi
de la Iglésia christiana ab tota sa casa y regne. Lo qual, alegre
ab tant bona nova, despachà encontinent dos sants hòmens,
Ignasi y Damià, y arribats en Inglaterra batejaren al rey ab
tota sa casa y, aprés, a tota la illa, llevant dels temples los ýdols
y sacrificis dels déus. // Y axí, fonc Inglaterra la primera pro-

18 no] omet 19 de] omet 21 no] omet 22 sense] ab
vida y martiri de papa eleuther 14 A; ciutat de] ciutat del
la] omet

35 eleuther] afegeix al marge
41 en] a 43 [131v] [104v];

34-68 Ill. ll. I, cap. XVI
32 dos anys: Viladamor reporta aquesta lliçó oposant-se a Illescas (1573: f. 34), que diu
que foren nou. El compte el fa a partir de les dades que li proporciona Illescas i que
ell repeteix: si Soter va morir l’any 176 i el seu antecessor, Anicet, l’any 174 (veg. cap.
LXIII, 193), només li resten a Soter dos anys de pontificat. Remarquem que la dada tampoc
prové de Morales (1574: f. 303v), que afirmava que havia estat pontífex durant set anys.
41 Ignasi y Damià: Els dos personatges són, per a Illescas, «Fugacio y Damiano» (1573:
f. 34v); Viladamor (o potser un copista) hauria transformat el primer dels noms en un,
d’antuvi, més comú.
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víncia del món que, per públich decret y comú parer de totas
las gents y habitadors en ella, rebé y professà la religió christiana y la fe cathòlica, en l’any cent vuytanta de la nativitat
de nostre Señor, no enbargant que en España des del temps
dels apòstols hi havia molts christians ans que·ls hi hagués en
Inglaterra (com apar per la predicatió de sant Eugeni, dexeble
de sant Clement papa y companyó de Dionís Areopagita), però
no que tota España públicament per ley profesàs tant prest
la religió. Havia-y leshores en Inglaterra, ans que·s convertís
dit rey Lúcio, vint-y-dos flamins y tres archiflamins, que axí
los gentils nomenaven a sos grans sacerdots, los quals també·s
convertiren; y en son lloch Ignasi y Damià partiren la illa en
vint-y-dos bisbats y tres archabisbats, perquè axí era de costum
molt usat en la primera Iglésia posar bisbes ahont hi havia
hagut flamins y patriarchas, y archabisbes en lloch dels archiflamins. Ordenà que ningun sacerdot fos deposat sens que
primer no fos convençut legítimament de algun gran delicte;
y que ningun absent fos condemnat, puix Christ, ab saber qui
era Judas, no·l condemnà ni·l dexà de conbregar ab los demés
apòstols, per lo que encara leshores no ere notori son pecat.
Patí martyri aprés de haver governat la Isglésia romana quinse
anys, tres mesos y dos dies, prop de l’any de la nativitat de
nostre Señor de cent noranta. Celebra’s son martyri a vint-ysis de maig. Fonc soterrat en lo Vaticà, prop de las reliquias
de sant Pere.
Sols sinch dies stigué la Isglésia sens pastor per mort de papa
Eleuther, a cap dels quals fonc provehit Víctor primer, nat en
Àfrica. En temps del qual se tornà a mòurer la qüestió de la
celebratió de la Pasqua, per lo que encara que papa Pio primer
hagués manat se celebràs sempre en diumenge, havia-y // molts
bisbes que profiaven no·s devia celebrar sinó en la dècima-

45 en ella] interl. A 46 cent] afegeix y 50 dionis] sant dionis 57 primera]
primitiva 58 hagut] haguts; lloch] llochs; dels] de 63 encara leshores] leshores
encara 66 noranta] afegeix y; son martyri] la sua mort 67 lo B] la A 70 eleuther
B] elenther A; primer] afegeix al marge vida y martiri de papa victor primer 15 A 72
per lo que] perque; papa] omet 73 hagues] havia; [132r] [105r]
70 eleuter B] elenther A: Corregim d’acord amb la grafia que apareix abans, 35.
69-108 Ill. ll. I, cap. XVII
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quarta luna, aprés de l’equinocsi vernal, en lo dia que los jueus
menyaven lo anyell. Y fonc tant reñida qüestió que fonc necesari juntar-se en diversas parts a consilis, fent-lo també dit papa
juntar en Roma, y fonc lo segon consili que·s celebrà en la
Isglésia romana que puga tenir auctoritat, comptant per lo
primer lo que los apòstols feren en Hierusalem. En tots los
quals sobredits concilis tinguts en les particulars províncias y
en aquest de Roma, se determinà lo matex que ya per papa
Pio primer stava ordenat, ço és, que la Pascua se devia çelebrar
en lo matex dia que Christ, nostre señor y Déu, resusità, que
fonc en diumenge, y que allí se acabàs lo dejuni de la Quaresma.
Y·s decretà que la festa se fes en la primera dominica que
ocoregués aprés dels catorse dies de la primera luna, pasat lo
equinocsi vernal, que llavors era als vint-y-un dia del mes de
mars, de tal manera que la més baxa Pascua fos a vint-y-dos
de mars y la més alta a vint-y-cinch de abril, tenint-se sempre
compte ab què la Pascua no·s çelebràs en lo matex dia de la
dècima-quarta luna, perquè no aparagués que·s judayzava, sinó
lo diumenge aprés següent. Y aquest cànon està vuy en lo decret,
en lo qual també manà que lo baptisme solemne se fes en lo
disapte sanct y en lo disapte abans de la festa del Sperit Sant,
y axí·s guardà molts anys —de hont restà lo costum que vuy
en la Isglésia se guarda de beneyr las fonts en aquestos dos
dias. Y en cars de necessitat, manà que·s bateyassen tots los
qui ayudarían a rèbrer lo sant sagrament del baptisme, en
qualsevol moment y lloch, o en la mar o en lo riu o en la font;
al qual cànon, quant al que toca al baptisme que·s deya solemne,
lo ús lo ha derogat, y en lo demés tocant a la çelebratió de la
Pascua se confirmà, aprés, en lo concili niceno, y axí se ha guar-

77-78 dit — juntar] juntar dit papa 83 ordenat] determinat; celebrar] interl. 84 y]
omet 88 era] sera; del] dels 91 ab] omet 93 lo diumenge (…) seguent] los
diumenjes (…) seguents 94 lo baptisme] baptisme 100 moment y lloch] lloch y
moment 102-103 çelebratio — pasqua] pasqua y sa celebratio
79-80 comptant — Hierusalem: Viladamor pressuposa haver donat la informació recollida
per Illescas (1573: f. 20) sobre el primer concili, quan la realitat és que no ho ha fet.
80-81 tots — províncias: Un cop més, Viladamor fa referència als «sobredits concilis
tinguts en les particulars províncies» quan, anteriorment, només ha explicat que «fonc
necessari juntar-se en diversas parts a consilis» (77); la informació restant és, de nou,
a Illescas (1573: f. 35v).
97 fonts: «fonts baptismals», és a dir, les piles (cf. Illescas 1573: f. 36).
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dat y·s guarda després ensà en la Iglésia cathòlica. Dit papa
Víctor // governà la Isglésia, segons la més comuna opinió, deu
anys, dos mesos y deu dias. Y patí martyri a vint-y-vuit de juliol, any de la nativitat de nostre Señor de dos-cents y hu, y en tal
dia se celebra la festa de son martyri. Y fonc soterrat en lo Vaticà.
Per mort de papa Víctor, a cap de onze dies succehí en la cadira
pontifical Zephirino, natural de Roma. Y perquè no éran tant
ricas de dinés las isglésias en aquells temps sanctíssims com
de virtuts, per dita causa usaven los càlsers y pàtenas, en lo
sacrifici sant de la missa, de fusta, y perquè ninguna manera
de fusta podia ser tan masisa que no en begués alguna cosa
del Sant Sagrament, manà que ningú consagràs ab càlsers de
fusta sinó de vidre. Aprés, ab lo temps, com cresqué la
possibilitat en las isglésias se determinà en diversos concilis
que no·s pogués celebrar sinó en càlsers de or o de argent o,
almanco, de stany, y que ningú gozàs celebrar ab càlsers de
vidre per lo perill, ni de aram ni de còurer, per lo que naturalment aquexos dos metalls provocan a vòmits y crían orí ab
lo vi. Ordenà també que tots los feels christians conbregassen
en lo sant dia de la Pascua de Resurectió. Més, que ningun
bisbe, esent accusat per son primat o metropolità, pugués ser
condemnat per altri que per lo papa o ab sa auctoritat. Ordenà
també que celebrant lo bisbe s’i trobassen presents sos sacerdots, conforme ho havia dexat manat papa Evarist. Ordenà
que los sacerdots y levitas se ordenassen públicament en presència de molts llechs y capellans, perquè fos manifesta sa
ignocèntia. Ab aquestos y altres sants exercicis gastà lo temps

105 [132v] [105v] 108 festa — martyri] sua festa 110 zephirino] afegeix al marge
vida y martiri de papa zephirino 16 A 113 sacrifici sant] sant sacrifici 116 ab lo
temps] omet 118 en] ab 129 perque] per a que
109-138 Ill. ll. I, cap. XVIII
120 per lo perill: És a dir, pel perill que vessi el contingut del calze de vidre si es trenca.
120 aram (…) còurer: Viladamor no sempre tradueix amb precisió els mots castellans
de les seves fonts; l’«aram» i el «coure» aquí citats són el «açófar» i el «cobre» d’Illescas
(1573: f. 36v). El castellà «azófar» és el català «llautó» i no pas l’«aram», sinònim de
«coure», que, sovint, serveix per designar el coure treballat en forma de xapa o de fil;
la identificació de Viladamor potser prové del treball del metall: el coure treballat, l’aram,
com a l’aliatge de coure i zinc, el llautó.
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que li durà lo pontificat, que foren vuyt anys, set mesos y deu
dias. Y fonc martyritzat als vint-y-sis de agost de l’any del Señor
de dos-cents y deu, y en tal dia celebra la Isglésia sa festa. Y
fonc soterrat en una sepultura sua pròpria // prop de la de papa
Calixto, en la via Àpia. Ha-y molta varietat sobre los anys que
visqué dit papa, per lo que alguns li’n donen més de vint, per
ço, ningú se altere si aquest compte no conserta ab lo dels altres
auctors.
Succehí a papa Zephirino en lo pontificat Calixto primer,
natural de Roma. Lo qual fonc lo qui instituhí los dejunis de
las quatre tèmporas de l’any, que són com un delme que pagam
a Déu dels dias de l’any y per a suppliccar nos envie y conserve
los fruyts de la terra; los quals dejunis ans se solían fer en
tres temps, conformant-se ab lo ús dels ebreus, com ho mostra
sant Hierònym sobre Zacarias; també s’acostumàvan de fer las
órdens en lo mes de dezembre, y dit papa les pasà en las quatra
tèmporas. Ordenà que no·s rebés contra ninguna persona
ecclesiàstica querela ni acusatió de persona infame o sospitosa
o enemiga. Condemnà per heretjes a tots los qui, porfiadament,
gozarían afirmar que lo capellà qui aprés de haver pecat se
convertex no devia ser restituÿt en son orde y grau encara que
fes penitència. Edificà a sas despesas un siminteri en la via
Àpia, lo qual vuy se nomena de Calixto, ahont estan soterrats
molts màrtyrs y papas; en lo qual siminteri, aprés, se edificà
la isglésia de Sant Sebastià, ahont vuy se guàrdan infinitas
reliquias y s’i veuhen molts altars y capellas debaix de terra
—ahont se deya misa secreta y amagadament per por dels
gentils. Prohibí lo comunicar ab escomunicats y manà que
ningun excomunicat pogués ser absolt sens conexença de sa
causa y stant primer satisfeta la part injuriada. Fonc lo primer

133 de] omet 134 [133r] [106r] 135 en la via apia] omet; los] lo 139 primer] afegeix
al marge vida y martiri de papa calixto primer 17 A 142 suppliccar] afegeix nos 145
tambes] tambe; de] omet; las] los 156 si] se
139-165 Ill. ll. I, cap. XIX
134 sepultura: Cf. Illescas 1573: f. 36v, «cimenterio». Viladamor tradueix, indistintament,
el substantiu que usa Illescas, al llarg dels capítols que dedica als papes, per «sepultura»
o «cementiri»; no em consta que estigui documentat, ni en català ni en castellà, un
ús d’aquestes característiques.
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qui prohibí lo matrimoni entre parents dins lo setè grau de
consanguinitat. Patí martyri a catorse dies de octubre de l’any
del Señor dos-cents y deset, y en tal dia se çelebra son martyri.
Governà la Isglésia sis anys, dos mesos y deu dies, y fonc
soterrat en lo semintiri de Calopodio.
Urbà, sacerdot romà, aprés de sis dies de la mort de Calixto //
fonc elegit per papa. Lo qual fonc tant sant y de tant loable
vida, conversació, gran exemple y doctrina, que per sa predicatió se convertiren a nostra santa religió infinitas gents en
Roma y fora d’ella. Durava en aquestos temps, en alguna manera, lo costum de la primitiva Isglésia de víurer los christians
en comú y vèndrer, per a remediar sas necessitats, las possesions de las isglésias. Y perquè per la experièntia se veya ser
cosa danyosa per als temples vèndrer-las, manà que de allí avant
no·s poguessen vèndrer, sinó que dels fruyts d’ellas se sustentassen los sacerdots y ministres, posant grans penes contra
los violadors de las cosas ecclesiàsticas. Manà, axí matex,
tràurer de la Isglésia lo excomunicat per lo bisbe, encara que
la sentèntia no fos de tot punt justa. També és seu un decret
sobre que la confirmatió se ha de rèbrer aprés del baptisme,
de mà del bisbe. Governà la Isglésia quatre anys, deu mesos
y dotze dies. Patí martyri a vint y sinch de maig de l’any del
Señor dos-cents y vint-y-dos, y en tal dia se celebra son martyri.
Fonc soterrat en lo sementiri de Pretextato, en la via Àpia.
Antonino pasa son martyri vuyt anys més avant, y Onufrio
Panvinio deu anys.
Per mort de papa Urbà fonc posat en la chadira de sant Pere,
trenta dies aprés, Poncià, natural de Roma. En temps de aquest
papa advertex lo doctor Illescas que si en algun temps hi ha

165 sementiri] semiteri 166 urba] afegeix al marge vida y martiri de papa urba 18 A; [133v]
[106v] 172 per a] per 174 per] a 178 lo excomunicat] los excomunicats 179 es seu]
se feu 180 ha de] deu 188 poncia] afegeix al marge vida y martiri de papa poncia 19 A
166-186 Ill. ll. I, cap. XX [185 Ant. I, tit. VII, cap. VI, § XIX
187-218 Ill. ll. I, cap. XXI (189 Ill. f. 38)

186 Panv. CE p. 25]

185 pasar: Aquí en el sentit de «fer anar» o «posar» més enllà.
189-200 Viladamor no fa sinó seguir les argumentacions d’Illescas (1573: f. 38) pas per
pas, fins i tot a l’hora de citar les autoritats adduïdes, malgrat que decideixi interpolar,
per fer-se més seu el relat, una primera persona.
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hagut diversitat entre los auctors en lo que toca al compte dels
anys, en aquest és molt mayor, perquè Platina diferex del comte
de Eusebi deu o dotze anys, y Sabelico també no concorda; y
que ab tanta varietat no vol ser jutge, puix no inporta molt,
y també per no cansar al lector ab posar opinions en cosas
que inpòrtan poch. Sols protesta que seguex a Dàmaso mentres que durarà sa scriptura, tant per sa antiguitat quant per ser
stat papa y sant, de grandíssima fee y auctoritat, y que conforme
an axò no·s maravellen si anirà // desviat del compte de dits
Sabelico, Eusebi y Plàtina; la qual matexa opinió seguesch yo
també. Y ab aquest presupòsit, dich que començà son govern
en lo imperi de Alexandro Severo, y en ell stigué algun temps
pacífich entenent en lo govern de la Isglésia, ab gran aprobasió
de tot lo clero y poble romà, fins que, per inductió de alguns
sacerdots gentils, lo dit emperador Alexandro Severo, encara
que molt amich del nom christià, lo desterrà de Roma, en la
isla de Serdenya, ahont patí molts treballs y persecutions, no
oblidant-se, ab tot axò, de instituhir la Isglésia ab santas
amonestations. Alguns auctors hi ha que li atribuexen lo ús que
la Isglésia té de cantar en las horas lo Saltiri de David, y que ordenà que lo sacerdot ans de començar la misa digués lo salm
de Iudica me Deus, etc. Finalment, foren tants los treballs que
patí en lo desterro que d’ells vingué a morir en Serdenya, essent
stat papa nou anys, sinch mesos y dos dies. Pasà de aquesta
vida al denou dies del mes de noembre, en lo any dos-cents y
trenta-y-dos. Fonc soterrat son sant cos en Serdenya, y pochs
anys aprés, ab gran veneratió, lo féu aportar a Roma papa Fabià
i·l posà en lo sementiri de Calixto. Y per ser mort en lo desterro
lo tenim en lo número dels sants màrtyrs.
Deu dies aprés de la mort de papa Poncià fonc elegit per son
successor Anter, natural de Grècia. En temps del qual era tant

194 posar] omet 198 maravellen] maravellasen; [134r] [106r]; dits] dit 199 eusebi]
omet 209-211 y que — etc] omet 214 cents y] cents 220 anter B] auter A] afegeix
al marge vida y martiri de papa auter 20 A
220, 241, 263 anter B] auter A: L’error d’A, que prové d’una confusió gràfica d’«u»
amb «n», no és estrany que es produeixi (veg., en aquest mateix capítol, «elenther»,
70, contra «eleuther», 35); ara bé, s’ha de remarcar que A en cap moment (tampoc a
la «Taula de papes» inicial) reporta la lliçó correcta.
[191 Plat. f. XXIXv-XXXv
233 Ill. ll. I, cap. XXII

192 Eusebi-Jeroni 216,5; Sabell. vol. II, p. 263]
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lo número dels màrtyrs que cada dia patían per la verdadera
fe que no·s podían comptar, per lo que, com a piadíssim pare,
determinà de senyalar y deputar set personas honrradas y de
gran fidelitat y cuydado que posassen per memòria los fets y
martyris dels sants, per a que de sos noms restàs perpètua
memòria. Dexà un decret ab lo qual manà que ningú pogués
ser elegit papa sense que fos estat bisbe. Donà facultat als bisbes
per a que puguesen pasar de una isglésia a altra, no per més
honrrada ni per altre algun interés sinó per causa // de
necessitat, força o utilitat del poble y no del bisbe, y ab licèntia
y auctoritat del papa. Governà lo pontificat dotze anys y
coranta-y-dos dies. Morí a quatre de janer de l’any del Señor
dos-cents y coranta-y-cinch.
L’orde que·s tenia en aquestos temps en las elections dels papas
era informar-se lo stat ecclesiàstich, per testimoni de tots los
sacerdots y capellans, de la vida y costums del qui·ls parexia
digne de tant alt grau. Y juntava’s lo clero romà y prenia’s lo
vot y parer de la mayor part dels qui s’i trobaven presents, y
nomenaven lo qui·ls aparexia més sufficient, y consagrava’s si
no era sacerdot (encara que per la mayor part ho era), y bisbe.
Mort, doncs, papa Anter y havent-se de nomenar successor,
stant lo clero congregat per an assò, uns nomenaven a hu y
altres a altre. Y no podent-se conformar a cars, arribà del camp
Fabià ab certs amichs seus, y posant-se entre la gent per a dirhi ell també son parer, súbitament devallà del cel una paloma
(semblant a la que·s véu sobre Christ, nostre Señor, en lo
baptisme) y posà’s sobre lo cap de Fabià. Lo que com tots veren,
conexent que Déu ab tant notable maravella lo elegia per son
vicari, a grans veus cridaren y de comú parer digueren que
aquell havia de ser son bisbe y papa, de manera que podem
dir fonc elegit per mà de Déu, miraculosament. Era Fabià
natural de Roma, tingué grandíssim cuydado de la salut de son
poble, y governà també com se sperava de qui era stat aprovat
per mà de Déu.

229 [134v] [107v] 233 cents y] cents 234 papas] afegeix al marge vida y martiri de
papa fabia 21 A 238 qui] que 241 anter B] auter A 243 arriba] afegeix ratllat fabia;
camp] canvi de mà 253 tambe] tant be
234-281 Ill. ll. I, cap. XXIII
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Fonc lo primer qui posà en orde y féu cànons per a que·s
consagràs chrisma lo Dijous Sant y·s cremàs la que sobràs de
l’any atràs. Manà que los jutges seculars no s’entrometessen
a conèxer de las causas dels capellans y de personas ecclesiàsticas.
Prohibí lo matrimoni entre los parents dintre del quint grau.
Ordenà que tots los feels christians conbregassen almanco en
las tres Pascuas cada any, aprés que haguessen arribat als anys
de la discretió. Diputà set // diacas per acompanyadors dels
set notaris per a que·s continuàs lo que papa Anter havia manat
aserca del scríurer y posar per memòria los treballs y pasions
dels màrtyrs; y per a que tinguessen cuydado de provehir a
la necessitat temporal dels pobres, víudas y òrfens, recollegint
y destribuhint entre ells los tresors de la Isglésia y las offertas
dels feels que pasaven primer per mans dels subdiacas (imitant
an assò als apòstols, que per a sols aquest ministeri temporal
elegiren a sant Esteve y als altres diacas); lo principal de
aquestos diacas se nomenà, aprés, ardiacha cardenal, com ho
veurem en la vida de papa Eugeni segon. Posà grans penas
als capellans que molestassen o injuriassen a sos bisbes. Manà
també que s’usàs en las causas ecclesiàsticas lo remey de la
apel·latió ans y aprés de la sentèntia diffinitiva. Fonc martiritzat
aprés de catorse anys, un mes y onse dies que governava son
pontificat, a vint dies del mes de janer de l’any de la nativitat
de nostre Señor dos-cents y xexanta. Fonc soterrat en lo sementiri de Calixto, en la via Àpia. Alguns auctors pòsan la çisma
de Novato en temps de dit papa Fabià, altres en lo de son
successor Corneli.
Per mort de papa Fabià fonc posat en la cadira pontifical
Corneli, natural de Roma, molt contra sa voluntat, com ho
afirma sant Ciprià. Trobà la Isglésia en gran perturbatió, axí
per las moltas persecutions dels christians com encara per
los molts heretges que y havia, los quals tingueren manera

258 y de] corregint per A 262 [135r] [108r] 263 anter B] auter A 268 per mans]
interl. A 271 diacas] afegeix expuntuat se nomena A 277 dies del mes] omet; de la
nativitat] omet 283 corneli] afegeix al marge vida y martiri de papa corneli 22 A
282-306 Ill. ll. I, cap. XXIIII

[284 Cebr. LV,VIII(-IX)]

272 en la vida de papa Eugeni segon: Veg. cap. LXIII, 10.
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per a que fos desterrat de Roma y portat a Çinçeli, en la costa
de Toscana. Ans que hisqués al desterro, per interçessió de Lucina,
matrona sancta, tragué de las cathacumbas los cossos dels
benaventurats apòstols sant Pere y sant Pau, per lo que allí
no staven tant segurs quant convenia. Lo cos de sant Pau posà
dita matrona en una heretat sua pròpria, en la via Hostiense,
prop de // hont fonc scapsat, ahont aprés se edificà lo sumptuosíssim temple que vuy se veu en Roma; y las relíquias de
sant Pere prengué papa Corneli y las posà en lo Vaticà, ahont
se edificà aprés lo temple de son nom. Aprés se n’anà a son desterro, de ahont tornat fonc açotat y aprés degollat, a catorse
de setembre de l’any dos-cents y xexanta-y-dos, havent tingut
sols lo govern dos anys. Y fonc soterrat prop de la heretat de
la dita matrona Lucina. Ha-y de aquest papa alguns cànons,
y particularment hu que mana que ningun sacerdot sia compel·lit a jurar; y altre que ordena que qualsevol que, forçantlo la necessitat, haja de jurar, jur en dejú y ab gran veneratió,
y que no puga jurar ningú en juý menor de catorse anys. És
papa Corneli hu dels cinch papas de qui·s fa menció en lo cànon
de la misa.
Pasats trenta-y-cinch dies aprés de la mort de papa Corneli fonc
posat en la cadira de sant Pere Lúcio, natural de Roma. Lo
qual manà que sempre a un bisbe lo acompanyassen dos
sacerdots y tres diacas, que foçen com a testimonis y jutges
de sa vida, per a que la presèntia d’ells lo fes víurer recatadament. Fonc lo primer, segons alguns auctors diuhen, que manà
que los capellans de orde sagrat en ninguna manera se acostassen a sas pròprias mullers (si acàs las tenían quant se
ordenaren) so pena que, si lo contrari feyen, restassen inàbils
per a tenir qualsevol ofici ecclesiàstich, en tant que, encara,
servir las canadellas del vi y de la aygua en lo altar no puguessen. Per lo que se ha de saber que, des del temps dels
apòstols, encara que és veritat que s’admitían al sacerdoçi los
casats y solters indiferentment, però ab tot axò fonc ley sempre

293 [135v] [108v] 297 tornat] tornant 299 govern] afegeix ratllat sols 305 de (...)
en] en (...) en 308 lucio] afegeix al marge vida y martiri de papa lucio 23 A 310
y jutges] omet 315 ordenaren] corregint ordonasen A] ordonassen B
307-328 Ill. ll. I, cap. XXV
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molt inviolable que ningun capellà de orde sacro pugués casarse aprés de ordenat; y axí se ha guardat sempre y·s guarda en
la Isglésia latina (encara que los grechs en assò no conformen
ab nosaltres), del que·n tenim alguns cànons en lo decret de
la // manera que s’usà assò en la primitiva Isglésia. Lo qual
papa, aprés de haver governat la Isglésia tres anys, tres mesos
y dies, patí martyri en l’any del Señor dos-cents xexanta-y-cinch.
Y fonc soterrat en lo sementiri de Calixto.
Trenta-sinch dies aprés de la mort de papa Lúcio elegí lo clero
per son pastor a Esteve primer, de nació romà. Del qual tenim
un decret ab lo qual manà que los ornaments ab què se han
de oferir a Déu los sacrificis sían honests y consagrats, y ningú
se’ls goze vestir ni tocar si no serà home sagrat, perquè no
li succehís lo que al rey Balthazar que, per tocar als vasos del
temple y usar d’ells per a cosas profanas, vingué sobre d’ell
la venjança del cel. Ordenà també que ningun infame pogués
ser admès a dignitat ecclesiàstica. Patí martyri a dos dies del
mes de agost, any del Señor dos-cents setanta-y-dos, aprés de
haver governat la Isglésia set anys y sinch mesos. Y fonc soterrat
en lo sementiri de Calixto.
Vint-y-dos dies aprés del martyri de papa Esteve fonc posat
en la chadira pontifical Sixto segon, nat en Athenas. Lo qual,
procurant de extirpar moltas heretgias que fatigaven la Isglésia,
al millor temps fonc accusat que no sols era christià però que,
encara, convertia molta gent a la fe de Christ, per lo que fonc
condemnat a mort y patí a set dies del mes de agost de l’any
de la nativitat de nostre Señor dos-cents setanta-y-sinch.
Governà la Isglésia un any, deu mesos y vint-y-quatre dies. Té·s
per cosa molt averiguada que vingué en España, y que quant
se’n tornà a Roma se n’aportà a sant Llorens, natural de la ciutat
de Hosca, en Aragó.

322 ha] ratllat ordenat 324 quen] que 325 [136r] [109r]; ques] que 329 sinch] interl.
A 330 primer] afegeix al marge vida y martiri de papa esteve primer 24 A 331 han]
ha 338 agost] afegeix del 339 y] interl. A 342 sixto] corregint sexto A; segon] afegeix
al marge vida y martiri de papa sixto segon 25 A 344 pero que] pero 347 de la
nativitat] omet
329-340 Ill. ll. I, cap. XXVI

341-351 Ill. ll. I, cap. XXVII
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CAPÍTOL LXVI
LOS EMPERADORS QUE GOVERNAREN ESPAÑA, DES DE L’EMPERADOR
AURELI FINS A L’EMPERADOR CONSTANTÍ, AB LAS MEMÒRIAS QUE DE //
ALGUNS D’ELLS SE’N TRÒBAN EN CATHALUNYA.

10

Tras de l’emperador Aureli, que com està dit morí en l’any doscents setanta-y-sis de la nativitat de nostre Señor, succehiren
los emperadors Tàcito, Floriano, Probo, Charo, Chariano i
Numeriano, los imperis dels quals entre tots no duraren més
de nou anys cumplits.
Concedí lo emperador Probo a España y França que poguessen
plantar vinyas y dar-se líberament a l’augment y conrreu de
las vinyas, que u tingueren a molt gran mercè y liberalitat per
lo que estava prohibit.
També en temps de dit emperador Probo scriuen hagué en
España algunas rebel·lions, sens dir en quina part foren.
En l’any dos-cents vuytanta-y-tres, de temps de l’emperador
Charo governava la província Tarrachonense, ab títol de llegat,
Marc Aureli Valentinià, pretor y president, com appar ab un
títol de stàtua de aquest matex any que posà al matex

2 governaren] afegeix a
3 [136v] [109v]
nativitat de nostre señor A 19 que] ques
5-21 Mor. ll. IX, cap. XLIX

16 tres] afegeix al marge any 283 de la
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emperador; la qual pedra està en la isglésia mayor de Santa
Tecla y diu en llatí:
FORTISSIMO·ET·CLEMENTISSIMO·
IMP·CAES·M·AVR·CARO·INVICTO·
AVG·P·M·T·P·COS·II·P·P·PROCON
SVLI·MARCVS·AVRELIVS·VALEN
TINIANVS·V·C·P·P·HISP·CIT·
LEG·PR·PR·D·N·M·Q·
·EIVS·

30

La qual, traduhida en nostra llengua, diu: «Al fortíssim y
clementíssim emperador çèsar March Aureli Caro, invencible
augusto, pontífex gran, li posà aquesta stàtua Marc Aureli
Valentinià // que, com a vicari de Çèsar, com a prefet pretorià,
com a llegat y com a president, governava la província de
España citerior, devot y súbdit a sa divinitat y magestat.»
Demés de dita pedra n’i ha altra en la matexa ciutat, conforme
ho scriu micer Pons de Icart, que diu:
VICTORISSIMO·
PRINCIPI·IVVENTVTIS·
M·AVR·CARINO·NOBIL·
CAES·CONS·PROCOS·
M·AVR·VALENTINIANVS·
V·C·PRAE·PROVINC·HISP·
CITER·LEG·AVG·DEV
OTVS·NVM·MAIESTATI
QUE·EIVS·

40

28 EIVS] omet

32 [137r] [110r]

22-64 PI cap. XXXII

(36 PI p. 198-199)

20-21 isglésia — Tecla: A la ciutat de Tarragona; Viladamor n’omet el nom probablement
perquè ha parlat de la província Tarraconense unes línies més amunt (17).
22-28 Per a la inscripció veg. CIL II 4102; Gimeno 1997, núm. 6.
35 en — ciutat: Un cop més, l’autor dóna per sabut que la població de la qual parla
és Tarragona.
37-45 Per a la inscripció veg. CIL II 4103; Gimeno 1997, núm. 7.
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Que traduhida en nostra llengua diu: «Al victoriosíssim príncep
de la juventut March Aureli Carino, nobilíssim cèsar, cònsul,
procònsul, March Aureli Valentinià, home claríssim, president
de la província de España citerior, legat de August, devot a
la deÿtat y magestat de aquell.»
També lo matex March Aureli Valentinià posà una stàtua a
Carino, fill de l’emperador Caro, lo qual títol dura vuy encara
en la claustra de la isglésia de Sant Miquel de Tarragona; y
díuan las lletras que la pedra té:
VICTORISSIMO·
PRINCIPI·IVVENTVT·
M·AUR·CARINO·NOBILISSI
SIMO·CAESARI·
COS·PROCOS·M·AVR·
VALENTINIANVS·V·C·
PRAESES·PROV·HISP·CIT·
LEG·AVGG·PR·PR·DN·EIVS· //

60

70

GENERAL DE

Que vol dir lo matex que l’altra fins a la derrera lletra, que
vol dir «legat dels augustos, prefet prefet pretor a son senyor».
Succehí als emperadors Cariano y Numeriano lo emperador
Dioclesià, en l’any dos-cents y vuytanta-y-cinch, prenent per
adjunct a Maximià Hercúleo. Los quals no apar se juntaren
tant per lo govern del món com per la destructió de la Isglésia
christiana, segons ab furiosa y molt conforme ràbia la
començaren a perseguir y asolar.
En temps de aquestos emperadors foren martiritzats en España
molts sants. Y en Cathaluña, en la ciutat de Barcelona sant

54 la pedra te] te la pedra
diocletiano
65-70 Mor. ll. X, cap. I

62 [137v] [110v]

64 prefet prefet] prefet

66 dioclesia]

71-79 Mor. ll. X, cap. II

55-62 Per a la inscripció veg. CIL II 4103; per a les variants respecte a l’anterior veg.
Gimeno 1997, núm. 7.
63 lletra: Aquí com a sinònim de «línia».
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Culgat; y vuy encara devant de dita isglésia, prop del Pes de
la Farina, se veu la presó ahont dit benaventurat sant stigué
pres. En la ciutat de Gerona sant Feliu, son germà, del qual
sant Feliu scriu sant Illefonso en lo libre dels Il·lustres Varons
que Nonito, bisbe de Girona en son temps, ab gran cuydado
y vigilànsia reverensiava y servia la isglésia ahont era lo
sepulcre del dit benaventurat sant. També en aquest temps fonc
martiritzada en la ciutat de Barcelona la benaventurada santa
Eulària, y consecutivament aprés sant Sever, bisbe de dita
ciutat. Y en Coblliure fonc martiritzat sant Vicent. Y en la ciutat
de Badalona sant Anastasi, soldat natural de Leyda, ab setanta
companyons, y també un monjo nomenat Sèrgio.
Aprés de morts dits emperadors Dioclesià y Maximià, fins en
l’any tres-cents y dotze succehiren en lo imperi Maximino,
Galèrio, Constànsio, Licino y Maxènsio, emperadors gentils.
Y encara que tingueren títols de emperadors, no tingué ningú
d’ells tot lo imperi, sinó que cada hu ne tenia alguna part.
Per mort de l’emperador Constànsio, que possehia España y
França, succehí son fill lo emperador Constantí, que fonc lo
segon emperador christià. Lo qual tampoch al principi de son
imperi // no possehia més de España y França que son pare
li havia dexat, mes aprés, poch a poch, desféu a tots los demunt
dits emperadors y·s restà ab tota la senyoria del món. Y asò
fonc en diversos temps, és a saber: en l’any tres-cents y dotze,
a vint-y-quatre de setembre, matà a Maxènsio, per mort del
qual hagué tota la senyoria de Roma y de tota Itàlia y Àfrica;
en l’any següent de tres-cents y tretze morí Maximino, en la
senyoria del qual succehint Liçino vingué a ser señor de tota
la Síria, de la Tràsia y Ilírico, que és Sclavònia, y de moltas
altras províncias; al qual, en l’any de tres-cents y vint-y-quatre,
en Ungria, lo vencé lo emperador Constantí i·l forçà a haver
de dexar tot lo que tenia. Y leshores restà señor universal de
tot lo que los damunt dits emperadors se havían repartit.

80 ciutat de] interl. 82 vicent] corregint vicens A 88 titols] titol 93 [138r]
[111r] 96 lany] omet 102 lany] afegeix ratllat matex A; quatre] afegeix al marge any
324 de la nativitat de nostre senyor A
[76 Ild. Vir. Ill. IX] 79-81 Mor. ll. X, cap. III 81-82 Mor. ll. X, cap. IIII 82 Mor.
ll. X, cap. XIII 82-84 Mor. ll. X, cap. XXVIII 85-105 Mor. ll. X, cap. XXX
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CAPÍTOL LXVII
DE LA MANERA QUE STAVA DIVIDIDA CATHALUÑA Y LO RESTANT DE
ESPAÑA EN TEMPS DE L’EMPERADOR CONSTANTÍ, LO QUAL DIVIDÍ
LO IMPERI EN DOS, ÉS A SABER, EN ORIENTAL Y OCCIDENTAL, AB
LA NOVA FORMA DE GOVERN QUE ORDENÀ EN ESPAÑA.

10

De temps de dit emperador Constantí, en un concili que·s
celebrà en la ciutat de Iliberi, que vuy se diu Coblliure —encara
que altres diuhen no era esta Iliberi Coblliure sinó una altra
ciutat en Andaluzia—, se fa menció de donzellas que s’oferían
a Déu ab sa virginitat en España, que apar ser lo principi del
stat y religió de las monjas en España.

5 españa] canvi de mà

8 no] afegeix que

10 a deu] als deus

6-11 Mor. ll. X, cap. XXXI
7-9 encara — Andaluzia: Aquests altres no són sinó Morales i els que el castellà addueix
com a font (1574: f. 389v-390): «El lugar donde se celebró este concilio sin duda fue
la ciudad de Iliberi, que estava entonces muy cerca de Granada […]. En el libro impresso
de los concilios se dize que se juntó este concilio en la ciudad de Iliberi, en el condado de
Rossellón, que agora es un pequeño lugar llamado Colibre, cerca de la villa de Ampurias,
mas Fernando Barreyros, hombre<s> de gran notícia de antigüedad y de diligencia
notable en averiguarla, prueva manifiestamente en su Itinerario como este concilio no
pudo hazerse en Colibre y es forçoso que se aya hecho acá, cabe Granada. Sus razones
son muchas y muy buenas, y en su libro están bién a la larga prosseguidas […].» Sobre
el mateix veg. cap. XXI, 105-106, i LXVIII, 272, i, sobretot, LXXXIII, 50-51, on Viladamor
afirma que Illiberis és a prop de Granada.
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També, en temps de dit emperador Constantí, stava dividida
España en cinch metròpolis, ço és: Tàrracho, que ara és Tarragona; // Toletum, qu·és Toledo; Braccara, que ara és Braga,
en Portugal; Emèrita, que ara és Mèrida; y Hispalis, que és
Sevilla. A cada una d’estas metròpolis staven subjectes certas isglésias chatredals, y las que éran subjectas a la metròpolis de Tarragona éran: Ilerda, nomenada ara Leyda; Osca;
Cèsaraugusta; Tortosa; Orgellis, que és vuy Urgell; Calaguris,
que·s diu vuy Chalaorra; Emporie, que·s diu vuy Empúrias;
Bàrcino, que és vuy Barcelona; Ausa, que és Vich; y Gerunda,
que és Girona.
Las isglésias de las altras metròpolis de España no las pos assí
per no tocar a nostra història, qui las voldrà llegir las trobarà
en lo libre dezè de Ambrosio de Morales.
Dit emperador Constantí, a causa que havia amplificat y
ennoblit molt la ciutat de Bizanso, en la Tràcia, nomenant-la
de son nom Constantinopla, determinà dividir en dos parts lo
imperi romà, de manera que com ans tenia sols un cap y un
assento, ne tingués dos principals que en honrra, dignitat,
magestat y poder fossen iguals. Per lo que repartí lo imperi
en dos imperis, és a saber, en Oriental y Occidental, dexant
a Roma per cadira y cap de l’Occidental, ab Itàlia, França,
España, Àfrica, Flandres y Alamaña, ab part de l’Il·lírco (que
com tinch ya dit era Sclavònia); y per al cap de l’Oriental
nomenà a Constantinopla, ab tota la Àsia mayor y menor, fins
ahont Egipte confina ab Àfrica, donant-li també en Europa tot
lo de Grècia, Àsia y Mísia, fins a // encontrar-se ab la part de
Sclavònia que tenia lo emperador de Roma.
Ab aquesta novedat tant diversa en la senyoria fonc necessari
mudar també del tot la manera antiga de la governació. Per
lo que repartí tots los dos imperis ab quatre càrrechs principals

12 dividida] divida A B 13 ara] vui 14 [138v] [111v] 15 ara] vui 21 barcino]
corregint barchino A; y] omet 31 magestat] afegeix dignitat 33 occidental B] oriental
A 38 asia] omet; [139r] [112r]
33 occidental B] oriental A: Preferim B, que és el que fa sentit (cf. Roma per cadira
y cap de l’Occidental (…) y per al cap de l’Oriental nomenà a Constantinopla, 33-36).
12-22 Mor. ll. X, cap. XXXII

(25 Mor. f. 391v-392v)

26-131 Mor. ll. X, cap. XXXIII
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que foren inmediats en poder als emperadors, en pau y en
guerra, nomenant als qui havían de tenir aquestos càrrechs
prefectos del pretor (que eren com uns presidents per a la
guarda y govern de la província, ab supremo poder, en pau
y en guerra, com està dit), ordenant que los dos servissen per
a l’imperi de Constantinopla y los altres dos per al de Roma.
Los qui havían de servir en lo imperi romà, lo hu se nomenava
prefecto de Itàlia y l’altre de França, del qual darrer de França
tractaré per lo que tenia també en sa jurisdictió lo govern de
España —y no se ha de entèndrer que per ço stigués subjecta España a França, perquè no u era, sinó que França y España
staven subjectas de una matexa manera a l’imperi romà. Lo
qual prefecto pretori tenia per igual la jurisdictió y mando sobre las dos, y lo residir en França y pèndrer de allí lo títol de
son càrrech sols era perquè, arribant las provínsias de son govern fins a Flandres, stava més al propòsit ser la residèntia en
França, per star en lo mitx de España y de Flandres y tenir
més comoditat de poder-las millor governar.
Aquest repartiment y divisió de nous imperis no mudà en res
lo govern de España, perquè restà dividida de la matexa manera
que stava ya des del temps de l’emperador Adrià, en sis
províncies; solament se n’i ajutà una més que·s digué la
Baleàrica, per ser de las illas de Mallorcha, Menorcha y de las
altras circumvehinas. Y fonc governada ab los matexos càrrechs de presidents en las quatre províncias de la // Tarrachonesa, Cartaginesa, Galiziana y Tangitània, en Àfrica, y ab legats
consulars en la Bètica y Lusitània; solament se féu mudança
en la Baleàrica, que se li donà nou president.
Los qui governaven aquestas set províncias de España no
staven inmediatament subjects al prefet pretori de França sinó
que ell nomenava en lloch seu un vicari, que era governador
universal de tota España. Lo qual manava com a superior jutge
y capità general en tota ella, y a ell acudían en totas las cosas
de inportànsia, axí de pau com de guerra, tots los dits llegats

49 los] afegeix dos; en lo] al 51 sa] la sua 58 stava] venia 65 per ser de] que
es 65 de las] omet 67 [139v] [112v] 71 governaven] governaren
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y presidents. Lo qual vicari, per a l’exercici de sa governació,
tenia los officials y ministres següents:
Primo, un príncep de las scholas dels procuradors y solicitadors
en los negocis dels dos-çents, que era càrrech preheminent, com
appar en los chòdichs dels emperadors Theodosi y Justinià.
Lo qual offici tenia poder y dignitat de procònsul, conforme
appar en ditas lleys del chòdich, y particularment tenia molta
jurisdictió en lo forment que s’aplegava de las rendas de
l’emperador. Lo qual offici se donava per mercè a un home
molt senyalat en la guerra aprés de haver servit molt temps
en ella.
Més, tenia altre official nomenat corniculari, que tenia càrrech
en la guerra dels corns, que éran los squadrons de la batalla.
Tenia també dos numeraris, que éran com a racionals o
comtadors per a fer los comptes.
Tenia, més, un comentariense, que era com a scarseller mayor,
lo qual tenia poder sobre totas las guardas de las presons.
Tenia molts notaris per als actes públichs y per a las receptions
de las provanças, y molts altres officials inferiors.
També tenia un compte, lo qual càrrech tenia jurisdictió sobre
tots los soldats que staven repartits de guarnisió en totas las //
províncias de España y sobre qualsevol cosa de guerra.
Y tots aquestos officis se ha de entèndrer no·ls creà de nou
dit emperador Constantí perquè ya molt ans éran en España,
com consta clarament en los auctors, que casi de tots ells ne
fan menció.

80 çents] cent 93 presons] corregint persones A 97 [140r] [113r] 99 crea] interl.
A 101 auctors] al marge afegeix JP crech jo que a de dir autentichs y no autors
101 auctors] al marge afegeix JP crech — autors: Tot i que les precisions i rectificacions
marginals de Pujades a la Història general de Catalunya de Viladamor tenen, generalment,
bon fonament, aquí s’adverteix que Pujades no va acarar la informació amb Morales
(cf. 1574: f. 394v), que diu el mateix que el barceloní.
[81 Theod. 1.15.11; íd. 8.7.8; Just. 12.50; íd. 1.17.2 i 20]
89 corns: Entenem, «dels corns de l’exèrcit», és a dir, de la part lateral, més extrema,
d’aquest.
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Aquesta novedat que féu lo emperador Constantí fonc la més
certa y principal causa de la destructió de l’imperi romà, y ya
des de assí se pot comptar sa cayguda, de la qual és necessari
fer-ne menció per a las cosas de España.
Dos danys se seguiren principalment de dita divisió. Lo primer
fonc que restà lo imperi ab manco forças per a offèndrer y
resistir, per lo que, tenint-lo tot unit, com era tant gran posava
spant als enemichs per a que no gozassen atrevir-se y, si·s
desmandaven, fàcilment podían ser castigats; y per la matexa
rahó los amichs y súbdits se conservaven en obedièntia, ab
la por y ab la seguretat que tenían de ser emparats de tanta
grandeza. Per lo que, repartidas las forças, amichs y enemichs
pogueren pèrdrer lo respecte y tenir sperança de offèndrer.
Lo segon fonc que llevà quinse legions de soldats que residían
de ordinari per guarnisió repartidas per las riberas dels rius
del Rin y del Danubi, que eren las portas per hont podia entrar
en lo imperi sa perdició per la braveza y valentia de las nacions
septentrionals que habitaven de la altra part de aquestos dos
rius. Las quals legions las hi havia posadas Augusto Cèsar per
lo que, com a prudentíssim príncep y qui ab la llarga experèntia
de la pau y de la guerra havia conegut los danys que per aquellas
parts podían venir a l’imperi, havia provehit de dits remeys,
y ab ellas tenia al segur tot lo imperi —per tenir segura la part
més perillosa—; lo que aprés també procurà de fortifichar més
lo emperador Trajà. Y lo haver llevat dit emperador Constantí
aquesta defensa fonc obrir lo camí als més valents enemichs
de l’imperi romà, los // quals no foren pererosos en entrar-hi
tantost com hi faltà la resistèntia, com se veurà prest ab la
vinguda dels gots y altres de aquellas parts.
Morí dit emperador Constantí en l’any de la nativitat de nostre
Señor tres-cents y trenta-y-set y de dos mil quatre-cents y
vuytanta-tres de la poblasió de España. Del qual en Cathaluña,
en la seu de Tarragona, n’i ha una memòria ab las lletras en
llatí que diuen:

115 offendrer] canvi de mà 117 per guarnisio] per a guarnitio 123 conegut]
coneguts 126 de] omet 128 aquesta] esta 129 [140v] [113v] 133 set] afegeix al
marge any 337 de la nativitat de nostre señor A 134 vuytanta] interl. A
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PIISSIMO·FORTISSIMO·FELICISSIMO·
D·N·CONSTANTINO·MAXIMO·
VICTORI·SEMPER·AVGVSTO·
BADIVS·MACRINVS·V·P·P·P·H·
TARR·NVMINI·MAIESTATIQUE·
EIVS·SEMPER·DEVOTISSIMVS·
Que traduhidas en nostra llengua diuen: «Badio Macrino,
prefecto de la ciutat de Roma, president de la província
Tarragonesa de España, posà aquesta stàtua al religiosíssim,
valentíssim y venturosíssim señor nostre Constantí Màximo,
vencedor sempre august, y posà-le-y com a subjecte a sa
divinitat y majestat.»

143 MACRINUS] MARCINUS A B 146 y] afegeix vencedor
143 MACRINUS] MARCINUS A B: Ha de dir «Macrinus», com més endavant diu
«Macrino» (143). Veg. també Morales 1574: f. 395v.
132-133 Mor. ll. X, cap. XXXV

134-148 Mor. ll. X, cap. XXXIIII

137-142 Per a la inscripció veg. CIL II 4106; Gimeno 1997, núm. 9.
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CAPÍTOL LXVIII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA SIXTO SEGON, QUE FONC EN L’ANY DOSCENTS Y SETANTA-Y-SINCH, FINS A LA DE PAPA MARCH PRIMER, QUE
FONC EN L’ANY TRES-CENTS TRENTA-Y-SET.

10

Aprés de la mort de papa Sixto segon fonc posat en la chadira
pontifical Dionís, monjo hermità, lo qual no scríuan los //
historiadors de quina nació era. Aquest gozà de la tranquilitat
de la Iglésia, y per ço pugué líberament desposar las cosas d’ella
y posar-las en son orde. Repartí en Roma las parròchias y
sementiris entre los sacerdots. Y en totas las províncias ahont
hi havia christians, que ya casi en ninguna n’i faltaven, posà
límits als bisbats, senyalant a cada bisbe son diòcesis, per a
que cada prelat tingués compte ab sas ovellas y ningú se
entrometés a judicar fora de sa jurisdicitó. Alguns diuen morí
de sa malaltia y altres màrtyr, y la de màrtyr és la més probable.
Durà-li lo pontificat sis anys, dos mesos y quatre dies. Morí

3-4 que — sinch] omet 4-5 que — set] omet 7 dionis] afegeix al marge vida y martiri
de papa dionis 26 A; [141r] [114r] 9 cosas] cosa 10 son] omet 17 lo] son
6-19 Ill. ll. I, cap. XXVIII
13 son diòcesis: El substantiu és femení; l’ús del masculí no queda justificat per cap
raó si no és que Viladamor adapta directament de la font on llegeix: «su [diócesis]»
(Illescas 1573: f. 43).
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en l’any del Señor dos-cents vuytanta-y-hu y fonc soterrat son
cos en lo sementiri de Calixto.
Cinch dies aprés de la sua mort fonc posat en la chadira de
sant Pere Fèlix primer, natural de Roma. Lo qual ordenà que
ningú gozàs celebrar sinó sols los sacerdots, y que la missa,
sinó en gran necessitat, no·s pogués dir en lloch profà y fora
de la isglésia. Determinà que si per cars se deputava si algun
temple stava consegrat o no, que en dubte se pogués tornar
a consegrar, dient que no·s pot dir que·s torna a reiterar lo
que no·s sap de çert si·s féu una volta. Instituhí que·s celebràs
cada any la festa de Tots Sancts y que·s diguessen missas en
sa honor y memòria. Tots los auctors affirmen fonc màrtyr,
y per tal la Isglésia lo compta en lo número dels màrtyrs. Y
celebra sa festa en lo dia que patí, que fonc a trenta de maig
de l’any del Señor dos-cents vuytanta-y-cinch, havent tingut lo
pontificat quatre anys, tres mesos y vint-y-cinch dies. Y fonc
soterrat en una sepultura sua pròpria, en la via Aurèlia, ahont
ell havia consagrat un temple, a dos millas de Roma.
Per mort de papa Fèlix, a cap de sis dies fonc posat en son
lloch Eutichià, natural de la ciutat de Luna, en Toscana. Lo
qual // manà que no·s gozàs posar algun màrtyr en la sepultura
sens vestir-li primer una dalmàtica o un collabio de grana, que
era cert ornament ecclesiàstich. Manà que·s posàs en scrit
qualcevol accusatió que·s faria davant lo jutge. Provehí que
ninguna abadesa pogués benehir monja verge ni viuda, sots
pena de excomunicatió. Pronuntià la matexa pena contra los
qui no volguessen fer penitència havent-se perjurat. Declarà ser

19 calixto] afegeix ratllat cinc dias apres de la sua mort 21 primer] afegeix al marge
vida y martiri de papa felix primer 27 A 24 deputava] dubtava 25 que en dubte]
omet 35 roma] canvi de mà 36 a] al 37 eutichia] afegeix al marge vida y martiri
de papa eutichia 28 A 38 [141v] [114v] 41 provehi] prohibi
20-35 Ill. ll. I, cap. XXIX

36-60 Ill. ll. I, cap. XXX

24 «Deputar» o «diputar», en el sentit de «dubtar, considerar».
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lícit a l’infel que·s convertís a la fee cathòlica dexar la muller
que tenia ans o restar-se ab ella conforme a la sentèntia de
l’apòstol. Encarregà molt als christians la temperàntia en lo
bèurer del vi, affirmant ser abominable vici la enbriaguesa,
majorment en los bisbes y capellans, y posà pena de
excomunicatió contra los qui, aprés de amonestats, no se’n
volguessen esmenar. Y com sas obras éran tant sanctíssimas
y notòrias, no pogué fugir molts dies de la fúria dels gentils,
que s’offenían de vèurer-lo tant encès en las obras de
misericòrdia, per lo que fonc pres y martiritzat havent solament
tretze mesos y un dia que regia la Isglésia; alguns diuen que
li durà molts més anys. Patí martyri a dos de juliol de l’any
de la nativitat de nostre Señor dos-cents y vuytanta-y-set y fonc
soterrat en lo sementiri de Calixto. Fonc dit papa lo qui ordenà
los testimonis que·s díuan sinodals, que tenían càrrech de avisar
al bisbe dels peccats públichs.
Nou dies aprés del martyri de papa Eutichià lo clero romà eligí
per papa a Caio, natural de la província de Dalmàtia. Fonc lo
qui senyalà nomenadament los graus y órdens ecclesiàstichs
per hont havia de pasar qualsevol que hagués de venir a ser
bisbe, dient que no pogués ser consagrat bisbe si primer no
fos stat legítimament ordenat ostiari, lector, exorcista, acòlita,
subdiaca, diaca y sacerdot. Ordenà també que ningun // llech
pugués aportar en sa jurisdicitó a ningun capellà a juý, y que
ningun moro o heretje pugués formar accusatió contra algun
home christià. Patí martyri a vint-y-set de abril y en tal dia

50 sen] se 53 ences] corregint entes A; en] ab 57 de la nativitat] omet 60 al bisbe] als
bisbes 62 caio] afegeix al marge vida y martiri de papa caio 29 A 66 ordenat] afegeix
de 67 [142r] [115r]
61-73 Ill. ll. I, cap. XXXI
47 encarregà: En el sentit d’«encarir», o sigui, «declarar gran o important» (cf. Illescas
1573: f. 45, «encaresció»).
49-51 posà — esmenar: És a dir, d’excomunicar aquells que, un cop avisats, no volguessin
abandonar el vici de beure vi.
55-56 alguns — anys: Per als que sostenen aquesta teoria veg. Illescas (1573: f. 45):
«Algunos dizen que le duró muchos más años el pontificado, y para esto allegan a Dámaso,
que dize dél que hizo cinco vezes órdenes sagradas en el mes de deziembre, y si ansí
es por fuerça vivió otros tantos años. Cosa es en que no va mucho, basta saber la sancta
vida que vivió.»

564

80

90

100

ANTONI VILADAMOR

CAPíTOL LXVIII

celebra la Isglésia son martyri. Fonc martiritzat en l’any del
Señor dos-cents y noranta-y-vuyt y fonc soterrat en lo sementiri
de Calixto.
Per mort de papa Caio fonc posat en la cadira de sant Pere
Marcelí, natural de Roma. Y pochs dies aprés de ser elegit fonc
pres y aportat a un temple dels gentils, manant-li que·ls
sacrificàs sens rèplica alguna y oferís ensens als ídols. Lo qual,
ab las moltas terrors dels torments que li posaren davant,
spantat d’ells, de temor prengué en las mans lo ençens y l’oferí
davant los ídols. Ab lo que aquí matex fonc posat en libertat
y·l tragueren de la presó, perquè no·s demanava més al christià
sinó que adoràs algun ídol (y lo adorar era sols en posar un
poch de ensens sobre las brasas, lo que en fent-ho era donat
per deslliure). Tingué’s tantost notícia de aquest cars entre los
bisbes de Itàlia, y fonc tant gran lo schàndol que reberen que,
sols per a vèurer lo que·s devia fer en tal cars, se junctaren
tres-cents bisbes y trenta sacerdots a consili, en la ciutat de
Sesa, en lo Regne de Nàpols, ahont vingué lo dit papa Marcelí
cubert de un sach y lo cap ple de sendra, señyt ab un silisi.
Y ab moltas llàgrimas en los ulls, regonexent son pecat públicament, demanà a Déu y a ells perdó del grandíssim pecat
que havia comès dient aquestas paraulas: «Per lo peccat que
he comès meresch ser deposat del pontificat, per tant, yo
excomunich a qualsevol que a mon cors donarà sepultura».
Vist per lo sagrat consili la penitèntia y humilitat del sant papa,
y considerant que lo papa és exempt de tota jurisdicitó humana,
digueren tots ab una veu: «Judica tu, o Marcelí, ta causa ab
ta boca y no ab nostre juý. No vullas ser oÿt en nostre judici
sinó recull en ton propri pit ta causa, perquè // de ta boca has
de ser condemnat o deslliurat, perquè la primera cadira ningú
la pot judicar y, si tu has negat, també negà sant Pere son mestre
y no per axò lo judicà ningú dels apòstols, sinó que hisqué
defora y plorà amargament son peccat. Y puix és axí, tu matex
te avingas ab ta causa». De aquesta manera se acabà lo consili

75 marceli] afegeix al marge vida y martiri de papa marceli 30 A
yl] y 89 señyt] senyt A] señit B 99 [142v] [115v]
74-119 Ill. ll. I, cap. XXXII

76 quels] que

81]
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y dit papa Marcelí, per sa dignitat, no fonc condemnat, ans
meresqué perdó y reconsiliasió. Lo qual, acabada que fonc dita
congregatió, encontinent se’n vingué a Roma, ahont aquí matex,
ple de fervor y de zel stant, ab tant gozar y confiança quant
ans havia tingut de temor, se n’anà a l’emperador y, ab una
libertat christiana, començà a reprendre’l de las crueltats que
contra los sants manava exequtar, y a donar-li en la chara
que per sa causa havia tingut atreviment de negar a Christ, son
Déu, offerint ensens als demonis, que tals eren los déus a qui
ell y los gentils adoraven; del que anujant-se’n lo emperador,
manà li llevassen lo cap. Y fonc posat son cos en lo sementiri
de Presília, en la via Salària. Tingué la cadira pontifical nou
anys, dos mesos y mitx, y fonc martiritzat en l’any de nostra
salut de tres-cents y set; celebra’s sa festa en lo dia de la sua
mort, que fonc a vint-y-sis de abril.
Martiritzat y mort papa Marcelí, scriuen los doctors stigué la
Isglésia set anys, sis mesos y vint-y-cinch dies que no s’elegí
papa algú per las moltas mudanças que y hagué en lo imperi
romà, a cap dels quals lo clero romà nomenà a Marçello primer.
Veritat és que alguns acutors fan de Marcelí y Marcello un
papa, enganyats per la semblança del nom. Però, dexadas
opinions, és cert succehí Marcello, al qual anant papa Marcelí
a patir martyri li encomanà lo cuydado de la Isglésia. Era
Marcello nat en Roma, en la via Lata. Repartí la ciutat de Roma
en quinse // títols com a diòcesis o parròchias, per a que ab
millor comoditat se batejasen los que cada dia venían a convertir-se y·s soterrasen més honrradament los morts, los quals
títols són los que ara tenen los cardenals; y per axò diuen
alguns que ell instituhí las tals dignitats de cardenals, però
en la veritat, leshores ni bons anys aprés no y havia cardenals

108 tant] afegeix gran 117 y fonc] fonc 121 anys] afegeix y 123 primer] afegeix
al marge vida y martiri de papa marcello primer 31 A 127 era] afegeix papa 129
[143r] [116r] 132 son los] son lo
120-140 Ill. ll. I, cap. XXXIII
108 gozar: El verb aquí substantivat, en masculí, amb el significat d’«audàcia, atreviment».
109 l’emperador: És l’emperador romà Dioclecià, que regnà entre els anys 284 i 305.
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en lo àbit de ara, quant comensaren se veurà avant, en la vida
de papa Eugeni segon. Morí en presó patint molts grans treballs
a cap de cinch anys, sis mesos y vint-y-un dia que ere stat elegit,
y fonc soterrat en lo sementiri de Presília, en la via Salària.
Patí martyri a setze dies del mes de janer de l’any de nostra
salut de tres-cents y dotze.
Vint dies aprés de la mort de papa Marsello prengué la
governació de la Isglésia romana Eusebi, natural de Grècia. Lo
qual provehí que en las sposallas de las donzellas se tingués
respecte a la voluntat d’ellas y no a la dels pares, y que la que
una volta fos sposada ab hu fos obligada a casar-se ab aquell,
salvo si no elegís vida religiosa. Manà que la consagratió del
sanctíssim sagrament se fes sobre corporals de lli blanchquíssim,
molt net y consegrat de mà de bisbe, y no sobre seda ni drap
de alguna color, com ans se usava, perquè axí com Christ fonc
soterrat ab un llansol de lli, axí, ni més ni manco, convenia
que·s posàs son sant cors consagrat sobre lli nat de la terra.
En temps de aquest sant papa, segons alguns auctors scriuen,
aprés de mort Maxensi emperador, anà a Hierusalem santa
Elena, mare de l’emperador Constantí, a sercar lo sanctíssim
fust de la creu en què Christ patí, per haver son fill vençut
la darrera batalla contra dit Maxènsio en virtut de la matexa
creu. Y per haver-la trobada a tres dias del mes de maig, dit
papa Eusebi manà çelebrar en aquell dia la festivitat de la Creu,
axí com vuy en dia la celebra la Isglésia.
Tenim de aquest // papa una instructió sua en la qual mostra
qual ha de ser la taula dels bisbes y dels altres prelats, per haver
de ser llurs vidas eximplis y llums per ahont se han de governar
los inferiors y las personas particulars. Y perquè apar és cosa
digna de ser sabuda, scrich así lo que aquella conté: convé,
diu, que·s contenta lo bisbe ab viandas moderadas, y que si

139 dies del mes] omet 142 eusebi] afegeix al marge vida y martiri de papa eusebi
32 A 147 blanchquissim] blanc 151 cors] interl.; consagrat] sagrat (corregint sagrament) 158 en aquell] dit 160 [143v] [116v] 162 llurs — llums] llur vida exempli
y llum 163 y perque] perque
141-182 Ill. ll. I, cap. XXXIIII
135-136 se veurà — segona: Veg. cap. LXIII, 10.
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tindrà convidats no·ls fatich ni inportun que menjen ni bègan,
ans bé los do, ab sa templança, eximpli per a que·s regulen
en lo menjar; y que dit bisbe lleve de sa taula tot gènero
de desonestitat, en la qual no y tinga jutglars, ni donayres de
xocarrers, ni truans, ni tampoch enbaÿments de mans, fent
llegir, mentres que ménjan, la Sagrada Scriptura; y aprés de
haver alçadas las tovallas, fent lo bisbe algunas amonestacions
santas de paraula per a que no sols se don aliment al cos sinó
també a la ànima; y que en lo dinar del bisbe s’i tròpian los
peregrins pobres y flachs, prenent la benedicitó de mà del
sacerdot, per a que beneèscan a Christ y sia Déu, en tot y en
totas las cosas, lloat. Declarà també dit papa que ningun llech
pogués aportar son bisbe a juý. La més comuna sentèntia és
que dit papa fonc màrtyr, y en lo número dels anys se creu que
y ha alguna error, però seguint la opinió de Dàmaso foren
cinch o sis anys, poc més o mancho, y segons assò acontengué
sa mort en l’any tres-cents y deset de la nativitat de nostre Señor.
Aprés de la mort de papa Eusebi no pasà més de set dies quant
fonc posat en son lloch Melçíades, de nació africà. En son temps
tingué fi la darrera persecutió de la Isglésia. Ordenà que no·s
pogués dejunar en los diumenges ni en los dijous, per lo que
los moros no dejunaven altres dies sinó aquexos. Morí màrtyr,
segons alguns diuen, aprés de haver governat quatre anys, poch
més o manco. Çelebra’s sa festa lo dia de la sua mort, que fonc //
a deu de maig de l’any de nostra redemptió de tres-cents y vinty-hu. Fonc soterrat en lo sementiri de papa Calixto, entre los
altres màrtyrs, dels quals fonc ell lo darrer.

166 fatich] fastix 169 la] lo 170 fent] fentse 171 menjan] menja 179 y] omet
184 melçiades] afegeix al marge vida y martiri de papa melçiades 33 A 189 sa] la sua;
[144r] [117r] 191 hu] afegeix y; papa] omet
[180 Lib. Pont. 32,I]

183-192 Ill. ll. I, cap. XXXV

169-170 donayres de xocarrers: És traducció literal del castellà (veg. Illescas 1573: f. 50);
«donaire» és castellanisme per designar una acció o dita graciosa (DCVB IV, 555), mentre
que «xocarrer» ha de ser adaptació del castellà «socarrón», burleta, irònic.
170 enbaÿments de mans: Com a derivat d’«embair-se», reflexiu: l’efecte de quedar-se
embadalit, embadocat.
179 en lo número dels anys: Entenem, dels anys del pontificat del papa Eusebi I.
190 maig: Hi hauria de dir «desembre» i no «maig», que és el que reporten Illescas
(1573: f. 50v) i també Morales (1574: f. 398v).
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Sis dies aprés de la mort de papa Melçíades fonc posat en lo
govern de la Isglésia romana Silvestre, natural de Roma. Y
perquè no stava del tot punt asosegada la repúblicha romana,
per las competèntias que totavia duraven entre lo emperador
Constantí y sos conpetidors, no stava tanpoch del tot mitigada
la persecutió de la Isglésia. Per la qual causa papa Silvestre,
tement ser pres, determinà secretament exir de Roma y s’amagà
en una cova, en la montaña nomenada Soracte, en los Faliscos,
prop de Roma, que ara s’i nomena Sant Sylvestre, ahont stigué
alguns dies fins que plagué a nostre Señor que lo emperador
Constantí se enmalaltís de una lepra incurable nomenada
alifànsia, per a remey de la qual, de consell dels sacerdots
gentils, stava lo emperador determinat de rentar-se ab la sanch
de tres mil minyons ignoscents, los quals havia fet pèndrer a
sas maras. Però aprés, aparexent-li millor morir de aquella
malaltia que no curar ab un remey tant cruel, determinà tornar
los minyons a sas maras y enviar-las alegres y plenas de mercès.
En aquella mateixa nit li apparegueren los apòstols sant Pere
y sant Pau, y, agrahint-li la misericòrdia que havia usat ab las
mares y ab los minyons, li digueren que enviàs a la montaña
Soracte per lo papa dels christians, que aquell li amostraria
altre levatori ab què guariria la lepra del cos y de la ànima. Per
lo que enviant aquí matex a sercar-lo, pensant dit papa
Sylvestre lo enviava a sercar per martiritzar-lo, quan fonc en
sa presèntia, comptant-li dit emperador lo somni y revelació,
li començà a predicar la fe christiana y a persuadir-li que·s
batejàs; lo que fent-ho, encontinent guarí de la lepra.
Poch aprés, per orde de santa // Elena, mare de dit emperador,
se ordenà una molt gran disputa entre més de tres-cents jueus,

194 silvestre] afegeix al marge vida de papa silvestre 34 A 196 lo emperador] los
emperadors 201 si] se 211-212 ab las (...) y ab los] ab las (...) y 213 lo] corregint
los A 214 guariria] curaria 220 [144v] [117v]
192-289 Ill. ll. II, cap. I
203-204 lepra (…) alifànsia: Una «lepra elefancia» diu Illescas (1573: f. 53); ha de ser
el tipus de lepra anomenada «lepromatosa», caracteritzada per l’aparició de lepromes
que, per norma general, donen a la cara un aspecte molt característic denominat «facies
leonina».
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esent sols papa Sylvestre en defensa de la sancta fe cathòlica,
de la qual hisqué victoriós dit papa y resusità, ab sols una
paraula, un toro que hu dels jueus per encantament havia mort.
Molts auctors graves tenen asò de la lepra per faula, y axí u
aparexia ans que·s trobassen auctors grechs, antiquíssims y
molt graves, que u affirmen, com són: Niçeforo en lo libre setè,
capítol trenta-y-tres, Zonaras, segons que vuy ho mostra Agustí,
bibliotecari, contra de Lorens Vala. Des de leshores restà dit
emperador Constantí afectionadíssim a la religió christiana y
edificà, junt a las termas de Dioclesià, una isglésia; y a cap
de pochs dies la de Sant Joan de Letran, ahont dit emperador
tenia un gran palau de son nom; y la tercera isglésia que edifichà
fonc la de Sant Pere en lo Vaticà, ahont posà sas relíquias; y
aprés edificà la de Sant Pau y moltas d’altras per diversas parts,
ornant totas las ditas isglésias de moltas joyas, de or y argent,
y de tots ornaments necessaris per al culto diví. Féu també
enderrocar los temples dels ídols. Donà a papa Sylvestre una
riquíssima thiara o corona, sembrada de riquíssimas pedras,
per a que dits papas y sos successors usassen d’ella per
magestat, la qual diuen que per humilitat no se la posà may
dit papa Sylvestre, sinó que la dexà a sos successors —de la
qual úsan tostemps que hixen en públich vestits de pontifical.
És comuna opinió que, a més de tot assò, féu dit emperador
donatió a papa Sylvestre y a sos successors de la ciutat de Roma,
ab tota Itàlia y ab totas las demés províncias de l’occident.
Sobre de aquesta donatió ha hagut, y vuy en dia hi ha, grans
disputas, axí entre juristes y theòlechs (sobre si·s pogué fer y
si, aprés de feta, valgué) com entre los historiadors (si és veritat
que·s fes), sobre lo que hi ha diverses opinions que, referirlas así, seria cosa molt llarga y fastidiosa y fora de // propòsit.
En temps de dit papa, sobre la heretgia de Arrio que·s començà
a mòurer, se celebrà lo consili niçeno, ahont se condemnà dita

223 victorios] afegeix lo 225 graves] afegeix ratllat affirmen 227 niceforo B] miceforo
A 231 dioclesia] afegeix expuntuat una isglesia A 233 nom] canvi de mà 235 per]
en 240 per a que] perque; della] de elles 243 pontifical] pontical 251 [145r] [118r]
[227 Nice. cf. Ill. f. 53v.

228 Zon. XIII,2]

247-251 Sobre — propòsit: La frase és calcada a la d’Illescas (1573: f. 54v); per a les
disputes entre juristes i teòlegs veg. el mateix autor (ib., f. 54v-55).
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heretgia y·s féu lo compendiós símbol del Credo in unum Deum.
Lo qual y los demés se feren per convènçer algunas errors,
ajustant certas paraulas al símbol dels apòstols per a mayor
declaratió y seguretat dels faels y confusió dels heretges. En
aquest matex concili, o poch aprés, conpogué Atanasi altre
símbol, que comença Quicunque vult, etc. Féu-se dit concili
niceno en l’any tres-cents y vint-y-quatre, havent entrevingut
en ell tres-cents y devuyt bisbes.
De dit papa Sylvestre hi ha molts saludables statuts: ordenà
que en acabant de batejar a hu, li posàs lo sacerdot la chrisma
en lo front per la occasió del trànsit de la mort; manà també
que ningun bisbe pogués rèbrer a la reconsiliasió a ningun
capellà que fos arrià sinó sols son propri bisbe; ordenà que
sols lo bisbe consagràs la chrisma y pogués confirmar ab ella;
manà que los diacas usassen dalmàticas y manípuls de lli en
la mà squerra; vedà als capellans anar a juý y entrar en las
audièntias seculars per ninguna occasió.
Çelebrant-se en temps de dit papa alguns concilis provincials,
y particularment hu en Coblliure, y per ser vinguda santa Elena,
mare de dit emperador, en España, edificà la ciutat de Elna
de son nom —del que·n dóna testimoni lo cathalà Pau Orosi
en sa Ormesta mundi, en lo libre setè, y Eutropi en sa història, en lo libre nou, tots dos dexebles de sant Agustí, y lo
Paralipomenon gerundense en lo libre primer, capítol cinch.

268 dalmaticas] canvi de mà
[274 Or. VII 29,7 275 Eutr. Brev. X 9,4

277 Paral. ll. I, cap. «De terra…»]

272 Coblliure: Com abans (veg. supra, cap. LXVII, 7-9), Viladamor no recull la polèmica
sobre si el concili fou a Cotlliure o a Granada: «Celebráronse en estos tiempos algunos
concilios provinciales para emendar algunos abusos, entre los quales fue uno y muy
principal en España, en la ciudad de Granada, que se llamava entonces, según algunos,
Illiberis, y así, se llama concilio illiberitano […]. Opiniones ay, y no van muy fuera de
camino, de averse celebrado este concilio en la otra Illiberis, que oy se llama Colibre,
y así parece cosa verisímil, por aver presidido en este concilio Félix, obispo de Lenguadoc,
allí cerca de Colibre, aunque otros dizen que presidió el grande Osio, obispo de Córdova.
Este concilio de Colibre dizen que mandó congregar el emperador Constantino, que a
la sazón se hallava en España, y que en él se halló sancta Helena, su madre […]» (Illescas
1573: f. 56-56v).
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Ans de acabar aquesta vida del papa Sylvestre, se advertex que
lo que alguns han volgut dir del cathòlich emperador Constantí,
que·s batejà en lo article de la mort en Nicomèdia y que fonc
heretge arrià, se ha de entèndrer de Constantí son fill y no del
Constantí Magno, la qual error causa la semblança dels noms.
També diuen que mudà los noms als dies de la semmana, del
dilluns fins al disapte, // per lo que los gentils los nomenaven
del nom de las planetas: dilluns per la Lluna, dimars per Mars,
dimecres per Mercuri, dijous per Júpiter, divendres per Venus
y disapte per Saturno. Y que Sylvestre volgué se nomenassen
fèrias segona, tercera, quarta, quinta, sexta, disapte, la qual
institució se guardà en lo llatí y no en lo parlar español sinó
sols los portuguesos. Lo diumenge se nomenava dia del Sol
y papa Leó primer diuhen que li posà nom de dia del Señor,
que és lo matex que diumenge, encara que, a la veritat, ya des
del temps dels apòstols se nomenava diumenge lo dia en què
Christ resuscità, com appar en lo Apochalipsi.
Finalment, morí papa Sylvestre aprés de haver governat la
Isglésia vint-y-tres anys, deu mesos y onse dies. Té·l la Isglésia
en lo número dels sancts confessors. Çelebra’s sa festivitat en
lo dia de la sua mort, que fonc al darrer de dezembre de l’any
tres-cents y trenta-y-quatre (y encara que segons lo compte que
s’aporta havían de pasar los anys més avant, però, per anar
conforme al que scriu sant Hierònym, de assí enllà se haurà
de sufrir aquesta falta). Sols resta a dir de dit papa Sylvestre
que la Inventió de la Creu, segons opinió de alguns, fonc en
son temps y no de papa Eusebi. Y diu Niçeforo que papa

284 [145v] [118v] 285-287 dilluns — saturno] omet 289 segona — disapte]
omet 290 se] omet 291 de] omet 304 niçeforo B] miçeforo A
289-309 Ill. ll. II, cap. I
229,19]

[294 Ap. 1,10

300 Nice. cf. Ill. f. 57

301 Eusebi-Jeroni

280-282 que·s — noms: O sigui, el que es batejà en article de mort fou Constantí II
el Jove i no Constantí I el Gran, pare d’aquell.
290 sols los portuguesos: L’afegitó sobre els portuguesos és collita pròpia de Viladamor,
que fins ara en aquest capítol havia seguit al peu de la lletra les asseveracions d’Illescas.
El barceloní, que havia estat una temporada a Lisboa, devia haver-ho sentit i per aquesta
raó quedà reflectit a la crònica.
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Sylvestre acompañà a santa Elena a Hierusalem y·s trobà allí
present quant la creu fonc trobada, en lo matex any que s’acabà
lo consili niçeno, encara que és de molta consideratió una
epístola de papa Eusebi ahont ell afirma haver-se trobada en
son temps.
Per mort de papa Sylvestre fonc posat en la chadira de sant Pere,
dintre quinse dias, March primer, natural de Roma. Lo qual
ordenà que·s cantàs en la missa, aprés de haver dit lo Evangeli,
lo símbol del concili niçeno que comença Credo in unum
Deum, etc., y que mentres que los capellans lo cantasen //
en lo chor los llechs lo diguessen entre si rezat. Concedí al
bisbe de Hòstia que pogués usar de pali per lo antich privilegi
que té de consegrar al papa. Durà-li dit pontificat, segons
Dàmaso, dos anys, vuyt mesos y vint-y-un dia. Morí a set de
octubre de l’any del Señor tres-cents trenta-set, en lo qual dia
se çelebra sa festa entre los sants confessors. Fonc soterrat en
lo sementiri de Balbina, en una isglésia que ell hi féu, en la
via Ardeatina.

308 trobada] trobat 311 primer] afegeix al marge vida de papa march primer 35
A 314 etc] omet; [146r] [119r] 319 trenta] afegeix y
310-322 Ill. ll. II, cap. II

[318 Lib. Pont. 49, I]
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CAPÍTOL LXVIIII
LA DIVISIÓ QUE LO EMPERADOR CONSTANTÍ FÉU DE TOT SON IMPERI
ENTRE TRES FILLS SEUS; Y LOS EMPERADORS QUE APRÉS D’ELLS
SUCCEHIREN FINS A L’EMPERADOR THEODOSI.

10

Lo emperador Constantí, com està dit, morí en l’any tres-cents
trenta-y-set de la nativitat de nostre Señor dexant repartit tot
son imperi en tres fills seus, nomenats Constàntio, Constant y
Constantí, en esta manera: ço és, que a Constànsio dexà lo
imperi de orient de Constantinopla; y a Constant lo imperi de
Roma, ab tota Itàlia, Àfrica, Sclavònia y part de Grècia; y a
Constantí França, España y Inglaterra. Al qual Constantí son
jermà Constant dins breus dias lo matà en una guerra que entre
los dos aportaven sobre la repartitió, y axí restà Constant señor de España y de tot lo demés que Constantí tenia, en l’any
del Señor tres-cents y coranta.
En l’any tres-cents cinquanta, essent-se alçat contra dit emperador Constant Macnensio tirà, lo féu matar en lo mes de

3 apres] despres 6 de la nativitat] omet 11-12 son jerma constant] constant son
germa 12 lo mata] interl. A 13 repartitio] partitio 15 del señor] omet; coranta]
afegeix al marge any 340 de la nativitat de nostre senyor A] canvi de mà B 17 macnensio]
magentio
5-23 Mor. ll. X, cap. XXV
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mars en lo castell de Elna, que leshores se deya Elena. Y per
sa mort se féu señor de Itàlia, França y España, fins en l’any
tres-cents cinquanta-y-tres que lo emperador Constànsio de Constantinopla vingué en Itàlia per venjar la mort de son jermà //
y·l vencé. Per lo que·s tornaren a juntar los dos imperis, restant
señor de tots dos dit emperador Constàntio.
Morí dit emperador Constànsio en l’any tres-cents xexanta-yhu de la nativitat de nostre Señor y de dos mil sinch-cents
vuytanta-set aprés de la poblasió de España. Al qual succehí
en tots los dos imperis son fill Julià, qui ya en vida de son
pare era señor de España, per lo que al temps vençé al tirà
Macnèncio li havia donat lo govern. Fonc nomenat dit
emperador Julià lo Apòstata, per lo que essent stat christià
tornà a ser gentil. Y no visqué més de dos anys aprés que fonc
emperador, que·l mataren en l’any tres-cents xexanta-y-tres.
Mort lo emperador Julià fonc elegit per lo exèrcit per emperador
un capità principal nomenat Jovià, molt christià. Lo qual, per
no dexar la fe havia dexat lo càrrech de capità que tenia, y
per dita causa aquí matex que fonc elegit digué a l’exèrcit que
no acceptaria la electió si no profesaven la religió christiana,
perquè no tenia intensió de ser emperador de gentils sinó de
christians; y per ser molta la amor que tots li tenían, a grans
veus digueren que·ls plahia de molt bona gana. Al qual Jovià
no li durà més de vuyt mesos lo imperi, per lo que morí de
fum de carbó de un braser que li posaren dins son aposento.
Per mort de l’emperador Jovià succehí en lo imperi Valentinià,
de Ungria, de baxos pares però molt cathòlic. Lo qual prengué
tantost per compañó a son jermà Valent, infectionat de la
heretgia arriana. Los quals dos jermans se repartiren los imperis, prenent Valent lo de Constantinopla y restant a Valen-

21 en] a; [147r] [120r] 25 hu] afegeix al marge any 361 de la nativitat de nostre senyor
A 26 set] interl. A 29 li] lin 30 stat] omet 31 apres] interl. 39 molta amor]
molt lo amor 42 fum] un fum
24-26 Mor. ll. X, cap. XXXVIII 26-32 Mor. ll. X, cap. XXXVIIII
VI 50-61 Mor. ll. X, cap. XLIII

33-49 Ill. ll. II, cap.

18 lo castell — Elena: Veg. el capítol anterior, en què Viladamor ha explicat que Elna
deu el seu nom a santa Helena.
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tinià lo de Roma y España. Y per lo que lo emperador Valent
de Constantinopla era arrià y tenia moltas supersticions, féu
sercar per adevinacions varias qui li havia de succehir en lo
imperi; y havent-li dit que hu del nom que començava ab
aquestas cinch lletras, «Theod», per dita causa manà matar tots
los hòmens principals // que tenían aquestas cinch lletras en lo
principi de son nom. Y per ço féu matar en Àfrica al capità
Theodosi español, de qui lo emperador Valentinià havia rebut
molts grans beneficis y li havia guanyat moltas victòrias; lo qual
capità Theodosi, ans que no·l matassen, demanà lo sant
baptisme per lo que no era sinó chatecúmino, que vol dir home
qui tenia gana de ser christià y procurava de ser adoctrinat
en la fe. En càstich de la qual maldat permeté nostre Señor
que dit emperador Valent fos desbaratat y vençut dels gots en
una batalla, de hont exint-ne fugint y havent-se posat en una
casa cuberta de palla per no venir en mans de sos enemichs,
esent estat descubert, lo cremaren viu dins d’ella, havent mort,
pochs dies ans que no·l matassen, lo emperador de Roma
Valentinià, en l’any tres-cents setanta-y-sinch de nostra redempció, dexant dos fills nomenats Gracià y Valentinià lo Jove,
restant de pocha edat. Los quals dos germans se dividiren lo
imperi, prenent lo emperador Gracià lo de Constantinopla y
Valentinià lo de Roma.
Dit emperador Gracià, entenent los grans perills en què lo
imperi de Constantinopla se veya, per lo que los gots en la
batalla que havían mort a l’emperador Valent se havían
apoderat de la Míssia y part de la Tràsia, y ser gent tant brava
que s’havia molt de tèmbrer, seguint ab savi consell lo exemple
de son pare, que s’era servit del capità Theodosi en las grans
necessitats, determinà valer-se de son fill mayor nomenat també Theodosi y pendre’l per compañó en lo imperi, per lo que
de sa valor y grandeza se tenia tant crèdit —del qual diu expressament Niçeforo que, quant eligiren a Gracià per emperador

53 [147v] [120v] 56 victorias] canvi de mà 59 qui] que; gana] ganas; ser] ferse; de
ser] esser 66 sinch] afegeix al marge any 375 de la nativitat de nostre senyor A 67
dos] interl. 75 ab (...) lo] ab lo (...) lo
61-70 Ill. ll. II, cap. VI
Nice. cf. Mor. f. 407]

66 Mor. ll. X, cap. XLIII

71-107 Mor. ll. X, cap. XLV
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de Constantinopla, lo judicaren a ell digne de l’imperi romà.
Lo qual dit Theodosi, en aquella occasió que l’envià dit emperador a demanar, se trobava en España, ahont se era retirat quant
mataren a son pare (o per temor que no·l matassen o perquè
los altres hòmens principals de sa stofa // que anaven en la
cort li tenían enveja, vehent-lo quant se senyalava en totas las
cosas de honrra y stimatió; y sant Ambrosi diu clarament que
los qui mataren a son pare també·l volgueren matar a ell per
la matexa raó). Era dit Theodosi natural de España y criat en
ella, y nostre cathalà Pau Orosi y altres diuen, y Niceforo més
en particular, que era nat prop dels monts Perineos, que podria
ser de nostra nació cathalana; altres diuen fonc nat en la
Andaluzia.
No tenia Theodosi més de trenta-y-tres anys quant lo emperador
Gracià lo prengué per compañó y li donà càrrech de mestre
de la guerra, que era com vuy és lo capità general. Del qual
scriu dit nostre cathalà Pau Orosi que encontinent li vestí la
púrpura, insígnia de l’imperi, donant-li també lo nom de cèsar,
que era tant com fer-lo príncep y hereu de l’imperi. Lo compte
Marcelino diu més en particular que leshores li donà lo imperi
oriental de Constantinopla, senyalant lo dia, mes y any, que fonc
a denou de janer de l’any tres-cents setanta-y-nou, y que des
de aquex any se li comença a Theodosi a comptar son imperi de
Constantinopla; lo qual vencé als gots que s’éran acostats molt
per la Tràcia a Constantinopla, fent-los exir de tota la terra;
y acabada la guerra, li dexà lo emperador Gracià del tot lo
imperi de Constantinopla y ell se’n vingué a l’imperi de Roma
per a governar-lo juntament ab son germà Valentinià, per ser
de poca edat, per haver-ho axí los dos concertat. Al qual emperador Gracià a cap de poch temps que fonc arribat en Itàlia,
certs criats seus lo mataren en França.

85 [148r] [121r]
[90, 97 Oros. VII 34,2
ll. II, cap. VI

90 Nice. cf. Mor. f. 406v

100 Marc. p. 917B]

108-111 Ill.

90 y altres diuen: Per als altres que mantenen la teoria d’Orosi veg. Morales 1574:
f. 407.
109-111 al qual — França: És a dir: essent Gracià des de feia poc temps a Itàlia, passà
a França, on el mataren uns criats seus.
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A l’emperador Theodosi estant governant son imperi de Orient
vingué a visitar en senyal de amistat y obedièntia lo rei
Athanarich dels gots, al qual rebé dit emperador Theodosi ab
gran magestat y triünfo. Del que spantat dit Atthanarich, li
digué que era inpossible ningú pogués imaginar tanta grandeza
sens // vèurer-la, y asò fonc en lo mes de janer de l’any trescents vuytanta-y-hu. Lo qual rey Athanaric estant en Constantinopla, morí de malaltia y fonc soterrat ab gran pompa. Des
de aquest rey, sant Ysidoro y tots lo qui·l seguexen, comènçan
a comptar lo regne dels gots, y yo en la present història no·l
comptaré sinó des de l’any que entraren en España, puix lo
demés no·ns toca.
Mort lo emperador Gracià restà en lo imperi de Roma a solas
son germà Valentinià, que encara era de poca edat. Contra lo
qual essent-se alçat ab França y España un tirà nomenat
Màximo, vingué lo emperador Theodosi de Constantinopla per
a traure’l-ne, y de spant se li rendí lo enemich y·l matà per
satisfactió de l’emperador Valentinià; lo que succehí en l’any
tres-cents y vuytanta-y-vuyt.
Dit emperador Theodosi, en lo temps que stigué en Roma
provehí moltas cosas de bon emperador y molt christià. Y entre
ellas llevà la perversa costum que s’usava dels adulteris, los
quals no·ls castigaven procurant esmena sinó ajustant-hi
mayors peccats, posant las tals donas adúlteras en un lloch
públich per a que tots puguessen pecar ab ellas, y per a que
fos públich y ab més ignomínia tocaven una campana; tot lo
qual edifici y los aposentos que en ell hi tenían, als quals nomenàvan sistros, féu enderrocar dit emperador; y manà que
de allí al davant fosen castigadas las adúlteras per las penas

115 dit] afegeix rey 115-116 li digue] omet
117 [148v] [121v]
118 hu] afegeix
al marge any 381 de la nativitat de nostre senyor A 120 quil] quel 129 del emperador] de 130 cents y] cents 133 lleva] omet; la perversa] lo pervers 139 dit
emperador] omet 140 las adulteras] la adulteras
112-148 Mor. ll. X, cap. XLV [120 Isid. Hist. 6]
127 Del tirà de nom Màxim ja n’havia parlat amb anterioritat Morales (1574: f. 393v)
i Viladamor no ho ha recollit.
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ordinàrias de las leys y per las que ell lashoras de nou establí,
com se troben en son còdich y en lo de Justinià.
En l’any tres-cents noranta-y-hu de la nativitat de nostre
Señor y de dos mil sis-cents y quatorse aprés de la poblatió
de España, dexant pacífich lo emperador Theodosi tot lo
imperi de Roma, despedint-se de l’emperador Valentinià se’n
tornà a Constantinopla, que, encara que era petit, se’l ne havia
aportat en aquesta jornada.

144 señor] afegeix al marge any 391 de la nativitat de nostre senyor A; mil] afegeix y
[142 Theod. 15.7; Just. 11.40]
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CAPÍTOL LXX
LO QUE SUCCEHÍ A L’EMPERADOR THEO//DOSI EN MILÀ AB SANT
AMBRÒS, BISBE DE AQUELLA CIUTAT, DIGNE DE SER SABUT.

10

Tornant-se’n lo emperador Theodosi a Constantinopla, arribant
a Milà ahont lo gloriós sant Ambrosi era bisbe, recordant-se
dit sant Ambrosi de la gran ofensa que dit emperador havia
fet a Déu quant vingué en Itàlia, en la ciutat de Thesalònica,
no·l volgué dexar entrar en la isglésia. La qual ofensa, encara
que és cosa molt sabuda y celebrada en general, no és enperò
entesa ab totas las particularitats que en ella hi hagué. Per lo
que, y per ser una de las cosas més senyaladas y exemplars que
han acontengut en la Isglésia de Déu, la comptaré molt a la
llarga, com se troba scrit en las obras de sant Ambrosi y en
las del bisbe Theodoreto y de Niçeforo. Los quals comten que,

2 [148v] [121v] 3 ambros] corregint ambrosi A 5 ambrosi] ambros 6 ambrosi]
ambros 6-7 havia — italia] quant vingue a italia avia fet a deu 9 cosa] omet 13
scrit] omet
3 ambros] corregint ambrosi A: La lliçó d’A concorda amb la «Taula de capítols»,
per bé que més endavant es manté, sense corregir, la d’«Ambrosi» (5, 6, 66).
4-160 Mor. ll. X, cap. XLV [13 Ambros. Ep. LXXIIII
XVIII; Nice. cf. Mor. f. 409v]

14 Theodoretus ll. V, cap. (XVII)-
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pasant lo emperador Theodosi per la ciutat de Tesalònica, en
la qual per haver-hi molts bons cavalls se usaven los jochs
circenses (que éran que·s corrían cavalls a solas en conpetença
y també ab carros, posant premis per als vencedors), per lo que
éran stimats en molt los cotxers que éran destras en regir los
carros y cavalls en la carrera, que·s nomenaven aurigas. En
la qual ciutat governant per dit emperador un capità general
seu nomenat Beuterico, hu de dits cotxers, famós en sa art
y molt amat de tot lo poble, se enamorà torpement de hun
patje de dit capità general, y, acometent-lo per a fer-li força,
fonc pres. Y estant pres al temps que arribà en dita ciutat dit
emperador Theodosi, volent fer lo poble la festa del córrer de
dits cavalls, tenint per cert no valdria res faltant dit cotxer, per
dita causa demanaren ab gran instància a dit Beuterico, capità
general, manàs perdonar a dit cotxer y soltar-lo. Y vehent que
no·ls aprofitava res sas pregàrias // humils, ne prengueren tant
gran ràvia que mataren a dit Beuterico y ad alguns principals
criats de l’emperador, lo qual cas sentí lo emperador en gran
manera. Per lo que trobant-se en la cort alguns prelats, y sant
Ambrosi entre ells, vehent lo gran càstich que los de Thesalònica
per tant gran delicte merexían, anàran a supplicar a l’emperador
los perdonàs. Y sant Agustí diu que ab dita intercessió prometé
perdonar-los, enperò que aprés, instigat per alguns privats seus,
determinà castigar lo poble ab gran rigor y crueltat, sens terme
de leys ni respecte de justícia. Y per ço, stant los de la ciutat
mirant la festa, donaren la gent de armas de dit emperador
sobre ells, y·n mataren en la plaça y aprés per la ciutat tants

22 beuterico] beuterio A B 24 ferli] afegeix la 26 del] de; de] omet 28 ab gran
instantia] omet 29 y soltarlo] omet 30 [149r] [122r] 31 beuterico] beuterio A
B 32 senti] sentint 35 per — merexian] merexian per tant gran delicte
22, 31 beuterico] beuterio A B: A i B no són sistemàtics a l’hora d’anomenar el cotxer
en qüestió; en aquestes dues ocasions és anomenat «Beuterio» i en una altra «Beuterico»
(28); d’altra banda, Morales (1574: f. 409v i 410) l’anomena sistemàticament «Buterico».
Rebutgem la forma quantitativament més usada per la que només apareix un cop, ja
que presenta més similituds amb la font.
[36 Aug. Civ. Dei V,XXXVI]
40-41 donaren (…) sobre ells: «atacar, caure damunt de.»
41-43: y·n mataren — ciutat: Per comprendre bé el passatge s’ha de recórrer, de nou,
a Morales (1574: f. 410): «Matando allí y después por la ciudad, sin hazer differencia,
grandes y chicos, viejos y moços, innocentes y culpables, naturales de la ciudad y
estrangeros.»
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quants ne trobaven, sens fer diferèntia de grans, xichs, vells,
jóvens, ignoscents y naturals de la ciutat. Y encara que y ha
historiadors qui affirmen que dit emperador senyalà número
cert de dos mil los que havían de matar, fonc causa que los
soldats feçen mayors excessos en sa crueltat, per lo que dient
que no estava cumplit lo número, ne mataven quants ne
trobaven o·ls fèyan rescatar las vidas ab molts dinés.
Y axí, referexen los auctors que y succehiren cosas de gran dolor
y tristeza, y particularment una: que tenint los soldats per a
matar a dos fills de un mercader, pregant-los lo pare dexassen
vius a sos fills y matassen a ell, oferint-los també gran suma
de dinés en reconpença, dient-li que ell triàs a qual volia se
donàs la vida per lo que a tots dos no la darían, posat en tal
congoxa, no podent-se’n resolrre per lo que, mirant ab llàgrimas
a l’hu y girant-se tantost plorant a mirar a l’altre, estava suspens,
sens poder determinar-se. La qual tant trista suspensió de
electió fonc causa de perdre’ls a tots dos, per no poder sufrir
los soldats tanta tardança.
També scriuen se trobà un sclau que per lo amor gran que
a son amo tenia, ab memòria dels beneficis que d’ell havia
rebuts, se offerí a la mort per salvar-li la vida. Aquestas y altras
cosas tant // dolorosas pasaren aquell dia, fins a arribar a set
mil hòmens los morts. Y restà la ciutat banyada de sanch y
tot lo imperi ple de la fama de tant gran crueltat.
Del que recordant-se dit sant Ambrosi al temps que dit
emperador volia entrar en Milà, se hisqué de la ciutat. Y
resentint-se’n dit emperador, sabent-ho sant Ambrosi li scrigué
una lletra contenint, en suma: al principi, compliments plens
de acatament y reverèntia, y aprés, dient-li rasament que s’era
exit de la ciutat per no parlar-li, per lo que se haguera pogut
molt alterar, dient-li lo que tenia obligatió si hagués callat,
pasant sens reprendre’l, y fent lo contrari poguera ser notat
de home que dissimulava lo mal fet sens moure’s a posar lo
remey degut, representant-li ab paraules honestas la crueltat

44 qui] que 45-46 fonc — crueltat] omet 47 ne mataven (...) ne] mataven (...) ne 52
y] yl 56 plorant] ab llargrimes 57-58 de electio] omet 58 a] omet 63 [149v]
[122v]; fins a arribar] fins que arribaren 68 ambrosi] ambros 69 lletra] carta
70 acatament] acataments 72 obligatio] afegeix y 73 y — contrari] omet
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de Thesalònica, de la qual desijava més se n’arrepentís que no
corregir-lo’n ab sas paraulas y fets, convidant-lo a penitèntia
ab moltas amonestacions y eximplis; fins a dir-li clarament que
no gozaria dir misa en sa isglésia si ell se volia trobar en ella
(significant-li que tenia en revelatió manament particular de
Déu per a no dir misa estant-hi ell present); concluynt la lletra
ab dir-li que·l cregués hi·s governàs conforme al que li deya,
y que, si no·l volia crèurer, li perdonàs lo que feya de absentarse puix hi anteposava a Déu.
La qual lletra encontinent que la hagué llegida, se reduhí a
penitèntia, lo que entenent-ho dit sant Ambrosi se’n tornà
a Milà. Y volent un dia dir misa, tenint avís que lo emperador
venia per a entrar en la isglésia, ans que no y entràs li hisqué
a l’encontre, y al mitx de tota sa cort, prenent-lo de la roba
de grana que acostumàvan los emperadors vestir, ab la matexa
auctoritat que ans li havia scrit, li començà a dir que·s detingués,
que un home amanzillat ab tant gran crueltat y que venia banyat
ab la sanch fresca de tants ignoscents no li era lícit entrar en
la casa consagrada a Déu ni participar de sos mysteris // ans
de haver fet deguda penitèntia; dient-li també que no entenia
lo gran pecat que havia comès y que, encara que se li havia
pasat lo ímpetut de la ira que axí l’havia despenyat, encara no
s’havia posat a considerar ab la rahó lo mal gran que havia
fet, devent-ne ésser causa lo poder de príncep y la magestat
imperial; y que per tant, giràs los ulls a mirar com era home
mortal, y que guardàs que la vestidura real de què·s cobria no·l
destorbàs a entrar a vèurer dintra de si matex la fragilitat de
la carn, de la qual, com tots los demés, estava format; y que
quant hauria conegut sa flaqueza, llavors també conexeria la

76 sen] se 85 que la] que 94 [150r] [123r] 95 entenia] afegeix ell 97 despenyat]
afegeix que 98 mal gran] gran mal
95 entenia] afegeix ell: Potser la lectura de Pujades (B), que es devia adonar de
l’ambigüitat de la frase, en aquest punt és més aclaridora: «dient-li també que no entenia
ell lo gran pecat que havia comès»; és a dir, que el propi emperador no era conscient
del que havia fet.
85-86 La qual lletra — penitèntia: Entenem que tan bon punt Teodosi llegí la carta del
sant, va començar a fer penitència.
92 amanzillat: Mot pres del castellà «amancillado» (Autoridades I, 259), per «tacat» (cf.
Morales 1574: f. 411v).
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grandeza de Déu, tant señor seu quant de tots los demés; que
per tant, puix li era subjecte, lo temés y li demanàs perdó puix
lo havia offès; y que entretant que no u feya no presumís entrar
en sa santa casa ni compàrer devant de sa divina presèntia,
que stava en son sant altar perquè no doblàs ab axò son peccat
y provocàs en mayor indignatió sa ira; y que ell de part sua
le y deya y le y demanava, posant-li al devant la justa pena
ab què la isglésia aparta de si als qui no satisfan ab penitèntia lo que deuen.
Lo que havent-ho dit emperador ab gran atentió oÿt, y
considerant que, en haver-lo detingut dit sant bisbe y dit lo que
li havia dit, havia fet lo que devia com a bon prelat, se’n tornà
a son palau trist y pensatiu, com a persona que començava a
sentir lo dolor que causa la memòria del pecat quan, sens
destorp, se comença a representar ab tota sa lletgesa. Per lo
que stigué dit emperador alguns mesos tancat, sens gosar entrar
en la isglésia, plorant y gemint son peccat, fins que acostantse la festa de Nadal, vehent-lo axí trist y plorós Ruffino, son
capità general en la guerra y gran privat seu, li demanà la causa
de tant pesar. Al que ans que dit emperador no li respongués,
donà un gran sospir y començà a plorar molt amargament.
Y durant totavia las llàgrimas y plors, ab // ellas li digué:
— Appar-me, Ruffino, que·t burlas de mi, fent-te de nou que
no saps mon dolor, lo qual és tant just quant mon pecat merex,
y lo entèndrer quant gran és me fa tenir per lleuger qualsevol
pecat que per ell me aflija. ¿Per què no vols que plor y gemech,
vehent com los hòmens vils y los sclaus poden entrar
líberament en lo sagrat temple de Déu y a mi a solas se’m nega
y se m’impedeix la entrada? Y a més de asò, lo cel m’està tancat,
perquè molt bé sé, com a christià que só, que tot lo que los
sacerdots en la terra tàncan se tanca també en lo cel, y que
tots celebraran ab molt regosijo la santa festa en la isglésia
y yo no podré sinó lamentar-me per veure’m excluït d’ella.
Al que responent-li Ruffino que ell ho tractaria ab lo bisbe
Ambrosi li donàs licèntia de poder-hi entrar, li replicà que no

108 comparer] comparexer; de] omet; divina] afegeix magestat y 109 son] lo; sant]
interl. 110 en] a 114 ab — oyt] oyt ab gran attentio 126 [150v] [123v]; digue]
afegeix ratllat que 136 celebraran] celebran
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aprofitaria res, perquè ell conexia sa constànsia y que no era
home que, atravesant-se la honrra de Déu, se dexava vènçer de
tota la magestat y grandesa de l’imperi. A la fi, aprés de moltas
pràtigas, Ruffino prengué lo càrrech de parlar-ne ab lo bisbe
y de alcançar-li la dita licèntia. Al qual parlant-li’n, trobà ab
ell tanta asperesa y tant aparellat de morir per defensa de la
auctoritat de la Isglésia que, no podent alcançar d’ell cosa
alguna, ho envià a dir a l’emperador. Lo qual dient ab sa molta
christiandat que volia anar a la isglésia per oyr del bisbe lo
que merexia, encontinent que u sabé dit sant bisbe lo sperà
fora de la isglésia. A qui dit emperador demanant-li humilment
que l’absolgués, li respongué que u faria ab dos condicions:
la una, que fes penitèntia públicha en la isglésia per la forma
que en aquell temps se usava, y l’altra, que, en esmena de la
crueltat pasada y per a remey de sa yra inpetuosa, per al devant
fes una ley que quant los emperadors // arrebatadament manasen
matar ad algú, passasen primer trenta dies ans que s’executàs
la sentèntia; lo que de molt bona gana acceptà dit emperador.
Y féu la penitèntia en la isglésia ab molta humilitat, dolor y
arrepentiment, y també féu la ley, la qual fins ara se troba en
lo còdich de Justinià y en ella se fa mentió de tot lo sobredit.

141 atravesantse] atravesantsi; dexava] dexas 144 alcançarli] alcançar 150 de] omet;
isglesia] afegeix y; a qui] aqui 154 per al devant] omet 155 [151r] [124r];
arrebatadament] arrebatats; manasen] interl. A
[160 Just. 2.7.5]
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CAPÍTOL LXXI
COM LO EMPERADOR THEODOSI SUCCEHÍ EN LO IMPERI ROMÀ
OCCIDENTAL Y A ESPAÑA, Y LO QUE LI SDEVINGUÉ FINS A QUE MORÍ.

10

En l’any tres-cents noranta-y-dos de la nativitat de nostre Señor
y de dos mília sis-cents y quinse aprés de la poblatió de España,
per ser mort en Viena de França lo emperador Valentinià sens
fills, restà lo imperi de Roma y España a l’emperador Theodosi.
Lo qual imperi estava molt alterat per haver-se alçat en França
Eugènio, home de baxa conditió, ab títol de emperador de
Roma, començant de fer-se molt poderós ab la ayuda del
compte Arbogasto, que era stat lo capità general de l’emperador
Valentinià y causa de la sua mort. Los quals dos essent gentils,
juntaren un gran exèrcit de enemichs dels christians hi posaren
en sas banderas la imatge de Hèrcules. Lo que entès que u hagué
en Constantinopla dit emperador Theodosi, considerant havia
de fer aquesta guerra per Déu contra sos enemichs, volgué
sperar de mà sua la ayuda, favor y emparo. Y conforme an
asò, la primera cosa que féu fonc enviar a Eutròpio, privat seu,

3 a que] que 4 señor] afegeix al marge any 392 de la nativitat de nostre senyor A 5
apres] omet 10 començant de ferse] comensantse a fer 15 emperador] omet 17
an] omet 18 eutropio] eutropi
4-113 Mor. ll. X, cap. XLV
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al desert de Thebayda, en Egipte, per a que procuràs de aportarli un monjo nomenat Joan que feya allí vida santíssima en
soledat —lo qual tenia do de profecia, com ya dit emperador
ho havia experimentat en la jornada del // tirà Màximo, dientli tot lo que en aquella li succehí, com ho refereix sant Agustí—, donant-li orde que, en cas no volgués venir dit hermità,
li demanàs lo fi que havia de tenir la jornada que volia
enpèndrer. Lo qual Eutropi no podent induhir a dit hermità
anàs a l’emperador, demanant-li lo succés de la jornada li digué
que lo emperador vençeria a Eugènio y·l mataria, però que
aprés tantost moriria en Itàlia. La qual resposta donant-la a
l’emperador, tenint la una cosa y l’altra per certa, no·s spantà
gens de la nova de la sua mort, ans bé molt alegre de la victòria
posà encontinent sa jornada en executió.
De dit emperador celébran molt los auctors la contínua oració
feya en molts temples, y senyaladament en lo de Sant Joan
Baptista. Y scriuhen que, anant en seguiment de son enemich,
en un pas dels Alpes lo sperà dit son enemich molt a sa ventatja,
per haver-lo casi enclòs en un pas stret, lo que encareix molt
nostre cathalà Pau Orosi scrivint que, vehent-se dit emperador
ab tant gran perill, com a príncep cathòlic recorregué ab gran
fe a demanar la ayuda del cel per a pelear més ab sas orations
que ab las armas. Y que stant en oratió tota la nit en una hermita
de Sant Joan Baptista, agenollat y llançat lo cos per terra, y
lo sperit alçat y elevat en lo cel, dexant per testimonis de sa
devota oració las moltas làgrimas ab què havia dexat bañat tot
lo sòl de terra, al venir la matinada, esent-se adormit véu en
sompni star devant d’ell dos hòmens ab cavalls blanchs vestits
de blanch, los quals li digueren tingués bon ànimo y que ab
gran confiança entràs ab los seus a la batalla, que ells éran
los apòstols sant Joan Evangelista y sant Phelip que, per
manament de Déu, venían a ayudar-li y que, com a protectors
de son imperi, venían a aportar-li la bona nova. //

19 thebayda en] interl. 22 [151v] [124v] 25 la] dita 25-26 que — enpendrer]
omet 36 son] omet 38 dit emperador] theodosi 43 sa] afegeix ratllat s llagrimas 44
dexat] omet 46-47 vestits de blanch] omet 47 li] omet 48 ab — batalla] en la batalla
ab los seus 51 [152r] [125r]
[23 Aug. Civ. Dei V,XXVI

38 Oros. VII 35,14-15]
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De la qual visió restant dit emperador molt alegre, sens darne a ningú part, començà aquí matex de posar a punt son exèrcit.
En lo que entenent, li vingué a dir hu dels seus capitans com
aquella nit un soldat havia vist en sompni los apòstols sant Joan
y sant Phelip que li prometían sa ayuda y la victòria. Al qual
respongué que no havia permès Déu que lo soldat vés la dita
visió per a que le y vingués a dir sinó per a que, quant ell digués
haver-ho vist, fos més de veras cregut. Per lo que comptant
a son exèrcit la visió que ell també havia vista y animant-los
ab la sperança de la victòria, ordenà posasen en las banderas aquesta manera de senyal de creu
, per a que la
proclamassen y la prenguessen per nom en aquell dia. Y acabat que u hagué de dir, fonc lo primer qui anà arremètrer
contra sos enemichs, ab molta fermesa de fe en Déu, com ho
diu sant Ambròs. Y vehent que los seus no podían arribar a
pelear en lloch convenient per causa de la stretura de las
montañas, y que per ço los enemichs los danyaven, saltant del
cavall se posà a peu devant de tots sos squadrons ab gran
prestesa y, ab mayor confiança christiana fundada de viva fe,
digué en alta veu: «¿Ahont és lo Déu de Theodosi?». Y que al
temps que digué assò, si bé los del seu exèrcit ho pasaven molt
mal y parexia volían dexar lo camp, encontinent sentí lo favor
y ayuda que del çel se li enviava, començant de sos enemichs
matexos ab lo compte Arbitrio, capità de Eugeni; lo qual, estant
en una enboschada per a asitiar-lo y exint d’ella per dit effecte,
quant véu lo emperador se li convertí tota rancor en reverèntia
y de enemich se li féu ayudador, hi·s posà de la sua part y
peleà per ell com qualsevol altre dels seus. Ab la qual ayuda
vençé sos enemichs, manifestant-se també la ayuda del cel ab
un gran miracle, molt celebrat per tots los auctors de aquell

52 restant] restantne 53 a ningu part] part a ningu 57 dita] omet
58 per a que]
perque 59 de veras] interl. 61 ab la] ab; ordena] afegeix que 62 de creu +] + de
creu 64 qui] que 67 en] afegeix lo 76 per a] per; dit] interl. 77 lo] al dit
[66 Ambr. Ep. LXXIIII]
54 En lo que entenent: És a dir, «mentre prestava atenció a la qual cosa».
74-75 començant de sos enemics mateixos: «començant a venir-li l’ajuda dels propis
enemics.»
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temps, lo qual fonc que s’alçà un gran terbolí de vent que ab
gran fúria donava ab las charas y ulls dels enemichs, de manera
que // no sols los llevava la vista mas encara era causa que
las sagetas dels contraris, axí com las llansaven, tornaven contra
d’ells y·ls mataven, y, per lo contrari, totas las que los imperials
tiraven, ayudats de la fúria del vent, feyen lo colp ab més força,
lo que scriu sant Agustí haver-o oÿt y entès de personas que·s
trobaren en la batalla. La qual victòria ab moltas morts dels enemichs anaren sempre continuant, fins que, llançant las armas,
los demanaren las vidas per misericòrida, lo que·ls concedí
dit emperador, manant als matexos capitans de sos enemichs
li aportasen pres a Eugeni, que s’era apartat del lloch de la
batalla sperant per moments la nova de la victòria, que la tenia
per molt certa. Y per ço, ans de la batalla havia manat se tingués molt gran cuydado de no matar a l’emperador, sinó que
le y aportassen viu, dient que bé sabia havia de entrar com
a desesperat en la batalla y ab desitx de morir en ella. Y per
ço, quant véu venir los capitans los demanà si aportaven viu
a l’emperador com los ho havia manat, al que li respongueren
que no l’aportaven sinó que venían per a aportar-lo a ell davant
dit emperador, per haver-lo Déu ensalçat y a ell abatut, y axí·l
prengueren y l’aportaren davant dit emperador, ahont fonc
mort per los soldats.
La qual victòria fonc a deset de setembre de l’any tres-cents
noranta-y-quatre, y ab ella se cumplí lo que lo sant monjo Joan
ne havia profetizat. Y poch aprés se cumplí també lo de la sua
mort, perquè no visqué més de quatre mesos, morint en Milà
a deset de febrer de l’any de la nativitat de nostre Señor trescents noranta-y-cinch y de dos mil sis-cents y devuyt aprés de
la poblatió de España. Del qual emperador scriuen moltas llaors
sant Agustí, que vivia en aquell temps, sant Ambrosi, lo compte
Marcelino, Sexto Aureli y altres, dignas de ser llegidas. //

83 ab las] a las 84 [152v] [125v] 86 dells] e ells 92 de] omet 100 que] qual
103 yl] y; davant] afegeix de 106 noranta y] noranta 109 señor] afegeix al marge
any 395 de la nativitat de nostre senyor A 113 [153r] [126r]
[88, 112 Aug. Civ. Dei. XII,XXIX
Vict. p. 494-497]

112 Ambr. Ep. LXIIII

113 Marc. p. 917B; Aur.

82 terbolí de vent: Viladamor usa, aquest cop, la forma «terbolí» (és a dir, «remolí»),
tot i que amb anterioritat havia fet servir «torvellí» (veg. cap. LXII, 32).
111-113 Del qual — llegidas: Veg. l’extensa relació d’Ambrosio de Morales (1574: f. 407 i s.).
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CAPÍTOL LXXII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA MARCH PRIMER, QUE FONC EN L’ANY TRESCENTS TRENTA-SET, FINS A LA DE PAPA DÀMASO PRIMER, QUE FONC
EN L’ANY TRES-CENTS VUYTANTA-Y-VUYT.

10

Aprés de l’any tres-cents trenta-y-set que morí lo sant papa
March, vint dies aprés de la sua mort fonc elegit per lo clero
romà Júlio primer, natural de Roma. Lo qual tantost que fonc
elegit, lo desterraren de Roma los de la parçialitat de Arrià y
alçaren lo desterro a dit Arrià, que encara vivia. Lo qual papa
Júlio tornant aprés a Roma, tingué grans competèncias entre
la Isglésia oriental y occidental, y féu molts concilis sobre la
reprovació de la secta arriana. Posà dit papa en Roma cert
número de notaris particulars que tinguessen compte de
scríurer los negocis tocants a la Isglésia, los quals, diuen, són
vuy en Roma los qui·s nomènan prothonotaris. Durà-li lo
pontifichat quinse anys, dos mesos y divuyt dies. Morí a dotze
de abril de l’any del Señor tres-cents cinquanta-y-dos, en lo

3-4 que — set] omet 4-5 que — vuyt] omet 8 primer] afegeix al marge vida de papa
julio primer 36 A 10 vivia] corregint viu A 18 y] omet
6-20 Ill. ll. II, cap. III
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qual dia se çelebra la sua festa entre los sants confessors, y
fonc soterrat en lo sementiri de Calopodio.
Stant la Isglésia christiana en grandíssima turbatió a causa dels
avalots que los arrians cadaldia movien, per mort del sant papa
Júlio fonc posat en la chadira pontifical Libèrio, natural de
Roma. Y perquè lo emperador Constànsio volia que dit papa
Libèrio consentís en la condemnatió que los bisbes arrians, en
un concili que havían tingut en Antiochia, havían feta de
Atanàsio, depositant//-lo de son bisbat, no volent-ho dit papa
aprovar lo desterrà de Roma. Y partint per a son desterro, de
consentiment seu lo clero romà eligí a un sacerdot romà que·s
deya Fèlix per a papa, a cap de tres anys que stava dit papa
Libèrio en son desterro. Al qual, a supplicatió de las matronas
romanas, lo emperador Constàncio li alçà lo desterro ab que
y hagués dos papas, ell y Fèlix juntament, de tal manera que·s
juntàs tot lo poble y s’apartassen los uns de la una color a un
cap y los altres de l’altra color a l’altro, que éran com a
parcialitats en Roma, y que Libèrio fos papa dels uns y Fèlix
dels altres. De aquest desvari alterant-se molt tot lo poble romà,
a grans veus cridaren que no tenían sinó un Déu, un Christ y
un papa. Per lo que dit emperador manà que Libèrio tornàs
y Fèlix se n’anàs de la ciutat. Y axí, essent dit papa Libèrio
tornat en Roma, manà que en Quaresma ni en los dies de
dejunis ningú tractàs de plets ni cobràs sos deutes, y que en
los tals dies se visqués castament y·s moderassen encara los
hòmens de tractar ab sas pròprias mullers. Manà també que
en temps de fam o de pestilència, o de altra semblant tribulació,
se feçen professons y dejunis y altres obras pias per a aplacar
la ira de Déu. Morí en l’any tres-cents y setanta y tingué son
pontificat prop de devuyt anys. En temps de aquest papa nasqué
en la ciutat de Tagasta, en Àfricha, sant Agustí.
Posat que prenent lo negoci en rigor, Fèlix segon, del qual he
de tractar, no pot ser comptat per vertader papa (y molts dels
auctors no·l posen en lo cathàlogo dels papas per ser stat elegit
com en scisma), y perquè vivint Libèrio no y pogué haver altre

20 calopodio] calapodio A B 23 liberio] afegeix al marge vida de papa liberio 37 A
27 [153v] [126v] 30 a cap] al cap 31 al qual] interl. A 35 altres] omet 46 per a] per
20 calopodio] calapodio A B: Corregim d’acord amb Viladamor, cap. LXV, 165.
21-49 Ill. ll. II, cap. IIII

50-60 Ill. ll. II, cap. V
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papa sinó ell (puix lo cos míxtit de la Isglésia militant no pot
tenir dos caps sens ser monstruós), però totavia perquè papa
Dàmaso lo posà entre los altres papas y ell fonc tal que
meresqué ser-o, se fa capítol d’ell propri, scrivint breument sa
vida. La qual enpleà en defensar // la fe cathòlica contra los
arrians, declarant a l’emperador Constànsio per heretge de la
secta arriana; y fonc mort en la persecutió dels arrians.
Per mort de papa Libèrio y no de Fèlix, com alguns pènsan,
succehí en la cadira pontifical lo doctíssim y sant baró Dàmaso
primer, de la nostra nació española —encara que ab certitut
no·s pot saber de quin poble de España fonc natural, més de que
tots los historiadors scriuen fonc español; alguns diuen fonc del
lloch de Guimarays, en Portugal, Pere Anton Beuter diu fonc
de Tarragona y Marineo Siculo diu de Madrit; la veritat, Déu
la sap. Fonc ben menester, en aquella conjunctura, un papa tant
sant y docte, segons stava la Isglésia cathòlica atribulada de
moltas heretgias. Y stigué-u tant que·s manà que ningun christià
pugués amostrar ni apèndrer scièntia alguna en los studis generals, estant lo món y la Isglésia cathòlica en aquestas alteracions.
Mort que fonc papa Libèrio, tractant-se entre lo clero romà
de la electió del successor, hi hagué gran alteració entre los
amichs de Dàmaso y los de Ursino, diaca, no passant-ho sols
ab crits sinó també venint a las mans en la basílica de Licinio,
havent-hi molts morts y ferits de la una part y de la altra. Y a
la fi, havent porfiat sis o set dies, hisqué la electió per la part
de Dàmaso, tenint-se també Ursino alguns dies per papa; y
axí fonc la segona çisma, si·s compta per la primera la de Fèlix.
Fonc secretari de papa Dàmaso sant Hierònym.

58 [154r] [127r] 62 cadira] cathedra 63 primer] afegeix al marge vida de papa damaso
primer 38 A 69 catholica] omet 75 passantho] pasant 76 tambe venint] venint
tambe 77 de la una (…) de la altra] de la una (…) altra
61-106 Ill. ll. II, cap. VI
p. LXIIIIv-LV]

[56 Lib. Pont. 53

66 Beut2. f. LXXXIIIv

67 Siculo

54 míxtit: «místic» (cf. Illescas 1573: f. 63v).
65 alguns diuen — Portugal: Entre els que defensen l’ascendència portuguesa de
Damas I hi ha Vasaeus (citat per Illescas, 1573: f. 64) i Morales (1574: f. 399v).
79-80 y axí — Fèlix: Viladamor, de vegades, no és coherent en les seves argumentacions;
abans (cap. LXV, 279-281) ha comptabilitzat el cisma de Novacià com el primer, seguint
tothora les argumentacions d’Illescas, i així, ara hauria de dir que aquest és el segon cisma
si comptem com a primer el de Novacià i descartem el de Fèlix. Cal recordar, en aquest
punt, que les paraules d’Illescas (1573: f. 65v) no predisposen de cap manera a l’error:
«Y assí fue esta la segunda scisma que en la Iglesia romana huvo, no contando la de
Félix segundo por scisma, como algunos la cuentan, porque en la verdad no lo fue.»
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Celebrà’s en son temps concili general en Constantinopla, que
fonc lo segon dels quatre principals del món y de igual
auctoritat ab lo de niceno. Ab lo qual vingué a posar-se alguna
pau per alguns dies en la Isglésia cathòlica, y la véu dit papa
Dàmaso y alcançà de gozar-la, y pogué occupar-se líberament
en sants y loables exercicis, axí de lletras com de obras // y
edificis sumptuosos. Escrigué breu y elegantment las vidas de
tots los papas, sos predecessors, al qual lo doctor Illescas per
sa gran auctoritat ha seguit. Fonc lo primer qui ordenà chors
en la Isglésia per a que·s cantassen alternativament, per versos,
los Samps de Davit, y, ab consell de dit sant Hierònym, per
a confusió dels arrians y per a denotar la ygualtat entre las
tres personas de la Santíssima Trinitat, manà que en fi de cada
salmp se digués Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto, per lo que
dits arrians dèyan Gloria Patri per Filium, etc. Ordenà també
que lo sacerdot ans de començar la missa digués la confessió
general, com ara·s diu. Donà auctoritat a la translatió de la
Sagrada Scriptura del Testament Vell feta per sant Hierònym,
que fins leshores se solia usar comunament la dels Setanta
intèrpretes. Finalment, havent governat la Isglésia denou anys,
tres mesos y alguns dies, pasà de aquesta vida a la eterna als
onse dies del mes de setembre de l’any tres-cents vuytanta-vuyt.
Tenim-lo en lo número dels sants confessors y celébran sa festa
en lo matex dia que morí. Son cos fonc soterrat ab lo de son
pare y mare en lo temple que féu, en las catacumbas.

84 de] omet 86 damaso] omet 87 [154v] [127v] 91 per a ques] perques 94 fi
de cada] cada fi de 96 dits] los; etc] omet 98 translatio] afegeix o versio 103 any]
afegeix de nostre senyor; vuytanta] afegeix y 104 celebran] celebras
105 en] omet

89-90 al qual — seguit: Viladamor confia que el lector tindrà present les paraules del
pròleg que encapçalava l’obra: si ell ha seguit Illescas, aleshores és evident que el que
faci Illescas serà el que, de retruc, dugui a terme l’autor (cf. Illescas 1573: f. 67v).
103 setembre: On Viladamor diu «setembre», Illescas (1573: f. 67v) i Morales (1574:
f. 400v) reporten «desembre», que és quan s’escau la festivitat de sant Damas; ha de
ser, sembla, un error comú a tota a la tradició.
106 en lo temple que féu: Morales (1574: f. 400-400v) i Illescas (1573: f. 67v), aquest darrer
la font de Viladamor en aquest passatge, han recordat, abans de proporcionar la dada
de l’enterrament del sant pare en un temple fet per ell, les edificacions principals que
va ordenar construir. La Historia pontifical diu: «Edificó en Roma dos templos sumptuosíssimos, uno dentro de la ciudad, en honra de su conterráneo el sanctíssimo mártyr
español Laurencio, con un rico palacio que sirve oy de cancelería y se llama comunmente
San Laurencio in Damaso, y otro fuera de Roma, en la vía Ardeatina, Ad Catacumbas,
donde consagró la Platonia, sepultura del apóstol san Pedro.»
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CAPÍTOL LXXIII
LAS VIDAS DELS EMPERADORS ARCADI Y HONORI, Y COM EN LO
TEMPS DE DIT EMPERADOR HONORI ENTRAREN EN ITÀLIA LOS GOTS
Y DEL DANY QUE EN ELLA FEREN.

10

Quant morí lo emperador Theodosi, que fonc en dit any trescents noranta-y-cinch, dexà repartit son imperi entre dos fills
seus nomenats Arcadi y Honori, donant a Arcadi // lo imperi
Oriental y a Honori lo Occidental ab la senyoria de España.
Al qual Honori, per ser minyó, li deixà per tutors y ayos a dos
grans privats seus nomenats lo compte Gildó, que governava
Àfrica, y a Stillicó, de naçió vàndalo. Dit compte Gildó, tantost
se alçà ab Àfrica y fou mort per son jermà nomenat Maselse.
Y Stillicó, per lo que tingué pensament de fer-se senyor de tot
lo imperi, per dita causa ab molta astúsia procurà de casar
dit emperador Honori ab una filla sua; la qual morint sense
fills lo casà ab altra segona filla sua; de la qual tampoch no
tenint fills fonc causa de que desijàs lo imperi per un fill seu

3 emperador] omet 6 cinch] afegeix al marge any 395 de la nativitat de nostre senyor
A 7 [155r] [128r] 10 privats] capitans; governava] afegeix a 12 nomenat] omet 14
molta] afegeix expuntuat astusia A; casar] afegeix a 16-17 no tenint] ne tingue 17
fills] afegeix y per so; de] omet
5-8 Mor. ll. X, cap. XLV

8-18 Mor2. ll. XI, cap. III
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nomenat Eucheri. Y parexent-li bon medi per a alcançar-lo
revoltar lo món y principalment lo imperi, procurà de posarho per obra per moltas vias y maneras que serían molt llargas
de comptar. Solament ne relataré las necessàrias per a
entèndrer com y per quals causas vingueren los gots a entrar
en España, que és lo fi per lo qual las comptaré.
Per tot lo temps de l’emperador Theodosi, los gots, mort son
rey Atanarich en Constantinopla com ya tinch referit, stigueren
sempre subjectes als emperadors; y los capitans generals que
tingueren los rebían per mans de dits emperadors per mayor
reconexença de subjectió; y també prenían sou de dits emperadors y servían en la guerra; y staven-se assosegats en la Míssia
inferior y part de la Tràsia, sens mòurer’s de allí. Fins a tant
que, a instigatió secreta de Stillicó, que desitjava vèurer lo món
turbat y posat en armes ab ànimos rebel·lats, y posats a cosas
novas, determinaren de devallar en Itàlia. Y per ço, eligiren
entre ells matexos per son rey a Alarich, de la sanch dels Balteos,
linatje nobilíssim entre ells. Lo qual rey Alarich ab sos gots,
devallà en Itàlia y·s juntà ab lo rey Radaygaso dels ostrogots, ydòlatra cruelíssim, que també, a part, era exit de sa terra
y venia // en Itàlia amanaçant de sacrificar a sos déus los christians y bèurer de llur sanch. Al qual rey Radaygaso, per éserse apartat del rey Alarich, li hisqué a l’encontre Stillicó, per
manament de l’emperador Honori, y·l vençé y matà, lo que no
féu al rey Alarich dels gots, ans bé, havent pogut moltas voltas
acabar la guerra, no volgué vènçer-lo del tot. Del que tenint
dit emperador Honori mala sospita, començà a reçelar-se d’ell,
y per ço procurà de valer-se contra d’ell del matex rey Alarich,
y, entenent volia exir-se de Itàlia, li scrigué secretament que
no u fes.
En la qual occasió morí en Constantinopla lo emperador Arcadi,
que fonc en l’any quatras-cents y vuyt de la nativitat de nostre
Señor y de dos mília sis-cents trenta-y-hu aprés de la poblasió
de España, dexant a un fill nomenat Theodosi, lo segon de

22 y — causas] omet 24 per] omet 27 per — emperadors] omet 33 en] a 38 [155v]
[128v] 43 no (…) vençerlo] nol (…) vencer 45 contra] interl. 50 señor] afegeix al
marge any 408 de la nativitat de nostre senyor A; milia] afegeix y
18-69 Mor2. ll. XI, cap. V
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aquest nom, molt petit. Ahont volent-hi pasar dit emperador
Honori per assegurar lo imperi de son nebot, Stillicó ab algunas
scusas le y estorvà y féu que li donàs a ell la jornada, com
de fet le y donà (lo que procurà dit Stillicó per vèurer’s sempre
més poderós y ab novas occasions per a poder-se alçar). Del
que essent-ne avisat dit emperador, ordenà que en lo camí los
soldats lo matassen junctament ab son fill. Del qual scriu nostre
cathalà Pau Orosi que fonc molt justa la fúria dels soldats en
matar a un tal home, puix, per voler donar lo imperi a un fill
seu no dubtà donar la sanch de tot lo univers que, a causa
de sas revolucions, feya scanpar, atribuhint-li no sols lo haver
entretingut los gots en Itàlia ab mala guerra y sens dar-los pau,
sinó també haver posat en las entrañas de España als vàndalos,
suevos y alans, gent ferós de son natural y intollerables per sas
forças (per lo gran número que éran), inçitant y convidantlos que hisquessen de sas terras y entrassen per Alemaña y
França, destruhint totas aquellas províncias, fent també aprés
lo matex en España. //
Y axí, és cosa manifesta que des de aquest temps, que és en
lo dit any quatre-cents y vuyt, començaren los gots a tractar
de entrar en España. Y encara que lo com y per què occasió
hi entraren sia dificultós de averiguar, totavia lo mateix succés
de las cosas nos declararà la veritat, y per ço las aniré comptant
molt stesament, puix, encara que parexeran molt fora de nostra
història, a la fi se veurà quant pròprias són d’ella.
Lo rey Alarich, com ho scriu dit nostre cathalà Pau Orosi, ab
desitx de pau y repòs, ya abans de la mort de Stilicó havia
demanat humilment a l’emperador Honori la pau y alguna
província ahont ell, ab sos gots, se recollís —lo que dit Stilicó
ab sas mañas secretas sempre destorbà. Després de la qual mort
confiant dit rey Alarich que la alcançaria, tornà a demanarla, y, no volent-le-y tampoch dit emperador concedir, se’n passà
ab tota sa gent a asitiar a Roma. Y apretà-la de manera per

53 algunas] alguna 54 le y] lo y; estorva] destorba 55 le y] la y
[156r] [129r] 71 gots] omet 75 stesament] extenssament
[59 Oros. VII 38,1-6]

70-178 Mor2. ll. XI, cap. VI

62 lo] omet

[77 Oros. VII 38,2]
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fam que·ls causà molt gran pesta, forçant-los que li oferissen
molt gran summa de diners per a que·ls alçàs lo siti; als quals
los respongué no alçaria lo siti si no procuraven ab lo
emperador Honori, que stava en Ravena, fes pau ab ell, per
lo que encontinent hi enviaren sos embaxadors. Y no fent
effecte algú, per impedir-ho alguns enemichs de dit rey Alarich
que staven ab dit emperador, determinà papa Innocensi, qui
leshores tenia la chadira pontifical, de anar-hi ell en persona.
Lo qual dient a l’emperador lo perill ab què Roma se trobava,
li persuadí a que enviàs a dir a dit rey Alarich vingués a la
comarcha de la ciutat de Arimino, per a que de més prop
poguessen tractar los negocis. Ahont arribat que fonc dit rey
Alarich, tractà ab Jòvio, capità de dit emperador, lo que
pretenia. Y demanant-li solament (segons diu Niceforo) la capitania general de tot lo exèrcit romà y dels gots, tornant-li
resposta que lo emperador no li daria tal dignitat, tenint-se’n
per molt injuriat, ab molt gran enuix y còlera se’n tornà a
destruhir // del tot a Roma. Y per lo que dit capità Jòvio se
adonà del mal modo havia tingut en no saber-lo entretenir,
tement-se que l’emperador per lo mal succés no suspitàs que
s’era concertat secretament ab ell, per a remediar-ho féu jurar
inconsideradament en públich als soldats romans que yamés
tindrían pau ab los gots ni ab son rey, lo que fonc causa de
encèndrer més la fúria dels gots.
Y encara que dit rey Alarich caminava ab son exèrcit devers
Roma, totavia mitigava sa fúria enviant alguns bisbes per
embaxadors a l’emperador Honori, per a concertar-se ab ell,
demanant-li lo tingués per companyó en la guerra y li donàs
alguna província de las que manco stimàs ahont pogués
habitar, ab que li donàs alguna summa de forment sufficient
per a la sustentatió sua y de sos gots. Lo que no volent-le-y
may concedir dit emperador, arribà a Roma y la tornà a asitiar
de nou, y per consert entrà dins ella.

93 perill] afegeix ratllat en que 100 lo emperador] omet 102 [156v] [129v]; del —
roma] roma del tot; per lo que] perque 103 mal] interl. A 106 en — romans] als
soldats romans en public 108 dels] als 111 per a] per 113 manco stimas] stimas
manco 115 per a] per 117 dins] afegeix de
[98 Nice.

cf. Mor2. f. 12]
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Tots los auctors de aquest temps encarexen de moltas maneras
lo descuyt y fluxedat de dit emperador Honori, y lo star-se en
Ravena y dexar Roma en temps de tant perill —principalment
tenint dins d’ella a sa germana Gala Plasídia. Per la qual causa
tingué lloch dit rey Alarich de entrar en Roma, com està dit,
y de fer per força emperador a Àttalo, que en dita ciutat tenia
lo càrrech de prefecto, fent-lo emperador axí per menyspreu
y deshonra de l’emperador Honori com també per rèbrer de
mà de emperador lo càrrech que dit emperador Honori li havia
negat de capità general dels dos exèrcits, romà y got, fent també
donar a Ataülf, cunyat seu y germà de sa muller, lo càrrech
de general de la cavallaria.
Totas las quals novedats com entengué lo emperador Honori,
començà a tèmbrer a dit Àttalo, nou emperador, y molt
apochadament li envià sos enbaxadors oferint-li que·l pendria
per companyó en lo imperi si volgués dexar las armas. La qual
demanda, axí com fonc abatuda axí meresqué resposta //
superba y cruel, responent-li que si volia li otrogàs la vida havia
de ser ab conditió que se li tallassen alguns membres y triàs
una illa ahont visqués tancat —mostrant no sols dita supèrbia
ab dit emperador Honori però encara ab dit rey Alarich, menyspresant-lo y no volent mudar los capitans generals romans de
la manera que ell volia, y també en no voler obehir las cosas
que dit rey Alarich y son cunyat Ataülf ordenaven. Per lo que
ofesos de sa supèrbia, axí lo emperador Honori com lo rey
Alarich se concertaren en secret per a destruhir-lo. Lo que
encontinent que·s publichà, vehent-se dit Àttalo desemparat
de dit rey Alarich, perdé del tot son orgull hi·s posà en mans de
l’emperador Honori. Y encara que·l castigà de la manera que
ell lo havia amanasat, fonc ab molta benignitat, manant-li llevar
dos dits y tancar-lo desterrat en la illa de Lípar, prop de Nàpols
y Sicília, encara que Pau diàchono y altres diuen que aquest càstich no fonc aquesta volta sinó altra, quant intentà rebel·lar-se.

120 dexar] afegeix ratllat en A 123 fer] afegeix ratllat fer 124 lo] afegeix offici de 125
per] corregint de A 126 dit emperador] dit
127 negat] denegat 134 [157r]
[130r] 136 y] afegeix que 147 lo] li
[149 Pau diaca ll. XIII, cap. I]
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Ab aquesta occasió scriuen que lo rey Alarich tornà altra volta
a tractar de pau ab lo emperador Honori. Y que la destorbà
Saro, general de dit emperador, enemich antich seu en la cort,
juntant per ço, segons scriu Niçeforo, tres-cents soldats valents
de a cavall; y, ab molts altres de peu, de improvís y donant
sobre alguns dels gots que staven molt descuydats, ne matà
molts. De la qual injúria resentint-se’n molt dit rey Alarich, sens
sperar més pràticas de pau se n’anà a Roma y la asitià, prengué
y destruhí, al vint-y-dos de agost de l’any quatras-cents y
deu y de dos mil sis-cents trenta-y-quatre aprés de la població
de España. Y segons diu nostre cathalà Pau Orosi y molts altres
auctors, de aquesta volta prengué a Gala Placídia, germana de
dit emperador Honori, y per força la casà ab Ataülf, son cunyat,
per a afrontar més a dit emperador Honori —encara que alguns
scriuen no u féu sinó per lo que dit Ataülf ne estava enamorat,
per ser molt gentil dama. //
Poch aprés morí dit rey Alarich, dexant per successor a Ataülf,
son cunyat. Lo qual, aquí matex que tingué lo regne tornà
ab son camp a Roma y destruhí de tal manera lo poch que
Alarich havia dexat que·ls fonc forçat concertar-se y fer pau
ab ell per medi de sa muller Gala Placídia —lo que u exagera
nostre cathalà Pau Orosi dient que per providèntia divina se
féu lo casament de Ataülf ab aquesta señora, per a que los
romans tinguessen en ella (per lo gran amor que son marit li
tenia) un comú amparo en tot lo que inportava al bé públich
de Itàlia. Tot aquest succés de Alarich y Ataülf, Zonaras
historiador lo compte de altra manera, la qual opinió deix de
relatar per tenir-se per més certa la que tinch referida.

152 de] omet 155 donant] corregint dona A 159 al] als 160 deu] afegeix al marge
any 410 de la nativitat de nostre senyor A 166 [157v] [130v] 176 zonaras] zoaras
A] zoras B
176 zonaras] zoaras A] zoras B: Interpretem l’error d’A com a conseqüència de l’oblit
d’una titlla que marqui l’abreviatura de la nasal (cf. cap. LXVIII, 228 i CVIIII, 14, on
apareix correctament).
[154 Nice. cf. Mor2. f. 12v

161, 172 Oros. VII 40,2

176 Zon. XIII,20-21]

155 ab molts altres de peu: «i amb els tres-cents soldats encavalcats (154-155) i molts
altres que anaven a peu.»
161-165 Y segons diu — gentil dama: Per a les altres versions de la història (Procopi,
Jordanes, Pròsper d’Aquitània, etc.), veg. Morales (1577: f. 13).
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CAPÍTOL LXXIIII
LA CAUSA QUE LOS GOTS TINGUEREN PER VENIR EN ESPAÑA Y COM,
VOLENT ENTRAR EN ELLA, LA TROBAREN USURPADA PER LAS NACIONS
DELS VÀNDALOS, ALANS, SUEVOS Y SILINGOS Y PER DOS TIRANS, ALS
QUALS TIRANS VENCÉ CONSTÀNTIO, CAPITÀ DE L’EMPERADOR HONORI.

10

Lo emperador Honori, per tràurer de Itàlia los gots, se concertà
ab dit rey Ataülf de dar-li España. Lo qual volent-hi entrar,
trobà molta part d’ella que la anàvan usurpant los vàndalos,
alans, suevos y silingos, gents de las regions septentrionals. De
les quals scriuen alguns historiadors que, essent juntats ab los
borgoñons, vingueren a fer un número de dos-centas mil
personas. Y que anant discorrent per Alemaña, vençent y
destruhint a tots los qui·ls feyen resistèntia, cridats secretament
per Stillicó abaxaren en França, ahont, en la part més alta que
confina en Flandres, se restaren los borgonyons, // y los restants
passaren en la Equitània, que vuy és la Proença y Lenguadoch,
que confina ab España. Des de ahont volent pasar los monts
Perineos devers Cathaluña, hi trobaren resistèntia de españols
qui guardaven lo pas. La qual entrada alguns historiadors po-

5 tirans] omet 7-8 lo — troba] interl. A 8 que] corregint qual A 11 centas B]
cents A
14 abaxaren] abaren 15 [158r] [131r]
11 centas B] cents A: A A la lliçó podria ser, però, d’autor; veg. Morales (1577:
f. 14v): «dozientos mil hombres de pelea.»
6-7 Mor2. ll. XI, cap. VI

7-21 Mor2. ll. XI, cap. VII
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sen en l’any quatra-cents y sis, y nostre cathalà Pau Orosi
y altres en l’any quatras-cents y vuyt.
També scriuen com en aquest temps, havent-se rebel·lat a
l’emperador Honori un capità en Inglaterra nomenat Constantí
ab títol de emperador, pasant ab molta diligèntia en França
per apoderar-se d’ella, procurà dit tirà la pau ab dits vàndalos,
alans, suevos y silingos, los quals anaven arruinant la França
y staven de camí per a España. La qual no podent-la alcançar,
se apoderà de alguns llochs de França; des de ahont enviant
governadors en España, los españols los admeteren y·ls prestaren obedièntia, exceptats dos señors principals nomenats
Dídimo y Veriniano, que, segons diu Niceforo, éran parents
de l’emperador Honori y tenían per ell la governació en España.
Los quals, ab lealtat española celebrada molt per nostre cathalà
Pau Orosi, perseveraren en ser feels a dit emperador Honori
y en procurar de conservar-li la terra y defensar-la del tirà,
pujant-se’n, per ço, ab sos criats, vasalls y amichs a la guarda
dels monts Perineos contra la gent de guerra que enviava en
ajuda de sos governadors. Ahont tantost acudí un fill de dit
tirà Constantí —que era stat monjo y l’havia tret del monastir—
nomenat Constant ab títol de cèsar, ab un bon exèrcit de
gent strangera y bàrbara, y peleant ab dits señors españols,
los vencé y matà. Y ab dita victòria restà señor de España,
sens contradictió alguna. La qual relació se té per cosa més
certa per scríurer-la nostre cathalà Pau Orosi, qui vivia en
aquest temps, que la que Niceforo y altres scriuen. Y proseguint
dit Pau Orosi sa relació, scriu que dit cèsar Constant, per remuneratió de dita victòria, concedí a sos soldats la guarda de
dits monts Perineos, donant-los també licèntia que feçen //
algunas entradas per España, y que per ço robaren y destruhiren molta part d’ella; y que dit cèsar Constant, aprés de

21 vuyt] afegeix al marge any 408 de la nativitat de nostre senyor A 25 per] per a
27 podentla] podent 30 principals nomenats] omet 32 del emperador] de 34 emperador] omet
35 procurar de] omet 40 constant] const 44 qui] que 48 [158v] [131v]
[20 Oros. VII 40,1] 22-54 Mor2. ll. XI, cap. VIII [31 Nice. cf. Mor2. f. 15
VII 40,5 44 Oros. VII 40,4 i s. 46 Oros. VII 40,8]

34 Oros.

21 y altres: Aquests altres historiadors al·ludits per Viladamor deuen ser els que cita
Morales (1577: f. 14v): Marcel·lí entre els que defensen la data de l’any 408 i Cassiodor
i Pròsper per a l’any 406.
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haver donat nou orde en lo govern de España, se’n tornà a
la ciutat de Arles, en França, ahont residia son pare, a qui
encontinent lo féu nomenar august, que era ygualar-lo ab ell
en lo imperi y mando d’ell.
Los dits soldats, nomenats honoriachs, guardas dels Perineos,
stant acostumats de robar y a víurer ab desorde, aquí matex
que·ls faltà persona a qui respectassen, com a gent que no
mantenia lealtat, girant los ulls ahont més profit y libertat
podrían tenir, entenent que los vàndalos, alans, suevos y silingos, qui habitaven prop d’ells, en la part dels monts Perineos
devers França, desijaven entrar en España, se concertaren ab
ells de que entrassen junts. La qual entrada alguns la posen
en l’any quatras-cents y onse, y altres en l’any quatras-cents
y dotze, scrivint Jornades y altres auctors que la causa per què
los dits vàndalos y los demés dexaren la França fonc per las
contínuas guerras que ab lo tirà Constantí tenían, y també per
saber que los gots venían en França, als quals temían molt.
Arribadas totas aquestas gents terribles y feroces en España,
diu nostre cathalà Pau Orosi y sant Ysidoro que tingueren grans
rencontres ab los romans, que la possehían, y ab los españols,
que la habitaven. Y que, de la misèria y continuatió de aquesta
guerra, succehí una fam tant terrible en tota España que menjàvan horriblement la carn humana, y que sens la gent que
la fam y la guerra consumà se seguí una pestilència que causà
mayor mortaldat. Demés de aquestas tals y tant grans misèrias,
recita altra mayor y may oÿda plaga; és a saber, que los animals,
ab la fam, se éran avesats a menyar carn humana per la
abundàntia molta que la pestilèntia y guerra los ne donava,

52 pare] afegeix y; a qui] aqui 59 podrian] podian; alans] omet 64 dotze] afegeix al marge
any 412 de la nativitat de nostre senyor A; altres] afegeix (ratllat historiadors) y 65 dits]
dit 72 en] per 73-74 sens — y] altra de la gent que 78 donava] donavan
55-67 Mor2. ll. XI, cap. IX [64 Jord. p. 161-162]
Oros. VII 41,2 i s.; Isid. Hist. 72]

68-85 Mor2. ll. XI, cap. X

[69

52 a qui — august: És a dir, que un cop tornat a França, el pare de Constant, Constantí,
va nomenar august el seu fill.
55 Els soldats de nom honoriachs estan, com el seu nom indica, a les ordres de l’emperador Honori (Morales 1577: f. 15, «el exército que truxo para esta jornada [l’emperador
Constantí] fue, por la mayor parte, de gentes estrañas y bárbaras, que por averse dado
después al emperador Honorio y hecho amistad con él los llamavan honoriacos»).
76 recita: «recita sant Isidor.»
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y que per ço se eren tornats tant fers y braus contra los hòmens
que, encara que los vàndalos y las demés nacions permitían als
españols se n’//anassen líberament ahont volguessen, era menester que·ls feçen scolta per a que no foçen devorats de ditas
bèstias. Y que aquesta desventura durà dos anys, fins en l’any
quatras-cents y tretze de la nativitat de nostre Señor y de dos
mília sis-cents y trenta-sis aprés de la població de España.
De aquesta pèrdua de França y España stant molt alterat lo
emperador Honori, envià contra lo tirà a un capità seu nomenat
Constànsio, ab càrrech de mestre de la guerra, que era com
a capità general.
També en aquest matex temps hagué altra nova revolta en
España, y fonc que un capità dels més principals que dit tirà
Constantí tenia en ella, nomenat Geronsi, per passions y
enemistats secretas se alçà contra d’ell, fent emperador a altre
capità nomenat Màximo. Al qual aprés de haver-lo dexat ab
títol de emperador en Tarragona, passà ab son exèrcit en França
contra lo tirà Constantí, matant-li en lo camí a son fill Constant. Y arribat que fonc en França, etenent lo gran exèrcit que
aportava Constànsio, capità general de l’emperador Honori, no
gosà pasar avant sa enpresa, per lo que tenint-lo los españols
y los demés soldats que aportava en son exèrcit per home vil y
apochat, lo asitiaren en sa posada juntament ab sa muller per
a matar-lo; lo qual, per no càurer en mans de sos enemichs, matà
primer a sa muller y aprés a ell, posant-se un punyal per lo cor.
Dita mort aquí matex que la sabé lo tirà Màximio, fonc causa
de que dexàs las insígnias de emperador, restant-se en España
sols ab càstich de ser desterrat y de víurer ab la pobresa; lo
qual estant en aquest desterro, scrigué nostre cathalà Pau Orosi
sa història.
També scriuen com també, aprés, lo dit capità general de l’emperador Honori vençé a l’altre tirà Constantí y a un fill seu
nomenat Julià, sense altres dos jermans que s’alçaren lo hu derrera
l’altre, y que tot assò succehí dins l’any de quatras-cents y tretze.

80 als] al 81 [159r] [132r] 84 señor] afegeix al marge any 413 de la nativitat de nostre
senyor A 87 lo] afegeix ratllat capita 88 la] omet 93 enemistats] afegeix tenia 99
tenintlo] tenint(interl.lo) A 103 lo] la 104 maximio] maximia 106 ser] omet 107
nostre cathala] omet 109 tambe apres] (ratllat ta) apres
86-112 Mor2. ll. XI, cap. XI
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CAPÍTOL LXXV //
LA DIVISIÓ DE ESPAÑA QUE ENTRE SI FEREN LAS NACIONS DELS
VÀNDALOS, ALANS, SUEVOS Y SILINGOS.

10

La crueltat de las demunt ditas nacions posà en España en la
misèria que tinch referida. Y encara que los auctors la encarexen molt, ningú tant com nostre cathalà Pau Orosi, lo qual
diu que los matexos qui la causaven tenían làstima de España.
Y que per ço, y també per vèurer redundava en dany d’ells per
no cultivar-se la terra, determinaren de dividir-la entre ells,
conforme a la sort los ho daria. Y encara que no scriu dit Pau
Orosi la forma que en dividir-la tingueren, sant Hisidoro la
compte en particular, dient que als vàndalos y suevos tocà la província de Galícia, que leshores era molt gran, entrant-hi tota
Castella la Vella; y que als alans cabé la Lusitània ab la [ciutat] de
Cartagena, scrivint també que ab los alans hi havia una altra
nació que·s deya catos y que, juntant-se los dos noms, se

1 [159v] [132v] 3 vandalos — suevos] vandalos y suevos alans 7 qui] que 8 tambe]
omet; redundava] corregint redundada A 12 suevos] afegeix ratllat y suevos 14 la
(ciutat) de] la de A] omet B
14 la (ciutat) de] la de A] omet B: Restituïm d’acord amb el sentit. L’omissió de B
(que es deu a la mà del copista Jeroni Pujades) sembla conseqüència de l’error d’A.
4-34 Mor2. ll. XI, cap. XIII

[6 Oros. VII 40,10; íd. VII 41,7

11 Isid. Hist. 73]
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digueren cathalans —sobre la qual opinió no tinch que dir res
así, puix aquexa y moltas altras ne tinch llargament referidas
en lo llibre a part fas de la descriptió de Cathalunya—; y que
als sylingos, que anaven mesclats ab certa part dels vàndalos,
tocà la província nomenada leshores Bètica y vuy Andaluzia;
y que la Carpentània y Celtibèria no la dividiren per no haverla poguda guanyar als romans.
Sobre la qual divisió hi ha alguns historiadors diferents, dient
que sols las Astúrias, Viscaya y Cathaluña restaren per los
romans, y que los primers reys de aquestas nacions foren: ço
és, dels vàndalos y sylingos Guiuderico, dels suevos Hermenerico,
dels alans Atau (encara que alguns scriuen se deya Resplandian);
y que tots aquestos reys // y sas nacions, avorrint sas crueltats,
posaren sos pensaments en cultivar la terra, fent pau ab los
españols qui la habitaven, fent-los tant bona amistat que
molts españols se trobaven millor ab la pobresa libertada en
què leshores vivien que no ab la servitut richa y carregada de
vectigals que ab los romans havían tinguda.

19 a part] afegeix que

24 dient] dients

29 [160r] [133r]

32 en] interl.

19 lo llibre — Cathalunya: Per al projecte cronístic de Viladamor, i l’esmentat llibre
geogràfic, veg. p. 171-178.
24 diferents: És participi, en el sentit «que difereixen».
27 Guiuderico: Gunderic (cf. Morales 1577: f. 19v: «Gunderico»).
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CAPÍTOL LXXVI
DE QUINA TERRA PROCEHÍAN LOS GOTS Y DE COM ATAÜLF, REY DELS
GOTS, VINGUÉ PER TERRA EN FRANÇA HI·S FÉU SENYOR DE UNA PART
D’ELLA; DE AHONT HAVENT-LO’N TRET CONSTÀNSIO, CAPITÀ GENERAL
DE L’EMPERADOR HONORI, SE’N PASSÀ EN ESPAÑA; LO QUAL HAVENT
FET SON ASSENTO EN BARCELONA, MORÍ EN DITA CIUTAT, SUCCEHINTLI SON FILL SIGERICO.

10

Lo haver comptada la entrada en España dels vàndalos y de
las demés nacions strangeras, y també de las alteracions que
lo emperador Honori en son imperi tingué, és estat destorp
per no haver tractat lo que en aquestos matexos anys hi ha
que dir dels gots. Dels quals, per haver de tractar de assí enllà
d’ells com a cosa pròpria de nostra nació de España, me ha
aparegut fer una relació particular de ahont procehiren y del
que més serà necessari per a la intel·ligèntia de llur linatge
y història, lo que u relataré conforme ho scriu Ambrosi de
Morales en lo capítol primer del llibre onsè. Lo qual diu que
lo nom de gots és nou, per lo que lo llur propi y antich nom

2 de — de] al marge A] omet B 6 succehintli] corregint succehintlo A
dels vandalos en españa 11 lo] afegeix ratllat dels gots
(17 Mor2. f. 16v-17)

17-133 Mor2. ll. XI, cap. I

8 en — vandalos]
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era getas, com en Plini se troba y en Ponponio Mela se veu,
y en lo poeta Claudià y en nostre cathalà Pau Orosi y en sant
Hierònym se litx. Y lo nomenar-se en algunas històrias ostrogots, que és com dir // gots orientals, y vestrogots, que comunament los nomenaven vessogots, és com dir gots occidentals;
los quals noms prengueren de las regions orientals o occidentals de ahont hisqueren y pasaren. Scrivint també dit
Morales que, per a descríurer y conèxer bé la terra natural dels
gots, no seguex als antichs cosmògrafos —los quals, per star
molt apartada la regonegueren mal—, sinó a l’archabisbe Joan
Magno, natural de aquella terra y prelat de aquestos nostres
temps, qui diu que per a poder-la millor descríurer la véu ab
molta curiositat. Y scriu que en la part més septentrional lo
mar nomenat Gelat, per una part, y lo de Alemaña, per altra,
fan un gran bras que·s nomena lo mar Sucònich, lo qual bras
de mar çircuex un grandíssim tros de terra molt més llarch
que ample; que per llevant fa un stret confrontant part ab la
Symbrica Cherconesa (que ara se diu lo Regne de Dinamarcha)
y part ab la regió nomenada Finmàrchia; per los dos costats
de mitxjorn y tremuntana lo tanca lo dit bras Suchònic y lo
mar Gelat; y axí, resta tota la terra poch manco que illa, no
estant apegada ab la terra ferma més que per un poch de terra
de llevant, ahont comença la Finmàrchia; y dita península és
molta part de altra mayor província que·s nomena Escàndia
o Escandinàvia, que en sa llengua significha «illa gentil y delitosa»
—la qual Tholomeo no fa més que nomenar-la, enperò Solino
la nomena insula grandíssima, y Plini, per ser tant gran que
no podia ser del tot regoneguda, la nomena altro món, y
Procòpio la tingué per la molt famosa Thile y per tal la
descrigué, y Jornades, de naçió got (que scrigué pochs anys
aprés dels que anam comptant), la nomena mare de moltas
nacions. De la qual terra dit Ambrosio de Morales no·n descriu

22 [160v] [133v] 34 molt] omet 40 mes que] sino 45 insula] islla
tot] interl. A; mon] nom 48 de — que] que essent de nacio got y

46 podia —

[19 Pl. NH III,80; Mela II 2,3 20 Claud. B. Get. XXV,6 i s.; Oros. I 16,2 29 Ioan.
Mag. p. 4-5 44 Ptol. II 11,35; Solinus p. 101[sic per 111]-112 45 Pl. NH IV,104
47 Proc. B. Goth. II,15 48 Jord. 19]

CAPíTOL LXXVI

60

70

80

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

607

sinó sols la part que fa per a nostre propòsit, conforme està
dalt senyalada, scrivint ser aquexa la verdadera terra // de
nostres gots y de ahont ells primerament hisqueren y vuy en
dia tenen son regne. Scrivint dit archabisbe Juan Magno que
dits gots foren sempre tinguts per molt valents y poderosos en
la guerra, verificant lo matex nostre cathalà Pau Orosi, dient
que Alexandro Magno, per ser tant valents, determinà no
acometre’ls, y Pirro los temé ab spant, y Júlio Çèsar se excusà
de tenir guerra ab ells. Y sens lo que dit Pau Orosi ne scriu,
mòstran molt a la clara llur gran esfors, valentia y destresa en
la guerra, las moltas voltas que vençeren als romans, prenentlos a Roma y moltas províncias.
Dels quals gots scriuen en general éran grans de coss, blanchs
y rosos, axí com ho són comunament los alemanys y gents
septentrionals. Y que llur vestit ordinari era de aforros de
diversas pells de animals, per lo gran fret que en aquella terra
fa. Y que s’enrrisàvan los cabells del front, aportant-los llarchs
fins pujar-se’ls a la corona y lligar-se’ls a manera de cresta,
dexant tots los demés cabells estesos fins als musclos. Y que·s
calsaven de sabatas altas, a manera de botas, sens aportar en
las cames calsas ni altra cosa que las cubrís; usant los reys
y gent principal vestits molt richs y de diversas colors, curts y
molt strets en lo cos, aportant las mànagas tant curtas que
mostraven gran part del bras; tenint las señoras principals
diversas maneras de vestits, essent lo més comú vestir-se de
drap de lli.
També scriu dit archabisbe Joan Magno que s’armaven ab
cosalets y cotas, y ab altras diversas cuberturas de ferro, aportant en lo cap moltas maneras de morrions, a llur usança, y
las spasas penjadas del musclo dret, preçiant-se aportar-las
guarnidas de marfil o de altres ossos que li semblassen. Y que
usàvan també alabardas curtas, las quals tiraven a sos ene-

52 [161r] [134r]
63 en general] omet 65 llur — eran] los vestits ordinaris eran
gent] afegeix molt 72-73 curts — cos] omet
[54, 77 Ioan. Mag. p. 7-31

72

56 Oros. I 16,2]

79 morrions: Viladamor tradueix per «morrió» (veg. DCVB VII 589) el castellà «celadas»
(Morales 1577: f. 2v), que també és una peça de l’armadura però té un significat diferent
(veg. DCVB III 98).
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michs, usant també altras llanças llargas que tenían en lo
ferro una manera de ganxo per agafar a l’enemich y llançarlo. Y que també aportaven // picas, que era altra gènero de armas
encastadas diferents de las altras, essent també grans fletxers.
Y que los scuts dels soldats de peu éran grans y tots pintats
—de manera que·s pot pensar nos restaren de aquí los pavesos—, esent la gent de cavall la que més se estimava en la guerra, sofrint fam y set en la guerra ab gran facilitat. Y que ab
tot que éran tant ferosos, tenían molta mansuetut en lo tracte.
Y que la lengua que usaven era molta part de la tudesca, essent
ydòlatres en sa terra, reverentiant diferents déus, fent-los
moltes voltes sacrifici de hòmens aprés de haver-lo fet de molts
animals. Y que quant havían de exir a la guerra sacrificaven
cavalls, los caps dels quals, ab las bocas ubertas fent orribles
figuras, aportaven als caps de las llanças a manera de banderas,
crehent la inmortalitat de la ànima y glòria y pena en l’altre
món. Y que quant tornaven de la guerra tiraven ab los archs
a molta pressa moltas fletxas devés los núvols, dient que ajudaven a son déu, contra lo qual se alçaven aquellas guerras.
Declarant dit archabisbe Joan Magno, en lo principi de sa
història, moltas altras superstiçions que tenían, representant
també lo ús de las lletras, que tingueren antiquíssim, com apar
en las pedras de las sepulturas que de molt antich se troben en
tota aquella terra.
També Yolao Magno, germà de dit archabisbe, referex que·s
troben en tota aquella terra, esculpidas en rochas de temps
molt antich, las armas que los reys aportaven pintadas, que éran:
en camp blau un leó vermell rapant, girada la cara atràs y posat
sobre tres faxas blancas y blavas; a qui, per ser natural got y
aportar tant auctèntichs testimonis, se deu dar més crèdit que

85 [161v] [134v] 88 nos] quens 89 de] afegeix a 94 apres de] apres del 102 sa]
la sua 104 lo] corregint los A 105 en las (...) de las] de las (...) de 109 molt]
interl. 110 y] omet
[102 Ioan. Mag. p. 7-31

107 O. Mag. p. 22]

99-101 Y que — guerras: El passatge s’entén millor si es té davant la crònica de Morales
(1577: f. 2v): «Quando tronava tiravan con los arcos muy apriessa muchas saetas hazia
las nuves, diziendo que ayudavan a su dios, contra quien se levantavan aquellos
alborotos.» El sentit que dóna Viladamor a la frase és, doncs, absolutament diferent
al que li conferia Morales, i no descartem que sigui fruit d’un error de còpia (de «tronar»
s’hauria passat a «tornar» i, per fer-ho més entenedor, a «tornar de la guerra»).
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al bisbe don Alonso de Cartagena, lo qual, en sa recapitulatió
dels reys de España, diu que aportaven per armas las del rey
de Dàcia, que són tres leons ajaguts, lo hu sobre l’altre, tenint
molt flach fonament lo que en contrari de assò scriu Garivay.
Aquestos gots hisqueren de sa província en // diversos temps
y per diversas occasions, de las quals ninguna toca a nostre
propòsit sinó en quant scriuen enviaren sos embaxadors a
demanar a l’emperador Valent los donàs la província de Míssia
per sa estada, oferint servirían sempre a ell y a sos successors
també; lo que no sols dit emperador ab gran liberalitat los ho
concedí, però encara los donà mestres que·ls adoctrinassen la
fe christiana per haver-ho ells també demanat; lo que fonc en
l’any tres-cents sinquanta de la nativitat de nostre Señor. Y,
a causa de ser dit emperador heretge arrià, donà’ls mals mestres
que·ls mostrassen la mala secta, en la qual perseveraren més
de dos-cents anys, com avant se veurà, que fonc gran llàstima
per haver-se ells mostrat sempre molt temerosos de Déu y
constants en la religió christiana, com ho amostren los molts
exemples seus. Axí que, si asertaren a apèndrer la lley christiana sens error algú, se pot ben crèurer que nostre Señor se fóra
servit des de lashoras molt de ells.
Axí que, tornant a llur història, dich que ya tinch scrit com
la electió de Ataülf, rey dels gots, fonc en l’any quatras-cents
y onse, y com dexant a Itàlia se’n venia ab tota la sua gent
en España per haver-le-y donada per concert son cunyat lo emperador Honori. Lo qual venint per terra, arribat que fonc
en França parà en la província Narbonesa, nomenant-la per
ço la Gàl·lia gòttica —la qual los vàndalos y las demés nacions
strangeras, com ya tinch dit, havían dexada de por d’ells. Y
dita entrada, segons scriu sant Ysidoro, fonc en l’any quatrascents y quinse, encara que altres historiadors diuen fonc ans.

117 [162r] [135r] 118 per] omet 119-120 a demanar — valent] al emperador valent
a demanar 121 ell] afegeix ratllat lo A 128 veura] afegeix lo 129 ells mostrat]
mostrat ells 143 quinse] afegeix al marge any 415 de la nativitat de nostre señor A;
historiadors] afegeix expuntuat diuen A; ans] abans
[113 Cart. Anceph. cap. 6-7 116 Garibay ll. VIII, cap. II] 134-138 Mor2. ll. XI,
cap. VI 138-162 Mor2. ll. XI, cap. XII [142 Isid. Hist. 19]
143 altres historiadors: Els altres historiadors als quals fa referència Viladamor deuen
ser els citats per Morales (1577: f. 17v-18): Pròsper, Marcel·lí i Cassiodor.
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Aquest rey Ataülf residia ab sa cort en Narbona, ahont stigué
algun temps pacífich fins que li fonc forçat passar-se’n en
España a causa que lo emperador Honori se dolia molt de la
pèrdua de França y España. Y tenint molt gran sperança de
poder-ho cobrar ab lo sfors de son capità Constànsio, le y envià,
rompent-li la pau, y forçà a dit rey de // haver de dexar lo que
en França tenia, per lo que li havia pres los passos, axí per
mar com per terra, que no·s podia provehir de manteniments
alguns. La qual causa se té per més certa que la que Jornades
dóna, dient que pasà dit rey Ataülf en España mogut de
compasió del que los españols patían per la crueltat de ditas
nacions strangeras.
Aquesta fonc la primera entrada dels gots en España per a ser
señors d’ella, y de una cosa tant notable no·s troba més
particular relació. La qual entrada, conforme al compte de sant
Ysidoro, fonc en l’any quatras-cents y setze de la nativitat de
nostre Señor y de dos mil sis-cents trenta-y-nou aprés de la
població de España, essent emperador en Roma Honori y en
Constantinopla Theodosi lo segon, son nebot.
Entrant en España dit rey Ataülf féu son assento primer en
la ciutat de Barcelona, lo que tingué en molt. Y encara que
és cert que ans que no y pogué arribar degueren pasar moltas
cosas dignas de història, no·s pot entèndrer res d’ellas per no
trobar-se scritas; sols scriu dit nostre cathalà Pau Orosi que,
ab tot que lo emperador Honori li havia rompuda la pau,
procurava sempre de tornar-la a confirmar. Y que sabent-ho
la gent de son exèrcit, com a gent natural guerrera que amava
més las armas que la pau, lo prengueren en odi y tractaren
de fer-lo matar, donant-ne lo càrrech per més dissimulació
y descuyt a hu nomenat Vernülfo, home que per ser molt
xich de cos lo rey ne solia fer gran donayre; lo qual stant ab
ell ab bona conversació, ab una stocada lo matà. Ahont acudint

147 y tenint] (interl. y) tenint A] tenint B 148 lo] omet; constansio] afegeix lo qual;
envia] afegeix y 149 rompentli] rompe; [162] [135] 154 ditas] las 160 señor] afegeix
al marge any 416 de la nativitat de nostre señor A 160 dos mil] mil; apres] omet 165
ans que] interl. 169 procurava] procura 170 natural] naturalment
[152 Jord. p. 162 159 Isid. Hist. 19]
VII 43,4; íd. VII 43,8]

163-196 Mor2. ll. XI, cap. XIIII

[167 Oros.
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aquí matex molta gent, mataren també sis fills seus per a que
no restàs qui li succehís ni li venjàs la sua mort. Dels quals
fills ningun historiador ne fa menció en particular, però enténse per lo epitafi de la sepultura de aquest rey, trosos de la qual,
de molta magestat, se veuhen en // Barcelona […], ab los
següents versos:
BELLIPOTENS VALIDA NATVS DE GENTE GOTHORVM
HIC CUM SEX NATIS REX ATAVLPHE IACES
AVSVS ES HISPANAS PRIMVS DESCENDERE IN ORAS
QUE IN COMITABANTVR MILLIA MVLTA VIRUM
GENS TVA TVNC NATOS EX TE INVIDIOSA PEREMIT
QVEM POST AMPLEXA EST BARCINO MAGNA GEMENS

190

Los quals no y ha per a què traduhir-los en cathalà, puix perdrían
tot lo bon gust que·ls dóna la poesia en lo llatí. Fonc mort dit
rey en lo matex any quatras-cents y setse.
Per mort de dit rey Ataülf eligiren los gots per rey a Sigerich,
com ho scriu nostre cathalà Pau Orosi y sant Ysidoro. Y duràli lo govern poch temps, per lo que dels auctors lo qui més li·n
dóna és un any, y tots conformen que·l mataren los gots per
vèurer-lo inclinat a la pau, cosa que en aquell temps los gots
avorrían molt.

180 [163r] [136r]; (...)] espai en blanc expuntuat A B 184-187 AVSUS — GEMENS]
omet 188 traduhirlos] traduhir 190 matex any] añ matex; setse] afegeix al marge
any 416 de la nativitat de nostre señor A 193 per lo que] perque; lin] li
180 (...)] espai en blanc expuntuat A B: Les suposades raons per les quals Viladamor
deixà un espai en blanc mira d’aclarir-les el copista de B en aquest fragment, Jeroni
Pujades, a la seva crònica, i, a més, es fa ressò de les opinions de Morales i Illescas
sobre el particular: «Tornant a la sepultura de Athaülpho, diuhen Morales y Medina que
encara en los seus dies se trobava en Barcelona […]. Lo nostre barcelonès Viladamor,
en la sua manuscrita corònica, no gosant arriscar-se a designar lo lloch, veni[n]t en aquest
punt dexà en blanch un poch de espay en sa escriptura, esperant quiçà supplir-ho quant
hagués trobat aquest rastre. Julià del Castillo y Illescas escriuhen que·s troba prop de
la isglésia major, só és, prop de la seu» (Pujades 1609: f. 265v).
184-187 AUSUS — GEMENS] omet: Tot i que B omet la seqüència, hi ha un espai
en blanc que el copista (Pujades) devia tenir intenció de completar.
[192 Oros. VII 43,9; Isid. Hist. 20]
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Los quals no·s troba tinguessen senyoria alguna en España sinó
sols en Barcelona y en aquellas comarchas, tenint casi tot lo demés
de España las altras quatra nacions, las quals entre ellas
tenían moltas guerras y competènsias sobre lo que cada una
havia de senyorejar.

199-200 ellas (…) una] ells (…) hu A B
199-200 ellas (…) una] ells (…) hu A B: Ha de ser femení (cf. las altras quatra nacions,
las quals, 199); corregim, doncs, segons el sentit.
197-201 Mor2. ll. XI, cap. XV
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CAPÍTOL LXXVII
COM PER MORT DEL REY SIGERICH SUCCEHÍ WÀLIA, LO QUAL FÉU
EN CATHALUÑA UNA GRAN ARMADA PER PASAR EN ÀFRICA CONTRA
LOS ROMANS, DE LA QUAL PER HAVER-NE PERDUT MOLTA PART AB
TORMENTA DE LA // MAR, FÉU PAU AB LO EMPERADOR HONORI; PER
ORDE DEL QUAL APRÉS VENCÉ LAS NACIONS ESTRANGERAS QUE TENÍAN
USURPADA ESPAÑA, DONANT-LI DIT EMPERADOR EN REMUNERATIÓ LA
PROVÍNCIA EQUITÀNIA EN FRANÇA.

10

Des de que lo rey Ataülf fonc tret de Narbona per Constànsio,
capità de l’emperador Honori, sempre stigué la pau rompuda
entre los gots y romans, y lo voler-la soldar costà la vida als
dos reys pasats. Y per ço los gots, per mort del rey Sigerich
elegiren per llur rey a Wàlia, ab tal que hagués de tenir perpètua
guerra ab los romans. Per al qual effecte, aquí matex en lo
principi de son regnat —que fonc en lo any quatras-cents
y deset de la nativitat de nostre Señor y de dos mil sis-cents y
quaranta aprés de la poblasió de España—, conforme scriu

5 [163v] [136v]
6 apres] omet 8 provincia] afegeix de 10 del emperador] de
12 dos] omet 16 señor] afegeix al marge any 417 de la nativitat de nostre señor
A 17 españa] afegeix ratllat fonc A
9-37 Mor2. ll. XI, cap. XVI
11-12 als dos reys passats: Ataülf i Sigeric, reis dels gots.
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nostre cathalà Pau Orosi, féu en Cathaluña una gran armada
per a pasar-se’n en Àfricha contra los romans, y no per a l’effecte
que altres historiadors españols pòsan. Lo qual rey Wàlia
essent-se enbarchat en Cathaluña, quant fonc al stret de
Gibraltar una gran tormenta li desbaratà tota la armada, ab
pèrdua de molts vexells y gent; lo que fonc causa no sols per
a que dit rey mudàs sos designes però encara per a que los
gots tinguessen a bé que dit rey fes pau ab lo emperador Honori.
La qual, com ho scriu dit Pau Orosi, se consertà ab què dit
rey Wàlia restituhís a l’emperador la reyna Plaçídia, sa germana, que fins aleshores havia tinguda en son poder ab tot
lo respecte // y reverèntia que·s devia a tan alta princesa, y ab
què s’obligàs a fer la guerra en España als vàndalos y a las
demés nacions strangeras, restituhint a l’imperi romà lo que·n
guanyaria. Lo que cumplint-ho dit Wàlia, tornà la dita reyna
Plaçídia, la qual dit emperador Honori casà ab Constànsio,
capità general seu, fent-lo çèsar y successor en lo imperi; y
també donà rehenes de gent principal dels seus gots, de complir
la dita pau y concòrdia, la qual se féu en lo any quatras-cents
y divuyt.
Dit rey Wàlia, en lo any quatras-cents y denou, començà la guerra
contra los vàndalos, alans y silyngos, fent en ells gran matansa
y morint en la batalla lo rey Atasse dels alans, forçant als pochs
que escaparen de fugir en Galísia y de subjectar-se al rey
dels suevos, per lo que de aquesta vegada se acabà lo regne dels
alans, sens restar més memòria d’ells. També subjugà aprés als
sylingos, als quals, per dexar-los ab més servitut, los posà

19 pasarsen] passar 20 historiadors] afegeix ratllat cathalans? 24 sos designes] de
designe 29 [164r] [137r] 30 la — españa] en españa la guerra 31 quen] que 32
dita] omet 33-34 constansio — seu] lo capita constansio 38 denou] afegeix al marge
any 419 de la nativitat de nostre señor A 44 quals] afegeix expuntuat per A
[18, 26 Oros. VII 43,10-13]

38-62 Mor2. ll. XI, cap. XVII

19-20 y no — pòsan: La al·lusió als altres historiadors espanyols prové de Morales (1577:
f. 21v): «avía hecho [Vàlia] una gruessa armada acá en España para passar en Africa
y tomársela, si pudiesse, a los romanos; esto tengo yo por cierto fue su designo principal
en esta jornada, moviéndome por lo que después sucedió y de Paulo Orosio se puede
colegir, y no lo que nuestras corónicas escriven: ponen esta jornada muy adelante, quando
ya este rey tenía la paz con los romanos, y assí le dan otros fines differentes.»
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capitans y governadors gots. Y tornant-se’n molt victoriós de
aquesta guerra, dexà la senyoria romana molt estesa en España,
entregant tot lo que havia conquistat a dit capità Constànsio,
lo qual també havia subjectat als vàndalos y suevos ab sos reys.
En premi de tot assò lo emperador Honori, a instànsia de dit
capità Constànsio, donà a dit rey Wàlia la província Aquitània,
que se estén des de Tolosa fins al mar Oçeà, per la part de
Biscaya, comprenent-s’i també lo ducat de Guiayna. Lo qual
títol és lo segon que tingueren los gots de la província
Narbonesa, y té·s per més cert que lo que scriu Pròspero, y Pau
diàchono, que ya la·ls havia donada ans anys quant feren les
paus; y per concordar los uns ab los altres, podria ser que
lashoras los ne hagués donat part y ara lo restant.
Aquesta guerra se acabà en lo any quatras-cents y denou, conforme sant Ysidoro y Jornades scriuen, que morí dit rey Wàlia
en dit any, no donant-li més de // tres anys de regnat, no obstant
que Carbonell y Vaseo volen pretèndrer visqué vint-y-dos anys,
la qual opinió molts la reproven.

47 que] corregint qui A 52 guiayna] guiona 54-55 prospero — diachono] paulo diacho
y prospero 55 lals] corregint las A] la li B 57 ara] apres 58 denou] corregint devuyt
A 60 [164v] [137v]
[54 Pros. p. 430; Pau diaca ll. XIII, cap. III
p. 194 [61 Vas. p. 323]

59 Isid. Hist. 22; Jord. p. 163]

61 Carb.

60-63 no obstant — reproven: Sobre les crítiques a Vasaeus i Carbonell, que Viladamor
aplica al primer seguint els raonaments de Morales (1577: p. 23v) per al segon, veg.
p. 135 i s.
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CAPÍTOL LXXVIII
COM PER MORT DE WÀLIA, REY DELS GOTS, FONC ELEGIT THEODORET,
EN TEMPS DEL QUAL MORÍ CONSTÀNSIO CÈSAR, DEXANT UN FILL DE
SA MULLER GALA PLACÍDIA NOMENAT VALENTINIÀ; Y COM TAMBÉ
MORÍ LO EMPERADOR HONORI; Y LAS CAUSAS PERQUÈ LO REY
GENESERICH DELS VÀNDALOS SE’N PASÀ AB TOTA LA SUA GENT EN
ÀFRICA.

10

Al rey Wàlia succehí, per electió dels gots, Theodoret, per ser
aquesta costum entre ells molt guardat, y té·s per cert era fill
o gendre del rey Wàlia, conforme ho scriu Vulsa historiador,
que fonc bisbe en España en temps dels darrers reys gots
y scrigué una breu summa de tots los reys gots ab dia, mes y
any del que cada hu regnà, que és de gran stima y de manera
no·s podia desitjar cosa millor. De la qual summa scrita en lletra
gòtica, que la trobà Ambrosio de Morales en la libreria de la

4 tambe] omet

9 aquesta — ells] entre ells aquest costum

8-17 Mor. ll. XI, cap. XVII

[10 Vulsa p. 172]

(15 Mor2. f. 24)

10-17 Vulsa — fa: Viladamor repeteix el que diu Morales (1577: f. 24) sobre el manuscrit
del qual ha tret informació per a la Corónica general de España; el castellà, a més, deia
haver copiat l’exemplar que posseïa del de l’església d’Oviedo i haver-ne vist d’altres.
Per a la relació entre la Chronica regum Wisigotorum i Morales veg. Flórez (1574:
p. 170-171).
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santa ysglésia de Oviedo, que ha prop de cinch-cents anys que
és scrita, diu ne ha tret la relació que en sa chrònica ne fa.
En temps de dit rey Theodoret morí en Ravena lo çèsar Constànsio, dexant un fill de sa muller Gala Placídia nomenat
Valentinià, lo qual fonc emperador, com se veurà. //
També en dit temps, lo rey Gunderich dels vàndalos tingué
gran guerra ab los suevos, y vehent que no·ls podia vèncer se’n
pasà a la illas de Mallorcha y Menorcha, que staven per los
romans, y las destruhí; y tornant-se’n en España asolà y destruhí
la ciutat de Cartagena; y féu lo matex de la ciutat de Sivilla,
ahont volent entrar en la isglésia del gloriós màrtyr Sant Vicent
per robar-la, caygué mort a la porta de la isglésia, atormentat
del diable ab manifest miracle. Per mort del qual los vàndalos
aquí matex eligirien per son rey a Geneserich, germà bastart
de dit rei Guandarich.
En lo any quatre-cents y vint-y-tres de la nativitat de nostre
Señor y de dos mília sis-cents quaranta-sis aprés de la poblasió
de España, en lo mes de agost, morí lo emperador Honori,
havent tingut lo imperi vint-y-nou anys, y succehí en aquell son
nebot Valentinià.
Los vàndalos ab son nou rey Geneserich, essent molt perseguits
per los romans en España y avorrits de tots los més españols
per los danys que de ells havían rebuts, ab occasió que, governant la reyna Gala Placídia, mare y tutora de l’emperador
Valentinià, havia nomenat per las cosas de la guerra a dos
capitans, nomenats lo hu lo compte Bonifaci (que governava en
Àfrica) y lo altre Actio (que governava en Itàlia), tenint-se
entre ells grans enemistats —quals entre privats de prínceps
acostuma la enveja de sembrar—, estant dit capità Bonifaci ofès

20 [165r] [138r]
21 lo] afegeix ratllat emperador
22 gran] omet
31 quatre —
señor] de la nativitat de nostre senyor quatre cents vint y tres B] afegeix al marge any
423 de la nativitat de nostre senyor A 32 quaranta] afegeix y; apres] omet 38 havian
rebuts] rebian; ab] per 40 nomenat] nomenats; las — de] omet 42 en] a
18-25 Mor. ll. XI, cap. XVIII
36-59 Mor. ll. XI, cap. XXII

25-30 Mor. ll. XI, cap. XX

31-35 Mor. ll. XI, cap. XXI

42 Actio (i, més endavant, Accio): Llegim «Aeci» («Aetio») d’acord amb Isidor (Hist. 23
i s.); cf. també «Aecio», a Morales 1577: f. 24. Cf. infra, cap. LXXVIIII, 40.
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de alguns agravis que la reyna Placídia li feya instada per lo
capità Actio, començà a tenir sos tractes secrets ab Geneserich,
rey dels vàndalos, prometent-li bona ayuda y aparell per a ferse señor de Àfrica si volia passar-hi; lo qual acceptà dita offerta
y desenparà del tot España. Y se’n pasà en Àfrica ab tots los
seus vàndalos, que aportaven fills y mullers y quant en España
tenían a causa del bon aparell, per ser tant curta la navegatió
del stret de Gibraltar. Sobre la qual exida de // España lo
bisbe turunense, nomenat Víctor, que scrigué la història de
aquesta jornada, diu que per compte se troba ésser pasats en
Àfrica vuytanta mil vàndalos. Y aquest fonc lo fi que tingué
lo regne dels vàndalos en España, restant sols los sylingos
en la Andaluzia, com ho scriuen particularment sant Isidoro y
la història antiga de España, y que fonc en l’any quatras-cents
y vint-y-set.
Dit rey Geneserich, arribat que fonc en Àfrica, dins poch temps
prengué la mayor part de aquella província, ahont en lo any
quatre-cents y trenta morí lo gloriós sant Agustí, bisbe de la
ciutat de Hipona, tenint-la dit rey Geneserich asitiada.
Des del qual any fins al de quatre-cents quaranta-vuyt, hagué
en España grans guerras entre Ermenerich, rey dels suevos,
y Ràchila, son fill, ab los lusitans y gallegos. Lo qual Ràchila,
mort que fonc son pare lo rey Ermenerich, prengué als romans
la província Cartaginesa ab tota la Carpentània, fent-se señor
casi de tota España. Y a bé que per haver fet pau ab los romans
los tornà la provínsia Cartaginesa ab la Carpentània, ab tot axò
dexà gran señor a son fill Rechisario. Lo qual, per mort de son
pare Ràchila, que morí en dit any quatras-cents quaranta-vuyt,
succehí en lo regne, restant-li tota la señoria de la Andaluzia,
Lusitània y Galízia. Y vehent-se ab tant grans forças, y principalment per ser gendre de Theodoret, rey dels gots, volent
tornar a cobrar lo que son pare havia restituhit als romans,

51-52 la — stret de] interl. 52 [165v] [138v] 63 geneserich] interl. 64 qual] interl.
A; quaranta] afegeix y 65 españa] afegeix expuntuat grans A 72 quaranta] afegeix y
[53 Tun. p. 122 57 Isid. Hist. 74] 60-63 Mor. ll. XI, cap. XXIII
cap. XXIIII 73-82 Mor. ll. XI, cap. XXVII

63-72 Mor. ll. XI,
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començà la guerra ab los navarros, que éran subjectes als romans, los quals vençé. Des de ahont pasant-se’n en Tolosa a
vèurer’s ab son sogre lo rey Theodoret, ab la ajuda dels gots
que li donà entrà per la provínsia Tarragonesa, que tenían
los romans, y prengué a Çaragoça y altres pobles subjectes als
romans.

80 entra] comensa a entrar
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CAPÍTOL LXXVIIII
LA GRAN BATALLA QUE THEODORET, REY DELS GOTS, TINGUÉ AB AYUDA
DELS ROMANS EN LOS // CAMPS CATHALÀNICHS CONTRA ÀTILA, REY DELS
UNNOS, EN LA QUAL FONC MORT DIT REY THEODORET RESTANT SON
EXÈRCIT VENÇEDOR; PER MORT DEL QUAL ELIGIREN LOS GOTS PER
REY A SON FILL TURISMUNT, QUE·L MATAREN SOS GERMANS.

10

Lo rey dels gots Theodoret tenia son assento y cort de ordinari
en la ciutat de Tolosa, no tenint en España més que Cathaluña.
Y no·s troba que des de la mort del rey Wàlia tinguessen los
gots guerras algunas en España sinó en França, ahont se éran
tornades a renovar ab los romans, de las quals, per no tocar
a nostra història, no·n fas menció.
Dit rey Theodoret tenia sis fills, nomenats Turismunt, Theodorich,
Friderich, Eurich, Richsinier y Himerich, y dos fillas, una de
las quals era casada ab Recciario, rey dels suevos, y l’altra ab
Hunerich, fill y successor del rey Geneserich dels vàndalos que
stava en Àfrica. Lo qual Unerich essent molt cruel, per una
lleugera sospita que tingué que sa muller li havia volgut donar

3 [166r] [139r] 5-6 los — rey] rey los gots 7-8 y cort — tolosa] en tolosa ordinariament
y sa cort 16 geneserich B] generesich A 17 stava] sta
7-80 Mor2. ll. XI, cap. XXV
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metzinas, li tallà lo nas y la envià a son pare en Tolosa, per
a que, ab ordinari dolor, li representàs perpètuament sa
desventura y l’ensengués més per a la venjança. Lo qual rey
Theodoret si bé la desitjava molt pèndrer, totavia no u pogué
effectuar, per lo que stava occupat en guerras ordinàrias ab
los romans.
Per aquexos matexos dies era entrat en las províncias de
l’imperi romà, fins a Itàlia y França, lo rey Àtila dels unnos, gent
encara més septentrional que los gots, dels quals scriuhen estrañas ferezas, y, entre las altras, que quant los apretava // la
fam en la guerra sagnaven los cavalls per a menjar de sa sanch.
Aquest rey vingué tant poderós y de son natural era tan ferós
y cruel que comunament fonc nomenat Asot de Déu, segons
lo rigurós càstich que feya en moltas províncias. Y encara que
mostrava que tot son fet era ferocitat y força, totavia ho feya
ab astúsia, per a poder-se’n millor valer quant fos menester.
Ab la qual bravesa entrà en França, ahont lo havia aportat lo
emperador Valentinià contra lo rey Theodoret dels gots; y
desitjant més ensèndrer la enemistat entre ells, per a fer-los més
flachs y més aparellats per a vènçer-los aprés cada hu de per
si, los scrigué que unflassen més sas discòrdias per lo que staven
cubertas de sendra sens cremar. Lo que com ho entengueren dits emperador y rey, considerant lo perill en què staven, per
medi de Açcio, capità general de dit emperador, se confederaren
y juntaren sas forças per a resistir al comú enemich, elegint
per an assò al dit rey Theodoret per general —scrivint los historiadors que lo número dels exèrçits de las duas parts pasava
de sinch-cents mil combatents, havent-hi entre ells més reys que
en altra gran batalla acostumava haver-hi capitans—; y que·s
donaren la batalla prop de Tolosa, en los camps Cathalànichs,
los quals leshores los nomenaven marròchios o maurícios, te-

19 en] a
havian A
y reys A

21 rey] omet 23 per lo que] perque 28 [166v] [139v] 35 havia] corregint
38 de] omet 40 ho] interl. A 41 emperador y rey] corregint emperadors
44 al] a 48 de] omet

36-40 y desitjant — cremar: És a dir, desitjant Àtila enemistar més fortament Teodoret
i Valentinià, els envià una sèrie de cartes animant-los a enfrontar-se encara més.
48-49 los camps cathalànichs — o maurícios: Els camps catalàunics o mauríacs, prop
de l’actual Châlons-sur-Marne.
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nint en dita batalla dit rey Theodoret als dos fills mayors seus,
nomenats Turismunt y Theodorich; la qual fonc la mayor y de
més mortaldat que en història alguna se lija. Y encarexen-la
tant los auctors que scriuen cresqué notablement un petit riu ab
la sola sanch dels morts, morint en ella pasats de tre[s]-cents mília
hòmens —encara que alguns disminuexen lo número y altres
lo aumenten—, durant la batalla des de mitxdia fins al vespre.
Y que tantost al principi d’ella, anant lo rey Theodoret animant
los de sa part, fonc atropellat dels seus matexos y mort, //
encara que altres diuen que·l matà Andages, ostrogot dels qui
en aquell dia se trobaren ab Àtila; la qual mort scriuen le y
havían denunciat ya ans sos agorers, y que ab gran ànimo la havia
menspresada, per lo que los matexos agorers prometían la victòria al general que morís. Los quals gots y romans, encara
que vençedors, no u pogueren conèxer tant prest, y per ço, detenint-se en la nit en la matansa dels contraris, tingué temps
lo rey Àtila, tenint-se per vençut, de fortificar son camp ab carros. Lo que com veren al matí los gots y romans, ho tingueren
per manifest señal de ser stat vençut, considerant que sa feresa
no era per star sosegat sinó ab gran dany, y per ço determinaren
asitiar-lo per totas parts, de manera que no li puguessen entrar
vituallas; del que vingué en tanta desesperatió que, per morir
de sa pròpria mà y no de algun enemich, féu fer una gran
foguera de sellas de cavalls per a posar-se en ella si vés que
los enemichs li entrassen en lo real.
Dita batalla, conforme ho scriu Casiodoro, se donà en lo principi de l’any quatras-cents cinquanta-y-hu de la nativitat de nostre Senyor y de dos mília sis-cents sexanta-quatre aprés de la
població de España, prop de Tolosa, en los camps marròchios
o maurèsios. En la qual per ser stats los cathalans los qui més

54 tre(s) cents] corregint trenta A 55 homens] combatents 56 durant] dura 58
[167r] [140r] 60 scriuen] diuen 61 denunciat — ans] ya abans denunciada 71 en]
a 76 hu] afegeix al marge any 451 de la nativitat de nostre senyor A 79 los qui]
qui; mes] afegeix y
[75 Cassiod. Goth. 92-93]
51-52 la qual […] encarexen-la: Entenem, la batalla entre els exèrcits de Teodoret i
Valentinià, d’una banda, i Àtila, de l’altra.
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ajudaren per a alcançar la victòria, en memòria de tant gran
benefici se nomenaren de lashoras ensà los llochs ahont se
daren la batalla los camps Cathalànichs.
En lloch de dit rey Theodoret, que havia regnat trenta-y-dos
anys, elegiren los gots a Turismunt, son fill mayor. Lo qual
stant molt posat en venjar la mort de son pare y en acabar de
destruhir al rey Àttila y a sa gent, per no errar ab sa ímpetut demanà de consell al capità Açcio; lo qual vehent-lo tant furiós,
tement que destruhit que hagués a dit rey Àtila no donàs aprés
contra los romans, li persuadí li convenia asegurar son regne
y apoderar-se de ell perquè sos // jermans, ab sa tardança, no
s’alçassen ab ell. Lo qual consell parexent-li bé, sense considerar
lo fi per què dit Actio le y deya, vingué en España y s’apoderà
d’ella. Y aprés, tornà contra dit rey Àtila i·l vençé, fent-lo fugir
de França y de Itàlia. Del qual dit rey Àtila fins a la sua mort
lo doctor Illescas, en la vida de papa Leó primer, scriu moltas
particularitats dignas de ser llegidas per los curiosos lectors.
Sant Ysidoro no dóna més de un any de regne a Turismunt,
encara que lo més cert, conforme Jornades y Vulsa diuen, foren
tres. Del qual scriuen que, tantost al principi de son regne, se
féu mal quist per sa supèrbia y crueltat, y que per ço sos jermans
Theodorich y Friderich donaren càrrech a Ascaleino, criat seu,
que·l matàs. Lo qual sperant occasió de que stigués malalt y
sagnat, havent-li llevat las armas que en sa cambra tenia, ab
grans crits li digué que entraven molts per matar-lo, los quals
éran sos dos jermans y los demés conjurats que ab consert
entraven, per lo que encontinent dit Ascaleino lo ferí, fent lo
matex los demés. Y encara que dit rey stava malalt y no tenia
sinó una mà liberta per causa de la sangria, ab tot axò, ab un
ganivet petit que trobà, ne matà alguns dels qui l’havían acomès.
La qual mort se féu en lo any quatras-cents sinquanta-quatre.

80 per a] per 86-87 demana — furios] interl. 88 a] al 90 [167v] [140v] 91 be]
bo; considerar] mirar 93 il vençe] omet 94 de (...) y de] de (...) y 101 ascaleino]
ascalino 106 ascaleino] ascalino 106-107 lo matex los demes] los demes lo
matex 110 sinquanta] afegeix y
83-94 Mor2. ll. XI, cap. XXV[bis]
94-96 Ill. ll. II, cap. XIIII (95 Ill. f. 77v-79v) 97123 Mor2. ll. XI, cap. XXVIII [97 Isid. Hist. 30 98 Jord. p. 228; Vulsa p. 172]
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Lo any següent de quatras-cents sinquanta-sinch, als deset dies
de mars, fonc mort en Roma lo emperador Valentinià, lo qual
verdaderament se pot nomenar lo darrer emperador dels romans per lo que, encara que de así avant, en vint anys que·s
seguexen, hi hagué nou altres que·s nomenaren emperadors de
Roma y de l’Occident, no tingueren sinó lo nom, perquè lo
imperi estava ya casi perdut. Y, puix los reys gots foren los
verdaders reys de España, no tindré per a què fer menció més
dels emperadors, puix no·n possehiren res.
També en Constantinopla morí Theodosi, y fonc emperador
Marçià, dels quals emperadors també dexaré, de assí enllà, la
continuació, si ya per algun effecte de España no serà menester
haver-la de fer.

111 sinquanta] afegeix y; sinch] afegeix al marge any 455 de la nativitat de nostre senyor
A 113-114 emperador dels romans] dels emperadors romans 117 reys] omet
119 emperadors] afegeix romans 120 fonc emperador] succehili 121 assi enlla la]
tractar y fer 123 al-gun effecte] alguna cosa; no sera] hera
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CAPÍTOL LXXX //
COM PER MORT DE TURISMUNT, REY DELS GOTS, FONC ELEGIT
THEODORICH, SON JERMÀ, LO QUAL VENCÉ Y MATÀ A RECCIARIO, REY
DELS SUEVOS, AB LA QUAL MORT SE ACABÀ LO REGNE DELS SUEVOS.

10

Per mort del rey Turismunt fonc elegit Theodorich, son jermà
que·l matà. Lo qual fonc lo primer rey dels gots que tingué
alguna señoria notable en España, puix los passats, com ya està
dit, no tingueren més de Cathaluña y encara no tota. Aquest
rey fonc senyalat en virtuts o digne per ellas de ser rey, si no
fóra arrià y que no se li poguera imputar lo delicte de haver
mort a son jermà. Fora de assò, en tot lo demés fonc molt
señalat rey. Lo qual vehent que lo rey Reçciario (que Carbonell
nomena Ràchila) dels suevos, son cunyat, perseverava en volerse fer señor de tota España y tràurer del tot d’ella als romans,
li envià sos embaxadors pregant-lo no volgués pèndrer las terras que no li tocaven. Als quals respongué ab molta supèrbia
y ferocitat li diguesen que, si li pesava del que en España feya,
que l’esperàs en Tolosa, aont aniria per a que li resistís si po-

1 [168r] [141r] 7 ya esta] esta ya
afegeix ratllat que
5-12 Mor2. ll. XI, cap. XXIX

9 o] y

15 pregantlo] afegeix que

12-13 Carb. p. 195

17 ferocitat]

13-48 Mor2. ll. XI, cap. XXX
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gués. De la qual resposta tant superba restant ofès dit rey
Theodorich, demanant ayuda als reys de França y Borgoña,
entrà poderós per España cercant a dit rey Recciario. Lo qual
exint-li a l’encontre prop de Astorga en Galízia, se donaren la
batalla, de la qual essent vencedor Theodorich, foren los suevos
desbaratats y restaren casi morts tots en lo camp. Y fugint son
rey Recciario nafrat, esent-se enbarcat per pasar-se’n en Àfrica
y ayudar-se dels vàndalos, per tormenta de la mar fonc llançat
en la ciutat de Oporto, en Portugal, ahont fonc pres y aportat
al rey Theodorich, que·l féu matar. // Auctor de assò és Jornades,
y sant Ysidoro y diu lo matex, que aquesta entrada fonc ab
consentiment de l’emperador Anito, a qui dit rey Theodorich
havia afavorit per a que fos elegit emperador; y que, en
remuneratió de dita favor, li concedí que tot lo que guañàs
en España a dit rey Recsiario fos seu, sens que los romans
poguessen pretèndrer algun dret per la possesió antiga que·n
tenían. Y dita concessió fonc tercer títol verdader que los reys
gots tingueren de la conquista de España.
Dit rey Theodorich perdonà aprés als suevos (encara que per
justícia ne matà alguns y saquejà la ciutat de Braga, que era
ahont tenien los reys la cadira principal de son regne), y dexant
pacífich tot lo Regne de Galísia los donà per governador un
cavaller de sa casa, nomenat Aülfo. Y d’esta manera acabà lo
regne dels suevos, restant en subjectió dels gots.
També scriuen com dit rey Theodorich, pasant-se’n aprés en
la Lusitània y volent posar a saco la ciutat de Mèrida, li
aparagué la santa verge y màrtyr Eulàlia, patrona de aquella
ciutat, y li posà tal spant que dexà la terra sens fer-li algun
dany, conquistant lo restant de la Andaluzia y casi tot lo demés

28 [168v] [141v]

30 rey] omet

[28 Jord. p. 229-232

45 y martyr] omet

29 Isid. Hist. 31 i 87]

41 cf. Carb. p. 196

30 Anito: «Avito». Veg. Isidor (Hist. 31) entre els antics i Morales (1577: f. 37v) entre els
contemporanis de Viladamor.
41 Aülfo: Al personatge en qüestió Viladamor prefereix anomenar-lo com ho fa Carbonell
(1997: p. 196) i deixar de banda, només per uns moments, Morales («Acliulpho», 1577: f. 37v).
45 Sobre santa Eulàlia de Mèrida vegeu el capítol que li dedica Morales (1577) a la
Corónica general de España (ll. X, cap. X).
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que lo rey Recciario dels suevos havia tingut, restant solament
als romans part de la província Tarragonesa. Contra lo qual
rey Theodorich, aprés en lo any quatras-cents xexanta-set de
la nativitat de nostre Señor y de dos mília sis-cents vuytanta
aprés de la poblasió de España, Eurich, son germà, lo matà,
a cap de tretse anys que governava Eurich.

50 quatras] afegeix al marge any 467 de la nativitat de nostre senyor A 52 eurich] enrich
A B 53 eurich] enrich A B
52, 53 eurich] enrich A B: Corregim d’acord amb cap. LXXVIIII, 14 (cf. també B,
cap. LXXXII, LXXXIII, 65, LXXXXIIII, 44).
48-53 Mor2. ll. XI, cap. XXXIII
49-53 Contra — matà: «Contra el qual rei Teodoric [anà] després […] Euric, el seu germà,
i el matà.»
53 Eurich: Ha de dir Teodoric, que és el que fa sentit; probablement l’error prové del
fet que, poc abans (52), ha estat citat Euric.

628

ANTONI VILADAMOR

CAPíTOL LXXXI

CAPÍTOL LXXXI
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA ISGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA DÀMASO, QUE FONC EN LO ANY TRESCENTS VUYTANTA-VUYT, FINS A LA DE // PAPA HILARI, QUE FONC EN
LO ANY QUATRE-CENTS SETANTA.

10

Lo sant confessor papa Dàmaso, com ya tinch scrit, morí en
l’any de nostre Señor tres-cents vuytanta-vuyt, després del qual
fonc posat en la chadira de sant Pere Sirísio, natural de Roma,
lo qual trobà la Isglésia romana en pau y quietut. Y per lo que
ya en son temps en los deserts hi havia molts monjos que fèyan
vida solitària, que venían molt pochs a poblat, dubtant-se si
podían ser sacerdots, per ço declarà dit papa y donà facultat
per a que los monjos que serían aprovats en loable vida y conversatió puguessen rèbrer los órdens per sos graus, com los
clergues seculars, fins arribar al sacerdoci y, encara, ser bisbes.
Manà també que las órdens se donassen per sos intervals de
temps, de tal manera que hu no pogués rèbrer en un dia dos
graus de orde sagrat, lo que, per no haver-se guardat en la
Isglésia, santíssimament en lo concili tridentí se ordenà que

3-4 que — vuyt] omet 4 [169r] [142r] 7 vuytanta] afegeix y 8 sirisio] afegeix al marge vida de papa sirisio 39 A 9 troba] afegeix a 10 en — monjos] y havia molts monjos en los
deserts 11 pochs] poch 15 bisbes] interl. 17 tal manera] modo 18 haverse] esserse
6-39 Ill. ll. II, cap. VII

CAPíTOL LXXXI
20

30

40

50

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

629

de así enllà se guardàs. Manà també que si algun heretge,
dexant son error, se volgués reduhir al gremi de la Isglésia y
fer penitèntia, fos rebut ab tal que fos obligat a entrar en algun
monastir y fer allí satisfactió ab dejunis y oracions per tota
la vida, y que a la fi d’ella se li pogués comunicar lo cos y
sanch de nostre señor Jesuchrist. Ordenà que sols los bisbes
poguessen consagrar sacerdots. Més, que lo bígamo, que és lo
qui és casat dos voltas, no pogués tenir ofici ni retenir lo orde
clerical que ans tenia. Manà també que ninguna dona sospitosa
pogués habitar en compaña dels clergues. Ordenà que lo
batisme general se donàs solament lo Disapte Sant, vigília de
Paschua de Resurectió o de Sperit Sant. Ajustà en lo cànon de
la misa aquella devotíssima clàusula y oració que comença //
Comunicantes et memoriam venerantes, etc., en honrra de la
Verge, nostra señora, y dels dotze apòstols, ab altres tants
màrtyrs, y generalment de tots los benaventurats. Governà la
Isglésia quinse anys, onse mesos y alguns dies. Morí a vinty-set dies del mes de febrer de l’any de nostra redempció
quatras-cents y quatre. Fonc soterrat en la via Salària, en lo
sementiri de Prescilia.
Mort dit papa Sirício fonc elegit Anastasi primer, a cap de vint
dias que vagava la cadira. Ordenà que tots los feels stiguessen
en peu y ab lo cap descubert entre tant que en la misa se cantava
y·s deya lo Evangeli. Manà que ningun home manco de sos
membres pugués ser ordenat de ordes sagradas, encara que
Graciano atribuex aquest decret a papa Ignocenci. També, en
un concili que en temps de aquest papa se celebrà en Toledo,
se manà que los capellans de España visquesen en perpètua
castedat, sens casar-se. En son pontifichat morí sant Ambrosi
de Milà y sant Agustí vivia, y ordenà la sua Regla. Y havent
governat la cadira de sant Pere tres anys y deu dias, morí en
l’any de nostra salut quatras-cents y set, a vint-y-hu del mes

21 dexant — isglesia] se convertis dexant son error 22 fer] fent 24 a la] al 26
poguessen B] pogues A; consagrar] afegeix als 27 voltas] vegades; retenir] corregint
respectar A 32 [169v] [142v] 33 et — venerantes] omet 38 quatras] afegeix y; cents
B] cent A 40 anastasi] corregint anastasio A] anastasio B] afegeix al marge vida de
papa anastasi primer 40 A 43 ys deya] omet 45 atribuex] atribuesca 48 ambrosi]
afegeix archabisbe
40-53 Ill. ll. II, cap. VIII

630

60

70

ANTONI VILADAMOR

CAPíTOL LXXXI

de abril. Fonc soterrat en un sementiri seu nomenat Ad uisum
Pilearum.
Per mort de papa Anastasi primer fonc elegit Innocenti primer.
En temps del qual anaven augmentant molt las cosas de la religió christiana y los papas éran tinguts y obeÿts ab molt gran
reverèntia, y eren sants y bons, y no entenían sinó en augmentar
la devoció dels fels y provehir-los de avisos sants per a que
millor puguessen servir a Déu y conseguir la benaventurança.
Y conforme an assò, manà dit papa Ignoscensi que lo disapte
de cada semmana se dejunàs, ab consideració que, puix solemnizàvan tots los diumenges de alegria y regosiyo per haver //
en tal dia resucitat nostre Señor de entre los morts, y dejunar
tots los divendres de dolor y tristesa de la mort que en semblant
dia Jesuchrist patí, que, per tant, era rahó que en lo disapte
feçen algun sentiment, puix era dia mitjer entre la alegria y tristura, y sabem que los apòstols en aquells dos dias stiguéran
tri[s]ts y amagats, y per aquexa rahó en la Semmana Santa no·s
celebren los sants sagraments. Ordenà també que aprés de la
consegratió, ans que lo sacerdot conbregue, se don pau al poble.
Més, que no pugués ser capellà lo qui hagués fet penitèntia
públicha, y que ningú fos gozat de judicar lo papa. Ordenà que
tots los fels christians puguessen usar de l’oli consagrat per
lo bisbe, per a la salut dels malalts en la stremuntió, y que lo
sacerdot untàs ab lo tal oli als malalts en lo article de la mort,
usant d’ell com a ministre del sant sagrament de la estremuntió.
Finalment, aprés de haver governada la Isglésia sanctament
quinse anys, dos mesos y vint-y-sinch dies, morí a vint-y-sinch

54 anastasi] corregint anastasio A; primer] afegeix al marge vida de papa innocenti primer
41 A 60 an] omet 62 [170r] [143r] 67 dos] corregint dias A] omet B 71 qui]
que 74 malalts] romans A B
74 malalts] romans A B: No entenc la raó de la substitució («romans» per «malalts»)
si no és que el copista esmenà pensant-se que era davant d’un error per atracció del
context que no era d’autor (una línia més endavant es torna a fer esment dels malalts,
75); restituïm el que creiem que era la lliçó d’autor cf. Illescas 1573: f. 70v (d’altra banda,
no creiem que Viladamor triés la lliçó rebutjada pel que diu més endavant, que Teudiscle
anomenava romans a tots los cathòlichs que no éran de sa secta —cap. LXXXVIIII, 4445—, entre altres raons perquè allà la font és Morales i aquí Illescas).
54-83 Ill. ll. II, cap. IX
52-53 Ad uisum Pilearum: «Ad ursum Pileatum» (cf. Morales 1574: f. 70v).
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dies de juliol de l’any quatras-cents vint-y-dos. Y fonc soterrat
en lo matex sementiri de papa Anastàsio, son predecessor, y
és posat en lo número dels sants. Fonc gran amich de sant
Agustí y concedí a sa religió moltas indulgèntias y facultat per
a que puguessen edificar ermitas.
Sozino, de nació grech, per mort de papa Innocèntio fonc posat
en la cadira de sant Pere. Lo qual ordenà que lo diaca, mentres
que lo sacerdot celebràs, tingués sobre lo muscle squerra una
tovallola de li. Instituhí la benedictió del siri pasqual que vuy
usa la Isglésia en lo Disapte Sant. Manà que los capellans se
guardassen de bèurer vi y de banquets en públich. Més, que
ningun sclau pogués rèbrer orde sagrat. En temps de aquest papa
succehí un miracle digne de ser entès —lo qual compta Sigibert, auctor grave—, y és que, havent errat certas isglésias //
de Itàlia, per descuyt, lo compte y letra dominical y lo sircle
sol de ahont se pren lo compte per a tràurer lo dia en què
se deu celebrar la Pascua de Resurectió, celebraren la Paschua
a vint-y-sinch de mars, esent son propri dia a vint de abril.
Y com en una de aquestas isglésias, que no la anomènan, s’i
vés en cada un any un miracle molt gran, que·l Disapte Sant
rajava copiosament una font en la isglésia, la qual se beneÿa
y ab ella se feya lo baptisme general, per lo que havent dejunat
en aquella província los dos dias de la Quaresma, quant vingué
lo Disapte Sant, havent-se juntat lo poble com solia, sperant
a que la aygua manàs, faltant aquell dia, ab gran admiració
y tristesa de tots, no sabent què fos causa de aquella novedat,
després, al disapte anant a denou abril (quant era lo verdader
dia de Paschua), rayà la font en grandíssima cantitat; y mirant
en lo negoci, caygueren en lo compte de l’error que aprés tenien

79 dies] afegeix del mes
84 sozino] afegeix al marge vida de papa sozino 42 A;
innocentio] innocenci 88 en lo] al; se B] se se A 92 [170v] [143v] 96 propri B]
propria A 98 en] omet 101 dos] omet 103 a] omet 104 sabent] afegeix lo 105 denou]
afegeix de 107 que — tenien] que — tenen A] omet B
107 que — tenien] que — tenen A] omet B: El sentit de la frase es fa difícil d’entendre
a A si no emprem l’imperfet d’indicatiu en lloc del present (raó per la qual B, que situem
per dessota en la tradició, hauria omès el fragment); tot amb tot, també s’ha de pressuposar
que aquí aprés cal llegir-lo com «en aquell moment, aleshores»).
84-113 Ill. ll. II, cap. X

[91 Sig. cf. Ill. f. 73]

81 és posat en lo número dels sants [confessors].
92-93 sircle sol: És a dir, el cercle solar (cf. Illescas 1573: f. 73).
105 anant: «enant.»
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y corregiren-lo per al sdevenidor. Durà-li a Sozino poch la vida
en lo pontificat, perquè no pasà de un any y dos mesos y onse
dies; morí en l’any del Señor de quatras-cents vint-y-tres. Fonc
soterrat en la isglésia de Sant Lorens, en la via Tiburtina. Aprovà
la Regla de sant Agustí y donà facultat als hermitans que
puguessen predicar líberament per tot lo món.
Onse dies aprés de la mort de papa Sozino fonc posat en la
chadira de sant Pere Bonifaci primer, natural de Roma. En
la qual electió hi hagué tants avalots y escàndols quant may
se eren vi[s]ts, per lo que entre lo clero romà (a qui tocava la electió)
y lo poble (que solia dar sa aprobació) hi hagué gran divisió.
Y no podent-se concertar, se partiren en dos parcialitats, la una
de las quals se congregà en la basílica // de Júlio y la altra en
la constantiniana, que és Sant Joan de Letran. Los de la de
Júlio, que éran més en número y més calificats, eligiren a
Bonifaci y los de Sant Joan a Eulàlio; los uns y los altres
adoraren a son papa y ells se tingueren per tals. Y axí, hi hagué
lashoras la tercera cisma en la Isglésia romana. Estaven en
aquella occasió en Milà lo emperador Honòrio y sa jermana
Gala Placídia y, com saberen lo que en Roma passava, feren
junctar concili; per lo qual se manà hisqueren de Roma tots
los dos competidors y, a cap de set mesos, per dit concili
confirmaren la electió de Bonifacio, en lo qual entrevingueren
dos-cents sinquanta-dos bisbes; y Eulàlio fonc privat com a
antipapa, al qual se li donà lo bisbat de Nepe. Per lo que dit
emperador féu una ley, que està vuy en lo decret, ab la qual
determinà que si per cas, per temeritat y competèntia dels
electors, se nomenasen dos papas junts, ni lo hu ni l’altre no
u fos sinó que de nou los electors tornassen a fer altra electió.
Instituhí papa Bonifaci que ninguna dona, encara que sia
consagrada monja, pugua tocar los corporals ni la pàlia ahont
se consegra lo sanctíssim cos de nostre Señor ni puga ensençar

109 de] interl. 111 tiburtina] tiburtinia A B 115 primer] afegeix al marge vida de
papa bonifaci primer 43 A 120 [171r] [144r] 123 a] omet 130 confirmaren] fonc
confirmada 130-131 en — bisbes] omet 136 los — tornassen] tornassen los
electors
111 tiburtina] tiburtinia A B: Esmenem d’acord amb B (veg., més endavant, 234).
114-147 Ill. ll. II, cap. XI
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lo altar. Més, que ningun catiu ni altra persona que stiga
obligada a servitut, per deuta o per altra rahó alguna que bast
a llevar tota libertat, pugua ser rebut al sacerdoci ni a altre
orde clerical. Morí en son pontificat sant Hierònym, de edat
de noranta-y-un any. Morí dit papa a vint-y-sinch de octubre de
l’any de nostra redempció de quatre-cents vint-y-sis; son cos
fonc soterrat junt a las relíquias de santa Felicitas, en un
sementiri seu en la via Salària.
Tantost com faltà papa Bonifaci fonc elegit Celestí primer,
natural de Roma. Lo qual manà que ans que la missa se comensàs cantassen los capellans tot lo Saltiri de Davit, repartint
tots los cent cinquanta Salms en lo introhit y en altres parts
de la misa, // perquè ans començaven de l’Evangeli y tantost
se deya la epístola, y ab aquestas dos cosas se acabava la misa
[…] dels fels ya bateyats, en la qual se feya la consegratió; de
ahont se ha de entèndrer que antigament se dèyan dos misas,
que las dos éran la que ara nomènan una: los cathecúmenos
(que éran los qui aprenían nostra santa religió) no podían star
a la consagratió, y axí, se n’exían a l’ofertori, donant-los la
benedictió que·s dava als christians a la fi, y ab ella se n’anaven
a sas casas; los batejats éran obligats de oyr las dos misas en
los diumenges y dias de festa. Y guardà’s en la Isglésia per molts
anys aquesta institutió de papa Celestí de dir los Salms de Davit
en la misa. Aprés, com la devoció se anà refredant, per evitar
aquella prolixitat prengué’s per introhit de la misa un vers de
algú dels Salms, y tras la epístola lo gradual, que nomènan
respons, lo qual també és vers del Psalm de Davit; seguex-se,

141 per (…) o per] per (…) o 142 tota] afegeix la 148 primer] afegeix al marge vida
de papa celesti primer 44 A 151 en (...) y en] en (...) y 152 [171v] [144v]; ans] abans;
començaven] afegeix des 153-154 misa (…) dels] misa dels A B 157 santa]
interl. 162 de davit] omet
153-154 misa (…) dels] misa dels A B; «Perquè ans — consegratió»: El passatge s’entén
només si pressuposem un salt de lectura entre «misa» i «dels fels». Si llegim directament
de la font de Viladamor, Illescas, la hipòtesi es confirma: «porque antes dél [Celestí
I] en el Evangelio començavan, y luego se dezía la epístola, y con estas dos cosas se
acabava la missa de los cathecúmenos, que aún no eran baptizados, y luego se començava
la missa de los fieles ya baptizados, en la qual se hazía la consagración» (Illescas 1573:
f. 75).
148-197 Ill. ll. II, cap. XII
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tras de l’Evangeli lo ofertori, y tras la comunió [la comuni]canda,
que també és pres del Psalm de Davit. De manera que, en temps
de papa Celestí, se usaven en la misa: introhit, gradual,
tracte, ofertori y comunicanda. Ordenà també las col·lectas
y oracions que en la misa se diuhen, y lo Al·leluya que en
ella se diu lo instituhí sant Hierònym imitant a la Isglésia de
Hierusalem, ahont se usà primer. Manà també que lo sacerdot, ans de començar la misa, digués ab la confessió general
lo Psalm de Davit que comença Iudica me Deus. En temps de
son pontifichat, a causa de la heretgia de Vestorio, féu convocar
concili general en Epheso de pasats de dos-cents bisbes, y fonc
lo tercer dels quatre famosos.
També en temps de aquest papa scriuen molts auctors graves
que en la isla de Càndia se contegué una cosa notable y molt
straña. Y fonc que, per misió divina, un demoni prengué cos
fantàstich y persuadí y féu crèurer a tots los jueus de aquella
isla que ell era llur profeta y lo mesias y nou Moisès, que venia enviat de Déu a traure’ls de la captivitat en què estaven y a
portar-los altra volta a la terra de promisió, pasant-los la mar //
de la matexa manera que antigament pasaren lo mar Vermell
en dotse maneras sens mullar-se. Ab la qual inventió se n’aportà
tres si una infinita multitut de jueus, y quant véu que ya·l tenían
cregut, hisqué ab ells per unas montañas y per camins aspres
y treballosos, fins a despeñar-los per unas montañas, ahont los

167 comunio (la comuni)canda] comuniocanda A B 168 del] de 169 usaven] usava;
introhit B] introduhit A 170 tracte] omet; las] los A B 178 tercer] ters 185 [172r]
[145r] 188 tenian] havian
167 comunio (la comuni)canda] comuniocanda A B: Corregim segons el sentit (veg. també
Illescas 1573: f. 75, «síguese luego, tras el evangelio la offrenda, y tras la comunión la
comunicanda»). És evident que s’ha produït un error a l’hora de copiar aquest passatge, que,
pel que deduïm del que més endavant diu el text (de manera que — comunicanda, 168-170),
no és d’autor.
169 introhit B] introduhit A: És lectio facilior d’A (cf. més amunt, 164, en què apareix
correctament).
170 las] los A B: No ens consta un ús masculí, ni en català ni en castellà, del substantiu
col·lectas.
176 Vestorio: Llegim «Nestori» (confusió gràfica de «n» per «v»); la font de Viladamor
en aquest passatge, l’abat de San Frontes, és del tot clara: «Decretáronse en este sancto
concilio treze cánones, y condemnando y anathematizando la impiedad y blasphemia
de Celestio y Nestorio […]» (Illescas 1573: f. 75v).
186-187 pasaren — maneras: Tot i que és possible que sigui una lliçó d’autor, veg. Illescas
(1573: f. 76): «pasaron el mar Bermejo en doze carreras.»
188 tres: «tras.»
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més d’ells se feren trossos y los qui restaren se convertiren a
nostra santa religió; y lo demoni que·ls engañà desaparagué
y may pus lo veren. Dit papa, aprés de haver regit sanctament
la Isglésia christiana nou anys, deu mesos y deset dies, pasà
de aquesta vida a la eterna a vuyt de abril de l’any de nostra
salut quatras-cents trenta-sinch. Fonc soterrat en lo sementiri
de Precilia, en la via Salària.
Per la mort del sant papa Celestí fonc elet Sixto tercer, natural
de Roma. Lo qual governà pacíficament sa prelatura per spay de
any y mitx, fins que un mal home enemich seu, nomenat Baso,
lo acusà de un delicte gravíssim, dient havia corromput a una
donsella monja nomenada Crisogonites. Y fonc-ne tant infamat
y perseguit que lo emperador Valentinià y lo clero y poble romà
no comunicaven ab ell ni·l tenían en la veneració que per sa
dignitat se li devia. Lo sant papa, confiat en sa ignocèntia,
demanà ab gran instàntia a l’emperador fes juntar un concili
en la isglésia de Santa Creu en Hierusalem, en lo qual se
trobaren sinquanta-set bisbes; los quals, feta diligentíssima
inquisitó, trobaren ne era innocent y sens ninguna culpa, y
pronunciaren sentèntia de excomunicatió contra Baso, llançantlo del gremi de la Isglésia com a falsari y calumniador (ab que
a l’article de la mort se li pogués donar la comunió, conexent
ab ell señals de contrictió). Fonc papa Sixto lo primer que
celebrà y manà que en la Isglésia se celebràs la festivitat //
que nomènan Vincula santi Petri, que·s fa al primer dia de
agost. La causa que tingué per a fer-ho fonc que la emperatrís
Eudòxia, muller de l’emperador Theodosi, féu vot de visitar la
casa santa de Hierusalem y, anant-lo a cumplir, trobà allí los
ossos y santas relíquias del prothomàrtir sant Esteve, las quals
aportà a Roma, y ab ellas las cadenas ab què sant Pere fonc
pres la primera volta per manament de Herodes, quant lo àngel
lo tragué de la presó. Las quals cadenas juntaren en Roma ab

195-196 de nostra — sinch] quatre centes trenta sinch de nostra salut 198 tercer] afegeix
al marge vida de papa sixto tercer 45 A 201 a] omet 202 donsella] interl. 214 [172v]
[145v] 216 tingue per a] corregint tingueren A 217 eudoxia B] endoxia A 219 santas]
las
198-235 Ill. ll. II, cap. XIII
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una altra ab què stigué lo matex apòstol lligat en la darrera
presó, quant patí lo martyri en aquella ciutat per manament
de Neró. En memòria de aquestos treballs determinà que·s
celebràs dita festivitat, aparexent-li convenient que·s posàs la
festa lo primer dia del mes de agost (per lo que en tal dia, entre
los gentils romans, solia ser celebratíssim en memòria de la
victòria asiàtica que Augusto Cèsar alcançà de Marc Antoni,
son competidor, y de Cleopatra, reyna de Egipte). Y axí, vuy
en Roma és lo dia més celebrat de festas, representations y
convits de quants dies hi ha en l’any. Durà-li lo pontificat vuyt
anys y denou dies; morí en l’any quatra-cents quaranta-y-tres.
Y fonc soterrat en la via Tiburtina, prop de las relíquias de
sant Llorens.
Aprés de la mort de papa Sixto tercer fonc elegit en la cadira
de sant Pere Leó primer, que sols era diaca, natural de Toscana.
En son temps se féu lo concili calcedonense (que és lo darrer
dels quatre concilis principals), en lo qual entrevingueren
pasats de sis-cents y trenta bisbes, sens molts abats y altras
dignitats inferiors; lo qual se celebrà en l’any de nostra salut
de quatra-cents sinquanta-cinch, encara que altres lo posen
onse anys atràs. També dit papa manà, ab grans penas, que
ningú gosàs tractar las relíquias dels sants ni las imatges suas
ab desacato y poca reverèntia. Fonc lo primer // qui ordenà
que, aprés de lo ofertori, en la misa se giràs al poble lo sacerdot
y digués Orate fratres pro me. Ajustà al sagrat cànon de la missa
aquellas devotas paraulas Sanctum sacrificium, immaculatam
hostiam, etc. De aquest papa Joan Nanclero, en lo fi de la dècima-quinta generatió de la sua primera chrònica, y Sigisberto,
en son chronicó, scriuen alguns miracles, los quals lo curiós
lector podrà legir. També en temps de aquest papa resuscitaren
o despertaren en la ciutat de Epheso los set dormints, la història
dels quals, per ser molt sabuda, yo no la relataré. Murí en Roma

234 tiburtina B] tiburtinia A 237 primer] afegeix al marge vida de papa leo primer
46 A 239 concilis] omet 242 sinquanta] afegeix y 245 [173r] [146r]; qui] que 247
fratres] patre; me] afegeix etc 249 hostiam B] nostram A 251 scriuen] scrigueren
249 hostiam B] nostram A: És lectio facilior d’A; preferim B, que és el que té sentit.
236-259 Ill. ll. II, cap. XIIII

[249 Nauc. vol. II, f. LXIIII

250 Sig. cf. Ill. f. 81v]

229 victoria asiàtica: «victòria actíaca» (cf. Illescas 1573: f. 76v).
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a onse dies del mes de abril de l’any quatras-cents xexantay-tres, vint-y-un any, un mes y tretse dies aprés que havia
governat son pontifichat. Tenim-lo en lo número dels sants
confessors y celébran sa festa en lo matex dia que morí. Fonc
soterrat en lo Vaticà junt a l’apòstol sant Pere.
Tantost com fonc mort lo sant papa Leó, dintre deset dies lo
clero romà elegí a Hilari, natural de Serdeña. Lo qual celebrà
un concili en Roma de cinquanta bisbes. Y entre altres coses
que provehí fonc un decret sobre què Ascànio, archabisbe de
Tarragona, y los demés bisbes sos sufragàneos, li havían scrit:
com Omurco Nundinarco, bisbe de Barcelona, dexà per hereu
de sos pobres béns al bisbe Ireneo, al qual ell tenia abans en
sa compaña en son diòcesi, per consentiment de son metropolità,
y, al que·s pot entèndrer, per compañó en lo ministeri (encara
que Ireneo era bisbe de l’altra isglésia); al qual Ireneo en son
testament havia donat mostra de voler-lo per successor en la
dignitat. Per lo qual bon desitx y per los bons mèrits de dit
bisbe Ireneo, y perquè los principals de Barcelona y sa terra,
ab molts altres christians, ho demanaven, dit archabisbe de
Tarragona y los altres bisbes, sos sufragàneos, se eren moguts
a scríurer a dit papa confirmàs lo que ells havían fet. Y encara
que // anava tot ben calificat, totavia ho rebé dit papa àsprament,
per sol lo olor que tenia de successió hereditària y haver-ho
desitjat y mostrat sa voluntat lo dit bisbe de Barcelona en son
testament. Y axí, en dit decret provehí que fos deposat Ireneo
y que lo archabisbe Ascànio com a metropolità, conforme als
sants cànons, provehís en la isglésia de Barcelona altre bisbe
dels capellans de allí, y a Ireneo que se’n tornàs a sa isglésia
sens més pretèndrer la de Barcelona, y que, no volent obeyr,
fos deposat de sa dignitat y·s tingués y·s tractàs com a
excomunicat. Ordenà també dit papa que ninguna persona
ecclesiàstica rebés feu ni regonegués vasallatje a persona llega.
Y havent governat santament la Isglésia sis anys y alguns mesos,
en l’any quatras-cents setanta morí. Y fonc soterrat prop del
cos de papa Sixto primer.

258 celebran] celebram; que] afegeix ell 261 hilari] corregint hilario A] afegeix al marge
vida de papa hilari 47 A 269 del] de; ireneo] omet 272 principals B] principal A 274
bisbes] omet 276 [173v] [146v]
260-262 Ill. ll. II, cap. XV

262-285 Mor2. ll. XI, cap. XXXII

263 sobre què: «sobre allò que.»

285-289 Ill. ll. II, cap. XV
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CAPÍTOL LXXXII
COM EURICH, QUI SUCCEHÍ A THEODORICH, REY DELS GOTS, SE FÉU
SEÑOR DE CATHALUÑA Y DE TOT LO RESTANT DE ESPAÑA, DESPULLANTNE DEL TOT ALS ROMANS; PER MORT DEL QUAL SUCCEHÍ SON FILL
ALARICH.

10

Esent nomenat rey dels gots Eurich en l’any quatras-cents
xexanta-y-set de la nativitat de nostre Señor y de dos mil siscents y vuytanta aprés de la poblasió de España, si bé Theodorich fonc lo primer dels reys gots que entraren en España
per a de veras conquistar-la, com ya tinch dit, restà a Eurich
oportunitat de fer-se del tot señor de España; y axí, tantost al
principi de son regne, entrà a conquistar la que possehían los
romans. Y la // primera jornada que féu fonc la de la Lusitània,
la qual prengué y destruhí. Y des de allí envià part de son exèrcit
a Panplona, en Navarra y a Çaragoça, y ell ab lo restant anà a
posar siti sobre la ciutat de Tarragona; la qual, aprés de molt
llarch temps, la prengué a força de armes, y, en venjança de

2 eurich B] enrich A 6 eurich B] enrich A
6-8 eurich — españa] en lo añ quatrecents
(ratllat) eurich) sexanta y set (...) españa eurich y 7 señor] afegeix al marge any 467
de la nativitat de nostre senyor A 10 eurich B] enrich A 13 [174r] [147r]
2, 6 i s. eurich B] enrich A: Veg. p. 613.
6-7 Mor2. ll. XI, cap. XXXIII

8-26 Mor2. ll. XI, cap. XXXIIII

12 la que possehían: «la part que posseïen.»
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la resistèntia, la destruhí y la posà per terra, de manera que
perdé la magestat y grandesa ab la qual era stada sempre en
España tinguda y stimada. Y de aquesta volta tragué del tot
de poder de romans tota Cathaluña y lo restant de España,
que la havían possehida per spay poch manco de set-cents anys.
Dit rey Eurich, acabat que hagué dita conquista, se’n tornà
en França, ahont per lo que era arrià perseguí molt los bisbes
cathòlichs, desterrant-los de sos bisbats, y, per no passar-n’i
altres en son lloch, restaren la isglésias com a desertas. Lo qual
rey morí en França, en la ciutat de Arles, en lo any quatrascents vuytanta-tres, aprés de haver regnat deset anys, del qual
scriu Carbonell fonc molt christià, que no sé de quin auctor
ho ha tret. Sant Ysidoro scriu fonc lo primer rey que donà leys
scritas als gots ab què·s governassen, havent-se regit fins allí
per usos y costums que entre si guardaven, y Carbonell ho scriu.
També en temps de dit rey Eurich se acabà del tot lo imperi
romà, fins que Carlomagno de nou lo restaurà.
Succehí a dit rey Eurich son fill Alarich, que tingué moltas
guerras ab Theodorich, rey dels ostrogots, que també éran
arrians. Los quals, des del temps que vingueren en França, se
éran departits dels vesogots hi s’éran restats ab los unnos fins
al temps del rey Àttila, en companya dels quals se trobaren
en la batalla dels camps Cathalànichs, y aprés, tornant-se’n
a sa terra, se éran restats en Ungria, que la·ls havia donada
lo emperador de Orient. Y aquestos ab son rey Theodorich,
a instigatió de l’emperador Zenon, en lo any quatras-cents
setanta-sis pasaren en Itàlia per a recobrar-la // y tornar-la a
l’imperi. Y venceren a Odohaser, rey dels hèrulos, qui la tenia

20 tot] afegeix ratllat als rom 21 de romans] dels romans 23 eurich B] enrich A 28 tres]
afegeix al marge any 483 de la nativitat de nostre senyor A 33 rey] omet; eurich B] enrich
A 35 eurich B] enrich A 44 setanta] afegeix y; [174v] [147v] 45 qui] que
27-28 Mor2. ll. X, cap. XXV 28-29 Carb. p. 199 30-32 Mor2. ll. X, cap. XXXV [30
Isid. Hist. 35] 32 Carb. p. 198-199 33-34 Mor2. ll. XI, cap. XXXVII 35-48 Mor2.
ll. XI, cap. XXXVIII
28-30 del qual — tret: El que diu Carbonell és que, poc abans de morir, digué «a son
fill que·l pregava e li manava que fos obedient als manaments de nostre senyor Déu»;
segons Alcoberro (Carbonell 1997: p. 199) el passatge és deutor de la Crónica abreviada
de Diego de Valera.
45 Odohaser: «Odoacre», el príncep bàrbar que comandà els hèruls contra l’imperi romà
d’Occident; cf. Morales 1577: f. 42v i s.
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usurpada, y·l mataren en lo any quatras-cents noranta-tres,
restant per ço dit Theodorich rey de Itàlia y señor de Roma,
per haver-ho volgut axí dit emperador Zenon.
Lo qual rey Theodorich vehent-se tant prosperat, desijant
conservar-se en aquex stament, procurà per casaments lo
parentesch dels reys sos vehins, que són los vincles més
ordinaris ab què los reys acostúman travar sas amistats. Per
dita causa demanà per muller a Audefleda, jermana —y no filla,
segons alguns diuhen— del rey de França Clodoveo; y perquè
ans de aquest matrimoni tenia duas fillas de una amiga sua,
nomenada la una Theudicela y l’altra Ostrogoda, casà la una
ab lo rey Alarich dels gots y l’altra ab Gundibaldo, rey de
Borgonya.
Aprés de dits casaments, havent-se mogut guerra entre Clodoveo,
rey de França, y lo rey Alarich dels gots, enviant-li a dir lo rey
Alarich al de França que·s vesen per tractar cosas que als dos
inportaven, esent-se vi[s]ts en la illa del riu Ligeris restaren molt
amichs y conformes. Y per lo que poch aprés de ditas amistats
lo rey de França Clodoveo determinà llançar los gots de França
y llevar-los lo que en ella possehían (ab motiu que éran arrians
y que desitjava que en França se visqués cathòlicament), y
també per lo que lo rey Alarich acullia en sa terra a sos enemichs
y desterrats, per ço li rompé la pau. Lo que sabent-ho en Itàlia
lo rey Theodorich procurà de posar-los en pau, enviant per an
assò sos embaxadors; los quals no essent stats part per a que
no pasàs avant la guerra, durant aquella prengué lo rey
Clodoveo al rey Alarich la ciutat de Carcassona y moltas altras
terras, que fonc causa per a què lo rey Theodorich vingués de
Itàlia en favor de son gendre, lo rey Alarich, y li ajudàs, per
a que los francesos no acabassen de pèndrer-li lo restant que
tenia en França.

52 reys] afegeix se; amistats] afegeix y
49-76 Mor2. ll. XI, cap. XXXIX
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CAPÍTOL LXXXIII
COM MORINT ALARICH, REY DELS GOTS, Y // DEXANT UN FILL PETIT
NOMENAT AMALARICH, FONC ESPAÑA GOVERNADA PER GESELEYCH,
SON JERMÀ BASTART, AB TÍTOL DE REY; Y APRÉS PER LO REY
THEODORICH DE ITÀLIA, SON AVI, COM A TUTOR SEU; EN TEMPS DE
LA QUAL TUTELA SE CELEBRAREN CONCILIS PROVINCIALS EN
TARRAGONA Y EN GERONA Y EN LEYDA.

10

Lo rey Alarich dels gots, en una batalla que tingué ab dit rey
Clodoveo, prop de Pretavia, en França, aprés de haver regnat
vint-y-tres anys, fonc mort en lo any de nostra redempsió de
sinch-cents y sis y de dos-mília set-cents vint-y-tres aprés
de la població de España, dexant de sa muller Theudicela (que
ya ans era morta) un fill petit nomenat Amalarich, lo qual aquí
matex tragueren los gots de França, tenint per perdut tot lo
de allí, i l’aportaren a España. Y per la pocha edat del miñó,
ab consentiment de son avi lo rey Theodorich de Itàlia, eligiren
en Narbona per son rey a Gesaleych, jermà seu bastart.

2 y] omet; [175r] [143r] 3 geseleych] ageseleych A B 6-7 en — leyda] en tarragona
girona y leyda 8 rey] interl. A 11 sis] afegeix al marge any 506 de la nativitat de
nostre señor A; setcents] afegeix y 16 ab] afegeix ratllat son
3 geseleych] ageseleych A B: Corregim d’acord amb les altres vegades que apareix
l’antropònim, en aquest mateix capítol.
8-11 Mor2. ll. XI, cap. XXXIX

12-36 Mor2. ll. XI, cap. XL
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Lo qual governà tant mal que tantost perdé a Narbona, venintse’n ab gran covardia fugint a Barcelona, ahont stigué alguns
dies sperant a vèurer lo que succehiria. Lo que sabent-ho lo
rey Theodorich, pesant-li molt vèurer despullar axí a son nét
Amalarich de la successió del regne per culpa de dit rey
Gesaleych, tractà de llevar-le-y, y per ço envià contra d’ell ab
exèrcit a un capità seu nomenat Iba. Lo que com ho entengué
dit rey Gesaleych, no tenint ànimo per defensar-se se’n pasà
fugint en Àfrica a valer-se del rey Trasamunt dels vàndalos,
lo qual, encara que era cunyat de Theodorich, // casat ab sa
jermana, lo recullí y li donà diners per a poder proseguir la
guerra. Ab los quals si bé tornà en França, stigué més de un
any amagat ans que no entrà ab exèrcit en España. Y conforme
scriu sant Isidoro, exint-li a l’encontre dit capità Iba, donantli la batalla a dotse millas de Barcelona, lo vencé i·l féu fugir
en França, ahont morí de malaltia en lo any de sinch-cents
y deu —a bé que la chrònica de Vulsa posa la opinió de alguns
que tingueren que regnà quinse anys, y Carbonell diu dotse,
encara que se té per més certa la primera.
La causa de desfer y destruhir lo rey Theodorich al rey
Gesaleych fonc solament per donar lo regne a son nét Amalarich, y per ser de poca edat dit rey Theodorich, com a tutor
seu, lo governà des de Itàlia molts anys (fins que tingué son
nét edat per a poder-lo governar), enviant per an asò en España
capitans per a governar-lo; y entre los altres capitans que y
envià fonc hu molt principal nomenat Thèudio, ab càrrech
també de tutor.
De temps de dita tutoria se celebrà en Tarragona un consili
en lo any sinch-cents y setze, a sis de noembre, ahont se

18 a] omet 20 sabentho] sabent 21 pesantli] pesali; despullar axi] axi despulat 27
[175v] [143v] 34 deu] afegeix al marge any 510 de la nativitat de nostre senyor A;
a be] y be; vulsa] ulça 41 en] a 45 consili] afegeix ratllat per 46 setze] afegeix
al marge any 516 de la nativitat de nostre senyor A
[31 Isid. Hist. 38 34 Vulsa p. 172]
35 Carb. p. 200-201
cap. XLII 45-71 Mor2. ll. XI, cap. XLIII

37-44 Mor2. ll. XI,

35 Qui, segons Carbonell (1997: p. 200-201), va regnar dotze anys fou Teodoric i no
Gesaleic, que ho féu durant quatre anys.
40 lo governà: «governà el regne» (com a 42, governar-lo).
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juntaren deu bisbes de la província Tarrachonense, que s’i
firmaren ab lo orde següent: Joan, metropolità de Tarragona;
Pau, bisbe de Ampúrias; Hèctor de Cartagena; Agricio de
Barcelona; Oronsio de Iliberi, que era prop de ahont és vuy
Granada; Viçent de Çaragoça; Viso de Tortosa; Fonciano de
Gerona; Cividio de Ausona, que ara és Vich; Nibridio de Bigerra, en Lenguadoch.
En lo qual concili, entre les altres coses que s’i provehiren fonc
una molt rigurosa y prou exemplar, manant que scusassen los
capellans // las visitas de sas parentas y quant foçen forçosas
se detinguessen poch en ellas, y encara leshores aportassen en
sa companya un vell aprovat per compañó.
També en dit concili se fa menció de monastirs y monjas, que
fins ara en Cathaluña y en tot lo restant de España no le y
havia haguda. Aquestos monastirs se té per cert éran benets,
per lo que en aquest temps començà la orde.
També per dit concili apar com stava ya restaurada y tornada
a edificar la ciutat de Tarragona, després de la destructió gran
que, com ya tinch dit, féu en ella lo rey Eurich, y la isglésia
metropolitanta perseverava sempre en gran observança y
disciplina ecclesiàstica, segons en lo principi del concili se
proposà.
També en lo any sinch-cents y deset se celebrà altre concili
en la ciutat de Gerona, en lo qual entrevingueren set bisbes
dels damunt dits.
Y aprés, en lo any sinch-cents y vint-y-sinch, se’n celebrà altre
en la ciutat de Leyda, en lo qual se trobaren vuyt bisbes,
nomenats las quatre seus diòcesis, y foren los següents: Sèrgio;

56 [176r] [149r] 63-64 stava ya (…) edificar] stava (…) edificar ya 65 eurich B]
enrich A; la B] a A 69 deset] afegeix al marge any 517 de la nativitat de nostre senyor
A 74 las] los
72-80 Mor2. ll. XI, cap. XLV
50 Iliberi — Granada: Veg. supra, cap. LXVII, 7-9.
72-74 altre — diòcesis: És a dir: en un altre concili que se celebrà a Lleida s’hi trobaren
vuit bisbes; d’aquests vuit, n’hi havia quatre que la seva seu era diòcesi, i hi són
anomenades.
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Just; Castònio; Joan; Paterno de Barcelona; Marcílio de Tortosa; Tauro, bisbe agarense; Februàrio de Leyda; y un diacha
que diu firma per son señor lo bisbe Stafílio. En dit concili
també hi ha mençió de monjos y monastirs y abats, y aquesta
és la primera volta que·s nomènan abats en la Isglésia de
España.

77 que] ques

79 la isglesia] las isglesias

76 agarense: «egarenc», de la ciutat d’Ègara (Tarrassa).
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CAPÍTOL LXXXIIII
COM AMALARICH, REY DELS GOTS, TENINT EDAT PER A GOVERNAR
SON REGNE, CASÀ // AB FILLA DE CLODOVEO, REY DE FRANÇA; Y DE
COM FONC MORT PER SON CUNYAT CHILDEBERT EN BARCELONA, PER
MALTRACTES QUE FEYA A LA REYNA, SA JERMANA.

10

Los historiadors Pròcopio y Gregòrio turonense scriuhen que
lo rey Amalarich, tantost com tingué edat per a governar son
regne, prengué la possesió d’ell. Y per fer pau ab los francesos
y possehir ab quietut lo que en França tenia, prengué per muller
a Clotilda, filla del rey Clodoveo, germana de quatre reys de
França nomenats Childebert, Clotario, Theodorich y Clodomiro,
ab los quals son pare, lo rey Clodoveo, havia repartit tot lo
de França. Ab lo qual casament cobrà alguna part del que son
pare Alarich havia perdut en la Narbonesa y assegurà lo demés
que y tenia. Lo que, segons Procòpio scriu, ho repartí ab son
cosí lo rey Athalarich dels ostrogosts, que havia succehit al rey
Theodorich, essent lo riu Rosne lo terme de aquesta divisió,
restant lo de Narbona y tota la part devers Cathaluña y Biscaya

3 [176v] [149v] 11 clotario] clotano A B
11 clotario] clotano A B: Error paleogràfic («ri» > «n») que ha passat a la tradició.
Més endavant tornem a trobar el mateix nom escrit «clotari» (cap. LXXXVIII, 38, i
LXXXVIIII 74, 76).
6-65 Mor2. ll. XI, cap. XLVI

[6, 15 Proc. B. Goth. I,12-13

6 Greg. HF II,XXXVII]
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a Amalarich y a sos vesogots, y lo demés dins França, en la
Prohença, a Athalaric y a sos ostrogots. Per causa del qual
parentiu, y també per los altres que fèyan entre si los gots ab
los ostrogots ab casaments, casi tota la terra era una cosa, sens
conèxer-se divisió.
Dit rey Amalarich no podent-se avenir ab la reyna Clodovea,
sa muller, per ser ella cathòlica y ell arrià, no sols la maltractava
y li impedia son sant procheir però encara permitia que sos
criats y vasalls li fessen molts vituperis al temps que anava
a la isglésia dels vertaders christians; y quant se’n tornava, no
sols la tractava mal de paraulas però encara moltas voltas // li
pegava, de tal manera que li feya nafras en son cos. Per lo que
esent-li forçat quexar-se’n a son jermà lo rey Childebert
de França, li envià un mocador bañat en sanch, ab lo qual se havia
axugat las nafras. Lo qual, al temps que rebé la lletra y mocador,
parexent-li que no rebia mocador sinó una lletra scrita ab la
sanch de sa jermana, avisant-lo de la miserable llàstima en què
contínuament vivia, mogut ab tant just dolor se aparellà aquí
matex per a la venjança. Y pasà ab exèrcit a Cathaluña, fins
a la ciutat de Barcelona, ahont dit rey Amalarich stava. Lo qual,
o per star desapersebit o perquè sa culpa lo torbàs y li llevàs
lo consell y las forças per a la resistèntia, volent-se posar en
la mar per fugir més líberament, ya que stava per enbarcarse, aparexent-li tornar a la ciutat per a recullir millor sos
thresors, trobà que ya dit rey Childebert hi era entrat y s’era
apoderat dels thresors. Per lo que volent-se amagar en una
isglésia dels cathòlichs que stava allí prop, no consentí Déu
que·s recullís en son temple home que tant malament lo havia
aprofanat y perseguit, y per ço, ans que no y entràs, un soldat
li pasà lo cos ab una llansada, de la qual morí encontinent.
Y restà venjada la injúria que a Déu, més vertaderament que
a la reyna Clotilda, havia fet. La qual victòria acabada, dit rey
Childebert ab sa jermana la reyna Clotilda se’n tornà en França,
morint en lo camí dita reyna. Y referexen los historiadors que

23 divisio] eser divisos 29 [177r] [150r] 30 de tal manera] omet
31 lo rey]
omet 32 de frança] omet
39 perque] que 40 en] a 41 ya] corregint ? A; per
enbarcarse] per a enbarcarse 44 en] a 50 la reyna] omet
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entre las altras cosas del thresor del rey Amalarich que prengué
lo rey Childebert foren xexanta càlcers, quinse pàtenas y altres
vuyt vasos sagrats, tots de or ab moltas pedras preciosas.
Succehí la mort de dit rey Amalarich en l’any cinch-cents
trenta-hu de la nativitat de nostre Señor y de dos mil set-cents
quaranta-vuyt aprés de la població de España, que axí u posa
sant Isidoro, donant-li cinch anys sols de regne des que governà fora de tutors. Procòpio scriu que per la mort sua se perdé
en França // tot lo que allí tenían los vesogots, y que, desemparant-ho, se’n passaren en España, encara que·s té per cosa
més certa lo que scriu lo archabisbe turonense, que·s juntaren
ab los ostrogots y que los uns y los altres defensaren la terra als
francesos.

53 del thresor] dels tresors 54 lo rey] omet 57 trenta] afegeix y; señor] afegeix al
marge any 531 de la nativitat de nostre senyor A 60 tutors] tutor 61 [177v] [150v]
[59 Isid. Hist. 40

60 Procop. B. Goth. I,12-13 63 Greg. HF III]
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CAPÍTOL LXXXV
LO CONCILI NACIONAL QUE EN TEMPS DEL REY AMALARICH CELEBRÀ
EN TOLEDO LO ARCHABISBE MONTANO, AB RELACIÓ DE COM SE HA
DE ENTÈNDRER LO DELS CASAMENTS DELS CAPELLANS EN ESPAÑA.

10

En temps de dit rey Amalarich se celebrà un concili en Toledo
que·l congregà lo archabisbe Montano, com apar a la fi d’ell, donant-li los bisbes gràtias per la licèntia que·ls havia donada
de celebrar-lo, que, com ell era arrià, tenían los bisbes cathòlichs
per molta mercè se·ls permetés poder congregar concilis.
Lo primer cànon de dit concili és molt notable, per saber-se
tot lo que convé als casaments dels capellans de España de
aquell temps. Y per lo que dits casaments càusan ad alguns
gran maravella, per ço ne faré assí una relació de la manera
que·s feyen. La qual era que en las isglésias de España hi havia
certa forma de ceminars (com los que lo concili tridentí en
nostre temps ha ordenat), en los quals servían y éran adoctrinats

3 ab] afegeix la 7 gratias] gracia 9 sels permetes] omet
maravella] grans maravellas 15 ceminars] seminarios

10 es B] es es A

13 gran

5-41 Mor. ll. XI, cap. XLVII
8 ell: «Amalaric.»
15 ceminars: «seminaris.»
16 ordenat: Tot i que el verb aquí fa sentit, veg. la font: «avía en las iglesias de España
cierta forma de seminarios, como los que el santo concilio tridentino en nuestro tiempo
ha renovado» (Morales 1577: f. 55).
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en la Isglésia desde miñons los que aprés havían de ser per
al servici d’ella, provehint-los de mestre particular que·ls adoctrinàs y encarregant als bisbes lo càrrech de que·s fes. Quant
aquestos arribaven a edat de devuyt anys, lo bisbe, en presèntia
de sos capellans y del poble, demanava en públich a cada hu
en particular de quina manera volia seguir lo servey de la
Isglésia, si casant-se o perseverant en perpètua castedat. Y al
que li responia que ab la ajuda de Déu volia pasar avant sens //
matrimoni, lloava-li son propòsit, y acceptant-li sa promesa
lo ordenava subdiacha als vint anys, si per los dos perseverava
en dar bon exemple en sa vida y honestitat. Y al que li responia
que volia casar-se no le y estorvava, y casave’s quant li parexia,
no dexant per axò lo servici de lla Isglésia ni la asistèntia en
ella; y aprés que havían pasats molts anys y que éran ben entrats
ab edat, apartàvan-se de sas mullers ab consentiment d’ellas,
proposant y prometent entre si perpètuo apartament; fet assò,
podia lo casat rèbrer orde sagrat fins arribar al sacerdoci. Lo
qual apartament se ordenà aprés fos també de casa, de manera que lo marit y la muller habitassen apartats, ab tal que si
la criança dels fills que havían hagut y lo treballar en los béns
que per a ells tenían no u podían sufrir, permitia-se’ls no
apartassen casa, ab que separassen lo llit y aposento. Aquesta
és la forma que·s tenia en los casaments dels capellans, dada
y declarada en aquest concili y molt necessària de que s’entengués per tots.
La qual forma se troba en Cathaluña ésser stada guardada per
molts anys, y particularment en la diòcesis de Vich fins en
l’any […] de la nativitat de nostre Señor, com apar en lo archiu
dels canonges de la seu de Vich.

18 servici] servei 24 que li] corregint quel A; [178r] [151r]
27 exemple] afegeix
ratllat de sa 28 estorvava] interl. 32 fet] corregint fent A 33 rebrer B] rebrer rebrer
A 34 fos] afegeix fos
38 separassen B] se passasen A 39 forma] afegeix ratllat
ab 44 (…)] espai en blanc expuntuat A B
38 separassen B] se passasen A: Preferim la lliçó de B, que ens sembla la més adequada
al sentit (veg. també Morales 1577: f. 55v: «apartassen»); d’altra banda, assenyalem que
A en faria més si en comptes de «se passassen lo llit» digués «se passassen de llit».
44 (…)] espai en blanc expuntuat A B: Viladamor deixa aquí, com en altres llocs de
la seva història, un espai en blanc amb l’esperança de poder completar la informació
que li falta.
42-45 la — Vich: Per a l’esmentat document que cita aquí Viladamor veg. Orriols (1999:
p. 142) i la p. 145 de l’estudi introductori.
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CAPÍTOL LXXXVI
LO MIRACLE QUE·S SUCCEHÍ AL DIT ARCHABISBE MONTANO QUANT
SE CONPURGÀ EN FOCH DE UNA INFÀMIA DESHONESTA QUE L’INCULPAVEN, PER CAUSA DEL QUAL MIRACLE SE INTRODUHÍ EN ESPAÑA,
Y PARTICULARMENT EN CATHALUÑA, DE COMPURGAR-SE LOS ADULTERIS Y ALTRES DELICTES PER AYGUA Y PER FOCH, Y DE LA MANERA
QUE·S FEYA DITA CONPURGATIÓ.

10

De dit Montano, archabisbe de Toledo, se scriu per fel y antiquísima // relació que està en la libreria de la santa isglésia
de Toledo, que, per amostrar la falsedat de una infàmia desonesta que li inposaven, tingué en las faldas de la sua roba brasas

2 ques] que

7 conpurgatio] canvi de mà

9 [178v] [151v]

8-17 Mor2. ll. XI, cap. XLVIII
8-17 de dit — ignoràntia: Viladamor obté la informació de Morales, que no diu exactament
això. El castellà comença la seva relació amb la informació que li proporciona el De viris
illustribus d’Ildefons de Toledo; així, el primer paràgraf del capítol XLVIII del llibre XI
de Morales (1577: f. 55v-56; «Montano tuvo — su pontificado») l’extreu d’Ildefons
(Vir. Ill. II). Morales, per la seva banda, continua el relat amb noves dades que ha pogut
recollir d’altres llocs: «Parece que san Ilefonso no avía visto las epístolas de Montano
[…]; yo las he visto y trasladado todas enteras de los originales muy antiguos que tiene
en su librería la santa iglesia de Toledo, y también están en algunos originales del real
monasterio de San Lorenço y en otros.» Així, i tornant a Viladamor, el que fa el barceloní
és contaminar la informació de Morales: recull les dades d’Ildefons de Toledo i les atribueix
a l’esmentada relació que està en la libreria de la santa isglésia de Toledo (9-10).
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ensesas de foch tot lo temps que digué una misa en lo altar
major de sa isglésia; la qual acabada, ni las brasas se éran
mortas ni la roba se havia cremat. Del que tots los qui u veren
donaren gràties a nostre Senyor, vehent que ab la muda y simple
naturalesa del foc era stada convençuda la abominable falsedat
de què accusaven a son prelat y manifestada sa ignoràntia. An
aquest archabisbe Montano Beuter lo nomena heretje, que no
sé yo de ahont ho tragué.
A causa de aquest miracle se introduhí en tota España, y
particularment en Cathaluña, y durà per molts anys aprés, un
costum erròneo de compurgar-se los adulteris y altres delictes
per foch o aygua. Del qual costum se’n féu aprés leys, y perquè
s’usà de diversas maneras y ser una antiquitat molt señalada,
posaré assí lo que d’ella ne scriu Ambrosi de Morales y lo que
yo n’e trobat.
Primerament, per una lley antiga apar com estava manat que·s
feçen las conpurgations per aygua calenta, de las quals se fa
menció en una de las leys del Foro Iudicum (las quals en castellà
se nomènan el Fuero Iuzgo), dient que lo accusat se defençàs
per jurament y per aygua calenta y per dits de hòmens bons,
manant també que lo lladre y lo homicida se descarregassen
per aygua calenta y per mà de bons sacerdots. La qual
compurgatió de aygua calenta se feya posant a bullir en aygua
algunas pedras de riera (que en las scripturas antigas las
nomènan gleras), las quals ab las mans havían de tràurer de
la caldera bullent los qui volían provar sa ignorància sens que
no·ls fes dany algú.
De dita manera de compurgació scriu Ambrosi de Morales que
en lo monastir de Sobrado de Galísia hi ha una scriptura molt
antiga, ahont un abat Illefonço testificà com un salamino tragué
aquestas gleras de l’aygua bullent y restà sens lesió. //

25 ambrosi] ambrosio
[152r]

34 posant] posantse

18-19 Beut. cap. XV (18 Beut. p. 156)
espec. f. 56v-57 39 Mor. f. 57v)

41 ahont un] aon (ratllat bullent)

20-42 Mor2. ll. XI, cap. XLVIII

42 [179r]

(25 Mor2.,

36, 42 gleras: Com el llatí «glarea», amb el significat de «roca, pedruscall» (cf. Morales
1577: f. 57v; «guijarros, que en las escrituras antiguas llaman gleras»).
40-41 en lo monastir — antiga: La referència a l’esmentada escriptura del monestir de
Sobrado és presa, tal i com indica Viladamor, d’Ambrosio de Morales (1577: f. 57v).
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També, stant yo en lo monastir d’El Scurial lo any pasat de
mil sinch-cents vuytanta-tres, mirant alguns dels llibres antichs
scrits de mà que la magestat de rey nostre señor ha fet aportar en la libreria de dit monastir, llegí en un llibre intitulat
De gestis gottorum, sens nomenar auctor, com en lo any siscents cinquanta-set de la nativitat de nostre Señor, en un concili
nacional que·s celebrà en Toledo de temps del rey Reccsesvhint,
Joan, vicari de Maurelo, bisbe de Urgell, se conpurgà ab foch
de una falsedat que l’havían accusat, sens declarar què era la
falsedat ni de la manera que·s compurgà.
De dita conpurgatió encara ne resta vuy en dia en Cathaluña
dir-se, quant hu vol afirmar molt sa veritat, «yo me·n posaré
dins un foch». La qual manera de conpurgatió no era sols en
Cathaluña y en tot lo restant de España, però encara en altras
províncias, com apar en lo quart libre dels Decretals, en lo títol
«De conpurgatione vulgari», ahont hi ha una epístola de papa
Honori tercer ab la qual prohibex aquesta manera de conpurgatió,
dient que, havent-hi maneras certas y bonas per a descubrir
la veritat en los delictes, no era menester temptar axí a Déu,
sperant miracle sens causa ni necessitat de que le y hagués.

43 de] del
53-62 Mor2. ll. XI, cap. XLVIII

[58 Dec. V,35]

46-47 llegí — auctor: No hem localitzat cap volum d’aquestes característiques; veg.
p. 144-145.
54-55 yo — foch: L’expressió és traducció de Morales (1577: 57v), que afirma que a
Espanya és comuna la dita «yo tomaré sobre esto un hierro ardiendo».
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CAPÍTOL LXXXVII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA ISGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA HILARI, QUE FONC EN L’ANY QUATRE-CENTS
Y SETANTA, FINS A LA DE PAPA FÈLIX QUART, QUE FONC EN L’ANY
SINCH-CENTS TRENTA-Y-TRES.

10

La electió darrera de papa de què tinch feta menció és aquella
la de Hilari, que morí en l’any quatra-cents setanta, aprés del
qual succehí en la chadira de sant Pere Simplici, natural de
Tríbuli. Lo qual ordenà y repartí entre los capellans tota la //
ciutat en cinch parròchias, ço és, en la isglésia de Sant Pere,
de Sant Pau, de Sant Llorens, de Sant Joan de Letran y de
Santa Maria la Major. Manà que ningun capellà rebés possesió
ni investidura de benefici ecclesiàstich de mà de home llech ni
li regonegués vasallatje en lo spiritual, lo que confirmà aprés
papa Gregori y altres sos successors. Visqué Simplici en son pontificat quinse anys y alguns dies.
Per mort de papa Simplici succehí en lo pontificat Fèlix tercer,
natural de Roma. En lo temps del qual, si bé en las províncias

3-4 que — setanta] omet 4-5 que — tres] omet 6 aquella] omet 8 simplici] afegeix al
marge vida de papa simplici 48 A 9 [179v] [152v] 10-12 de sant (…) de sant (…) de
sant (…) de sant (...) y de santa] de sant (…) sant (…) sant (…) sant (...) santa 11 pau]
corregint llorenç A 12 la] omet 15 y — successors] omet 15-16 en son pontificat]
omet 16 dies] canvi de mà 17 tercer] afegeix al marge vida de papa felix tercer 49 A
6-16 Ill. ll. II, cap. XVI

17-30 Ill. ll. III, cap. I

17 Fèlix tercer: Per a la numeració d’aquest papa veg. supra, LXXII, 50-60.
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de l’imperi romà hi havia moltas guerras y avalots, tenia emperò
la Isglésia cathòlica en España pau y repòs, perquè encara
que los gots éran arrians, no per axò storvaven a ningú que
profesàs la religió christiana, conforme al concili niceno; lo
que en Àfrica era molt al revés, ahont lo rey dels vàndalos havia
desterrat de una volta (com ho referex Pau diàchono) tres-cents
y tants bisbes cathòlichs, i·ls tancà las isglésias, exequtant en
ells y en lo poble grans crueltats. Celebraren-se en son pontificat
diversos concilis, axí en Roma com en moltas províncias. Pasà
de aquesta vida en lo any quatra-cents noranta-y-cinch, havent
regit son pontificat vuyt anys, onse mesos y deset dies. Fonc
soterrat en la isglésia de Sant Pau, en la via Hostiense.
Cinch dies aprés de la mort de papa Fèlix succehí en lo govern
de la Isglésia universal Gelasi primer, de nació africà. En temps
de aquest papa succehí lo miracle de la aparició de l’archàngel
sant Miquel en lo mont Gargano de la Pulla, prop de
Manfredonia, dita antigament Siponto; la qual aparició celebra
la Isglésia a vint-y-nou de setembre. Y tots los predecessors
de dit papa donaren las órdens en lo mes de dezembre, y ell
fonc lo primer qui las pasà a las quatra tèmporas, y axí se ha
usat deprés ensà. Conpongué lo cànon de la misa y las nou
prefacias que vuy se úsan en la Isglésia universal. Finalment,
aprés de haver // regit lo pontificat quatre anys, vuyt mesos
y deu dies ab gran satisfactió de tot lo món, morí de sa malaltia
en l’any quatras-cents noranta-nou, a vint-y-sinch de noembre.
Y fonc soterrat en lo Vaticà de sant Pere.
Mort papa Gelasi fonc col·locat en la cadira pontifical Anastasi
segon, natural de Roma. De aquest no·s scriu cosa alguna més
de que·s tingué d’ell sospita grandíssima de que seguís la opinió
eutichiana, que en aquell temps ne stava tocat lo emperador

31 de papa] del papa 32 primer] afegeix al marge vida de papa gelasi primer 50 A
33 de la aparicio] omet 40 prefacias] profecias A B 41 [180r] [153r] 43 noranta]
afegeix y 45 anastasi] anastasio B] afegeix al marge vida de papa anastasi segon 51 A
40 prefacias] profecias A B: Segurament és un error de còpia que ha passat a la
tradició. Veg. cap. CIIII, 58.
[24 Pau diaca ll. XIII, cap. XII]

31-44 Ill. ll. III, cap. II

45-57 Ill. ll. III, cap. III

23 lo rey dels vàndalos: És «Honorico, hijo de Genserico, rey de los vándalos», tal i
com sabem per Illescas (1573: f. 88v).
39-40 las nou prefacias: Llegim «els nou prefacis».
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Anastàsio en Constantinopla y n’era stat excomunicat per papa
Gelàsio, son predecessor; del qual també scriuen que Déu
justament lo·n castigà perquè, dins de molts pochs dies, morí
de una terrible mort. Y encara que aquesta és la opinió comuna de tots los scriptors antichs y de molts dels moderns, ab
tot axò lo bisbe de Segòvia Covarubias és de contrària opinió
en lo libre quart de las Vàrias resolutions. Durà-li a papa
Anastasi lo pontificat sols un any y deu mesos. Morí en lo any
sinch-cents y hu y fonc soterrat en lo Vaticà.
Essent ab tant pochs dies acabat lo pontificat de papa Anastasi
segon, y pasats sols quatre dies aprés de sa mort, tantost se
junctà lo clero romà a tractar de la electió del successor. Y
no podent-se conformar en los vots, hagué-y grans parers y
arribà a tant la competèntia que·s partiren en dos parcialitats,
la una se recullí en Sant Joan de Letran y l’altra en Santa Maria
la In Via. Los de Sant Joan éran los més en número y calitat
y eligiren a Símacho primer, natural de Cerdeña, y los de Santa
Maria a Laurèntio, sacerdot romà; los uns y los altres porfiaren
en sustentar son papa, de ahont se seguí gran divisió y schàndol
en lo poble y fonc la quarta cisma que·s véu en la Isglésia
romana. Durà alguns dies en aquesta qüestió, de la qual se donà
part al rey Theodorich, que residia en Ravena; lo qual com a singular príncep, encara que // fos arrià, féu convocar en Ravena
concili, y en sa presèntia manà que·s disputàs lo negoci; y feta diligent examinació paregué ser stat legítimament y conforme a dret la electió de Símacho, per lo que dit rey Theodorich
manà que Símacho fos rebut y Laurèntio dexàs de nomenarse papa. Lo qual papa Símacho ordenà que en las festivitats
dels martyris se cantàs en la misa Gloria in excelsis Deo. Manà
ab grans penas que, mentres lo papa visqués, ningú gosàs tractar

51 de] omet 56 anastasi] anastasio 58 anastasi] corregint anastasio A] anastasio B]
afegeix al marge vida de papa simacho 52 A 69 en] omet 71 [180v] [153v] 77 cantas]
corregint comtas A; misa] afegeix lo
[54 Covarrubias ll. IV, cap. XIIII]

58-83 Ill. ll. III, cap. IIII

52-53 y encara — moderns: Aquests escriptors són els citats per Gonzalo d’Illescas a
la Historia pontifical (1573: f. 91): «Esta es la opinión de casi todos los escriptores antiguos
y de algunos de los que después de Graciano han escrito, como son Platina, Sabellico,
Volaterrano y otros.»
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de dar-li successor. Prohibí que no s’alineassen, sens gran
necessitat, las rendas de las isglésias. Celebrà en Roma sis
concilis molt notables. Morí a denou dies del mes de juliol de
l’any sinch-cents y deset y fonc soterrat en la isglésia de Sant
Pere.
Mort lo papa Símacho, a cap de set dies fonc elegit Hormisda,
natural de Funsinon, en Campànya. En son temps tingué molta
quietut la Isglésia cathòlica, y fonc servit nostre Señor se
acabassen los treballs que fins aleshores havia patit. Manà que
ningú fos gosat de dar orde sacerdotal al penitent a qui, per
sas culpas, se li hagués donat en penitèntia que visqués reclús
en algun monastir. Prohibí lo matrimoni clandistí y lo que fos
fet per força. Y aprés de haver tingut lo pontificat nou anys
y divuyt dies, pasà de aquesta vida santíssimament a vint-ysinch de agost de l’any de nostra salut sinch-cents vint-y-sis.
Succehí a papa Hormisda Joan primer, natural de Toscana.
En temps de dit papa, a persuasió sua lo emperador de Constantinopla nomenat Justino, per edicte públich féu tancar totas
las isglésias dels arrians y desterrà dels pobles d’ellas tots los
qui la seguían. Lo que sabent-ho dit rey Theodorich de Itàlia que
stava en Ravena, tement-se de dit emperador que, ab sa virtut
y ab la favor que feya als christians, no vingués a ser tant
poderós que li fos fàcil de llevar-li // a ell y a sos successors
lo Regne de Itàlia, per ço se començà de recatar de algunas
personas de valor y dels qui veya devots de la fe christiana;
als quals manà aprés pèndrer, axí per ser amichs de l’emperador
Justino com perquè li anaven a la mà del que feya; y no content
de assò, manà a dit papa Joan que, ab quatre altres romans,

84 hormisda] afegeix al marge vida de papa hormisda 53 A 86 nostre senyor] interl.
A; se] afegeix ratllat ? A] omet B 94 papa] dit; primer] afegeix al marge vida de papa
joan primer 54 A 95 sua] de 96 nomenat] afegeix ratllat justino A 97 dellas] omet 98
qui la] quils; dit] lo 101 [181r] [154r] 103 qui] que; fe] religio 106 a] al
84-93 Ill. ll. III, cap. V

94-155 Ill. ll. III, cap. VI

87 los treballs que (…) havia patit: Els esmentats «treballs» patits per l’Església catòlica
als quals fa referència Viladamor no han estat relatats amb anterioritat; caldrà cercarlos, de nou, a Illescas (1573: f. 93v-94v).
102 «recatar-se»: És castellanisme per «amagar-se», aquí en sentit figurat (DCVB IX,
219); cf. Illescas 1573: f. 95.
105 anaven a la mà: «anar a la mà» [a algú]: «impedir-lo d’actuar; aturar-li les activitats»
(DCVB VII, 95).
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anassen per embaxadors a Constantinopla a requerir a dit
emperador Justino que manàs obrir las isglésias dels arrians
y alçar lo desterro als qui havia tret de sas casas, permetentlos víurer librement en sa opinió perquè, altrament, prometia
y jurava de venjar-se’n en las isglésias y pobles de christians,
destruhint-los de tot punt y degollant a tots los bisbes
cathòlichs. Ab la qual enbaxada tant trista li fonc forçat anar
dit papa Joan en Constantinopla, ahont dit emperador Justino
li féu molta honrra y festas y volgué ser coronat de mà sua,
y fonc lo primer emperador que·s coronà de mà de papa. Y
tingué per bé de que·s tornassen a obrir ditas isglésias y
tornassen los desterrats, tenint sperança que nostre Señor daria
prest temps y ocasió per a que·s remediàs. Tornant dit papa
ab aquesta resposta a dit rey Theodorich, ab haver-se fet lo
que ell volia restà molt descontent de las favors que dit
emperador li havia fetas, y per dit efecte lo féu posar a ell y
a tots los qui venían en sa compaña en una presó molt bruta
y escura, ahont foren tant maltractats que, de pudor y fam, se
moriren dins pochs dies, fent també matar las personas que
ans havia fet pèndrer. Y stant posat de perseguir molt la Isglésia,
no li pogué fer tant mal com ell pensava, per lo que no passaren
cent dies aprés de la mort de dit papa Joan que morí a mala
mort, uns diuen que de proplexia altres que de cambras.
Procòpio, auctor de aquell temps, diu que dos o tres dias ans
que morís, stant sopant li aportaren en un plat lo cap de un
pex, y antojant-se-li era lo cap de Símacho, que era hu dels
qui ell havia manat matar, digué que aquell cap lo stava mirant
y mordent-se los morros, com que l’amanasava. // Del que
caygué en tanta imaginació que de allí a dos dies morí com
atònit y pasmat, afirmant molts auctors gravíssims que fonc
condemnat en infern, y particularment sant Hierònim en un

109 als — tret] dels que avia desterrats 110-111 prometia y jurava de] prometia y
jurava B] prometa y juraria de A 113-114 anar — joan] a dit papa joan anar 119 per
a ques] perques 123 compaña] afegeix feu posar 129 diuen] interl. 132 antojantseli]
afegeix que
132-133 dels qui] de aquells qui
133 lo] sel
134 morros] llavis;
com] afegeix a; [181v] [154v] 135 com] afegeix a 137 en] afegeix lo
[130 Procop. B. Goth. I,1]
121-122 restà — fetas: «restà el rei Teodoric molt descontent dels favors que l’emperador
Justí havia fet al papa Joan I.»
129 proplexia: «apoplexia.»
137 sant — diàlogo: No és un diàleg de sant Jeroni sinó de sant Gregori; cf. Illescas
(1573: f. 96).
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diàlogo refereix que un sant hermità, que vivia en lo desert
de la illa de Lipa, digué que lo matex dia que Theodorich morí
aportaven sa ànima, com a presa, las ànimas de papa Joan
y de Símacho, y la llançaren en un vulcà de foch que y ha
en aquella illa, ahont —o per millor dir en lo infern— pagarà
ab pena eterna, per just juý de Déu, sa infidelitat y las altras
crueltats que en sa vida havia fetas. De la manera que tinch
dit morí en la presó lo nostre sant papa Joan, y axí·l té la Isglésia
cathòlica en lo número dels sants màrtyrs y celébran sa festivitat a vint-y-set de maig. Fonc papa sols dos anys y vuyt
mesos. Morí en l’any de nostra salvació de sinch-cents y vinty-nou. Son sant cos fonc portat de Ravena a Roma y fonc soterrat en la isglésia de Sant Pere. De son temps manà que
ningun bisbe despullat de sa isglésia fos obligat a venir a juý
ni a respòndrer a sos contraris y accusadors sens que, primer,
no li foçen restituhits sos béns. En temps de aquest sant papa
començà a ser conegut lo abat Benet, del qual y de sa religió
diré, per avant, alguna cosa del molt que d’ella hi ha que dir.
Tantost com en Roma se sabé la mort del sant papa Joan, se
entengué en la electió del successor, y no·s pogué fer tant prest
que no pasasen primer xexanta dies o poch manco, al cap dels
quals fonc posat en son lloch Fèlix quart, natural de Sànio,
en Itàlia. Del qual hi ha molt pocha notícia entre los auctors;
sols scriuen que en son pontificat, per mort del rey Theodorich,
tornà la Isglésia romana a ser molt favorida; y que en son
pontificat se batejaren los unnos, de manera que no restà en
tota Europa gent ninguna que no fos christiana y cathòlicha
sinó sols los reys gots de España, los quals, axí com foren los
darrers en llançar de si la secta arriana, axí també foren, //
y són estats sempre y seran, los qui ab mayor zel y fervor la
han defensada y defènsan vuy la religió cathòlica. Visqué en
lo pontificat quatre anys, dos mesos y tretze dies. Morí en l’any
del Señor de sinch-cents trenta-y-tres.

140 de] del 143 ab] omet; juy] judici; de (...) sa] de (...) y de sa 147 dos] dotze;
y] omet 153 en] de 158 primer] omet 159 quart] afegeix al marge vida de papa
felix quart 55 A; sanio] salmo 166 [182r] [155r] 167 los] lo; fervor] favor
156-170 Ill. ll. III, cap. VII
159 Fèlix quart: Per a la numeració d’aquest papa veg. supra, LXXII, 50-60.
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CAPÍTOL LXXXVIII
COM PER MORT DE AMALARICH, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ LO REY
TÈUDIO; AL QUAL MOVENT-LI GUERRA LOS REYS DE FRANÇA, LOS
VENCÉ THEUDICELLO, SON CAPITÀ, EN LOS MONTS PERINEOS; AB LO
QUE MÉS SUCCEHÍ EN ÇARAGOÇA.

10

Per mort del rey Amalarich, que com està referit morí en l’any
cinch-cents trenta-hu de la nativitat de nostre Señor y de dos
mil set-cents quaranta-y-vuyt aprés de la població de España,
succehí en España y en la França gòttica lo rey Tèudio, de nació
ostrogot, y lo primer de dita nació que tingué lo regne de
España, puix lo rey Amalarich per sola sa mare era d’ells. Dit
Tèudio era lo de qui ya tinch scrit envià lo rey Theodorich,
avi y tutor del rey Amalarich en España, per a que la governàs
durant la menor edat de dit rey Amalarich. Lo qual Tèudio
se era casat en España ab una senyora molt principal en linatge
y senyoria, que tenia molts llochs, dels quals scriuen podia
tràurer més de dos mil hòmens de guerra de sos propris va-

3 teudio] teuclio 7 trenta] afegeix y; señor] afegeix al marge any 531 de la nativitat
de nostre senyor A 10 dita] omet 11 dells] afegeix ratllat ?
7-9 Mor. ll. XI, cap. XLVI

10-17 Mor. ll. XI, cap. L

11 puix — d’ells: És a dir, «ja que el rei Amalaric només era ostrogot per banda de mare».
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salls. Y scriu Carbonell que la reyna Theudicella, mare del rey
Amalarich, fonc la qui féu venir de Itàlia a dit Tèudio y procurà
que los gots lo nomenassen per rey.
Tantost com Tèudio tingué lo regne, los reys de França li
mogueren guerra, la qual se troba scrita ab gran diversitat en los
auctors. Sant Isidoro, comptant en general lo que pasà, diu que
los reys germans de França entraren en España ab infinit //
número de gent, destruhint a foch y a sanch tota la província
Tarragonesa. Contra los quals envià dit rey Tèudio un capità
seu nomenat Theudicello, que·ls aguardà en un pas stret, ahont
los vençé y matà molts francesos, y·ls acabara de matar-los a
tots, segons los tenia acorralats en aquella stretura, si no fóra
que, per molt gran suma de diners, los donà trevas per un dia
y una nit per a que ne hisquesen los que poguessen, y los que
no pogueren foren aprés morts. Aquest pas no senyàlan los
historiadors ahont fonc, sols Beuter scriu fonc prop de
Tarragona, entre Cervera y Igualada, y que per ço fins avuy
se nomena lo camí de la Matança.
Lo archabisbe turonense, historiador francès al qual segueix
Vienna en sos annals, ho compta més en particular, dient com
lo rey Childebert acompañat de son jermà Clotari, proseguint
totavia la venjança de sa jermana, entrà poderosament per España, destruhint-la fins arribar a Çaragoça, ahont posà molt
de propòsit lo siti. Y que tement los de aquella ciutat la puixança del camp, vehent-se sens remey humà, recorregueren al
socorro divinal, anant ab silicis cantant salms y fent altres
pregàrias al derredor de las murallas, aportant en professons
la túnicha del gloriós màrtyr sant Vicent, en las quals anaven
ab tantas llàgrimas y crits que parexia los havían ya morts sos
marits y fills. Las quals pregàrias essen servit nostre Señor de
oyr-las, y que arribassen a las orellas dels francesos, no podent
pensar què fosen aquells tant miserables que sentían, sospitant

18 del] afegeix dit 22 en los] dels
senyalan] afegeix ratllat ahont

24 [182v] [155v]

31 per a que] perque

32

18-20 Carb. p. 202 21-32 Mor. ll. XI, cap. L [23 Isid. Hist. 41] 32-35 Beut. ll.
I, cap. XV (33 Beut. p. 156)] 36-68 Mor. ll. XI, cap. L
[36 Greg. HF III,XXIX
37 Ado p. 172]
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no fos algun malefici o encantament, demanant-ho lo rey Childerich a un pagès que trobaren, dient-li lo que pasava, essent
dit rey molt gran christià, per reverència del sant màrtyr alçà
aquí matex lo siti, demanant als de la ciutat li donassen alguna
relíquia del gloriós sant per reverència y acatament del qual
se havia inclinat a alçar lo siti, los quals li donaren la stola.
En veneració de la qual relíquia, com fonc tornat // en França, edificà en París un monastir ab la advocació de dit sant.
Y proseguint dit archabisbe de Tuy sa relació, scriu que, havent
dits reys guanyat en aquesta entrada gran part de España, se’n
tornaren ab moltas despullas, lo que va molt diferent de sant
Isidoro si és tota una jornada, encara que podria ser que a la
fi d’ella, quant se’n tornaven a sa terra, los hagués pres lo pas
lo capità Theudicello, y que dit archabisbe de Tuy, com a cosa
adversa y de ignomínia de sa nació y per a sos reys, ho hagués
dexat de scríurer; aquesta conjectura apar la aprova sant
Isidoro, senyalant que dit capità los sperà en los monts Perineos
quant se’n tornaven. La qual entrada los uns la pòsan en l’any
cinch-cents quaranta-dos y altres dos anys avant.
Morí dit Tèudio en lo any cinch-cents quaranta-vuyt, al qual
matà un home fingint ser ignocent y anant com a tal molts
dies ans per los carrers llançant pedras. Y segons diu Beuter
era criat de la mare del rey Amalarich, que l’anomena Amalasuenda, y que u féu en venjança de la mort que dit rey havia
fet donar a dita reyna dintre de un bany. Y també scriu Garivay
que, stant per a morir dit rey Tèudio de las feridas, digué que
no feçen mal al qui l’havia nafrat, per lo que ell rebia digna

50 lo B] lo lo A 51 un pages] uns patges 55 havia] afegeix ratllat ?; a] afegeix ratllat ? 56 [183r] [156r] 57 ab la advocacio] a invocacio 61 tota] tot 66 en los] als
dits 68 quaranta] afegeix y 69 quaranta] afegeix y; vuyt] afegeix al marge any 548 de
la nativitat de nostre senyor A 75 per — teudio] dit rey teudio per a morir
[58, 63 Greg. HF. III,XXIX
61, 66 Isid. Hist. 41] 69-71 Mor. ll. XI, cap. LIII
74 Beut. cap. XV (71 Beut. p. 156) 74 Garibay ll. VIII, cap. XVI]

71-

50 Childerich: Hauria de dir «Childebert», que és el que fins ara hem trobat (cap.
LXXXIIII, cap. LXXXVIII, 38; i, més endavant, cap. LXXXXIIII i LXXXXVI); cf. també
Morales 1577: f. 59v.
58, 63 archabisbe de Tuy: Llegim «de Tours», com es desprèn de la consulta de les fonts
i com, d’altra banda, diu aquí la font de Viladamor, Morales (1577: f. 59v).
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mort per haver fet matar a molts sens culpa. Regnà dit rey
Tèudio deset anys y cinch mesos, encara que lo bisbe de Tuy
no li·n dóna sinó cinch anys y cinch mesos.
En aquest temps tenia molt gran fama lo emperador de
Constantinopla Justinià, axí per las leys que manà recopilar
com perquè recobrà Itàlia, ttrahent-la de mà dels ostrogots, y
també per lo que conquistà del tot a Àfrica, trahent-la de poder
dels vàndalos. Del qual emperador és menester fer-ne aquesta
menció per las cosas de España que s’han de comptar, y també
per al bon compte dels anys que aporta des de aquestos temps
sant Isidoro, ab la qual // concorda fra Onofre Panvinio en sa
història ecclesiàsticha, per ser-se acabats los annals breus del
comte Marcelino.
També se ha de entèndrer que en aquestos temps se acabaren
los consulats de Roma, y axí, ab ells se acabà lo orde tant bo
y tant continuat de comptar los anys per dits càrrechs de cònsuls. Y acabà’s en temps de Flàvio Basílio, en lo any cinch-cents
quaranta-hu, lo qual aprés per vint-y-sinch anys se continuà
dient un any, dos anys, tres anys aprés del consulat de Basílio.

77 culpa] causa 87 [183v] [156v] 91 los consulats B] las consultas A 93 flavio]
flauco ? 95 basilio] canvi de mà
91 los consulats B] las consultas A: Preferim la lectura de B, que fa més sentit (veg.
comptar los anys per dits càrrechs de cònsuls, 92-93; després del consulat de Basilio, 95);
veg. també Morales 1577: f. 62.
77-95 Mor. ll. XI, cap. LIII
p. 54]

[78 Greg. HF III,XXIX

87 ab la qual: És a dir, amb l’obra de sant Isidor.

87 Isid. Hist. 40 i s.; Panv. CE
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CAPÍTOL LXXXVIIII
COM A THÈUDIO, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ LO REY THEUDICELLO,
AB RELACIÓ DE UN MIRACLE QUE EN UNA ISGLÉSIA DE ESPAÑA CADA
ANY SUCCEHIA EN LO DIA DEL DIJOUS SANT.

10

Per mort del rey Tèudio elegiren los gots a Theudicello, que
altres nomènan Theodiselo, capità general del rey Tèudio, per
la bona experiència que d’ell tenían en la guerra. Lo qual fonc
home viciós y molt terribe arrià, y com a tal volgué fer stranyas
experièncias en mostrar si poguera ser fals un miracle que
cada any se veya per Pascua de Resurectió en un lloch de
la Llustiània nomenat Osser, que, per ser cosa molt senyalada
en aquell temps y de gran misericòrida de Déu per a España,
ne faré la matexa relació que·n fa Ambrosi de Morales, la qual
tragué de l’archabisbe turonense, que, encara que en Beda y
en altres auctors graves y dignes de fe se’n troba menció, dit
archabisbe és lo qui més a la llarga ho referex.

16 a la llarga] llargament
5-79 Mor2. ll. XI, cap. LIIII (13 Mor2. f. 62-62v)
III,XXX; Beda ll. III, cap. XII]

[14 Greg. HF VI,XLIII; cf. id.
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Lo qual scriu que en dit lloch de Osser, en un camp hi havia
pisina o safereix petit, obrat de marbre de diversas colors en
forma de creu, ahont los christians // hi havían obrat un gentil
temple per tenir-la dignament guardada. En lo qual temps
cada dijous sant se juntava allí lo poble y gent comarchana
ab lo bisbe, ahont éran tots consolats, sentint un suavíssim
olor de cel. Y feta que havían tots oració, a l’exir-se de la
isglésia lo bisbe tancava ab gran diligèntia las portas d’ella
y sagellava totas las tancaduras, donant lloch y pervenint ab
la fe la virtut del cel que, per la misericòrida de Déu, allí havia
de obrar. Al tercer dia, que era lo disapte sant, lo poble se
juntava per a batejar tots los infants nats en aquell any, y
regonegut que havia lo bisbe ab los que allí se trobàvan los segells de las tancaduras y vist com staven sensers, sens ésser
stats tocats, ab aquesta seguretat obria las portas, y acostantse a la piscina que havia dexada buyda, sens aygua alguna,
per virtut celestial y per marevellós do divinal la trobaven tota
plena de aygua, de tal manera que sobrexia per moltas parts
ab gran abundància. La qual font axí miraculosa beneÿa lo
bisbe, llançant dins d’ella la chrisma. Y batejats que havia los
infants, permitia als fels christians que allí·s trobaven se
n’aportassen de la dita aygua sancta per relíquias. Acabada
que era la festa, las ayguas que havían tingut lo tal invisible
principi se’n tornaven a entrar, sens poder-se conèxer ahont
anaven.
Del qual miracle sant stant-ne tostemps dit rey Theudisello
incrèdul, ab blasfemia de arrià deya no ser virtut de Déu sinó
fictió y engany dels romans, nomenant romans a to[t]s los
cathòlichs que no éran de sa secta. Y per ço, volent-ne fer

19 [184r] [157r] 21 cada] afegeix any al 22 sentint B] sentits A
22 sentint B] sentits A: Preferim la lectura de B, que té més sentit, confrontada amb
la font de Viladamor en aquest passatge, Ambrosio de Morales (1577: f. 62v).
20 guardada: El participi, en concordança amb el substantiu femení de 18,
«piscina».
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la experiència, vinguda la Semmana Santa, manà posar sos
segells ab los del bisbe a las tancaduras de la isglésia, y tancar
las portas ab molta guarda per a que no fos possible entrarhi alguns a fabricar lo engany que ell pensava. Lo qual miracle
succehí aquella volta de la matexa manera que acostumava,
y lo matex se seguí l’altro any següent. Al tercer any, stant
ab sa obstinada infidelitat, determinà // fer major diligèntia,
per lo que no content lo rey de posar-hi los segells y guarda,
manà fer un vall molt fondo al derredor de la isglésia per
a que s’attallassen qualsevol manantials secrets, si per ell venia
la aygua, fen-lo fer lo vall de vint-y-cinch peus de fondo y
quinse de ampla, en tot lo que no·s trobà ningun manantial
ni señal de aygua. Stant tot assò axí provehit, ans de poder
fer la experièntia lo mataren los nobles del regne per no poder sufrir sas desonestitats. Tot assò és del dit archabisbe
turonense, y per lo poch temps que regnà se ha de entèndrer
que començà a fer aquestas moltas provas ans que fos rey,
essent capità general del rey Tèudio, y las continuà al temps
era rey. Y lo matex auctor compta alguns miracles que en
aquest sant lloch succehiren.
Vitupera molt sant Isidoro en aquest rey sa desenfrenada
luxúria, ab què cobdiciava moltas donas principals, fent-se
per dita causa cruel, sercant malas maneras per matar sos
marits. Las quals crueltats, no podent-las los gots sufrir, se
conjuraren contra d’ell y·l mataren stant menjant, no havent
tingut lo regne més de un any, que fonc en lo any cinchcents quaranta-nou de la nativitat de nostre Señor y de dos
mil set-cents sexanta-sis aprés de la poblasió de España.
En aquest temps morí lo rey Clotari de França, en lo qual
per mort de sos germans se era tornat a unir lo Regne de

47 la iglesia] corregint las iglesias A 52 ab] en; [184v] [157v] 53 lo rey] omet
54 derredor] rededor 55 qualsevol] qualsevols 62 moltas] omet 66 en] a 69 podentlas] podentlo; los] omet 72 señor] afegeix al marge any 549 de la nativitat de nostre
senyor A
[61 Greg. HF VI,XLIIII

66 Isid. Hist. 44]
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França de son pare, y dit rey Clotari lo tornà a dividir de
nou ab quatre fills seus nomenats Charibert, Gunteramno,
Chílperich y Sigibert, dels quals convé tenir-se notícia per
haver-se de tractar d’ells avant en aquesta chrònica.

79 chronica] canvi de mà
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CAPÍTOL LXXXX
COM PER MORT DE THEUDISELLO, REY DELS GOTS, FONC ELEGIT LO
REY ÀGILA, CONTRA LO QUAL SE ALÇÀ UN CAPITÀ GOT, EN AJUDA DEL
QUAL TORNAREN EN ESPAÑA LOS ROMANS // Y PER MOLTS ANYS
POSEHIREN MOLTA PART DE ESPAÑA.

10

A dit rey Teudisello succehí Àgila, del qual Jornades y sant
Isidoro (que són sols los qui u scriuen) són molt breus, sens
dir com succehí, encara que apar que sant Isidoro vol dar
entenent fonc per electió, com entre los gots se usava.
Dit rey Àgila mogué guerra als de Còrdova, sens fer memòria
de la causa, més de que li mataren los de Còrdova un fill y
li saquejaren son real, ahont tenia grans thresors; y aprés en
Sivilla se alçà contra d’ell Atanagildo, que era un capità poderós.
Lo qual, per a poder-se mantenir millor contra d’ell, envià a
demanar ajuda als capitans de Justinià emperador, que

4 [185r] [158r] 10 als] al; sens fer] y no fan 15 justinia B] corregint justino B] justino
A; residian B] residia A
15 justinia B] corregint justino B] justino A: L’emperador ha de ser Justinià (527565) i no Justí II (565-578), per això preferim la lectura de B; malgrat tot, assenyalem
que potser és una correcció del copista, Jeroni Pujades, i que A i B reporten la lliçó
rebutjada.
6-46 Mor2. ll. XI, cap. LV

[6 Jord. p. 303

7,8 Isid. Hist. 45]
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residían en Prohença y en Àfricha, y·s concertà ab ells, fent las
capitulacions en scrit ab molt gran aventatje de l’emperador.
Per lo que de aquesta volta tornaren a entrar en España los
romans hi·n possehiren bona part. Los quals emperadors,
encara que éran de Constantinopla y no tenían lo de Roma,
se nomenaven també emperadors de Roma, y los grechs
romans. De la entrada dels quals en España sant Isidoro se’n
llamenta, dient que Attanagildo los hi meté y que aprés, ni ell
ni set rey gots que aprés de ell succehiren, no·ls ne pogueren
acabar de llançar. Lo que Attanagildo los donà en España, o
que ells se prengueren, no·s pot senyalar distinctament per no
trobar-se scrit, més de que tingueren prou senyoria en las costas,
axí del mar Mediterrà com de l’Oceà, y també la terra adintre,
com se mostrarà ab las conquistas que contra d’ells hagueren
los reys gots y també se entendrà per los concerts de pau que
algunas voltas tractaren ab un patrício que des de aquesta
entrada residí en España per los emperadors, per a defensar
lo govern del que en España possehían, essent lo nom de
patrício càrrech y dignitat com de ans era stat apellido general
dels nobles romans. //
Dit tirà Attanagildo havent vençut un gran exèrcit del rey Àgila
que contra d’ell havia enviat, fonc causa de que los gots considerassen com ells se destruhían a si matexos ab tals discòrdias
y estragos, y dàvan occasió per a que los romans se apoderas-

16 fent las] fentlos 23 hi mete] tramete 27-28 axí del (…) com del] axí del (...) com
de las del 32 residi] residia 35 [185v] [158v] 38 com B] com com A; ells (...) a
si] ells (...) a ells
16 residian B] residia A: La lliçó d’autor és possiblement A, però és conseqüència
d’un error a l’hora de resumir la font i aquí no fa sentit. Deia Morales (1577: f. 63v):
«Y para prevalecer mejor contra el rey, embió a pedir ayuda al emperador Justiniano
o a sus capitanes, y él se la embió [...]. Vino a España con este socorro de romanos
el patricio Liberio [...]. Éste residía por los romanos en el govierno desso poco que tenían
en la Proença [...]. También estavan harto cerca los romanos del exercito de África,
y assí creo yo que también passaron buena parte dellos en España a este socorro.»
[22 Isid. Hist. 47]
39 estragos: És castellanisme per «estrall»; cf. Morales 1577: f. 64.
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sen de España ab lo principi que ya y tenían. Y per ço, determinaren de matar al rey Àgila, lo que u exequtaren y·s concertaren
tots debaix de la señoria de Attanagildo, prenent-lo per son rey;
lo que succehí en lo any cinch-cents cinquanta-y-quatre de la
nativitat de nostre Señor y de dos mil set-cents setanta-y-hu
aprés de la població de España, havent regnat cinch anys.

42 tots] tots los A B 44 señor] afegeix al marge any 554 de la nativitat de nostre
senyor A
40 tots] tots los A B: És clar que la frase que reporten tots dos testimonis no fa
sentit; d’entre les dues possibilitats que teníem, afegir el substantiu gots o eliminar l’article
los, ens decantem per la segona, ja que és la que s’ajusta més a Morales (1577: f. 64):
«se pusieron todos en concordia debaxo del señorío de Athanagildo, tomándolo por su
rey.»
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CAPÍTOL LXXXXI
LO QUE SUCCEHÍ EN ESPAÑA DE TEMPS DE ATTANAGILDO, REY DELS
GOTS, SUCCESSOR DEL REY ÀGILA.

10

Havent axí succehit al rey Àgila lo rey Attanagildo, no se’n troba
d’ell més notícia de que procurà de tràure de España los romans
que ell hi havia posats, peleant contra d’ells y vencent-los
algunas voltas, però no de manera que pogués vèncer-los del
tot. Lo archabisbe turonense scriu lo matex, y que fonc casat
ab Gossiunda, de nació francessa, de la qual hagué dos fillas
que las casà en França, la mayor ab lo rey Chílperich y la menor
ab lo rey Sigibert, son jermà. Las quals, a persuasió de sos
marits y de bisbes cathòlichs que las predicaren, dexaren la mala
secta arriana, y foren cathòlichs. Don Lucas de Tuy scriu

13 scriu] afegeix ratllat que dit rey
4-28 Mor2. ll. XI, cap. LVI
IV,XXXVIII 13 Tud. p. 49]

[8 Greg. HF IV,VIII; ib. IV,XXVII; ib. IV,XXVIII; ib.

4-5 no se’n — romans: Entenem, que «no se’n troba més notícia sinó que procurà treure
els romans d’Espanya».
9 Gossiunda: Veg. cap. LXXXXIII, 11-13.
11-13 las — cathòlics: El sentit d’aquest passatge, tal i com el trobem escrit, ha de ser
aquest: les dues reines, persuadides per llurs marits i els bisbes catòlics, es convertiren
al cristianisme, i així tots foren catòlics. També podria ser que Viladamor hagués volgut
dir que les reines «foren catòliques», que és el que fa Morales (1577: f. 64v), i aleshores
el masculí catòlichs (13) seria conseqüència d’una falta de còpia.
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que dit rey Attanagildo fonc cathòlich, conservant en son cor
la verdadera fe encara que en públich no la manifestàs, y que
per ço se amostrà sempre amich dels cathòlichs en tot lo
que se·ls oferia.
Morí dit rey Attanagildo, conforme ho scriu sant Isidoro, en
Toledo de malaltia, en lo any sinch-cents xexanta-set de la
nativitat de // nostre Señor y de dos mil set-cents vuytantaquatre aprés de la poblasió de España, restant viuda la reyna
sa muller. Y per lo que no·s podían conformar los gots en la
electió, stigué vagant lo regne sinch mesos; lo bisbe de Tuy
diu foren set anys y sinch mesos, lo qual conforme an aquesta
diversitat tant gran va continuant los anys de sa chrònica; lo
archabisbe don Rodrigo segueix a sant Isidoro; y la General
Chrònica posa totas las de dalt dites opinions, y té·s per la més
verdadera la de sant Isidoro.

19 xexanta] afegeix y 20 [186r] [159r]; señor] afegeix al marge any 567 de la nativitat
de nostre senyor A; vuytanta] afegeix y 24 an] a
[18, 26, 28 Isid. Hist. 47
f. CLXXIv-CLXXII]

23 Tud. p. 49

26 Rod. II XIIII,1-8

27 Alfonso-Ocampo
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CAPÍTOL LXXXXII
COM PER MORT DE ATTANAGILDO, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ
EN LO REGNE LIUVA Y COBRÀ DELS ROMANS LO QUE TENÍAN EN
ESPAÑA.

10

Per mort del rey Attanagildo eligiren los gots per rey a Liuva,
la qual electió scriu sant Isidoro se féu en Narbona. De aquest
rey scriu lo archabisbe de Tuy que leshores començà a governar
a España, per lo que la Gàl·lia gòttica havia set anys la tenia,
en vida del rey Attanagildo. Lo abat de Vallclara, que vivia en
aquest temps, que per ser persona de gran auctoritat y son
testimoni és molt cert, scriu començà a regnar en lo any
de sinch-cents xexanta-y-set y de […] aprés de la població de
España; fra Onofre Panvinio lo posa també en lo matex any,
y que visqué sols cinch anys.
Y no·s scriu d’ell altra cosa més de que lo any segon de son
regnat declarà per son companyó y successor en lo regne a

2 rey — gots] omet 3 en lo regne] omet 12 (…)] espai en blanc expuntuat A B 15 scriu]
scriuen 16 regne] regnat
12 (...)] espai en blanc expuntuat A B: Hauria de dir «any 2.784 després de la població
d’Espanya», cf. cap. LXXXX, 44-45, i, en aquest capítol, 30-31.
4-21 Mor2. ll. XI, cap. LX
cf. Mor2. f. 69v]

[6 Isid. Hist. 48

7 Tud. p. 49

9 Bic. 34-35

13 Panv.

13 El que diu Panvinio és tota una altra cosa, tal com explica Morales (1577: f. 90v):
«Fray Onuphrio Panvinio en los Fastos y en la Corónica Eclesiástica, el mismo año de
nuestro Redemptor [567] pone por segundo del emperador Justino.»
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son jermà Leuvigildo, que altres nomènan Leovigildo (lo qual
era ya casat y tenia dos fills nomenats Ervigildo y Recaredo),
a qui diu dit abat de Vallclara li donà lo regne de la citerior
España; sant Isidoro diu que li donà tot lo govern de España,
restant-se ell ab lo de França. //
Era dit Leuvigildo animós y de alts pensaments, y ab ells enprengué recobrar la senyoria dels gots que, com diu sant Isidoro
y lo abat de Vallclara, per haver-se rebel·lats molts y per haverse també apoderat los romans de molta terra, stava reduhit
a molts strets térmens. Lo fi de aquesta jornada fonc que
conquistà tot lo de la Andaluzia y lo de Còrdova y Granada,
y dins temps de sinch anys que regnà en companya de son
germà Attanagildo, que fonc en lo any cinch-cents setanta-dos
de la nativitat de nostre Señor y de dos mil set-cents vuytantay-nou aprés de la poblasió de España.
Y que tantost com tingué lo regne, a solas conquistà molta
part de Galízia, Leon, Biscaya, ab lo que acabà de pacificar
son regne y de ser señor casi de tota España, possehint-ne
solament los romans molt pocha part.

18 nomenats (…) y] lo hu anomenat (…) yl altre 20 tot] interl.; lo] afegeix ratllat regne
de la citerior; govern] interl.
21 [186v] [159v] 22 leuvigildo] al marge afegeix nota
JP crech que erra lo auctor com posa leuvildo que volgue dir liuva com apar del
seguent 22 cobrar] recobrar 25 tambe] omet 29 attanagildo] (ratllat atanagildo)
interl. liuva; setanta] afegeix y 30 señor] afegeix al marge any 572 de la nativitat de
nostre senyor A
22 leuvigildo] al marge afegeix nota JP crech que — del seguent; 29 attanagildo] (ratllat
atanagildo) interl. liuva: Sembla clar que on diu Atanagild (29, 40) hauria de dir Liuva,
ja que al principi d’aquest capítol hem estat informats que per mort del rey Attanagildo
elegiren (…) per rey a Liuva (5); i cf. Morales 1577: f. 70v i 74. Ara bé, la nota marginal
de Pujades, que s’adona de l’error, no hauria de ser al costat del nom del rei Leovigild
sinó d’Atanagild (cf. Pujades 1609: f. 303).
17-18 Mor2. ll. XI, cap. LXIIII [19 Bic. 42-45 20 Isid. Hist. 48]
22-30 Mor2.
ll. XI, cap. LXI [23 Isid. Hist. 49 24 Bic. 45-46] 32-50 Mor2. ll. XI, cap. LXIII
18, 38 Sobre la grafia del nom del primer dels dos fills del rei Leovigild, Hermenegild,
discrepen els autors. Pujades (1609: f. 302v-303), anys després, recull la polèmica: «Tingué
Leovigildo dos fills, anomenats lo hu Ervigildo, o Ermigildo, o Herminegildo, o
Hermenegildo, y l’altre se anomenava Recaredo.»
29, 40 Attanagildo: Llegim «Liuva» (veg. la nota supra).
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Y que acabada axí la guerra, començà a entèndrer en las cosas
de pau, y la primera que fonc, fer participants y com a compañons del regne a sos dos fills, Ervigildo y Reccaredo, lo qual
costum de fer compañons en lo regne la havia començada de
introduhir Attanagildo, son jermà, y durà aprés molt de temps
—ab lo qual modo aseguraven los reys la successió de sos fills
o dels qui bé volían, dexant de aquesta manera excluhit lo dret
y costum que los gots tenían de eligir sos reys.
Fundà de nou dit rey una gran ciutat en la Çeltibèria, a la qual
posà nom Renòpolis, que volia dir ciutat de Recaredo, per a
que·s conservàs la memòria de son fill Recaredo. No·s sap
certament ahont la fundà, alguns volen dir fonc ahont vuy està
fundat lo monastir de Ripoll, en Cathaluña, altres diuhen fonc
prop del lloch que·s nomena Almonazir de Çurita, en la junta
dels dos rius de Tajo y Guadiana.
Ya en aquest temps era acabat del tot lo regne y señoria dels
ostrogots en Itàlia, als quals destruhí y llançà per força lo emperador Justinià, donant son nét lo emperador Justino nova
manera // de govern en tota Itàlia y en la ciutat de Roma,
y la matexa conservaren aprés los emperadors que li succehiren.
La qual fonc que enviaven un home principal ab gran poder
y stat per a tota la administració de la pau y de la guerra,

39 començada de] començada 42 qui] que; be volian] volian be 48 fundat] omet 50
tajo y guadiana] guadiana y tajo 52 y llança] omet 53 lo emperador] omet 54 [187r]
[160r] 57 tota] omet
51-63 Mor2. ll. XI, cap. LXI
37 la primera — fer: «i la primera que féu va ser fer.»
45 Renòpolis — Recaredo: Si el nom de la metròpoli significa ciutat de Recared, aleshores
hauria de dir «Recòpolis», com fa, d’altra banda, Ambrosio de Morales (1577: f. 73v)
seguint Joan de Bíclarum (Bic. 178). Remarquem els mots de Pujades (1609: f. 303)
sobre el particular, que sembla clar que segueix Viladamor i no directament Morales:
«Diuhen Morales y Viladamor que aquesta ciutat fonch edificada en la Celtibèria ab
lo nom de Reccaredo, a contemplació sua, anomenant-se per assò Renòpolis; la qual,
sens senyalar ahont era, per lo mestre Pere Medina fonch anomenada Racàpolis.
Francesch Compte la anomena Ricepollo.»
50 Guadiana: Desconeixem la raó per la qual el riu Guadiela, afluent del Tajo, s’ha
convertit a Viladamor en el Guadiana, si no és per la popularitat del darrer enfront
de l’altre. A Morales (1577: f. 73v) hi figura l’afluent, que és el que fa sentit si considerem
que s’esmenta la junta dels dos rius.
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donant-li nom y títol de exarch —que en grech és tant com
dir «home de l’imperi» o «enviat per lo imperi»—, al qual
manaven tingués sa residèntia ordinàriament en la ciutat de
Ravena, que ya de molts anys atràs era stada dels emperadors
de Roma y de sa cort. Ab lo qual càrrech y títol lo primer
que vingué en Itàlia se digué Flàvio Longino.

60 la ciutat de] omet

61 de] omet; atras] afegeix ho

63 vingue] afegeix a
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CAPÍTOL LXXXXIII
COM LEUVIGILDO, REY DELS GOTS, SUCCESSOR DEL REY LIUVA,
CASÀ A SON FILL ERMENEGILDO AB JUCUNDA, FILLA DEL REY DE
FRANÇA; LA QUAL ESSENT CHRISTIANA, CONVERTÍ A LA VERDADERA
FE CATHÒLICA A SON MARIT, QUI ERA ARRIÀ, PER LO QUE SON PARE
LO PERSEGUÍ I·L FEU MATAR.

10

En lo any sinch-cents setanta-nou de la nativitat de nostre Señor y de dos mil set-cents noranta-y-sis aprés de la població de
España, casà lo rey Leuvigildo a son fill mayor Ermenegildo
ab la princesa Jucunda, filla del rey Sisbert de França, y donà·ls
la ciutat de Sevilla ahont visquessen. Aquesta princesa, essent

2 rey — liuva] omet 4 verdadera] omet 7 setanta] afegeix y; señor] afegeix al marge
any 579 de la nativitat de nostre senyor A
7-23 Mor2. ll. XI, cap. LXIIII
3, 10, 69 (i també infra, LXXXXIIII, 8 i LXXXXVI, 27 i 30) Per al nom de l’esposa
d’Hermenegild, que Viladamor anomena aleatòriament «Jucunda» i «Jugunda», veg.
Greg. HF IV,III («Ingonda») i, seguint-lo, Morales (1577: f. 74v i s.; «Ingunda»); l’error
deu provenir d’una falta de còpia («n» > «u»).
11-13 Aquesta — Gossunda: De vegades, Viladamor simplifica certes notícies de Morales
que no són transcendents en la narració, aconseguint així una lectura més fluida. La primera
vegada que parla del parentesc entre ambdues dones el castellà diu: «Casó el rey Leuvigildo
al príncipe Ermenegildo, su hijo, con Ingunda, hija del rey Sisberto de Francia y de la reyna
Brunichilda, su muger; por donde esta princesa Ingunda era nieta de la reyna Gossvinda,
madrastra de su marido»; les altres vegades fa referència al parentesc de la reina sobre
la princesa com a «su abuela Gossvinda» o la «cruel abuela y malvada suegra»; finalment,
acaba parlant de la princesa com a «nuera y nieta» (Morales 1577: f. 74v-75). Per contra,
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molt cathòlica y gran christiana, com fonc vinguda de França
sa sogra, que·s deya Gossunda, la rebé ab molt gran alegria,
traballant ab afalachs reduhir-la a que seguís la secta arriana.
En la qual trobant una santa resistèntia, encesa en còlera
infernal la prengué per los cabells y la rosegà per terra, de
manera que la dexà tota sangonosa, y altra volta li volgué posar
tanta port de la // mort que la féu llançar dins un safareix de
aygua, ab gran perill de ofegar-se. Los quals treballs sufrintlos ab molta paciència, procurà de que son marit dexàs la secta
arriana y prengués la verdadera fe cathòlica, ajudant-li an
assò sant Leandro, archabisbe de Sivilla, y Fulgènsio, oncle
de dit son marit. Per lo que dit príncep Ermenegildo, ya christià, sabent que son pare aprés que havia entès se era fet christià
lo volia destruhir, per scapar-se de dit perill se alçà en dita
ciutat de Sivilla, fortificant-se dins ella, y procurà feçen lo matex
las altras ciutats y terras comarchanas. Las causas de aquest
alçament stan molt diverças en los auctors, per lo que lo archabisbe turonense scriu la que tinch dalt referida, y lo matex
diu Adon, archabisbe de Viena, en sos annals, y Pau Emili y
Robert Gaguino; don Lucas de Tuy scriu que los cathòlichs lo
prengueren per rey per a destructió de son pare heretge; lo abat
de Vallclara ho scriu confusament; però la veritat és com ho
scriu lo papa sant Gregori y altres, que dit príncep se alçà contra
son pare per ser heretge, fent-se cap y capità dels cathòlichs,
lo que apar clar ab la moneda que dit príncep féu durant aquesta
rebel·lió, en la qual de una part està la chara de dit príncep
sobre un trono, ab una creu al mitx, ab una lletras al derredor
que diuhen ERMENEGILDI, de l’altra part té la figura de una
victòria ab una lletra que diu REGEM DEVITA, que en nostre

18 [187v] [160v]
afegeix y

28 stan] stant A] estan B

31 scriu] scriuen

39 ERMENEGILDI]

23-52 Mor2. ll. XI, cap. LXV [29 Greg. HF V,XXXVIII 30 Ado p. 180; Emilio cf.
Mor2 f. 74v 31 Gaguin f. XIIv; Tud. p. 49 33 Bic. 189-195 34 Gregori Dial. III,
XXI]
Viladamor prescindeix de donar-nos-en la filiació completa i, malgrat que així perdem algunes
dades, la lectura es fa molt més planera. Assenyalem que Viladamor anomena la reina
«Gossunda» i «Gossiunda» (veg. LXXXXI, 9, i LXXXXVI, 34).
16 rosegà: «arrossegà.»
18 port: «por, temor.»
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cathalà vol dir «fuig del rey». Las quals paraulas, en oynt-las
qualsevol home docte, denòtan ésser tretas de la epístola de
sant Pau a Tito, son dexeble, ahont diu «hereticum hominem
post unam et secundam correctionem devita». Y axí, lo sant
príncep ab sas paraulas justificà lo alçar-se contra son pare
y mostrà lo intent cathòlich que tingué en la rebel·lió, y ab
quanta modèstia y respecte de fill no digué «hereticum devita»
ni tantpoch «patrem devita», sinó que seria vocable que ab
manco nota de son pare lo pogués usar. //
Ab aquesta piadosa causa se començà de part del príncep
Ermenegildo la guerra ab lo rey Leuvigildo, son pare, lo matex
any de son casament. Y encara que per alguns anys se entretingué ab tractes y requeriments de la una part a la altra,
en lo any sinch-cents vuytanta-y-tres se rompé del tot. Per lo
que dit rey Leuvigildo lo asitià dins la ciutat de Sivilla, ahont
durà lo siti pasat de un any, y, no tenint forma dit príncep de
mantenir-se més, secretament hisqué de la ciutat per anar a
sercar ajuda dels romans que staven en España. La qual ciutat
tantost com ne fou fóra dit príncep la prengué, y cobrà aprés
totas las altras ciutats y castells que son fill havia procurat se
li rebel·lassen; y aprés prengué a dit príncep Ermenegildo y·l
posà en presó, y vehent que ab gran constànsia perseverava
en la fe cathòlica, en lo any sinch-cents vuytanta-quatre, lo féu
matar, fent-li pagar ab una atxa de ferro al cap (lo qual príncep
és tingut en lo cathàlago dels sants màrtyrs, y la Iglésia celebra
son martyri a tretse del mes de abril); y demés de assò desterrà
a sants Leandro y Fulgèncio, sos jermans, per lo que l’havían
fet tornar christià.
De la princesa Jugunda y de un fill que tenia, lo abat de Vallclara
y tots los historiadors de França, seguint a papa Gregori,

43 hominem] omet 49 nota B] not A; [188r] [161r] 53 la una (...) la altra] la una
(...) altra 57 per (…) a] per (…) per a 59 ne] interl. 63 vuytanta] afegeix y
[43 Tt 3,10] 52-62 Mor2. ll. XI, cap. LXVI 62-68 Mor2. ll. XI, cap. LXVII
Mor2. ll. XI, cap. LXX 69-76 Mor2. ll. XI, cap. LXVI
44
49
fer
69

66-67

correctionem: «correptionem.»
nota: Llegim «nota», com a Morales (1577: f. 76), en el sentit de retret que es pot
a les accions dutes a terme per una persona.
Jugunda: Veg. p. 676.
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scriuen restà en poder dels romans sens dir la causa, perquè
se pot ben crèurer que lo príncep al principi, quant tractà ab
ells que li donassen ajuda, los degué dexar per rehenes. Dels
quals dits historiadors scriuen que, aprés de la presó de dit
príncep, los romans tractaren de aportar-los a l’emperador
Maurício de Constantinopla, y que per ço los passaren en Àfrica,
y que al temps de la enbarcació morí la reyna y que lo miñó
arribà a poder de l’emperador, sens fer mentió alguna què·n
féu d’ell.

76 los passaren B] las posaren A
76 los passaren B] las posaren A: L’article femení a A deu ser conseqüència del fet
que s’ha dit que la princesa i el seu fill eren «rehenes» (73); veg., però, després: «aportarlos», (75). Unifiquem, com B (Pujades), per fer comprensible la frase. D’altra banda,
preferim «passar» a «posar» d’acord amb el sentit: «la princesa i el seu fill anaren a
Àfrica camí de Constantinoble.»
77-79 Mor2. ll. XI, cap. LXIX
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CAPÍTOL LXXXXIIII
COM, VOLENT LOS REYS DE FRANÇA VENJAR // LA MORT DEL PRÍNCEP
ERMENEGILDO, ENTRAREN AB EXÈRCIT EN LA GÀL·LIA GÒTTICA, AHONT
TROBAREN RESISTÈNTIA DEL PRÍNCEP RECCAREDO; Y LO QUE EN
ESPAÑA SUCCEHÍ FINS A LA MORT DE DIT REY LEUVIGILDO.

10

Tantost com los reys de França saberen la mort del príncep
Ermenegildo, determinaren de venjar-la, y particulament lo rey
Childebert, jermà de la princesa Jucunda, y de cobrar sa jermana y nabot. Per lo que dits reys de França ab bon exèrcit
entraren per la Gàl·lia gòttica, ahont trobaren lo príncep
Reccaredo que, tement son pare ya dita vinguda, le y havia
enviat per a la resistència. Lo qual príncep Reccaredo no sols
defensà la terra però encara los féu molts danys en las suas.
En aquestos temps, en lo any sinch-cents vuytanta-sinch de
la nativitat de nostre Señor y de dos mil vuy-cents y dos aprés
de la poblasió de España, acabà del tot lo regne dels suevos
en Galízia, posant-lo dit rey Leuvigildo en sa corona de España,
fent-ne província particular.

2 [188v] [161v] 12 per a] per; princep] omet 14 vuytanta] afegeix y
al marge any 585 de la nativitat de nostre senyor A; vuy] vuitanta
6-13 Mor2. ll. XI, cap. LXIX

14-45 Mor2. ll. XI, cap. LXXI

8 Jucunda: Veg. cap. LXXXXIII, 3 i s.

15 señor] afegeix
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Las maldats de aquest rey Leuvigildo las castigà Déu de moltas
maneras, per lo que en los seus darrers anys hi hagué en España
gran plaga de lagosta que durà cinch anys, y també hi hagué
tant grans terremotos, y particularment en los monts Perineos,
que·n caygueren grans rochas. Y a dit rey castigà particularment
dexant-lo procehir de mal en pijor, que és gravíssima pena que
dóna Déu als mals, de alçar-los la mà per a que crèscan en
més maldat; la qual manera de càstich li durà fins al temps
de la mort, que s’enmalaltí en Toledo. Y regonexent leshores
sos errors en la fe, manà alçar lo desterro als sants Leandro
y Fulgènsio, sos jermans, y a molts // altres bisbes y personas
christianas que havia desterrat. Y ordenà a son fill Reccaredo
que a dits sants Leandro y Fulgènsio, sos oncles, tingués per
pares y a ells obeýs en tot. Los chronistas de España scriuen
que, encara que tingué aquesta conexença, per por dels seus no
gosà confessar en públich la fe verdadera; y sant Gregori, tractant
de aquest rey, diu que parlà a sant Leandro, son jermà, y·l pregà
prengués a càrrech lo govern de son fill Reccaredo, y·l fes tal
com per son consell y amonestació havia fet al príncep Ermenegildo; també diu lo matex sant Gregori, y lo archabisbe turonnense que·s convertí determinadament y que per set dies féu
penitèntia. Morí dit rey en l’any sinch-cents vuytanta-sis, aprés
de haver regnat devuyt anys, conforme sant Isidoro y lo bisbe
Vulsa ho scriuen; lo abat de Vallclara és divers de un any o dos.
Sant Isidoro, ab totas las cosas mal fetas, lo lloà, que emendà
molt las leys dels gots que des del rey Eurich estaven desordenades,
llevant-ne moltas de supèrfluas y posant-n’i altras de necessàrias.
També Carbonell scriu de aquest rey que fonc lo primer qui·s posà
en taula tot sol y·s vestí vestiduras reals, per lo que ans tots los
reys menjaven ab compaña de cavallers y anaven vestits com ells.

19 leuvigildo] afegeix ratllat en sa corona de 26 maldat] maldats 29 [189r] [162r]
36 yl] corregint yls A 40 vuytanta] afegeix y; sis] afegeix al marge any 586 de la nativitat
de nostre senyor A 44 eurich B] enrich A
[34, 38 Gregori Dial. III, XXI 38 Greg. HF VII,XLVI 41, 43 Isid. Hist. 51
cf. p. 173; Bic. 271-272, 276-277] 46-48 Carb. p. 206
25 mals: Adjectiu, «malvats».

42 Vulsa
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CAPÍTOL LXXXXV
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA FÈLIX QUART, QUE MORÍ EN LO ANY SINCHCENTS TRENTA-QUATRE, FINS A LA DE PAPA BENET PRIMER, QUE FONC
EN LO ANY SINCH-CENTS NORANTA-SINCH.

10

Tantost com fonch mort papa Fèlix quart en l’any cinch-cents //
trenta-tres, com atràs tinch scrit, hi hagué gran alteració entre
lo clero romà sobre la electió del successor. Y no podent-se
concertar, los de una part se posaren en Sant Joan de Letran
y los altres en la basílica Júlia; los de Sant Joan donaren sos
vots a un sacerdot nomenat Dioscoro y los altres a Bonifaci.
Y arribà a tant gran rompiment lo negoci que y hagué moltas

3 de la mort] omet 3-4 que — quatre] omet 4-5 que — sinch] omet 6 quart] afegeix
al marge vida de papa bonifaci segon 56 A; [189v] [162v] 7 trenta] afegeix y; tinch]
fonc 10 los de] afegeix la
6-27 Ill. ll. III, cap. VIII
2, 7 Fèlix quart: Per a la numeració d’aquest papa veg. cap. LXXII, 50-60.
3-4 sinch-cents trenta-quatre: Ha de dir «cinc-cents trenta-tres», com Viladamor afirma
més endavant (7) i al cap. LXXXVII (5 i 170). En aquest capítol hi ha unes quantes
vacil·lacions pel que fa al còmput dels anys (veg. 5 i 181), possiblement perquè, tal
i com ja hem explicat abans, Viladamor no va ser a temps de donar l’últim vistiplau
a la Història.
5 sinch-cents noranta-sinch: La data és errònia: veg. p. 689.
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morts y avalots en la ciutat; y axí, hagué cisma y divisió en
la Iglésia, y fonc la quinta que la Iglésia romana tingué. La
qual fonc nostre Señor servit duràs pochs dies, a causa que
Dioscoro morí de sa malaltia dintre vint-y-vuyt dies, y per ço,
sens contradictió ninguna fonc rebut Bonifaci, de nació romà.
Lo qual manà que en lo temple, mentras que·s diuen los divinals
oficis, stiguessen los capellans apartats dels laychs en son chor;
y també que ningun prelat, encara que fos patriarcha, pogués
consagrar algun bisbe sens licèntia del papa. En aquest temps
floria molt la dignitat y orde de sant Benet, y també en los
deserts de Egipte fonc trobat lo cos de sant Antoni y l’aportaren
ab gran veneració a la ciutat de Alexandria. Visqué papa
Bonifaci en son pontifichat sols dos anys y dos dies. Morí en
l’any de nostra salut de sinch-cents trenta-y-sinch. Fonc soterrat
en lo Vaticà.
A cap de xexanta dies que vacava la cadira de sant Pere fonch
posat en ella Joan segon, de nació romà. Lo qual visqué tant
poch que no·s té notícia de cosa notable que fes en ella, y per
ço alguns auctors diuen que fonc papa sols un any y los qui
més li·n dónan són dos anys y quatre mesos. Morí en l’any sinchcents trenta-y-set y fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere, en
lo Vaticà.
En ser mort papa Joan segon fonc elegit per son successor
Agapeto, natural de Roma. Al qual, tantost com fonc elegit,
pregà lo rey Teodato de Itàlia volgués anar a Constantinopla
a procurar de // destorvar que lo emperador Justinià no enviàs
exèrcit contra dit rey y sa gent, que éran los ostrogots, lo que
no u recusà per desitjar la pau y quietut de sa pàtria. Y al temps
que se’n volia tornar de Constantinopla caygué malalt y morí,
havent sols un any que era papa. Alguns volen dir que dit papa
instituhí las professons que s’acostumen fer los diumenges y
festas principals. Morí en l’any sinch-cents trenta-vuyt, y son
cos fonc portat en Roma y fonc soterrat en lo Vaticà.

16 dioscoro B] diosoro A 25 y dos dies] omet 29 segon] afegeix al marge vida de
papa joan segon 57 A 31 qui] que 32 lin] li; any] afegeix de 36 agapeto] afegeix
al marge vida de papa agapeto 58 A 38 [190r] [164r] 42 volen] volien 44 trenta]
afegeix y
28-34 Ill. ll. III, cap. IX

35-45 Ill. ll. III, cap. X
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Tantost com en Roma se sabé la mort de papa Agapeto, pasats
xexanta dies, o segons altres diuen aprés de sis mesos, per
negociatió del rey Teodato fonc posat en la cadira de sant Pere
Silveri. La qual electió fonc casi feta per força, y la primera
que sabem haver-se fet per negocació de príncep ningú
temporal, entrometent-se dit rey Teodato de fer-lo de mà sua,
essent costum molt usada, per permetre-u axí los papas, de ferse las elections ab auctoritat dels emperadors orientals (no que
ells las feçen sinó que, aprés de haver presos los vots del clero,
se enviava lo avís a l’emperador y dava la aprobació per a que
lo elet usàs de son ofici —com se colligeix dels actes dels papas
romans y u aporta Graciano en lo capítol Agatho, en la distinctió
xexanta-tres, ahont los canonistas dispútan aquesta matèria
més a la llarga). Y com lo emperador sabé aquesta electió, envià
un capità seu en Itàlia, nomenat Belisàrio, lo qual matà a dit
rey Teodato y prengué Roma y conquistà Itàlia, y posà en presó
a dit papa Silvèrio per orde de la emperatriu Theodora, per
lo que no havia volgut restituhir al patriarcha Anthimoco lo
patriarchat de Constantinopla —del qual per ser heretge
lo n’havia privat. Y perquè stant en presó dit papa, Vigílio, son
contrari, li provà que tractava ab los ostrogots de lliurar-los
la ciutat de Roma, dit capità Belisàrio (a instigatió de Antonina, sa muller) féu renunciàs lo // pontificat y pèndrer àbit
de monjo de Roma a la illa de Ponsa, ahont, de pur treball,
dins pochs dies morí. Fonc papa solament un any y sinch mesos

47 apres de] passats 49 silveri] corregint silverio A] afegeix al marge vida y martiri
de papa silveri 59 A 50 sabem] saben; ningu] omet 52 usada] usat 55 al emperador
(…) dava] als emperadors (…) davan; per a que] perque 58 xexanta] afegeix y 62
emperatriu] emperatris 65 lon] lo 68 [190v] [164v]
46-74 Ill. ll. III, cap. XI
50-51 per negociació — temporal: «Per negociació d’un príncep temporal.»
59-61 Y com — Itàlia: Un cop més Illescas (1573: f. 104v) ens dóna tota la informació
per comprendre el curs dels esdeveniments: els gots van decidir, davant les forces
de Belisari, capità de Justinià, prendre un rei que no fos el dèbil Teodat; per aquesta
raó el destituïren i prengueren a Vitigès. Teodat fou, més tard, mort pels gots.
61-65 y posà — privat: L’esmentat patriarca de Constantinoble fou destituït pel papa
anterior, Agapit I, que posà, a més, en el seu lloc a Mena (cf. Illescas 1573: f. 104v).
Viladamor després parlarà d’aquesta circumstància com si ja ens n’hagués informat (81).
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y dotse dies. Morí en la illa de Ponsa, o segons altres diuhen
en Chersona, en lo mar Mayor, en lo any del Señor sinch-cents
y quaranta. Està posat ab lo número dels sants màrtyrs y
celébran sa festa a vint de juny.
En ser despullat y enviat al desterro lo sant y benaventurat
papa Silveri, ans que morís lo clero romà, més per complàurer
a l’emperatriu Theodora y al capità Belisàrio y a Antonina, sa
muller, que per mèrits ni parts que en Vigílio coneguesen, lo
posaren en la cadira pontifical; lo qual era natural de Roma.
Y tantost com regí son pontificat li scrigué dita emperadriu
restituís en lo patriarchat a Anthimo y privàs a Mena, qui·l
possehia, pretenent le y havia promès. Y no volent-ho fer dit
papa, per parèxer-li fóra molt gran infàmia sua y enormísim
dany de tota la repúblicha christiana, se n’enujà en tanta
manera dita emperatriu que·l féu comparèxer en Constantinopla, ab accusació que per sa culpa y malas mañas y falsas
persuasions era stat privat Silvèrio, y per an asò envià un privat
seu que·l prengués y l’aportàs; ab lo qual, tantost com fonc
arribat en Constantinopla, començà a tractar de la restitutió
de Antimo que tant ella desitjava, y no podent-le-y persuadir
li començà a dir paraulas injuriosas, y demés de assò hu de
sos criats, sens tenir reverèntia a sa santa dignitat, li donà una
bofetada, y molts altres lo cosejaren y maltractaren, de tal sort
que per poch lo mataren. Lo qual havent-se scapat d’ells, essentse’n entrat dins lo temple de Santa Eufèmia lo·n tragueren
ab una corda al coll; y aprés de haver-lo aportat rosagant per
los carrers, lo posaren dins una presó ahont lo tingueren molts
dies, no donant-li altre manteniment sinó pa y aygua. Y a
tots los que ab dit papa éran vinguts los envià en // diversas parts
a treballar en tràurer pedra y metalls, que aquella era la pena

72 chersona] cherrona 76 silveri] corregint silverio A 78 vigilio] afegeix al marge vida
de papa vigili 60 A 79 cadira pontifical] pontificat 80 scrigue] afegeix una carta;
emperadriu] emperatris que 81 mena] amena; quil] quel 84 tanta] afegeix de 9192 hu — criats] un chriat seu 92 santa] omet 95 dins] en 97 ahont] en la qual 99
[191r] [165r] 100 treballar en] omet; aquella] omet
75-112 Ill. ll. III, cap. XII
96 rosagant: «arrossegant.»
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que antigament se acostumava de dar als malfactors, com vuy
los pòsan a galeras. Al qual papa, a cap de pochs dies lo
tragueren de la presó y l’enviaren desterrat a la illa Procoveso
en compaña dels seus que allí staven. De ahont a cap de temps,
a petició del capità Narsès li alçà lo desterro lo emperador
Justinià y l’aportaren a Constantinopla, y des de allí li donà
recapte per a que líberament pugués tornar a Roma. Lo qual
en lo camí, essent en Sicília morí de dolor de costat. Visqué en
lo pontificat deset anys y mitx y alguns dies, y son cos fonc
aportat de Sicília y soterrat en Roma, en la iglésia de Sant
Marcelo, en la via Salària. Morí en l’any sinch-cents sinquantavuyt.
Per mort de papa Vigili fonc posat en la cadira de sant Pere Pelagi primer. Lo qual lo clero eligí molt contra sa voluntat, sinó
sols per entèndrer desijar-ho lo emperador Justinià; la qual
mala voluntat procehia a causa que s’havían persuadit que dit
Pelàgio, al temps que era stat en Constantinopla ab embaxador del poble romà a dit emperador Justinià, stant leshores
allí lo papa Vigílio pres era anat a persuadir-lo fes lo que la
emperatriu volia, y que per no voler-ho fer havia aconsellat lo
maltractassen. Lo que essent tot al revés, per mostrar en asò sa
ignocèntia, tantost com fonc elegit ordenà se fes una professó
molt solempne en Roma, ahont concorregué casi tota la ciutat;
y quan fonc arribada la professó a la iglésia de Sant Pere, dit

101 de dar] donar 102 a galeras] en galera 105 narses] nares 107 liberament]
afegeix sen 108 costat] afegeix y 111 sinquanta] afegeix y 113 vigili] corregint vigilio
A 113-114 pelagi] corregint pelagio A] afegeix al marge vida de papa pelagi primer 61 A
119 vigilio] veginio A] viginio B; pres] afegeix i 120 emperatriu] emperatris 121 que]
qual; tot] tot tot; en] per
119 vigilio] veginio A] viginio B: Corregim d’acord amb 78, 113 i s.
113-161 Ill. ll. III, cap. XIII
105 capità Narsès: Narsès era el capità que, sota les ordres de Justinià, prengué Roma
als reis ostrogots Tòtila i Teia. Illescas (1573: f. 107-108), però no Viladamor, ja ens
havia parlat del personatge.
122-123 tantost — ciutat: El que diu Viladamor no és exactament el que explicava la
seva font, Illescas. Com a conseqüència de resumir excessivament la Historia pontifical,
Viladamor fa el papa Pelagi I l’artífex de la processó que recorregué Roma quan, segons
Illescas (1573: f. 110v), l’impulsor inicial fou el capità Narsès.

CAPíTOL LXXXXV

130

140

150

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

687

papa Pelàgio se’n pujà a la trona, y, posat de jonolls davant
lo santíssim sagrament, ab las mans posadas sobre los sants
quatre evangelis y ab moltas llàgrimas, jurà y digué com may
aconsellà ni persuadí al sant papa Vigílio cosa que no la
pogués fer ab bona conscièntia, ni li pregà que absolgués a
Antimo, ni yamés aconsellà per a que dit papa Vigílio fos
maltractat, afligit ni // afrontat, ni tenia culpa en cosa alguna
de quantas d’ell se havían ditas en dita matèria. Y que si en
cosa del que deya mentia, que Déu omnipotent lo confongués
y may li ajudàs en aquells sants evangelis li aprofitassen.
Las quals paraulas foren tan eficasses y la compurgatió del
sant papa tal que tots li donaren cumplit crèdit, y·n reberen
tant cumplida satisfactió que de tot punt li perderen la mala
voluntat.
Ordenà dit papa Pelàgio que, per quant en la primitiva Iglésia
fins a son temps no·s donava als heretges altra pena (ni lo dret
la posava) mes de deposar-los y anatematizar-los, considerant
que ya las censuras comensaven en sos dies a ser tingudas
en poch, manà que de allí al davant la justícia secular castigàs ab rigor los heretges y sismàtichs, executant en ells las
penas corporals que contra los qui ofenen la magestat humana dels reys y prínceps se acostumava executar, en cars
que los tals heretges no volguesen regonèxer son error
y demanar misericòrdia. Instituhí també que los capellans
cada dia diguesen las set horas canònicas, y que los abats per
canònica electió puguessen pujar a altra mayor dignitat. Y perquè moltas voltas los absents solen ser castigats sens culpa,
ordenà que en lo for canònich no·s rebés accusació si lo reo

125 papa] omet 126 sagrament] afegeix y 131 maltractat] afegeix ni 131 [191v]
[165v] 134 sants] afegeix quatre; li] ni 136 papa] pare 137 perderen] afegeix
tota 138 voluntat] afegeix que li tenian 141 anatematizarlos B] anamatizarlos
A 142 censuras] afegeix ecclesiasticas 144 los B] los los A 145 qui] que; la magestat
humana] les magestats humanes 147 tals] omet 148 y demanar] demanant;
misericordia] afegeix y justicia; instituhi] omet 149 cada dia] omet; canonicas] afegeix
en les isglesies
127-129 may — conscièntia: És a dir, el papa Pelagi I mai aconsellà al seu antecessor
Vigili que fes res en contra de la seva consciència.

688

160

170

ANTONI VILADAMOR

CAPíTOL LXXXXV

no stigués present. Més, per lo que en lo negoci de las provisions dels beneficis ecclesiàstichs se anava ya corrompent
y podían molt en dit negoci los presents y la ambició, per
a remediar-ho féu un decret que ningú pogués ésser ordenat
ni se li provehís benefici algú per prechs ni negociations de
personas poderosas. Finalment, aprés de haver tingut lo
pontificat onze anys y deu mesos, morí en l’any de nostra
redempció de sinch-cents setanta. Y fonc soterrat en la iglésia
de Sant Pere.
Mort que fonch papa Pelagi, havent-hi algunas competèncias sobre la electió del successor, lo capità de l’emperador
Justinià // segon nomenat Narsès, molt cathòlich, que vivia
de assento en Roma, fonc part, a cap de tres mesos y mitx, de
quietar-las. Y fonc elegit papa Joan tercer, de Roma. En temps
del qual los armenis, que fins en aquell temps éran stats idòlatras, per públich decret reberen la religió christiana. De dit
papa no y ha scritas cosas algunas particulars. Morí en l’any
sinch-cents vuytanta-hu, aprés de haver governat dotze anys,
onze mesos y alguns dies. Fonc soterrat en la iglésia de Sant
Pere.
Aprés de la mort de papa Joan tercer pasaren poch manco de
quatre mesos ans que los electors no·s pugueren concordar en
la electió del successor, y al cap d’ells fonc posat en lo tro
pontifical Benet primer, natural de Roma. Del qual tantpoch
no scriuen cosas algunas que en son pontificat provehís, més
de que morí de pura làstima y congoxa de vèurer las crueltats
que lo rey Clefis dels longobarts feya en Itàlia, y de que hagués

153-154 negoci (…) se anava] negocis (…) se anavan 157 li] afegeix ratllat pogues
esser 161 pere] afegeix papa 162 pelagi] corregint pelagio A 163 successor] afegeix
al marge vida de papa joan tercer 62 A 164 [192r] [166r]; narses] varses A B 165
mitx] afegeix apres de mort dit pelagi 168 publich decret] publichs decrets 169
scritas — particulars] scrit cosa alguna particular 170 sinch] sis B] al marge afegeix
nota JP cinch cents ha de dir B 174 nos] no 175-176 tro pontifical] pontificat 176
primer] afegeix al marge vida de papa benet primer 63 A 177 cosas algunas] cosa alguna;
provehis] procehis
164 narses] varses A B: Corregim d’acord amb 105.
162-172 Ill. ll. III, cap. XIIII

173-183 Ill. ll. III, cap. XV
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posat serco sobre Roma, havent sols quatre anys y un mes que
tenia lo pontificat, en l’any del Señor de sinch-cents trenta-sinch
poch més o manco, que en assò hi ha alguna varietat en los
auctors.

181 pontificat] afegeix ratllat ?; sinch] afegeix al marge nota JP noranta deu haver de
dir 182 alguna varietat] algunes varietats
181 sinch] al marge nota JP noranta — dir: Veg. infra, en aquesta mateixa pàgina.
181 sinch-cents trenta-sinch: La data és equivocada, segons es pot deduir del ball de
xifres que presenta la Història de Viladamor. Si aquí diu que la data de la mort del
papa s’esdevingué l’any 535, més amunt deia que era el 595 (5), i més endavant, en
un altre capítol, la situa el 585 (CIIII, 3-4 i 6-7); per la seva banda, Jeroni Pujades a
B deixa constància del fet en una nota al marge. Illescas (1573: f. 114v), la font de
Viladamor aquí, la fixa l’any 585.
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CAPÍTOL LXXXXVI
LOS CONCILIS Y ALTRAS COSAS DIGNAS DE SER SABUDAS QUE·S
SUCCEHIREN EN CATHALUÑA Y EN LO RESTANT DE ESPAÑA DE TEMPS
DE RECAREDO, REY DELS GOTS, SUCCESSOR DE SON PARE LO REY
LEUVIGILDO.

10

Per mort del rey Leuvigildo, que com tinch ya relatat succehí
en lo any cinch-cents vuytanta-y-sis de la nativitat de nostre
Señor y de dos mil vuyt-cents y tres aprés de la poblasió de //
España, succehí en lo regne son fill Recaredo, lo qual era
ya casat ab la reyna Badda, sens scríurer los historiadors de
quina nació y filla era, si no és Garivay que diu era filla del
rey Artur de Inglaterra.
De aquest rey Reccaredo scriu lo abat de Vallclara que, ab los
bons consells y govern dels sants jermans Leandro y Fulgènsio,
sos oncles, y ab la diligèntia y cuydado que posaren en reduhirlo a la fe cathòlica, lo tingueren convertit dins los deu mesos

8 señor] afegeix al marge any 586 de la nativitat de nostre senyor A; tres] afegeix ratllat
? A; [192v] [166v] 9 lo regne] españa 11 garivay] garmay A B
11 garivay] garmay A B: Corregim tenint davant cap. LXXVI,116, LXXXVIII,74, i
LXXXXVI,130; l’error és a causa d’una confusió gràfica de «m» per «iv».
6-9 Mor2. ll. XI, cap. LXXI 9-10 Mor2. ll. XII, cap. I
XIII] 13-30 Mor2. ll. XII, cap. I [13 Bic. 288-293]

[11 Garibay ll. VIII, cap.
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primers de son regnat. Y que aprés, ell matex tractà la reductió
dels bisbes y dels sacerdots, y de tots los demés vasalls seus;
y que u tractà ab tant bon modo, blandura y dolças paraulas
que dins breus dies tots se convertiren ab molta pau, guanyant
en assò major y més gloriós triünpho que tots los que en la
guerra alcançà.
Pochs anys aprés, essent-se morta dita reyna Badda y tenint
dit rey Reccaredo moltas guerras ab los reys de França, féu
pau ab ells casant-se ab una jermana del rey Childebert de
França nomenada Clodosinda, filla del rey Sigibert y jermana
de la princesa Jucunda, que fonc muller del sant màrtyr
Ermenegildo. Al qual ans de donar-le-y dit Childebert, volgué
fes primer solempne jurament que no era stat part en la mort
de son jermà ni de sa muller Jucunda.
També scriuen de dit rey Reccaredo que, havent descubertas
moltas conjurations que contra d’ell en diversos temps y per
diversas personas se havían fetas, y particularment una que
sa madastra la reyna Gossiunda li havia ordita sols per veure’l
tant cathòlich, las castigà totas ab molta rigurositat.
Y que aprés que hagué sosegat son regne, axí en lo tocant a
las ditas conjurations com a las guerras ab los francessos, y
últimament ab los romans que encara tenían certa part en
España, y per a donar assento del tot en lo que tocava a la
religió christiana, convocà un concili general en Toledo de tots
los metropolitans bisbes de España y de la Gàl·lia gòttica. //
Y juntats que·ls hagué, lo matex rey los féu una proposició
molt santa y cathòlica, la qual aprés de haver-le-y agrahit molt
tots los congregats en dit concili, féu lo matex rey y la reyna,
sa muller, en públich una confessió general de la fe; y la matexa
confessaren molts dels bisbes que éran stats arrians, fent-se
aprés molts decrets inportants per a la religió christiana, los
quals confirmà tantbé lo rey. Y en dita confirmatió estan continuats los noms dels bisbes que foren en dit concili; los de
Cathaluña que s’i firmaren foren: Hugo bisbe de Barcelona;

26 clodosinda] clodosina 37 las ditas] dites; los] afegeix ratllat ?
[193r] [167r] 43 la] lo 47 per a] per
31-35 Mor2. ll. XII, cap. II

38 romans] interl.

41

36-53 Mor2. ll. XII, cap. III

27, 30 i 34 Jucunda; Gossiunda: Per als noms de la princesa i la reina, veg. cap. LXXXXIII
(p. 676).
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Políbio de Lleyda; Aquilino de Vich; Juliano de Tortosa; Alíthio de Girona; Benevat de Elna; Galano, ardiacha de la iglésia
de Ampúrias, tenint las veus de monseñor lo bisbe Fructuós.
Aprés de dit concili general, per lo que tots los bisbes staven
posats en fer tot lo que per al aucment y conservació de la
fe cathòlica convingués, se celebraren altres particulars concilis
en moltas parts de España y de la Gàl·lia gòttica. Y particularment en l’any sinch-cents noranta-y-dos de la nativitat de nostre
Señor y de dos mil vuyt-cents y nou aprés de la poblasió de
España, se’n celebrà hu en la ciutat de Çaragoça, en lo qual
presidí Artèmio, metropolità de Tarragona, ab tretze bisbes,
dels quals n’i hagué sinch de Cathaluña, nomenats: Julià de
Tortosa; Simplici de Urgell; Joan de Girona; Galano de Ampúrias; y Aquilino de Vich. //
Aprés, en l’any sinch-cents noranta-y-set, se’n celebrà altre en
la ciutat de Toledo de setse bisbes, entre los quals hi stà firmat
Joan, bisbe de Girona.
En l’any sinch-cents noranta-y-nou, lo primer dia de noembre,
y en lo catorsè any del regne de dit Reccaredo, se’n celebrà
altre en la iglésia de Sancta Creu de Barcelona, nomenant a
dit concili provincial de la Tarragonesa, ab las firmas següents:
Asiàtico, metropolità de Tarragona; Hugo de Barcelona;
Simplisi de Urgell; Aquilino de Vich; Julià de Tortosa; Galano
de Ampúrias; Fruisolo de […]; Joan, presbítero de Gerona;
Amèlio de Lleyda.

51 aquilino B] achilmo A 56 convingues] afegeix tambe 59 señor] afegeix al marge
any 592 de la nativitat de nostre senyor A; vuytcents] corregint vuytanta A; nou] afegeix
ratllat ? A 61 artemio] temio 64 [193v] [167v] 68 nou] afegeix al marge any 599
de la nativitat de nostre senyor A 74 (…)] espai en blanc expuntuat A B
51 aquilino B] achilmo A: Preferim la grafia que apareix més endavant (64, 73) i
també a B.
74 (…)] espai en blanc expuntuat A B: L’espai que deixa en blanc Viladamor és, un
cop més, conseqüència d’haver volgut documentar amb més profusió les dades que ofereix
al lector i no haver-ho fet. Morales (1577: f. 105) manifesta que coneix un error que
apareix a la seva crònica, però que no resol; diu, en una nota al marge: «Assí estan
dos obispos de Tortosa, creo que fue error de pluma» (Morales 1577: f. 105). Els dos
bisbes de Tortosa, segons Morales, són Julià i Froïscle, i Viladamor opta per eliminar
el nom de la diòcesi que segueix al segon, quan, realment, qui sobra de la llista és Julià,
que fou substituït, per elecció de Leovigild el 580, per l’esmentat Froïscle.
54-75 Mor2. ll. XII, cap. VII
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Tots aquestos concilis se verifícan ab un original molt antich
que yo he vist en la libreria del monastir d’El Scurial, lo qual
pens és lo que Ambrosi de Morales diu stava en lo monastir
de Sant Millán de la Cogolla.
En temps de dit rey Reccaredo se comença entre los gots haverhi menció de duchs y de comtes, nomenant duchs en aquell
temps als capitans generals que staven en las províncias y comtes als qui tenían càrrechs en la casa real o en altras parts,
com se veurà per avant en la present chrònica. Ço és, nomenant comte de la cavallerisa al cavallerís major, comte del
patrimoni al comtador major, comte dels cambrers al cambrer
major, comte dels notaris al secretari principal, lo qual mateix
nom usaven en altres càrrechs semblants.
També dit rey Reccaredo, encara que continuà la guerra ab
los romans // que·s trobaven en España y possehían alguna part
d’ella, enperò no compta sant Isidoro en particular las victòrias
que hagué d’ells, ni las ciutats que·ls prengué, sinó que diu
en general que de tal manera los maltractà y vencé sempre
que no parexia aportàs guerra ab ells sinó que, com en joch
de esgrima o de luytar, feya d’ells lo que volia a son modo y
contento. Lo matex diu li succehí ab los vascons, en las quals
conquistas és cert pasaren grans fets y cosas que éran dignas
de ser sabudas, però, com las scriu sant Isidoro ab tanta
brevetat, no y ha poder-ne comptar algunas.
De aquest gloriós rey Reccaredo scriu Ambrosi de Morales descendexen dretament los reys de Castella fins al cathòlich rey
nostre señor don Phelip, segon de aquest nom; y que encara
que lo linatge real de Castella tinga molta glòria en procehir
de la ínclita sanch gòttica, molt major la pot y deu tenir per
ser sa legítima y verdadera descendèntia de un príncep tant
señallat y tant excel·lent entre tots los demés gots, jermà de
un màrtyr, nabot de quatre sants molt principals, restaurador

80 gots] afegeix a 81 nomenant B] nomenats A; duchs] duch; aquell] aquells
vallerisa] cavalleria 90 [194r] [168r] 96 en] ab
78-88 Mor2. ll. XII, cap. XXXI (78 Mor2. f. 105)
98 Isid. Hist. 54 100 Mor2. f. 105-106]

89-127 Mor2. ll. XII, cap. VIII

76-79 Per al manuscrit en qüestió veg. infra, cap. LXXXXVIII, 27-29.

85 ca-

[91,
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de la fe cathòlica en España, vencedor de França y domador de
romans, valerós per sa persona, amat per sa bondat y temut
per sa grandeza, donant las provas de assò dit Ambrosio de
Morales en dita sa chrònica, en lo llibre dotsè en lo capítol
vuytè.
També scriu sant Isidoro de dit rey Reccaredo que en sa última
malaltia, estant ya per a morir, féu una confessió públicha en
presèntia de molts que allí·s trobaren, girant-se a Déu y
confessant ab humilitat ser stat peccador y demanant-li perdó
de sas culpas.
Tingué dit rey lo regne quinse anys, segons sant Isidoro scriu,
al qual tots los demés historiadors seguexen, de manera que
morí en lo any sis-cents y hu y de dos mil vuyt-cents y devuyt
aprés de la població de España.
Dexà dit rey Reccaredo tres fills nomenats Liuna, Suýntila y
Geila, sens que·s puga entèndrer qual de las dos reynas foren
sas maras, més de que la edat del mayor, nomenat Liuna,
amostra clarament ésser stat fill de la reyna Badda o bastart, segons alguns // diuhen, y que los altres foren fills de
Clodosinda.
Aquest rey Reccaredo fonc lo primer qui s’intitulà Flàvio, lo
qual títol molts reys dels gots lo prengueren aprés; també scriu
Garivay que edificà molts monastirs en España y que donà a
l’altar de Sant Feliu de Gerona una corona de or que ell
aportava.

114 una] ratllat 120 sis] sinch; hu] afegeix al marge any 601 de la nativitat de nostre
senyor A; devuyt] corregint ? A 126 [194v] [168v] 128 lo primer] primer 130 y
que] y apres
(110 Mor2 f. 105-106)

[113, 118 Isid. Hist. 56

130 Garibay ll. VIII, cap. XIII]

122, 124 Liuna: Per a la grafia del nom del rei visigot Liuva II veg. infra, cap. LXXXXVII,
3 i s.
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CAPÍTOL LXXXXVII
COM PER MORT DE RECAREDO, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ EN LO
REGNE LO REY LIUNA, AL QUAL MATÀ UN TIRÀ NOMENAT VINTERICO
Y TINGUÉ LO REGNE TIRÀNNICAMENT SET ANYS.
Lo rey Liuna regnà tantost aprés de la mort de son pare
Recaredo, restant jove de edat de denou o vint anys, com se

2 rey — gots] omet
5-19 Mor. ll. XII, cap. IX
3 i s. Liuna: El nom del rei apareix sempre així als dos manuscrits que transmeten
la Història general de Catalunya de Viladamor; ha de dir Liuva, que és el que pertoca
i el que, d’altra banda, trobem també quan es parla del seu antecessor, Liuva I. Morales,
la font del barceloní aquí, diu clarament Liuva (1577: f. 106 i s.), mentre que Pujades
(copista de B), influït per Viladamor, a la seva història repeteix els mots de qui és,
en aquest fragment, una de les fonts de la Corònica universal del principat de Catalunya
(1609: f. 315v i s.). L’error potser prové de les argumentacions de Morales: «El rey Liuva
reynó luego después de la muerte de su padre Reccaredo […], y su nombre es el que
yo aquí uso, como luego se verá, y no Luiba, como comunmente se lee y pronuncia»,
i afegeix que es conserva una medalla on en un costat hi diu «D.N.LIVVA.REX» i, en
l’altre, «PIVS.ISPALI», raó per la qual sosté que aquest és el veritable nom del monarca;
Viladamor recull aquests mots de Morales però equivocant-los (son verdader nom és aquest
[Liuna] y no Liuba, 7-8), probablement perquè s’erra a l’hora de copiar el segon dels
noms (Liuba per Luiba) i, en no trobar-hi diferència (Liuva i Liuba), modifica també
el primer. Tot amb tot, no s’entén com Viladamor, que tenia davant Morales, va llegir
malament el nom, i menys encara si tenim en compte que alguns historiadors que usa
en altres llocs com a font defensen singularment una de les dues opcions (Carbonell
1997: p. 207-208 fa servir Liuva; Beuter 1998: p. 157 i Illescas 1577: p. 156v usen Luiba).
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col·ligeix de sant Isidoro, y son verdader nom és aquest y no
Liuba, com comunament lo nomènan. No·s scriu de quina
manera entrà en lo regne, si fonc per electió dels gots o si fonc
perquè son pare lo hagués fet partícip en lo regne, com ya era
començat a usar. Tantpoch no apar fos fill llegítim del rey
Recaredo, per lo que expresament diu sant Isidoro que sa mara
no era de noble linatge, més de que·s té per cert que, per ser
ya en edat per a poder regnar quant son pare morí, lo volgué
dexar en lo regne, dexant lo fill legítim que aprés regnà, com
se veurà clarament.
Del qual rey Liuna se tenían grans speranças de sa bondat, mas
totas se atallaren ab la mort que li donà molt cruel Vinterico,
que s’alçà tirànnicament contra d’ell. Lo qual ya en temps de
son pare lo rey Reccaredo, en Mèrida, era stat en una conjuratió
que molts de aquella ciutat havían feta per matar al rey
Reccaredo, son pare, y a altres, sols perquè éran vertaders
christians; y a bé que foren castigats tots los conjurats, // fonc
perdonat dit Vinterico. Y matà’l lo segon any de son regnat,
conforme ho scriu sant Isidoro, encara que Vulsa no li·n dóna
més que hu; y seguint a dit sant Isidoro morí en lo any siscents y tres.
Dit tirà Victerico se restà en lo regne y, encara que era bon
capità y molt experimentat en la guerra, fonc sempre desdichat
en totas las enpresas que enprengué contra los romans que
estaven en España, vençent-los solament en una d’ellas.
Casà una filla nomenada Hermenberga ab lo rey Theodorich
de Borgoña y certa part de França, lo qual la rebé molt alegrament y després le y tornà a enviar sens haver-se juntat ab
ella; Pàulo Emilio ho atribuex a la maldat de las amigas de
dit rey, que·l tenían hetxisat de manera que no s’i pogués jun-

9 fonc (…) fonc] fonc (…) fos 10 particip] participant 18 totas] tantost 23 [195r]
[169r] 27 tres] afegeix al marge any 603 de la nativitat de nostre senyor A 28 tira]
omet; victerico] vinterico
[12 Isid. Hist. 57] 19-24 Mor. ll. XII, cap. II 24-27 Mor. ll. XII, cap. IX [25, 26 Isid.
Hist. 57 25 Vulsa p. 173] 28-66 Mor. ll. XII, cap. X [35 Emilio cf. Mor2. f. 106v]
29 desdichat: Mot pres del castellà (veg. DCVB IV 214); cf. Morales 1577: f. 106v.
36 hetxisat: És castellanisme per «encantat» o «embruixat»; cf. Morales 1577: f. 107.
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tar; Roberto Gavinio scriu que la reyna Brunichilda, sa àvia,
de enveja que son nét amostrava molta amor a sa muller,
tingué mañas de que la tornàs a enviar a sos pares. Tots dos
auctors prosegeuexen la venjança que dit rey Vinterico volgué fer per la injúria de sa filla, enviant a demanar ajuda
als altres reys de França y als de longobarts en Itàlia. Lo
que entenent-ho dit rey Theodorich, procurà de concertarse ab lo rey Dagoberto de França, son jermà, hu dels de la
lliga contra d’ell, per lo que los altres no pasaren avant en
ella.
Governà dit rey Victerico lo regne ab la mateixa tirannia que
l’havia pres, fent sempre cosas cruels y de molta maldat; y lo
bisbe de Tuy señala en particular que tentà de introduhir altra
volta la secta arriana en España. Per las quals maldats y per
la crueltat que havía usat ab lo innocent rey Liuna, lo mataren certs conjurats, stant dinant, rosagant son cos y soterrant-lo molt abjectadament, sens scríurer dits historiadors qui
éran los qui·l mataren y en quin lloch. Regnà set anys, encara
que sant Isidoro y Vulsa scriuen foren dos mesos manco, que
fonc en lo any sis-cents y deu de la nativitat de // nostre Senyor y de dos mil vuyt-cents vint-y-set aprés de la poblasió
de España.
De aquest rey se troben algunas monedas de or, las quals de
la una part tenen sa chara ab una lletra, que diu VINTERICUS
REX, y de la altra part ab la matexa chara diu TARRAGO PIUS,
que volen dir «religiós en Tarragona». Y essent tant mal home

39 pares tots] corregint parents A] pares y tots B 45 lliga B] iglga A 47 lo] ratllat
48 havia B] havian A; fent sempre] sempre fent 49 tenta] corregint tenia A 51 la
crueltat] las crueltats; rey] omet 54 eran B] eras A 56 sis cents] sinch cents A B]
afegeix al marge any 610 de la nativitat de nostre senyor A; [195v] [169v]; cents] afegeix
y; set] afegeix ratllat ? A 62 y] omet
[37 Gaguin f. XXIv

49 Tud. p. 51

55 Isid. Hist. 58; Vulsa p. 177]

52 rosagant: «arrossegant.»
54-55 Regnà — manco: El fragment ha estat mal aprofitat per Viladamor, que segueix
Morales (1577: f. 107); sobre el rei Liuva II diu el castellà que «reynó siete años según
san Isidoro, y Vulsa dize fueron menos dos meses».
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com stà dit, no·s pot entèndrer per què se li posà aquesta lletra,
però pot-se conjecturar que, no havent pogut exir ab tornar
la heretgia, se fingís molt cathòlich, y que·n donà alguna mostra
de assò en aquella ciutat.

63 posa — lletra] posaren aquestes lletres

65 fingis] fingi
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CAPÍTOL LXXXXVIII
LOS CONCILIS Y ALTRAS COSAS QUE SUCCEHIREN EN ESPAÑA DE
TEMPS DEL REY GUNDEMAR, SUCCESSOR DEL TIRÀ VINTERICHO.

10

Per mort del tirà Vintericho succehí en lo regne lo rey
Gundemar, sens dir sant Isidoro com entrà en lo regne, encara
que hi ha opinions fonc ab ajuda de francesos, per lo que és
cert pagava tribut a Theodorich, rey de França, y creu-se era
per haver-li ajudat per alcançar dit regne. Lo del tribut consta
clarament per unas lletras del comte Bulgarano, que residia
per lo dit rey Gundemar en lo govern de la gòttica Narbonesa,
las quals lletras se troben vuy, scritas en un pergamí de lletra
gòttica, en un llibre de mà molt vell que stà en la iglésia de Ovie-

6 fonc] que

11-12 lletra gottica] lletras gotticas

4-22 Mor. ll. XII, cap. XI

[5 Isid. Hist. 59]

11-17 las quals — Alcalá d’Enares: Morales (1577: f. 107v) dóna més detalls sobre els
dos volums: «Estas cartas saqué yo del libro muy antiguo escrito en pargamino de letra
gótica de la iglesia de Oviedo […], y ha más de quatrocientos años que se escrivió,
pues lo mandó escrevir para el rey don Alonso el sexto que ganó a Toledo el obispo
Pelagio de Oviedo, con aver alguna cosa allí escrita de su misma mano. Ay también
hartas otras cosas del tiempo de los godos, y entre ellas algunas cartas deste conde
Bulgarano; y estas cartas y lo demás que pertenece al tiempo de los godos también
están […] aquí en Alcalá de Henares, en otro libro grande aún más antiguo, a lo que
yo creo, que no el de Oviedo, en la librería del insigne Collegio de san Ilefonso.»
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do; y las matexas lletras y altres cosas tocants als reys gots stan
scritas en altre llibre, encara més vell, en la libreria del col·legi
mayor de Alcalá d’Enares. També per algunas de las ditas lletras
se trobaren com hi havia parentesch entre aquestos dos reys,
Gundemar y Theodorich, sens declarar-ho en particular. //
De aquest rey Gundemar compta sant Isidoro tingué duas
victòrias grans, la una contra los vascons, en què·ls destruhí
la terra, y l’altra contra los romans, sens specificar-las més.
En lo primer any de son regne, als vint-y-tres de agost, se çelebrà
concili general en Toledo, com apar en un llibre antich que
està en lo sagrari de Toledo, en lo qual se tracta sobre la distinctió de las dos jurisdictions, ecclesiàstica y seccular. Lo qual
concili està tot íntegrament scrit en dos còdichs antichs que
vuy estan en la libreria del real monastir de Sant Lorens d’El
Scurial, los quals he vist yo, y tot lo que en dit concili ordenaren ho confirma dit rey, sotascrivint-s’i de mà sua pròpria, y
lo matex feren tres archabisbes y vint-y-tres bisbes; y entre
d’altres Eusebi, archabisbe de Tarragona; Joan, bisbe de Gerona; Emilià, barcinonensis.
També en son temps se celebrà altre concili provincial en la
ciutat de Barcelona, que·s troba en los matexos dos còdichs
antichs, en lo qual se juntaren lo metropolità y cinch bisbes
de Cathaluña nomenats: Sèrgio, metropolità; Nebrídio de Barcelona; Casònsio de Ampúrias; Andreu de Lleyda; Staphilo de
Gerona; y Aselo de Tortosa.

13 tocants] tocant
14 altre llibre (...) vell] altres llibres (...) vells
troba 19 [196r] [170r] 21 la una] omet 28 monastir] omet
[20 Isid. Hist. 59]

18 trobaren]

23-39 Mor. ll. XII, cap. XII

24 concili general de Toledo: No es tracta d’un concili sinó de l’entronització del rei
Gundemar (any 610).
24-25 llibre — Toledo: Al mateix volum Viladamor (seguint Morales) s’hi referirà en altres
ocasions; per a l’esmentat manuscrit veg. p. 143-144.
27-29 dos còdichs— yo: D’aquests dos manuscrits, que Viladamor afirma haver vist (i
a un dels quals ja s’ha referit abans: cap. LXXXXVI, 76-79), en dóna més detalls Ambrosio
de Morales (1577: f. 108), tal i com ja hem explicat a les p. 142-143.
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Morí lo rey Gundemar de malaltia en Toledo, en lo any siscents y dotse de la nativitat de nostre Señor y de dos mil
vuyt-cents vint-y-nou aprés de la població de España, havent
tingut lo regne dos anys, y Vulsa, afirmant més lo compte, diu
fonc un any, deu mesos y tretse dies.

41 señor] afegeix al marge any 612 de la nativitat de nostre senyor A
40-44 Mor. ll. XII, cap. XI

44 tretse] tres

[43 Vulsa p. 173]

43 afirmant: Tot i que la lectura no deixa de ser correcta, potser és més adient el verb
que emprava Morales (1577: f. 108), «afinar».
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CAPÍTOL LXXXXVIIII //
LO QUE SUCCEHÍ EN ESPAÑA DE TEMPS DE SISEBUT, REY DELS GOTS,
SUCCESSOR DEL REY GUNDEMAR.

10

Per electió dels gots, mort lo dit rey Gundemar entrà en lo
regne Sisebut, que fonc rey molt bon christià y de gran ànimo
en la guerra, justicier y piadós, y de molt llustre y magnificèntia
en sustentar la magestat real. Tantost com entrà en lo regne,
segons sant Isidoro compta, forçà sots pena de mort als jueus
de España que·s convertissen, del qual manament lo culpa dit
sant dient que lo zel fonc bo però que lo medi no u fonc, puix
los havia de convèncer ab la veritat de la fe christiana y no
forçar-los ab por.
Tingué guerra ab los romans, que staven en España, essent
capità generall d’ella flàvio Suíntila, fill del bon rey Reccaredo,
ab los quals, a petició d’ells matexos, féu pau.
Lo bisbe de Tuy y altres afirmen que en temps de aquest rey
lo maleÿt Mahoma vingué en España y, no podent trobar entrada
per a la sua mala secta sinó resistèntia y perill, fugint se’n pasà

1 [196v] [170v]

11 havia] havian

4-15 Mor. ll. XII, cap. XIII
cap. XIIII

[8 Isid. Hist. 60

16 Tud. p. 51]

16-50 Mor. ll. XII,
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en Àfrica —y per no haver historiador de auctoritat que diga tal,
y també perquè las occupations de Àràbia y de las demés parts
de Orient per ahont leshores ell descurria no li dàvan lloch,
no se·ls ha de dar crèdit. Lo cert, y lo que alguns auctors graves
afirmen, és que en temps de aquest rey Sisebut, que era en
lo any sinch-cents y deset, que fonc lo sisèn any del regne de
dit rey, començà Mahoma a ser señor y predicar sa maleÿta
secta, derramant-la ab paraulas y fundant-la més de veras ab
armas.
També scriu sant Isidoro (en la recopilació breu que fa a la
fi de la sua història gòttica), que dit rey fonc lo primer qui
posà als gots en lo exercici de la navegació y en armar flotas,
y en apercebir-se per mar per a defensar-se de sos enemichs y
ofendre’ls, perquè fins en aquest temps // no sabían fer la guerra
sinó per terra.
Morí dit rey Sisebut en l’any sis-cents vint-y-hu de la nativitat
de nostre Señor y de dos mil vuyt-cents trenta-y-vuyt aprés de
la poblasió de España, havent regnat vuyt anys y sis mesos,
segons diu sant Isidoro, y Vulsa hi ajusta setse dies més. Sobre
la causa de la sua mort posa dit sant Isidoro diversas opinions,
dient morí de malaltia; altres, que en una bevenda que li
donaren per medicina, essent en demasiada cantitat, lo mataren;
altres, que no fonc medicina lo que se li donà sinó metzinas.
No scriuhen ahont morí, sinó que dexà per successor en lo regne

21 leshores ell] ell leshores 22 dar] donar; alguns] omet 32 [197r] [171r] 35 señor]
afegeix al marge any 621 de la nativitat de nostre senyor A; vuyt] afegeix ratllat ? A 39
dient B] afegeix visque A] afegeix ratllat i expuntuat visque B 40 lo mataren] omet
39 dient B] afegeix visque A] afegeix ratllat i expuntuat visque B: És possible que Pujades,
que copia B en aquest passatge, sigui el responsable d’haver omès, ratllant-lo, el mot
«visqué», i, per tant, sigui també el responsable de la lliçó que preferim ara (que, d’altra
banda, és l’única que té sentit).
[28 Isid. Hist. 70 37 Isid. Hist. 60; Vulsa p. 173 38 Isid. Hist. 61]
[45 Vulsa p. 173; Tud. p. 51]
19 y —tal: Viladamor, seguint Morales, afirma que no hi ha cap historiador d’autoritat
que afirmi que Mahoma vingué a España; tot amb tot desautoritza, sense que sembli adonarse’n, una de les seves fonts, Beuter (1998: p. 157), que diu: «En temps de aquest fon Mahoma,
y venint en España féu diligències sant Ysidoro per pendre’l; y essent Mahoma avisat
per los conversos que llavons y havia, fogí.»
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a un fill seu petit, nomenat Reccaredo segon, del qual no
scriuhen res los historiadors per no haver regnat més de tres
mesos, com Vulsa ho afirma. Don Lucas de Tuy diu que ya
en vida de son pare, dos anys ans que morís, era participant
del regne y com a compañó en ell, y que per vèurer-lo rey en
sa vellesa tant miñó ho havia fet, per assegurar en ell la successió. Y per haver regnat tant poch no·l posen en lo cathàlogo
dels reys, encara que alguns le y posen.
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CAPÍTOL C
COM PER MORT DEL REY SISEBUT Y DE SON FILL, RECCAREDO SEGON,
SUCCEHÍ EN LO REGNE FLÀVIO SUÍNTILA; AL QUAL, PER MALDATS
SUAS Y DE SA MULLER, TRAGUÉ DEL REGNE LO CAPITÀ SISENANDO
AB AJUDA DE BORGOÑONS.

10

20

Per mort del rey minyó Reccaredo segon fonc elegit per los
gots flàvio Suíntila, son cuñat, que era casat ab una jermana
sua nomenada Theodora, lo qual era fill del rey Reccaredo
primer —com ho afírman lo archabisbe don Rodrigo y lo de
Tuy, y és de meravellar com sant Isidoro no u diu—, venintli per // herèntia de son pare lo sobrenom de Flàvio. Y per lo
que en vida de son sogre lo rey Sisebut, com a capità general
seu, havia conquistat moltas terras de las quals encara
possehían los romans en España, tantost que tingué son regnat
se posà en acabar de conquistar lo poch que a dits romans
los restava en España. Y axí u conquistà, de manera que·ls
ne acabà de tràurer del tot, sens restar-los en ella cosa alguna.
Tingué dit rey flàvio Suíntila en la reyna Theodora, sa muller,
un fill nomenat Rechimiro, a qui en sa vida, essent miñó, lo
féu participant y compañó en lo regne. Del qual scriu sant

11 [197v] [171v]

13 quals] que

6-29 Mor2. ll. XII, cap. XVI
64]

15 en acabar de] a

[9 Rod. II XVIII,1-2

10 Tud. p. 51; cf. Isid. Hist. 62-
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Isidoro que ya en sa miñonesa donava mostras de molts
excel·lents virtuts y grandeza, ab lo que acaba sa història dels
gots, no passant més avant del quint any de aquest rey, que
era en lo de nostra salut de sis-cents vint-y-sis. Aquesta història
la continuà aprés lo gloriós sant Illefonso, son dexeble, de
alguns reys que·l succehiren, de qui prengueren tots los
chronistas de España lo que han scrit dels reys gots; y lo matex
ha fet Ambrosi de Morales en lo que d’ells ne referex, encara
que també se ha ajudat de altres auctors.
De aquest rey Suíntila se scriu que·s tornà molt vil y apochat,
y que per sas grans maldats arribà a ser avorrit y menypresat
dels seus, ajudant-li an assò los vicis y tirannia de la reyna,
sa muller, y de un jermà seu nomenat Àgila. Y que per ço
Sisenando, home principal entre los gots y digne del regne,
valent-se de la bona occasió de vèurer los gots descontents, anà
y demanà ajuda al rey Dagobert de Borgoña y de certa part
de França, la qual li oferí donant-li per ella dit Sisenando deu
lliures de or, que aparrà a tots ser molt petita summa si ya
las lliures no éran mayors de las que ara se úsan, // principalment per fer-ne tant de compte los historiadors francesos; los
quals diuhen que ab ellas pasà molt avant la sumptuosa obra
del real monastir de Sant Dionís, prop de París, que per aquells
dias ab gran cuydado feya fabricar, de manera que aquella gran
fàbrica ab diners de España se hagué de acabar. Dit rey
Dagobert envià ab Sisenando la flor de sos borgoñons, y quant
foren arribats a Çaragoça comencaren los gots a desamparar
al rey Suíntila y pasar-se a Sisenando. Y encara que ho compta
de aquesta manera Sigibert gemblasense, auctor antich y grave,
referint-se a ell la Chrònica general del rey don Alonso lo Savi
(del qual també ho prengué Pàulo Emilio), totavia se poguera
tenir per no cert si lo concili de Toledo, que·s féu en lo any
sis-cents trenta-y-quatre, en temps de dit rey Sisenando, no u

24 sis] corregint tres A 25 illefonso] illefons
[198r] [172r] 40 historiadors] choronistas
semblasense 51 en] omet
[21 Isid. Hist. 65]
cf. Mor2. f. 117

26 quel] quels 28 referex] referexen 39
47 pasarse B] posarse A 48 gemblasense]

(28 cf. Mor2. f. 116) 30-68 Mor2. ll. XII, cap. XVII [48 Sig.
49 Alfonso-Ocampo f. CLXXXIv 50 Emilio cf. Mor2. f. 117]
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certificàs ser axí veritat, entenent-se d’ell clarament que lo rey
Suíntila dexà apochadament lo regne de sa voluntat, tement
le y havían de llevar los seus per sos excesos y tirannias, y per
los de la reyna sa muller y de sos fills. A tots los quals en dit
concili condemnaren com a malvats, ab perdiment de tots sos
béns y dignitat. En lo qual concili també proseguexen moltas
altras cosas en mayor ignomína de ells, de ahont se entén com
Sisenando no era fill del rey Suíntila, com lo archabisbe de
Tuy afirma, per parlar-se’n tant lletjament en lo concili (y no
cap en rahó se haja de crèurer que dit Sisenando, si li fóra
fill, consentiria tractassen tant mal son pare, mare y oncle, per
molt malvats que foçen estats, y és cert que lo concili també
hi posara moderació).
Tot lo regne de Suíntila durà deu anys, y s’acabà en lo any de
sis-cents trenta-y-hu de la nativitat de nostre Señor y de dos
mil vuy-cents quaranta-vuyt aprés de la poblasió de España.
Y en temps de aquest regnat morí Joan, abat de Vallclara, de
qui se ha tret molta cosa, essent bisbe de Gerona quan morí.

56 y de sos] y sos 57 ab] a 60 no] interl. 64 lo — tambe] tambe dit conscili
65 posara] posaria 67 señor] afegeix al marge any 631 de la nativitat de nostre senyor
A 68 quaranta] afegeix y
[61 Tud. p. 52]

68-69 Mor2. ll. XII, cap. XVIII
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LO CONCILI NACIONAL QUE·S CELEBRÀ EN TOLEDO DE TEMPS DE
SISENANDO, REY DELS GOTS, SUCCESSOR DEL REY FLÀVIO SUÍNTILA,
AHONT SE DECLARA LO ORDE SE TENIA EN LO CELEBRAR DELS CONCILIS
Y TAMBÉ LA FUNDACIÓ DEL REGNE DELS GOTS Y DE SON PODER; AB
RELACIÓ PARTICULAR QUANT COMENÇAREN LOS REYS GOTS A FER LEYS.

10

Havent entrat en lo regne lo rey Sisenando ab la manera que
tinch referint, ninguna cosa scriuen los historiadors sinó lo
solempne concili nacional que·s celebrà en Toledo, lo qual se
congregà en la iglésia de Santa Locàdia a sinch de dezembre
de l’any sis-cents trenta-y-quatre, ahont stan juntats sis archabisbes metroplitans y xexanta bisbes de España y de la Gàl·lia
gòttica, nomenats los de Cathaluña: Audace, metropolità de

1 [198v] [172v] 3 rey — Svintila] omet 5 de] omet 9 solempne] celebre 11 cents]
cent y; y] omet 12 xexanta] sexanta (interl. dos); de la] omet
12 xexanta] sexanta (interl. dos): Desconeixem quina és la lliçó d’autor. Morales diu
«setanta» (1577: f. 120), i després elabora una llista dels seixanta-vuit bisbes que hi
participaren (seixanta-dos dels quals hi foren presents; Morales 1577, f. 122v-123). Potser
Viladamor deia setanta, seguint la primera afirmació de Morales, o potser va fer el recompte
i va escriure seixanta-dos o, encara, potser va arrodonir la xifra. A B és Pujades el responsable
d’haver interlineat «dos».
7-42 Mor2. ll. XII, cap. XIX
13-16 nomenats — Barcelona: A la llista, que extreu de Morales (1577: f. 122v), Viladamor
oblida l’aleshores bisbe d’Empúries, Sisuld.
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Tarragona; Steva, bisbe de Vich; Acutulo de Elna; Nomito de Gerona; Ramúrio de Urgell; Joan de Tortosa; Fructuós de Lleyda;
y Joan, capellà, vicari de Sever, bisbe de Barcelona.
Entrà en lo concili aquest rey Sisenando acompañat dels señors
de sa cort y casa y, agenollat en terra ab llàgrimas y suspirs,
los demanà pregassen a nostre Señor per ell. Aprés los amonestà
que, tenint atenció al fi per què se éran juntats, // provehisen
en las cosas de la Iglésia y en sa bona governació tot lo que
més convingués. Los quals, la primera cosa que provehiren fonc
de la manera que, leshores y per lo sdevenidor, havían de tenir
en lo celebrar los concilis en España: provehint a la quietut
y secret d’ells, y repartint los assentos, y donant lo orde de
com se havían de proposar los negocis; ordenant que los bisbes
se seguesen conforme a la antiquitat de sas consegrations, y
que los sacerdots se assentassen davant d’ells y los diachas
stiguessen de peus; manaren també que y entrasen los señors
llechs principals que per electió dels del concili s’i haurían de
trobar; declararen també que y entrassen los secretaris, sens
declarar quin assento havían de tenir; manant que tantost de
matí se tancassen las portas de la isglésia ahont lo concili se
celebraria, trahent fora tota la gent que no y havían de estar,
dexant solament uberta una porta per ahont entrassen los
prelats y los demés, la qual se guardàs ab porters; ordenaren
també que lo metropolità proposàs lo que en universal se havia
de tractar y que lo ardiacha donàs relació dels negocis que los
particulars hi aportaven, donant-li també altres ministeris en
què havia de entrevenir. En dit concili se ordenà que lo misal
y breviari fos tot hu en España, y·s provehiren molts altres
cànons que, per prolixitat, se déxan assí de continuar. En la
qual celebració de concilis se ha de notar, per intel·ligèntia
d’ells, que quant se diu «concili nacional» era concili en lo qual
se congregaven tots los archabisbes y bisbes de totas las
províncias de España y de la Gàl·lia gòttica que possehían los

16 bisbe] omet 18 en] per 19 demana] afegeix que 20 [199r] [173r] 23 lo
sdevenidor] los sdevenidors 25 de] omet 26 proposar] afegeix ratllat i expuntuat
assentar 30 electio] corregint relasió 41 provehiren] provehi en 45 tots] omet
46 que] afegeix ratllat que possehian los
41-42 y·s — continuar: El cronista castellà Ambrosio de Morales fa una exposició més
detallada dels fets a la seva història; veg. Morales 1577: f. 119v-120v.
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reys gots, y que quant se diu «concili provincial» era tant solament
de aquella província ahont dit concili se celebrava.
A la fi de dit concili feren un cànon de com se havia de fer
la electió dels reys gots, y la forma del juntament y lo demés
que era necessari per a la fermesa del poder real y per a la
perpetuïtat dels pobles en son sosego. Tracta’s, en lo principi
de dit cànon, com // ha de ser elegit lo rey dels gots per los
grans y prelats del regne, y lo jurament de fidelitat que sos
vasalls li han de fer, y com ho han de guardar, posant excomunicatió y gravíssimas penas a qui u trencaria, excomunicant
també als reys sdevenidors que, sens respecte de las leys, ab
supèrbia y tirania y ab maldats y cobdícias desordenadas,
usàvan cruelment de son poder en lo govern de sos vasalls; y,
a la derreria de tot, fulmínan las ditas excomunications contra
lo rey Suíntila, y sa muller y fills y jermà. Aquest concili està
tot censer y complidament scrit en los dits dos libres antichs
de Toledo, ab totas las subscriptions dels metropolitans y
bisbes. La qual manera de elegir los reys dels gots tostemps
se guardà, si no era per tirannia o perquè los reys previnguesen
la electió ab fer participants dels regnes a sos fills o a altres
parents o amichs.
De dit rey Sisenando scriuhen se occupà molt en concertar las
leys, y axí·s té per cert que ell recoplià lo llibre que en llatí
se diu Fori Iudicum y en castellà lo nomènan Fuero Iuzgo,
atribuynt a dit rey que per orde seu y en sa presèntia fonc
compost en lo sobredit concili. Lo qual libre, per ser de molta
antiquitat y stima en España, declararé assí lo que se’n sap
ab veritat, conforme ho scriu Ambrosi de Morales en lo capítol
vintè del llibre dotsè de sa chrònica, dient que dit llibre y totas
sas lleys és cert que al principi foren scritas y recopiladas en
llatí per a que·s poguessen servir d’ellas totas las províncias
de España, las quals, aprés, cada província las traduhí en sa

51 per a] per; poder] poble A B 53 [199v] [173v] 57-58 ab superbia — cobdicias]
ab superbia tirania y maldat e cobpdicia 61 muller y] muller 65 tirannia]
tiranizar 71 que] omet 75 vinte] vint
51 poder] poble A B: Corregim perquè A i B no fan sentit (l’error és possiblement
per atracció del context: veg., una mica més avall, dels pobles) i tenint davant Morales
(1577: f. 122).
49-67 Mor2. ll. XII, cap. XIX

68-95 Mor2. ll. XII, cap. XX

(74 Mor2. f. 123-124)

62-63 los dits — Toledo: Per als volums esmentats veg. cap. LXXXXVIII, 27-29.
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llengua vulgar. Y que entre los altres que n’ha vist és hu molt
antich en la santa iglésia de Toledo, ahont aprés de ser scrita
cada lley en llatí està la matexa traduhida en castellà, lo qual
també l’he vist en dita libreria de Toledo; y està intitulat Liber
Iudicum, que vol dir «Llibre dels Jutges» y està dividit en quatra
maneras de lleys: las primeras són las dels reys gots fins al
rey don Rodrigo, intituladas dels noms dels reys qui las feren;
las segonas són los decrets dels concilis, // declarant cada hu
d’ells en quin concili se feren; las terceras las nomènan antigas,
que apar foren presas de las leys dels romans; y las quartas
tantbé són antigas, sens títol algú. Y las unas y las altras són
sobre cosas de govern, moltas de las quals estan derogadas per
las leys que los reys gots feren aprés. Las leys més antigas que
en dit concili hi ha són de temps del rey Gundemar, y aprés
consecutivament de alguns reys sos successors n’i ha algunas,
encara que pochas, fins al temps dels reys Chindasvindo y
Recsesvindo que n’i ha moltas, per lo que apar foren molt
inclinats a fer leys y provehir al que tocava a la governació.
En tots los títols de las leys se nomènan los reys flàvios, que
era sobretítol de que usaven los reys gots, axí com lo tenen
vuy los reys de España de cathòlichs. De aquestas leys gòtticas
ne fan menció los Usatges que tenim en las nostras Constitutions,
y ha’s de tenir per cosa certa éran las matexas contengudas en
lo damunt dit libre puix se fèyan en los concilis nacionals, en los
quals entrevenían nostres prelats de Cathaluña com los demés.
Del temps que regnà lo rey Sisenando, encara que y ha alguna
diversitat en los auctors, per lo que uns li dónan tres anys y
altres cinch y alguns sis, totavia se té per més certa que no regnà
més de tres anys, y que morí de malaltia en Toledo en l’any de
la nativitat de nostre Señor de sis-cents y trenta-y-sinch y de dos
mil vuyt-cents sinquanta-y-dos aprés de la població de España.

82 tambel] tambe; en] afegeix la 86 las segonas] la segona; [200r] [174r] 87 las
terceras] la tercera 92 del] de dit 93 ha] omet 95 moltas B] molts A 99 leys]
interl. corregint reys 104 lo rey] omet 108 de sis] sis; cents y] cents; sinch] afegeix
al marge any 635 de la nativitat de nostre senyor A 109 dos] afegeix ratllat ? A
104-109 Mor2. ll. XII, cap. XX
79-82 hu — Toledo: Viladamor repeteix la informació de Morales (1577: f. 123-123v)
sobre el volum, per bé que afirma haver-lo vist (veg. p. 143-144).
86 los decrets dels concilis: Entenem, els de Toledo.
100 nostras Constitutions: Per a la relació de Viladamor amb la compilació de les
Constitucions de Catalunya de 1588/89 veg. Miralles 2001a.
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COM PER MORT DEL REY SISENANDO SUCCEHÍ EN LO REGNE LO REY
ÇHÍNTILLA, DE TEMPS DEL QUAL SE TINGUÉ UN CONCILI NACIONAL
EN TOLEDO EN LO QUAL SE PROVEHIREN MOLTAS COSAS TOCANTS
A LA RELIGIÓ CHRISTIANA.

10

Succehí a Sisenando lo rey Çhíntilla, per electió que d’ell feren
los // gots. Lo qual tantost com hagué pres la possesió del regne
féu un concili nacional en Toledo, en lo principi del qual s’i
trobà dit rey demanant pregassen a Déu per ell; ordenà’s per
a sempre unas ledanias de tres dias a catorse de dezembre;
provehí’s tantbé acerca de la defentió y amparo per als fills
del rey per a que, aprés de mort lo rey, no·ls llevassen los béns
ni se’ls fes injúria, que és cert se procurà per la confiscatió
de béns de la muller y fills del rey Suíntila, que tant rigurosament foren tractats en lo concili pasat; també feren un cànon
particular de las personas que no podían tenir lo regne, concluhint que ningú hi podia pretèndrer dret sinó sols los que
per la electió dels gots, y particularment dels cavallers, era no-

2 lo rey] omet 4 tocants] corregint tocant A 7 [200v] [174v] 9 ordenas] ordenaren
10 de tres] per a tres; dias] corregint desembre 16 concluhint] conduhint
6-38 Mor. ll. XII, cap. XXIII
10 de tres — dezembre: O sigui, del dia tres al catorze de l’esmentat mes.
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menat. Firmaren en dit concili vint bisbes dels qui entrevingueren
en lo precedent concili del rey Sisenando, excepto que·l de Barcelona se nomena Hoya.
En lo any sis-cents trenta-sis se celebrà altre concili nacional
de sis archabisbes [y] quaranta-vuyt bisbes; y los de Cathaluña
que y entrevingueren són nomenats Acutulo de Elna; Joan de
Tortosa; Fructuós de Lleyda; Hoya de Barcelona; Dominico
de Vich.
En aquest concili se tractaren cosas tocants a la fe cathòlicha,
y al bon govern de la Iglésia y honestitat de sos ministres, y
a la fi se tornà a manar de nou casi tot lo que en favor dels
fills del rey en lo precedent concili se havia ordenat.
En lo original de la història de sant Illefonso estan gastadas
las lletras ahont compta los anys que regnà; lo bisbe de Tuy
li dóna sis anys, lo archabisbe don Rodrigo quatre y los matexos
quatre li dóna la Chrònica general; Vulsa particularment li
señala tres anys, vuyt mesos // y nou dies, la qual opinió se
té per més çerta, y conforme a ella morí en lo any sis-cents
trenta-vuyt de la nativitat de nostre Señor y de dos mil vuytcents sinquanta-y-sinch aprés de la població de España.

19 qui B] quil (corregint quals) A 22 trenta] afegeix y 24 son] afegeix los seguents 25
dominico] domnino (corregint ?) 27 catholicha] catholia 35 [201r] [175r] 36 çerta]
corregint ? A; y] omet; en] omet; sis] sinc 37 trenta] afegeix y; señor] al marge any
638 de la nativitat de nostre senyor A
19 qui B] quil (corregint quals) A: La lliçó d’A, que descartem, és deguda a un error;
l’amanuense, que havia escrit quals, esborra la «s» final quan corregeix per qui, però
s’oblida d’eliminar també la «l».
[31 Ild. cf. Mor2. f. 133 32 Tud. p. 52
f. CLXXXIII; Vulsa p. 173]

33 Rod. II XVIIII,16

34 Alfonso-Ocampo

31-32 en — lletras: La informació sobre el manuscrit de la història de sant Ildefons
prové de Morales (1577: f. 133), que ens fa saber que el tenia a la seva biblioteca: «El
original que yo tengo de la historia de san Ilefonso tiene gastadas las letras, sin que
se pueda leer el renglón donde cuenta los años que reynó Chíntila»; en dóna, de nou,
més dades, Morales 1577: f. 169v.
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COM TULGA, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ AL REY SUÍNTILA.

10

Lo archabisbe don Rodrigo y lo de Tuy, prenent-ho de sant
Illefonso, llóan molt al rey Tulga, que succehí per electió al
rey Suíntila en lo matex any de sa mort, celebrant en particular
sa christiandat, rectitut, liberalitat y prudència, y que, encara
que era jove, tingué ab aquestas virtuts son regne en pau y
molt aquietat; y axí, scriuen dexà gran dolor de si quant morí,
a dos anys cumplits de son regne.
Molt contrari de assò ho tracta Sigibert, abat gemblasense, en
sa chrònica, dient fonc jove lleuger y de ningun concert, de
manera que, forçats los gots per son mal govern, li llevaren
lo regne y per força lo feren fer sacerdot, que era lo que leshores
se usava per a llevar ad algú la sperança de regnar.
La General història del rey don Alonso diu morí en Toledo,
y que fonc plorat de tots los seus; la matexa opinió seguex sant
Illefonso, lo qual, demés de sa gran auctoritat, ho veya y entenia

4 per electio] omet
y ho

14 ad] a

15 general historia] choronica

17 ho (...) y] ho (...)

3-22 Mor. ll. XII, cap. XXIIII [3 Rod. II XVIIII,36-43; Tud. p. 54 4, 17 Ild. cf. Mor2.
f. 134v 10 Sig. cf. Mor2. f. 133
15 Alfonso-Ocampo f. CLXXXIII]
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tot, y axí se ha de tenir per cert; Vulsa posa en particular
que li durà lo regne dos anys y quatre mesos, ab los quals
se arriba als sis-cents quaranta anys de nostra redempció y de
dos mil vuyt-cents sinquanta-y-set aprés de la poblasió de
España.

20 de (...) y de] de (...) y 20 redempcio] afegeix al marge any 640 de la nativitat de
nostre senyor A 21 set] afegeix ratllat ? A
[18 Vulsa p. 173]
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CAPÍTOL CIIII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA, DES
DE LA MORT DE PAPA BENET PRIMER, QUE MORÍ EN LO ANY SINCH-//
CENTS VUYTANTA-Y-SINCH, FINS A LA DE PAPA JOAN QUART, QUE MORÍ
EN LO ANY SIS-CENTS TRENTA-Y-NOU.

10

Morí, com ya tinch scrit, papa Benet primer en l’any sinchcents vuytanta-y-sinch, al qual succehí Pelagi segon, natural
de Roma. Y per estar la ciutat de Roma ab molt apreto a causa
que encara durava lo siti que sobre ella tenia lo rey Clefis dels
longobarts, no fonc possible que algú gozàs exir de Roma per
a anar a Constantinopla per la aprobació imperial (que, com
ya tinch dit, era necessària per a que la electió fos tinguda
per vàlida); però féu-se tantost com los longobarts lo alçaren, per
mort de dit rey Clefis. Y per recel que no stigués anujat lo emperador de que sens aprobació sua hagués gosat entrometre’s
en la governació de la Iglésia, per a negoci tant inportant eligí
a Gregori, diacha romà, que aprés fonc papa y una de las quatre

3 sinch] sis; [201v] [175v] 4 cents — sinch] omet 4-5 que — nou] omet 7 pelagi]
corregint pelagio A] afegeix al marge vida de papa pelagi segon 64 A 8 molt] afegeix
gran 9 sobre] afegeix de 12 era] eran 13 alçaren] afegeix y 14 per] afegeix ratllat
esser; recel] afegeix de; lo] dit
6-28 Ill. ll. III, cap. XV
3-4, 6-7 any sinch-cents vuytanta-y-sinch: Veg. cap. LXXXXV, 181
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llums de la Iglésia, com en sa vida se veurà. Lo qual Gregori
arribat que fonc en Constantinopla, li admeté lo emperador
Tibèrio la desculpa que li donà de part de papa Pelàgio. Lo
qual, durant son govern, ordenà que no·s pugués congregar
concili general sens licèntia del romà pontífice. En temps de
aquest papa se celebraren molts concilis provincials per tota la
christiandat, y en hu que·s celebrà en Sevilla se ordenà que
los béns dels bisbes los heretassen las iglésias de hont éran
bisbes. Morí dit papa de peste en Roma, en l’any cinch-cents
noranta-y-dos, aprés que havia governat deu anys, deu mesos
y deu dies. Y no scriuen ahont fonc soterrat.
Quant morí papa Pelagi era tanta la tribulació de peste que
no tenían lloch de ocupar-se en altra cosa sinó en morir y
soterrar. Quant se anà un poch amançant, que fonc a cap de
sis mesos de la mort // de papa Pelagi, tantost començaren a
tractar de elegir papa. Y no fonc menester molts aplechs puix,
tots a una veu, demanaven per papa al diacha Gregori, de qui
havían rebut molts beneficis, axí durant la pesta com ans. Del
que ell ne stava molt apartat y, tement que no l’eligissen, havia
ya fetas diligèntias ab lo emperador Maurício per a que no
l’aprovàs. Ab tot axò, tantost com fonc ellegit li fon forçat acceptar lo càrrech, puix, no obstant las diligèntias que havia
fetas, lo havia aprovat lo emperador Maurici. Y perquè al temps
que acceptà lo càrrech durava encara la peste en Roma, manà
continuar les ledanies, aportant davant una imatge de nostra
Señora devotíssima (que vuy en dia està en la iglésia de Santa
Maria la Mayor, que és fama la pintà sant Luch), scriu Nancleo
y altres auctors que visiblement se veya anar en l’ayre corrupte,
devant de la imatge, veus de àngels que cantaven Regina celi
letare aleluya, etc., y que dit papa Gregori hi ajustà Ora pro
nobis, Deum, aleluya. Y scriuen també que lo matex papa véu

23 tota la] corregint totas las A 25 heretassen] eretas 29 pelagi] corregint pelagio
A] afegeix al marge vida de papa gregori 65 A 32 [202r] [176r]; a] de 35 rebut]
rebuts 37 mauricio B] maurlio A 40 havia aprovat] aprova; emperador] empero;
maurici] mauricio 43 devotissima] omet 44 mayor] canvi de mà 45 anar en]
anarsen 46 imatge] afegeix y
29-108 Ill. ll. IV, cap. I
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un àngel sobre lo castell que posava una spasa sangonosa dins
la beyna, per lo que se li posà lo nom de Sant Àngel, que ans
se deya Moles Adriani.
Tingué també molts treballs en son pontificat, y havent-los
apaziguats y stant la religió christiana ab molta quietut, tingué
temps per a entèndrer en la reformatió del stat ecclesiàstich
y aucment del cultu diví. Féu lo antifonari nocturno y diurno;
scrigué també lo pastoral, que és lo orde que s’ha de tenir en
administrar las cosas ecclesiàsticas; ordenà la música de las
prefacias en la missa, y fonc lo inventor del cant pla que s’usa
en lo cultu diví. Compongué las santas cerimònias de la misa
y moltas benedicitions, col·lectas, himnes, antífonas y altres
sanctíssimes coses plenas de misteris per a provocar als feels
a devoció. Ajustà a les sis semmanes de Quaresma los quatre
dies que vuy se dejunen, des del dimecres de la cendra fins
al diumenge següent, per a que foçen ju[s]ts los quaranta dies
de dejuni // a imitació del dejuni de Christo —encara que la
iglésia de Milà guarda son antich costum de no dejunar fins
al primer diumenge de Quaresma. Ordenà que·s digués, tantost
tras lo introyt de la misa, lo Kirieleyson, kristeleyson nou voltas;
manà que·s cantàs [Alleluia] en tot l’any, salvo en la Septuagèsima.
Y finalment, posà en lo orde que ara stà, il·luminat per lo Sperit
Sant, lo santíssim sacrifici de la misa, ab las parts y cerimònias
que vuy la Iglésia romana y totas las Iglésias del món úsan,
salvo la Iglésia grega, que segueix lo orde del misal que ordenà sant Joan Chrisòtomo, y la catedral de Milà, que usa lo misal
ambrocino, y lo moçàrabe, que s’usa en algunas iglésias de
Toledo.
Scrigué dit papa Gregori moltas santas obras que stan scritas
y, aprés de haver patit molts treballs, plagué a nostre Señor
aportar-se’l-ne a descançar a la sua sancta glòria en premi de

49 posava] posa(interl.va) 53 religio] religiosa 57 cosas B] casas A; ecclesiasticas B]
ecclesiastica A 57-58 de las prefacias] dels prefacis 62 a les B] altres A 64 ju(s)ts]
juts A] junts B
65 dejuni B] diuni A; [202v] [176v] 67 tantost] omet 68 tras lo
— lo B] tras lo introit la misa A; kristeleyson] omet 69 cantas (alleluia) en] cantas
en A B
75 ambrocino] de sant ambros 78 patit] patits
69 cantas (alleluia) en] cantas en A B: Esmenem valent-nos de la font de Viladamor,
Illescas (1573: f. 125).
57-58 las prefacias: És a dir, «els prefacis».
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tant santas obras. Morí de malaltia a dotze dies del mes de
mars de l’any de la nativitat de nostre Señor sis-cents y sinch,
havent tingut lo pontificat tretze anys y sis mesos. Fonc sa mort
tant plorada en Roma y per tot lo món quant ho merexia sa
sanctíssima vida. Soterraren son cos en la iglésia de Sant Pere,
y està en la Iglésia catòlicha en lo número dels sagrats doctors y
confessors, y és hu dels quatre principals doctors que la Iglésia
té rebuts per de mayor auctoritat entre tots los scriptors ecclesiàstichs. Visqué sempre molt apasionat de dolor de ventre,
com ell ho diu en algunas parts, y sobretot tingué puagra y
mal de ronyons que·l fatigaven, de manera que, alguna volta,
estava tot un any sens poder-se llevar del llit. Y lo que d’ell
se diu és que mentres deya la misa no li dolia res, y que per
axò la deya cantada, y que, per dita causa, inventà la cantoria
d’ella. Y que estant celebrant véu a Jesuchrist, nostre señor,
que li llansava sanch del costat y altres miracles que comunament
stan rebuts. Moltas altras cosas, sens las ditas, ordenà en la
Iglésia lo sant papa Gregori, com són las letanias solempnes //
que la Iglésia fa entre Pascua y Pascua; las professons y benedictions dels rams y candelas que·s fan lo dia de Rams y
de la Purificatió de nostra Señora; la benedictió del siri que
fem lo Disapte sant y la benedictió de la sendra que·s fa lo
primer dia de Quaresma; y lo lavatori que úsan los frares del
Dijous sant. En temps de son pontificat, en l’any sinch-cents
noranta-y-set, nasqué en Pèrsia lo malaventurat y fals profeta
Mahoma. Fonc dit papa Gregori, entre altras virtuts que tingué,
molt humil, y per dita causa fonc lo primer qui usà a posar
en las bullas apostòlicas Gregorius episcopus servus servorum
Dei, com vuy se usa.
Sinch mesos y alguns dies més stigué la Iglésia sens pastor per
la mort del sant papa Gregori, al cap dels quals fonc elegit
Sabià, nat en Toscana. Posà en orde lo del dir lo ofici i, repartint-

81 sis] sinc 95 del] per lo 97 lo — gregori] omet; [203r] [177r] 99-100 y candelas
— purificatio] y candeles ques fant lo dia de rams y de las candelas ques fan lo dia
de rams y de la purificatio 100-101 que fem] ques fa 102-103 que — frares]
omet 110 al] als 111 sabia] corregint sabiano A] afegeix al marge vida de papa sabia
66 A; del dir lo] dir del
109-122 Ill. ll. IV, cap. II
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lo en set hores que·s nomènan canònicas, posant-los lo nom
conforme a la manera de comptar que tenían los antichs en
la divisió del dia, nomenant a la primera, prima; a la segona,
tèrcia; a la tercera, sexta; a la quarta, nona; a las dos darreras
del dia, vespres y completas; y a la sèptima, matinas. Y perquè
lo poble christià sabés quant se cantaven en lo temple aquestas
horas, manà que en cada una d’ellas se tocassen las campanas,
y que entretant que·s deya cremassen en lo altar candelas de
sera per a mayor ornato y magestat. Visqué en lo pontificat
un any y cinch mesos, y morí en l’any sis-cents y set. Y fonc
soterrat en la iglésia de Sant Pere.
Per mort de papa Sabià stigué la Iglésia sens pastor onse mesos,
fins que fonc elegit Bonifaci tercer, natural de Roma, home sant
y de bona vida. En temps de son pontificat féu un decret lo
emperador Foças de Constantinopla, per a rematar las tantas contentions que, diversas voltas, hi havia hagut sobre si lo cap principal de la Iglésia havia de ser en Roma, o en Constantinopla, //
o en Ravena, y ahont havían de residir los papas. Y axí, per
llevar del tot ditas contiendas, declarà que lo papa romà, que
a solas era lo vertader vicari de Jesuchrist, nostre señor, y cap
de la Iglésia visible y militant, que sola Roma la Vella, y no
Constantinopla, ni Ravena, ni altra alguna ciutat del món, se
devia confesar ser lo lloch deputat per Jesuchrist, nostre señor,
y per sos sagrats apòstols Pere y Pau, per a l’asento y habitació de sos vicaris y de la cadira pontifical y apostòlica, y per a
la prelacia y suprema jurisdictió spiritual del cos místich de
la Iglésia cathòlicha, confirmant-se ab lo que moltas voltas stava
ya determinat. Y ab dit decret se acabaren del tot las ditas
contiendas. Fet dit decret, dit papa convocà un concili de

123 sabia] corregint sabiano A 124 tercer] afegeix al marge vida de papa bonifaci tercer
67 A
126 de constantinopla] omet 128 [203v] [177v] 130-135 que a solas — pau]
a soles era lo verdader vicari de jesuchrist y cap de la isglesia y que sola roma y no
alguna altra ciutat del mon se devie confesar ser lo lloc deputat per jesuchrist y sos
sagrats apostols 136 per a] per 138 catholicha] omet 140 un] omet
123-150 Ill. ll. IV, cap. III
130 «contienda»: És castellanisme per «contesa».

CAPíTOL CIIII

150

160

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

721

setanta-dos bisbes, y, entre altras cosas, ordenà que, mort lo
papa, axí com no s’havia de dilatar la electió del succesor, axí
tantpoch se havia de fer tant precipitada y repentinament que
almanco no pasasen tres dies. Manà tantbé que ningú negociàs
bisbat ni dignitat ecclesiàsticha ab diners, ni donatius, ni ab
altre favor humà. Ordenà que la electió del bisbe tocàs al clero
de la ciutat y la aprobació al señor temporal de la tal ciutat,
ab consentiment y confirmatió del papa. Visqué dit papa sols
nou mesos, y altres diuen any y mitx. Morí en lo any siscents y vuyt.
Succehí a dit papa Bonifaci altre de son nom matex, nomenat
Bonifaci quart, natural de la ciutat de Valeria, en Itàlia. Prengué
dit papa un temple que March Agripa, ciutedà de Roma, havia
edificat en Roma, sumptuosíssim, en honrra dels seus déus,
nomenat Pantheon (que en grech vol dir «casa de tots los déus»),
que era un temple rodó y sens ninguna finestra sinó una, que
stava al mitx de l’edifici —y féu-lo Agripa axí rodó per igualar tots los déus y per no posar hu en més honrrat lloch que
altre—, que, a juý // de molts dels qui entenen architectura,
és lo més perfet edifici de quants n’i ha en lo món. De dit temple féu papa Bonifaci una iglésia, la qual consagrà en honrra
de la sanctíssima verge Maria y de Tots los Sants, nomenantla Sancta Maria ad Martyres, instituhint la festa de tots los
sancts a nou de maig —la qual aprés papa Gregori quart la
pasà a las klendas de nohembre, com vuy se celebra. Nomena’s
vuy dita iglésia Sancta Maria la Rotunda y lo dia de Tots Sants,
primer dia de noembre, se celebra en ella la festa ab grandíssima solemnitat y concurs de gent. En temps de dit papa, lo

145 ab] omet 146 huma] humana 147 tal] omet 149 diuen] afegeix un 152 quart]
afegeix al marge vida de papa bonifaci quart 68 A 157 y feulo agripa] y dit agripa lo
feu 157-158 per (…) y per] per (…) y 159 a] al; [204r] [178r]; dels] omet 164 quart]
omet 166 tots] afegeix los
151-176 Ill. ll. IV, cap. III[bis]
163 Santa Maria ad Martyres: El que s’anomena Santa Maria ad Martires és, segons
la font de l’autor (Illescas 1573: f. 130v), la festa i no l’església, que, d’altra banda i
tal com ens informa Viladamor més endavant, rep el nom de Santa Maria la Rotunda.
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rey Chosdroes de Pèrsia prengué la ciutat de Hierusalem y la
saquejà, y, entre las altras despullas, se n’aportà a Pèrsia lo tros
del sanctíssim fust de la Vera Creu de nostre señor Jesuchrist
que santa Elena dexà en lo Mont Calvari, la qual tingué dit
rey en grandíssima veneratió y la posà en un trono de or, en
figura de cel. Morí dit papa en l’any sis-cents y catorse, aprés
de haver governat sis anys, vuyt mesos, y son cos fonc soterrat
en la iglésia de Sant Pere.
A causa de moltas alteracions que y havia en Roma en lo temporal, pasaren vuyt mesos ans que lo clero no·s pogué concordar
sobre la electió del nou papa. Y fonc elegit Deudóna, natural
de Roma, home sant y de tals costums que tots dèyan
concordava son nom ab las obras. Del qual scriuen que, haventhi en son pontificat una nova malaltia en molta part del món,
de una lepra tant spantosa que posava los hòmens tant leixs
y desfigurats que no y havia qui·ls volgués mirar, era tanta la
santetat de aquest beneÿt papa que, anant un dia per lo carrer,
encontrà ab un malalt de la dita malaltia tant leix y asquerós
que tots los qui l’acompañaven se taparen los ulls per no veure’l;
mes lo sant y piadós papa, mogut de conmiseració se acostà
al malalt y, besant-lo en la chara, lo dexà tant sa com si may
haguera tingut tal mal. Fonc dit papa lo primer // que destorbà
lo matrimoni entre los fills del padrí y lo filloll que algú tragués
de las fonts. Permeté que contra los simoniàtichs poguessen
testifichar los infames y donas públichas. Morí en l’any sis-cents
y deset, aprés de haver tingut son pontificat tres anys y vint-ytres dies, y fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere.
A cap de mes y mitx de la mort de papa Deudóna fonc elegit
Bonifaci quint, natural de Campaña o de Nàpols, y fonc lo quint
de aquest nom. Fonc lo primer que confirmà a las iglésias y
llochs sagrats la immunitat y privilegi que vuy tenen de que en
ellas stiguen segurs los delinquents y deutors; ordenà que

170 las] omet 179 deudona] afegeix al marge vida de papa deudona 69 A 187 per]
per a 190 [204v] [178v] 197 quint] afegeix al marge vida de papa bonifaci quint 70
A 199 immunitat B] immituitat A; de] omet
177-195 Ill. ll. IV, cap. IIII
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los clergues de menors órdens no poguessen tocar las relíquias
dels sants màrtyrs, per ser sols llícit als sacerdots; manà que
los prínceps y jutges seculars tinguessen cuydado particular
de fer cumplir los testaments y últimas voluntats dels defuncts
al peu de la lletra. En temps de dit papa cobrà lo emperador
Heràclio lo tros de la Vera Creu que lo rey Chosdroes se n’havia
aportat de Hierusalem y, volent-ne donar gràcias a nostre Señor
per tant insigne mercè, anà en persona a Hierusalem. Y volentla tornar a posar ahont ans havia stat, ordenà una sumptuosíssima professó; en la qual lo emperador Eràclio hisqué vestit
de riquísimas robas, ab las sabatas sembradas de pedras de
inestimable valor, ab la creu sobre lo musclo a imitació de nostre Señor. Y esdevingué’s que, exint per la porta de la ciutat,
camí de Mont Calvari, lo emperador se aturà ab la creu y, volent
passar avant, no pogué en ninguna manera moure’s, del que
ell y tots los presents restaren maravellats, no sabent què pogués
ser la causa de tant strany miracle. Per lo que lo patriarcha
Zacarias, que li anava al costat, li digué que tenia por no fos
la causa per què ell aportava la creu procurant de imitar a
Jesuchrist, que la aportà per lo matex camí, // y que, si bé y
mirava, no la aportava com convenia ni com Jesuchrist la aportà, per lo que ell aportava corona imperial en lo cap y Jesuchrist
la aportava de cruels spinas, y finalment, Jesuchrist aportava los peus descalsos per terra, plens de pols, y ell los aportava
posats en púrpura y en preciosas perlas. En lo que parexentli a dit emperador que Zacarias tenia rahó, manà aquí matex
aportar una roba de poch valor y llevà’s la corona y sabatas.
Y axí, descals y mal vestit, pogué proseguir ab la professó de
aportar-la fins posar-la en lo lloch de ahont lo rey Chosdroes
la havia llevada catorse anys havia. Aquesta restitució de creu
vuy dia és solemnizada per la Iglésia cathòlica, celebrant-ne
la festa de la exaltació en lo matex dia que acontengué, que
fonc a catorse de setembre. Morí dit papa en lo any sis-cents
vint-y-dos.
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Tantost com fonc mort papa Bonifaci quinct fonc elegit en
successor Honori primer, natural de Campaña, en Itàlia. Lo
qual scriuhen que, ab consentiment de l’emperador Eràclio,
llevà del temple de Júpiter, que totavia durava en Roma, moltas
teulas de cóurer y de metall ab què stava cubert per desobra,
y que, ab aquellas y altras, féu cobrir la iglésia de Sant Pere
y la posà de la manera que vuy la vehem. En la Història
pontifical, en la vida de aquest papa stà scrita una llarga relació
del perniciós Mahoma, des de ahont començà la sua mala secta
de moros, tant perniciosa per a tota la christiandat, y començant-se lo imperi Oriental a perturbar ab la predicatió y
potèntia de dit fals propheta Mahoma. Fonc nostre Señor servit
aportar-se’n lo sant papa Honori en lo any sis-cents trentasinch, havent tretze anys manco uns pochs dies que governava
la Iglésia cathòlica. Fonc soterrat en lo Vaticà.
Mort que fonc papa Honori lo clero romà nomenà a Severí //
primer, natural de Roma. Però com per a usar de l’ofici pontifical era necessari que y entrevingués la aprovasió y consentiment de l’emperador o de son exarch, que stava de assento en
Ravena, que tenia sas veus, fonc tanta la maldat de Isàcio (que
era lo exarch qui leshores tenia lo càrrech) que detingué la
aprobació maliciosament més de denou mesos, que may se pogué
acabar ab ell que la enviàs des de Ravena, ahont habitava,
dient sempre, quant le y demanaven, que molt prest seria en
Roma y allí la daria. Tot lo que feya per lo que tenia pensat
una maldat y sacrilegi diabòlich, lo qual posà aprés per obra.
Per causa de la qual tardança se stigué la Iglésia romana tot
lo sobredit temps vacant, sens que Severino gozàs entrometre’s
en la administració de las cosas de sa Iglésia.
Últimament, a cap de tant temps, vingué dit exarch Isàcio a
Roma y, de consentiment de l’emperador Eràclio, ab ànimo

236 primer] afegeix al marge vida de papa honori primer 71 A 239 de (…) y de] de
(…) y 241 y la posa] omet 244 de moros] omet; tant] corregint stant A; per a]
per 250 severi] corregint severino A] afegeix al marge vida de papa severi primer 72
A; [204v] [178v] 254 que tenia] y tenia 255 qui — carrech] omet 256 denou]
nou 259 y alli la daria] omet; per] per a 263 sa] la
235-249 Ill. ll. IV, cap. VI
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de entrar un dia en Sant Joan de Letran, ahont leshores vivían
los papas, per a robar y aportar-se’n lo thresor de la Iglésia,
axí en diners com en vasos de or y argent dels molts que lo
emperador Constantí Magno y altres prínceps cathòlichs havían
presentat a la Iglésia, sens molt gran número de ornaments
riquíssims que y tenían per al cultu diví. Y ab tot que tenia
gran set de robar-ho tot, no gozà executar-ho sens dar-ne part
a la gent de guerra y, per fer-ho més a son salvo, ho dissimulà.
Al temps que la sua entrada en Roma y ans que no aprovàs
la electió, concertà ab lo governador de Roma lo que tenia pensat de fer, lo qual, per complaure’l, envià a demanar a tots los
magistrats y oficis de la ciutat y de la gent de guerra. Y corrompent-los primer ab donatius per a que afavorisen lo negoci
que pensava tractar, cridà un dia a tots los soldats en sos alojaments y féu-los un gran rahonament, pregant-los, a la fi, prenguesen las armas // per a l’effecte demun dit. Lo que no u pogué
fer tant secret que no vingués a saber-ho Severino, lo qual,
ab tota la pressa possible, junctà gran número de amichs seus
y capellans y posà’ls dintre de Sant Joan ben armats y amagats,
sperant ab gran dissimulació a la porta de la iglésia a que
vingués dit governador, com que no·n sabia res. Y stant-se
pasejant ab alguns amichs seus, vehent-lo venir ab molts soldats
a punt de guerra y ab semblant de voler fer algun avalot, li
hisqué a l’encontre pregant-lo se detingués un poch y li digués
lo que volia, per lo que, si era cosa justa de fer-se, no seria
menester portar-ho per força de armas. Y no bastant ab ell
paraulas, lo prengué per la mà y·l pujà alt en lo palau y, obrint
las portas ahont staven sos amichs, li digué que si li parexia
poder rómprer las tancaduras del thresor, que aquellas éran,
però que las hi defensarían aquells hòmens honrrats que veya,
que no y staven per altra cosa. Lo que com ho véu dit exarch
se començà a escusar, dient que sa vinguda no era ab intenció
de fer cosa que no degués sinó per a destorvar que algú no

268 vasos] interl. corregint ? 274 que la] de la 281 [206r] [180r] 281-282 no u (...)
no (...) saberho] no u (...) no u (...) saberho 284 sant joan] afegeix de latran 295 que
veya] veye 297 no] afegeix ratllat ho
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posàs las mans en lo thresor de la Iglésia mentres durava la
vacant, y que a las tancaduras s’i posassen dos sagells, de
l’imperi y del papa, y posasen cert número de guardas, la mitat
per lo papa y l’altra mitat per lo exarch. Lo que en haverho fet, ne donà relació a l’exarch. Lo qual, manà pèndrer a
molts dels qui ab Severino se éran trobats en la guarda del
thresor hi·n desterrà de Roma los més principals, axaqueantlos havían scandalitzat y posat en avalot y rencor la ciutat.
Fet asò, aprovà la electió de dit Severino en papa, y altre dia
anà a Sant Joan de Letran, com qui volia visitar aquella casa
y registrar lo thresor, y, sens haver-hi qui le y gozàs contradir, prengué quanta riqueza hi trobà y la féu aportar a sa
posada. Y a cap de dies ne envià al papa una petita part d’ella,
y ab la demés se’n tornà a Ravena, enviant-ne a l’emperador
Heràclio algunas peças de las millors. De aquesta manera se
hagué dit emperador // Heràclio y son exarch ab lo papa, però
no tardà molt lo càstich perquè se li rebel·laren los serracenos
de Mahoma, que vuy diem moros, y li feren molts danys
y li llevaren la província de Súria. Aprés que dit papa Severino tingué la aprobació de l’exarch, governà son pontificat
ab molta christiandat y voluntat de tot lo poble, durant-li tant
solament lo govern catorse mesos. Morí en l’any del Señor
sis-cents trenta-sis. Fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere.
En temps de son pontificat morí Mahoma.
Per mort de papa Severí fonc elet Joan quart, de Dalmàcia.
En temps del qual, lo rey Rotharis dels longobarts tornà a
resucitar la guerra en Itàlia y, dins pochs dies, se féu señor
de tota la Toscana y pasà a fer guerra als venecians, que ya·s
fèyan molt poderosos. Féu sols dit papa un decret contra los

299 durava] dura 311 petita] petia 313 peças] omet 314 [206v] [180v] 315 perque] per a que 321 trenta] afegeix y 323 severi] corregint severino A] afegeix al marge
vida de papa joan quart 73 A 327 sols dit papa] dit papa sols; contra B] contras A
323-331 Ill. ll. IV, cap. VIII
305 axaqueant-los: Sembla adaptació del verb «achacar», en castellà; cf. Illescas 1573:
f. 138v.
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qui occúpan las possesions y béns de la Iglésia; y manà que,
demés de la pena de sacrilegi, pagàs lo sacrílego quatra tants.
Morí, a lo que·s creu, en l’any sis-cents trenta-y-nou, a bé que
no·s troba ab certitut.

331 certitut] canvi de mà
329 pagàs — tants: Per a la comprensió del passatge cal recórrer de nou a Gonzalo
de Illescas (1573: f. 139v): «que además de la pena del sacrilegio, le pagasse el sacrílego
con el quarto tanto.»
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COM FLÀVIO CHINDASVINDO ENTRÀ EN LO REGNE DELS GOTS PER
FORÇA Y CELEBRÀ EN TOLEDO UN CONCILI NACIONAL, AB LO QUE
MÉS AVANT PROVEHÍ FINS A LA SEUA MORT.

10

La mort del rey Tulga, com està ya dit, succehí en lo any siscents quaranta, y totas las chrònicas castellanas concòrdan que
li succehí en lo regne flàvio Chindasvindo, entrant en lo regne
per força y ab tirannia.
Aquest rey, en lo sisèn any de son regne celebrà, als vinty-vuyt de octubre, en Toledo un concili nacional, en lo qual
entrevingueren quatre metropolitans y trenta bisbes, nomenant-se // lo metropolità de Tarragona Protàsio, y dels bisbes
cathalans no y firma sinó lo de Empúrias, nomenat Dodedéu.
En dit concili se provehí que, per a acompañament de la persona real y per a honrra de la iglésia de Toledo, los bisbes més
vehins de la ciutat que lo metropolità señalaria, per son orde hi

5 any] afegeix de; sis] sinch A B
de nostre senyor A; las B] la A

6 quaranta] afegeix al marge any 640 de la nativitat
12 [207r] [181r] 14 per a] per

5-44 Mor2. ll. XII, cap. XXV
16 per son orde: Entenem, per ordre de proximitat.
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vinguessen a residir, cada hu un mes en lo any, si no fos en
lo temps de l’estiu y de l’octumne.
També de aquest rey scriu lo bisbe don Lucas de Tuy que fonc
molt diligent en fer sercar los llibres dels sancts doctors, com
apar per lo que compta succehí en aquest concili, que fonc
que al rey y a tots los prelats que staven congregats en lo concili
causà gran dolor vèurer que no y hagués en España lo llibre
dels Morals de sant Gregori, que apar se n’era perdut hu que
sant Gregori ne havia enviat a sant Leandro; lo qual, com era
llibre gran y que s’havia de scríurer de mà, era stat causa que
no n’i hagués. Per lo que se determinà en lo concili de enviar
una solempne enbaxada a Roma ab Tayó, bisbe de Çaragoça,
per a aportar de allí tralledat dit llibre. Al qual lo papa Theodoro, qui leshores governava la Iglésia, entretingué de dia en dia
molt temps, afirmant-li que no sabia en la llibreria dels papas
ahont stava, representant-li molta dificultat en trobar-lo per la
gran multitut de llibres que en ella hi havia. Del que angustiantse’n molt dit bisbe, parexent-li tindria mal succés sa jornada,
ab gran fervor supplicà a nostre Señor le y donàs bona, y
meresqué miraculosament alcançar lo que desitjava, revelantli sant Gregori ahont stava dit llibre. Lo qual trobat que fonc,
encontinent lo féu traslladar y se’n tornà, com més llargament
ho refereix lo matex Tayó, bisbe de Çaragoça, en una lletra
que scrigué y està inpresa en las obras de sant Gregori, la qual
he vista y llegida en un original antiquíssim dels Morals de
sant Gregori que està en la llibreria de la santa iglésia de Toledo,
ahont està posat per memòria com ha més de set-cents anys
que està scrit. //
Dit rey fundà en Galízia lo monastir de Còmpluto, en la dotalia
del qual firmaren lo rey y la reyna Recinerga, sa muller, y los

30 qui] que

36 desitjava] afegeix ratllat ? A

[19 Tud. p. 55]

38 torna] interl. A

44 [207v] [181v]

45-50 Mor2. ll. XII, cap. XXVI

38-40 com més llargament — Gregori: L’edició de la qual ens parla Viladamor, seguint
Morales, podria ser la traducció de Los Morales de San Gregorio papa d’Alonso Álvarez
de Toledo (Sevilla, 1549), que reprodueix, al f. [2v] prel., l’esmentada carta.
43-44 ahont — scrit: Si bé Morales (1577: f. 135v) afirma que el volum en qüestio fa més
de sis-cents anys que fou escrit, Viladamor, que ja ens ha informat anteriorment que havia
estat a Toledo i que, per tant, el podia haver vist, manté aquí que en fa cent més.
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officials de la casa real següents, ço és: Odicargo, comte dels
cambrers; Pau, comte dels notaris; Evànsio, comte de las escànsias; Ríchila, comte dels patrimonis; y Eumfredo, comte dels
spartaris.
També dit rey, en lo any sis-cents quaranta-nou, féu participant
en lo regne y compañó seu a Recsesvindo, son fill, demés del
qual tingué altres dos fills nomenats lo hu Theodofredo, que
fonc duch y capità general de alguns dels reys següents, y l’altro
Fàvila, pare del rey don Pelayo, com avant se veurà. Morí dit
rey Chindasvindo lo primer dia de octubre de l’any sis-cents
sinquanta de la nativitat de nostre Señor y de dos mil vuytcents sexanta-y-set aprés de la població de España.

56 dia] omet 57 señor] afegeix al marge any 650 de la nativitat de nostre senyor A
58 set] afegeix ratllat ? A
51-52 Mor2. ll. XII, cap. XXVIII
cap. XXVIII

52-55 Mor2. ll. XII, cap. XXIX

55-58 Mor2. ll. XII,
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CAPÍTOL CVI
COM RECSASVINDO, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ A SON PARE CHINDASVINDO, Y DE COM ÇELEBRÀ EN TOLEDO UN CONÇILI NACIONAL, EN
LO QUAL COMENÇAREN A FIRMAR LOS OFICIALS DE LA CASA REAL
Y SEÑORS PRINCIPALS.

10

Tantost com fonc entrat en lo regne lo rey Recsasvindo se
çelebrà un concili nacional, trobant-se en ell personalment; y
aprés de haver feta la humilitat y subjectió a Déu y a sa Iglésia
conforme los altres reys passats havían fet, los féu un rahonament, donant-los un memorial de las causas per què los havia
convocats; lo que aprés de haver-le-y lloat tots los prelats congregats, // llegiren dit memorial. Y veren com, en summa,
contenia una confessió general de la fe cathòlica y·ls pregava
tractasen los negocis mesclats ab rigor de justíca y templança
de misericòrdia, llevant lo supèrfluo dels decrets y de las lleys
y ajustant-hi lo necessari, de manera que restàs declarat lo escur y confús, conjurant als grans señors y cavallers a qui per

2 recsasvindo] corregint recsesvindo A
(…) las 12 [208r] [182r]

7 ell] corregint ella A

10 un (…) de las] en

6-24 Mor2. ll. XII, cap. XXX
7 trobant-se — personalment: «trobant-se el rei en persona a l’esmentat concili.»
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llur ofici y dignitat los tocaria trobar-se en lo concili que, no
sols no contradiguesen al que los bisbes sobre lo damun dit
ordenaven però encara que, ab sola attentió al servey de Déu,
conformassen ab lo parer de ells; promettent tenir per bo tot
lo que lo concili provehiria, y que u guardaria y confirmaria;
demanant-los, a la darreria, que ab gran diligèntia provehissen
en lo negoci dels jueus sobre lo de tornar-se christians.
En totas las quals cosas provehí lo concili, fent menció de
moltas guerras públichas y avalots que en España havia hagut
per pasar-se los bisbes y sacerdots a altres regnes, del que no
se’n pot dar més rahó per no fer-ne memòria ningun historiador. Manà’s ab dit concili, ab grans penas de reclusió de un
any en un monastir y penitèntia particular per tot lo dit temps,
als capellans, y particularment al degà y archidiaca y a las altres
dignitats, que serían negligents en provehir a la honrra y
acompañament de las obsèquias de son bisbe quant moriria,
y en no avisar-ne al bisbe comarchà per a que vingués a trobarse en ella, posant, al bisbe que recusaria de venir, pena de
excomunicació y suspentió per un any.
També en dit concili se provehí ab gran rigor contra los qui
sens evident necessitat menjaven carn en Quaresma, manant,
entre altres cosas, que no foçen admesos en la Pascua a la sancta
comunió y que per tot l’any següent no poguesen menjar carn,
ordenant que los qui·n tinguessen necessitat demanassen la
licèntia a son bisbe o vicari.
Prohibiren tantbé que no fossen admesos als órdens ecclesiàstichs // sinó los qui per virtut y lletras parexerían dignes.
En aquest concili se junctaren quatre archabisbes y cinquantay-dos bisbes, entre los quals hi entrevingueren de Cathaluña
los següents: Talo de Gerona; Dondedéu de Empúrias; Goericho
de Vich; Àfrila de Tortosa; Maurelo de Urgell; y Gutherico,
diacha, vicari de Guadaleno, bisbe de Leyda.

31 archidiaca] ardiacha 32 negligents] negilgent; la] interl. A 34 per a que]
perque 39 entre] interl. A 41 quin] quen 44 [208r] [182r]; parexerian] corregint
parexian A] parexian B
25-36 Mor2. ll. XII, cap. XXV

37-75 Mor2. ll. XII, cap. XXX
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També y firmaren deu abats per sos noms, sens dir de quins
monastirs éran abats.
Y dels grans y señors de la cort y casa real firmaren: Odoacro,
comte dels cambrers; Osilo, comte dels cambrés (y ha’s de
entèndrer que haver-hi dos comptes dels cambrers era perquè
lo hu d’ells era stat comte dels cambrers del rey, son pare, y
s’era restat ab lo títol; y lo matex que·s diu dels comtes dels
cambrers se ha de entèndrer en los altres comtes que staran
firmats duplicats o més voltas); Adülfo, comte de las racions;
Bàbilo, comte y coper; Ataülfo, comte; Ela, comte y duch; Pau,
comte dels notaris; Tuàncio, comte de las racions; Ríchila, comte dels patrimonis; Venedario, comte de las racions; Fàudila,
comte de las racions; Euredo, comte y proçer; Cunifredo, comte
dels spataris; Froÿla, comte y proçer; // Àfrila, comte de les
racions. Y encara que en los concilis pasats se ha vist que y
entraven llaycs de la casa real, emperò aquesta és la primera
volta que y firmaren.
Aprés de la subscriptió de dit concili hi ha un molt llarch decret
que feren, ahont moderaren molt lo poder del rey, senyaladament en los tributs y en las inpositions y confiscations, y també
fan menció dels fills de dit rey Recsesvindo, sens nomenarlos ni dir quants éran. Conforme al qual decret, féu tantost
lo rey una ley que és molt notable, moderant als reys lo inposar
tributs y vedant las extorcions, senyalant-los tantbé precisament
quins béns podían dexar a sos fills y quins ne havían de restar
forçosament per al rey que succehia.

52 real] afegeix y 54 era perque] omet 55 dells] omet
[209r] [183r] 75 forçosament] forçadament

58 o mes voltas] omet

63
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CAPÍTOL CVII
LO GOVERN Y ORDE DE LA CASA REAL DELS GOTS, AB TOTS LOS
COSTUMS Y ANTIQUITATS DE LLUR GOVERN EN TEMPS DE PAU Y DE
GUERRA.

10

Lo haver nomenat tantas voltas alguns oficis de la casa real
dels gots requerex don alguna notícia de llurs costums y
antiquitats, y de l’orde y concert que tenían en tot son govern,
axí en temps de pau com de guerra, que se n’ha pogut trobar;
lo qual, relataré conforme ho scriu Ambrosi de Morales.
Lo regne ya diversas voltas he tractat com no anava per
successor sinó per electió; la manera que en assò se guardava
y lo jurament de fidelitat que sos vasalls prestaven al rey, y
lo que ell també feya de mantenir-los en justícia, procurant
en tot llur bé y defensa, més avant se veurà llargament, y també
de quina manera lo consagràvan tantost com era elegit, ab gran
solempnitat y sanctas cerimònias. //
Quant en lo de la cort y casa real, havia-y en ella diversos
officis principals, los quals se nomenaven, ab nom general,
palatins, debaix del qual nom stava distribuÿda tota la casa

2 real dels gots] dels reis gots
[183v]
5-164 Mor2. ll. XII, cap. XXXI

3 de] del

13 justicia] afegeix ratllat y A

16 [209v]
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y cort real, ab molts càrrechs y oficis, de alguns dels quals
que se’n té notícia ne daré relatió, encara que, sens dubte, n’i
havia molts més.
Majordom, ni cosa que li aparega en particular, no apar hi
hagués en la casa real sinó lo comte de las escànsias, que tenia
lo càrrech del menjar del rey y de las racions y semblants cosas.
Y ha’s de notar que a tots los oficis majors de la casa real,
que tenían altres debaix de si, los nomenaven comtes per títol
de dignitat.
Tenia lo rey en la cambra un cambrer major que·s nomenava
comte dels cambrers (com ya s’és vist en la dita dotalia del
monastir de Còmpluto) y altres gentils hòmens qui servían en
la cambra.
Comte dels notaris (que també s’és vist en la dita dotalia del
monastir de Còmpluto) era lo principal, debaix del qual staven
los secretaris y los notaris, y tots los demés que servían en la
ploma en cosas reals y públichas. Y assò apar clarament en
lo sisèn llibre de las epístolas de Casiodoro, ahont posa moltas
formas per a fer los títols de diversos oficis de la casa real y
govern dels stats, y entre las altras ne posa per als notaris, que
axí nomena als secretaris del rey, y lo que en ellas los encarrega
és lo secret y la gran inportàntia de ell en las cosas que se·ls
confían.
Comte dels patrimonis era lo comptador mayor, càrrech
principal que tenia inferiors comptadors y personas que
tractaven del patrimoni del rey, lo que lo nom matex ho diu
y també s’entén clarament per lo que·n scriu Casiodoro.
Lo compte dels spataris (que·s nomena en lo privilegi de Còmpluto) // apar cert era lo capità de la guarda o altre ofici semblant. Y·ls nomenaven axí per aportar sos soldats spasas que,

22 molts B] molt A 33 tambes] tambe; vist] dit 34 lo B] la A 35 los (...) y los]
los (...) y 43 era] interl. A 45 que lo] interl. A 48 [210r] [184r]
[37, 46 Cass. Var. VI,IX-XIX]
47 «spatari», del llatí «spathiarius», no vol dir, pròpiament, armat d’espasa, com afirma
Viladamor, sinó que designa una mena d’escuder, algú que porta l’espasa del seu senyor.
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com Vegeçio diu, éran los cultells que los romans en la guerra
usaven; y podia ser que a càrrech de aquest comte li tocàs
aportar la spasa nua, alçada devant del rey, com vuy la aporta
lo cavallerís mayor.
Comte dels sagraris (que firma en lo concili) se té per cert era
lo qui tenia càrrech de guardar las relíquias y ornaments de
la capella del rey, o que en general tenia càrrech de las fàbricas de totas las iglésias del regne y sos adreços, o particularment del que lo rey volia manar en ellas. Y assò se pot conjecturar
del nom, sens que de altra part se puga pèndrer altre tino.
De aquestos officis sols se troba menció particular en la casa
y cort dels reys gots, enperò no y ha dubte sinó que n’i havia
altres molts, com a cavallerís y altres semblants, dels quals
no se’n pot donar rahó per no haver-hi de ahont pèndrerla —encara que en las cartas del rey Theodorich dels ostrogots
y en las formas de Casiodoro se referexen alguns altres oficis
de la casa y cort real, com és prothomèdich, referendari y altres,
que també los devia tenir la cort de España; emperò perquè
no u sabem de cert, no y ha per a què tractar de ells.
Los títols que s’usaven dar als reys gots en los concilis y altras
scripturas éran: serenitat, clemèntia y sublimitat. Y quant lo
rey nomenava son regne tostemps deya «la glòria de nòstron
regne» o «lo regne de nostra glòria», y axí u parlaven, y encara
algunas voltas ab més altivesa. Y quant parlaven de Déu y de
cosas sagradas ho parlaven ab tanta humilitat y subjectió que
és cosa exemplar y de gran gust christià.
En la cort dels reys gots és cert y averiguat hi havia alguns
cavallers y gent principal que, sens tenir offici senyalat // en
la casa real, per títol de dignitat y stat los nomenaven il·lustríssims, y altres il·lustres. Los quals títols no se’ls prenia cada
hu per son arbitre ni le y dava altre algú sinó lo rey, sols ab

50 los] omet; que los] que B] afegeix ratllat quels A 52 nua] afegeix ratllat y A 54 que]
ques; en lo] al; cert] afegeix que 55 qui] que 56-57 de — iglesias] de las fabricas
de las fabricas 62 a] omet; cavalleris] corregint cavallers A 73 de (…) y de] de (…)
y 77 [210v] [184v]
[50 Veg. Mil. II,XV

65 Cass. Var. VI,IX-XIX]

54 que firma en lo concili: El concili de Toledo la relació del qual ha desenvolupat
Viladamor al capítol anterior.
59 tino: És mot castellà, pres possiblement de la font del barceloní (cf. Morales 1577: f. 144).
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públich privilegi, lo que apar clarament en la minuta que per
a las tals provisions de il·lustres, spectables y claríssims, posa
Casiodoro, y conforme an asò (com se veurà avant) en un
concili de Toledo intitulaven a Wanba, que fonc lo qui succehí
en lo regne al rey Recsesvindo.
Per al govern de la terra en temps de pau se troba menció de
set officis principals, que éran: rectors de las cosas públichas,
comtes, ardingos, tiufados, vicaris, jutges y saigs.
Dels comtes y governadors de la ciutat y sas comarchas n’i ha
molta menció en las leys del Foro Iudicum, ahont se véu com
las ciutats principals tenían un comte per cap de govern; y en
Casiodoro hi ha minuta per a la provisió de aquestos comtes,
als quals nomena comtes de segon orde per differenciar-los
dels comtes de la casa real, que éran superiors en lo grau de
dignitat.
El ardingo, al que·s pot entèndrer, era ofici de justícia inferior
al comte, com n’i ha menció en lo matex llibre del Foro Iudicum
y en los concilis, però no de manera que·s puga entèndrer en
particular lo càrrech de son ofici; alguns lo nomènan gardingo.
Lo vicari era lloctinent del comte en lo govern, com de las leys
del dit Foro Iudicum se dóna a entèndrer clarament; y per las
matexas se dóna entenent com jutge se nomena en general
qualsevol que tenia càrrech de administrar justícia, y axí u
declara una ley de aquest rey Recsesvindo.
El tiufado era ofici principal en la guerra, com abaix se dirà, //
y lo qui servia en lo govern ab lo matex nom tenia càrrech de
justícia y judicava en las causas, com apar en algunas leys
del dit Foro Iudicum.

83 an] corregint ? A 88 tiufados] triunfado A] triunfados B 89 la ciutat] las
ciutats 90 del B] dels A 91 un] omet 92 per a] per 93 de] del 103 una B]
un A 104 [211r] [185r]
105 servia] corregint ? A
88 tiufados] triunfado A] triunfados B: Corregim d’acord amb 104, 119, 130, 134 i
136, i seguim B en el plural d’acord amb la seqüència.
[83, 92 Cass. Var. VI,IX-XIX]
88, 95-98 ardingo (…); alguns lo nomènan gardingo: Individu d’un dels ordres de l’ofici
palatí, inferiors als ducs i, com ens serà relatat, als comtes.
88 i s. tiufado: A l’exèrcit visigot, el cap d’un cos de mil homes.
88 saigs: Nom que rebien els funcionaris de justícia civil que, com s’explica més endavant
(108-113), eren els encarregats de fer les citacions i executar els embargaments (cf. DCVB
IX, 674).
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Lo sagi era ofici com de alguatzir, lo que·s conprèn per las
leys de dit Fuero Iuzgo en las quals se fa menció del tal offici,
en las quals may se li dóna judicatura, ni que tracte de plets
ni de castigar delictes, sinó càrrechs de exequtions o cosas
semblants, encara que no declàran tingués càrrech de pèndrer
ad algú.
En lo tocant al govern y judicatura és cosa notable que, podent
los agraviats apel·lar per al duch, que era lo capità general de
la província, tenían tantbé altre remey, que era que informaven
al bisbe de son diòcesis de la injustícia que pretenían se·ls era
stada feta. Al qual aparexent-li ne havia de ser desagraviat, ne
amonestava christianament al jutge, comte o tiufado, per a que
u emendàs, y, si no u volían fer, lo bisbe, ab consell de sos
capellans principals y de altres, tractava de dits agravis y
sententiava en la causa ab interventió del jutge del rey, y enviava
lo procés al rey per a que manàs lo que li aparexia convenir
a son real servey.
En lo tocant a la guerra ho tenían los reys ordenat de aquesta
manera. Ço és, que en las fronteras tenían capitans generals
(que en llatí los nomenaven duces), que éran com los càrrechs
de vireys que vuy dónan los reys; tantbé algunas voltas hi staven altres capitans ab títol sols de comtes, tenint per a l’exèrcit oficis principals que·ls nomenaven tiufados, cada hu dels
quals tenia a càrrech mil hòmens (que correspon als càrrechs
de tribuns de las legions romanas y tantbé als càrrechs de coronells y mestres de camp que ara·s dónan en la guerra), nomenantse tota aquesta gent tiufa, y en ella hi havia dos quingentaris,
nomenats axí per tenir cada hu d’ells sinch-cents // hòmens
a son càrrech, y aquestos obehían a son tiufado. Y a dits quingentaris staven subjects los centenaris, nomenats axí per cent
hòmens de què cada hu era capità (conforme los tenían los
centurions romans), y cada centenari tenia debaix de si deu
soldats, nomenats decumanos, cada hu dels quals tenia deu soldats a son càrrech.

109 del tal] de dit 115 agraviats] agraviat 117 son diocesis] sa diocesis; injusticia]
corregint justicia A] (interl.in)justicia B 120 volian] volia 129 titol] titols; sols]
omet 131 a] en; correspon] corresponen; correspon — carrechs] corregint ? A 135
[211v] [185v] 139 centenari] corregint centenario A
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De alferis ni ofici que li aparagués, ni de ningun gènero de
banderas que los gots usassen, no se’n troba menció, que no
pot ser que no las tinguessen (per ser cosa tant natural en la
guerra per a totas las nacions) sinó que, com las històrias que·n
tenim són tant breus, falta la menció d’ellas.
Tot aquest repartiment dels capitans en la guerra stà stesament
declarat en lo dit llibre del Fori Iudicum, ahont tantbé mostra
lo orde que tenían per a juntar un exèrcit. Lo qual era que fora
vells, miñons, y malalts y donas, los demés en general éran
obligats de anar a la guerra en ser cridats per lo rey o de son
general. Y los señors que tenían molts sclaus per a las obras
de la terra y crianças de animals éran obligats, per lo manco,
aportar ab si la dècima d’ells ben armats, posant molt grans
penas per als qui faltassen de anar; las quals penas éran diversas per a cada stament de gent. Y també·s mostra en dit libre
com, en entrar los enemichs per la terra, manava lo rey als bisbes y sacerdots, constituhits en dignitats, que hisquesen los qui
starían a cent millas a l’entorn. Las armas que señalen havían
de aportar los sclaus éran zabes (que apar éran cuyrasas o
cosalets, y també lo qui tralledà ditas leys de llatí en castellà
nomena perpuntes), y moltas altras maneras de armas, com
éran lorigas, cotas, escuts, spasas, azconas, llanças, sagetas y
fonas.

142 usassen] corregint usaven A; que] y 145 las nacions] nacions 146 breus] afegeix
ratllat que A 147 stesament] extensament 149 fora] afegeix dels 150 vells miñons
y] miñons vells 153 la] omet; manco] afegeix a 156 per a] per; gent] afegeix ratllat
per als re A; en] corregint ? A 162 moltas] omet 163 lorigas] longas A B
163 lorigas] longas A B: El substantiu que reporten A i B no existeix; ha de ser una
confusió gràfica («ri» > «n») que esmenem (cf. Morales 1577: f. 145v).
154 la dècima: «la dècima part.»
160 zabes: És a dir «zabae», en llatí, que són les malles (veg. Morales 1577: f. 145v:
«zabos»).
162 perpuntes: «sobrevesta del guerrer o de cavall de guerra» (DCVB VIII, 492).
164 azconas: Mot que designa un «dard o espècie de llança curta que tiraven per ferir
a distància» (DCVB II, 59).
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DOS CONCILIS NACIONALS QUE·S CELEBRAREN EN // ESPAÑA DE TEMPS
DEL REY RECSASVINDO.

10

De temps de dit rey Recsasvindo se çelebrà segon concili en
Toledo, al setèn any de son regne, que fonc en l’any sis-cents
sinquanta-set de la nativitat de nostre Señor y de dos mil vuytcents setanta-quatre aprés de la poblasió de España. En lo qual
no s’i trobà lo rey ni en los cànons hi ha cosa notable, més
de que afavorexen molt als fundadors de las iglésias, donantlos, entre altras cosas, que ells en sa vida presentassen als bisbes los que havían de servir en ellas. Aquest concili en los llibres
stampats no té firma dels bisbes que y entrevingueren, enperò
en los antichs de Toledo, que com tinch dit los he vists en
la llibreria de Toledo, hi fírman lo archabisbe de Toledo y setze
bisbes, y entre ells sols hu de Cathaluña que fonc lo de Urgel,

2 [212r] [186r] 3 recsasvindo] corregint recsesvindo A 4 recsasvindo] corregint
recsesvindo A 6 sinquanta] afegeix y; señor] afegeix al marge any 657 de la nativitat
de nostre senyor A 7 setanta] afegeix y 8 cosa] afegeix molt 9 las B] la A 12
firma] firmas 15 de] omet; lo] omet
4-20 Mor2. ll. XII, cap. XXXII
13-14 com — Toledo: Per als manuscrits en qüestió veg. p. 143-144.
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nomenat Maurelo, y tres abats sens los noms de las abadias;
y dels seculars firmaren lo comte dels notaris, Etèrio, comte dels
cambrers, Ela, comte y duch, y Rèquila, comte dels patrimonis.
Lo tercer concili que lo any vinent se celebrà se congregà lo
primer de dezembre de l’any sis-cents sinquanta-vuyt, en lo qual
entrevingueren los matexos bisbes del concili pasat y deu altres
bisbes, y entre ells Quirico, bisbe de Barcelona. En lo qual se
instituhí la festa de la expectatió de nostra Señora, que·s celebra en España vint dies ans de la nativitat de nostre Redemptor,
encara que lo títol y advocació que lo concili llavors li posà
no és lo que ara tenim sinó de la Enunciació, y axí·s donà
allí las causas de instituhir la festa en tal dia, per lo que en
mars la impedia alguns anys la Pascua y sempre la Quaresma
storbava la cumplida alegria de la gran solempnitat; aprés, se
li aproprià a dita festa lo nom que ara se usa. En aquest concili
hi ha menció // de beatas, diferenciant-las de las monjas en
algunas cosas, donant-los per àbit, demés del que ya aportaven,
un vel negre o vermell en lo cap, donant-los las dos colors
en memòria de la passió de nostre Señor, la una per memòria
de la sanch que derramà y l’altra per lo dolor de haver tant
cruelment patit. Y en alguna manera se dóna entenent que lo
matex vel aportaven las monjas.
Succehí en dit concili una cosa notable, de la qual, encara que
sia fora de nostra història, ne faré relació per a que s’entenga
ab quant mirament y recato vivían los prelats de aquell temps,

18 y requila] requila 20 sinquanta] afegeix y 22 bisbes] omet 24 redemptor]
senyor 25 lo concili llavors] aleshores en lo conscili se 26 aixs] omet
27 de
instituhir] perque instituhi 31 [212v] [186v]; beatas] afegeix ratllat ab A 31-32 de
las — cosas] en alguna cosa de las monjas 35 lo] la 38 de la] del 40 recato] acato
20-22 Mor2. ll. XII, cap. XXXIII
ll. XII, cap. XXXIII

22-37 Mor2. ll. XII, cap. XXXII

38-72 Mor2.

20-23 i 69-72 en lo qual — Barcelona; en lo qual — Quirico: Viladamor repeteix la
informació sobre la subscripció dels bisbes que intervingueren en el concili i, malgrat
que teòricament hauria de ser la mateixa, en el primer dels casos parla de deu signatures
i en el segon de quinze; donem com a vàlida la segona de les dades, que coincideix
amb la que ens fornia Ambrosio de Morales (1577: f. 147), i tornem a repetir allò que
ja ha estat dit: Viladamor no va ser a temps de fer l’última revisió a la seva Història
perquè la mort el sorprengué mentre encara hi treballava.
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y és que fa lo concili molt gran sentiment de un memorial que
Pontàntio, archabisbe de Braga, havia presentat scrit de mà
sua. En lo qual manifestava y deya sa culpa en públich de una
flaqueza carnal en què una dona lo havia fet càurer, sentintho en tant gran manera que diu lo concili que, de las llàgrimas que llançaren al temps que·l llegían, borraren la scriptura;
lo que acabat que u hagueren de llegir li manaren comparagués
en dit concili. Al qual, secretament estant sols los prelats (ab
molt gran cuydado que no·s divulgàs), li donaren lo matex
memorial, més ab jamechs que ab paraules, y li demanaren
si era aquella sa lletra y firma; lo que confessà ab veu plorosa,
impedida de molts gemechs y plors, ajustant-hi tantbé ab moltas llàgrimas que confessava de sa voluntat son peccat, del qual
ya havia començat de inposar-se alguna part de penitència,
havent nou mesos que havia dexat la administració de la Iglésia
y s’havia tancat casi com en una presó per a fer millor en si
mateix lo degut càstich. Lo que fonc causa que no·l deposasen
de la dignitat, conforme als cànons antichs, sinó que moderant
lo rigor ab alguna misericòrdia no li llevaren del tot la dignitat,
sinó que, inposant-li deguda penitèntia, li dexaren lo nom //
de archabisbe y manaren a sant Fructuós, bisbe dumiense, que
tingués lo govern de la iglésia de Braga y de tota sa metròpoli,
ab tota la potestat que a Pontàntio li tocava.
Al qual matex sant Fructuós, tantbé en dit concili, li cometeren un negoci de molta inportància que l’havia proposat
Wamba, criat del rey, intitulant-lo persona il·lustre, sens declarar lo que era.
Aquest concili en los que van estanpats no té subscriptió,
però té-la en los antichs que stan en Toledo, en lo qual demés dels bisbes pasats de l’altre concili hi entrevingueren

42 pontantio] pontanio 50 que] afegeix no 51 confessa ab] corregint confessant
A 55 de la] de sa 56-57 millor — mateix] en si mateix millor 60 [213r] [187r] 63
pontantio] pontanio
66-67 Wamba — era: Ambrosio de Morales (1577: f. 146v-147) precisava sobre l’aquí
anomenat criat del rei que «yo ninguna duda tengo sino que este cavallero es el que
sucedió en el reyno a Reccesvindo»; el castellà l’identifica, per tant, amb el rei visigot
Vamba (? - 688).
69-72 Veg. p. 741.
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quinse altres bisbes, y entre ells lo bisbe de Barcelona nomenat
Quirico.
En temps de dit rey Recsasvindo morí lo sant archabisbe de
Toledo Illefonso, de la vida del qual y de sos miracles, y particularment lo de la casulla que la reyna dels àngels li revestí,
per star-ne plenas las històrias no·n fas menció. Morí en lo
any sis-cents sexanta-nou de la nativitat de nostre Señor y
de dos mil y vuyt-cents vuytanta-y-sis aprés de la població de
España, en lo divuytè any del regne de dit rey.

73 recsasvindo] corregint recsesvindo A 74 miracles y] mirachles 76 mori] afegeix
interl. dit rey A 77 sexanta] afegeix y; y de] y
75 mori] afegeix interl. dit rey A: A afegeix per error «dit rey»; qui va morir l’any
669 no és el rei (de qui se’ns proporcionarà la notícia del seu decés al cap. CVIIII, 36
i s.) sinó l’arquebisbe de Toledo.
73-79 Mor2. ll. XII, cap. XXXIX
76 per — menció: Vegeu, per exemple, Morales (1577: f. 154v-160), la font de Viladamor
en aquest passatge, que li dedicà tot el capítol XXXIX del llibre dotzè de la seva crònica.
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COM EN TEMPS DE DIT REY RECSESVINDO LO MORO ADAL·LÀ PRENGUÉ ÀFRICA AL COMTE GREGORI, QUI LA GOVERNAVA PER LO EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA, Y DE COM MORÍ DIT REY RECSESVINDO.

10

20

En temps de aquest rey per nostra dolor las cosas de Àfrica
tòcan a nostra història de España, y axí, ne relataré com Abdal·là, capità de Moàbia, quart successor de Mahoma, guañà
Àfrica al comte Gregori, qui la governava per lo emperador
Constant de Constantinopla —excepto la ciutat de Ceuta que,
per star molt fortificada, no la pogueren pèndrer. Lo que
succehí en // lo any sis-cents sexanta-y-dos conforme al compte
que aporta lo archabisbe don Rodrigo en la història dels alarbs,
que scrigué distincta de sa chrònica, y no va molt diferent d’ell
Zonaras, lo historiador de molta auctoritat en aquestos temps,
encara que u posa un poch més avant Joan Barros, portuguès,
lo qual tantbé scriu la vinguda de dits alarbs en Àfricha, que
u tragué (segons ell refereix) de una història pèrsica que ell
tingué en aquella llengua, ab intèrprete que se la declarà.
Als alarbs, des de aquesta entrada en Àfricha los restà lo nom
de moros que fins al dia de vuy los dura, per haver-se ense-

7 guaña] afegeix a A

10 fortificada] afegeix en lo govern

5-30 Mor2. ll. XII, cap. XXXVIII
I, ll. I, cap. I]

[12 Rod. Arab. VII,17-36

11 [213v] [187v]
14 Zon. XIII,41

15 Barros
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nyorejat de las dos províncias nomenadas Mauritànias, començant la Tangitània des del stret de Gibraltar per lo mar Oceà,
devers lo ponent, y [la] Çesariense des del matex Stret per lo
mar Mediterrà, devers llevant.
Los reys y soberans señors dels alarbs, que en Àsia se nomenaven califas, en Àfricha prengueren nom de miramamolí, que
significha tant com dir «príncep dels creyents». Y posaren son
asento y real cort en la ciutat de Marruecos, que tantost ab
gran sumptuositat edificaren, encara que altres afírman que
no fonc edifichada sinó molt aprés.
Sant Illefonso y los demés scriuhen del rey Recsesvindo que fonc
molt bo y molt amat dels seus, y que corregí las lleys antigas
dels gots posant-n’i altres de nou molt profitosas. No s’entén
que tingués fills, per lo que ninguns auctors ne fan menció, esent
opinió errònea dels qui diuhen que Teofredo fonc fill y no jermà.
Morí, segons lo bisbe Vulsa preçisament señala y molts lo
seguexen, a nou de setembre en lo any sis-cents setanta-dos
de la nativitat de nostre Señor y de dos mil vuy-cents vuytantay-nou aprés de la població de España. En lo lloch de la mort y
en la sepultura concòrdan tots, dient que, essent // exit de
Toledo per anar a un lloch seu de què ell era señor per son
patrimoni ans que no fos rey, que·s nomenava Gertigos, posat en la montaña Cauro, en la terra de Palènsia, se enmalatí,
ahont morí y fonch soterrat. Aquest lloch se diu ara Bamba
y està a duas lleguas de Valladolid, ahont vuy amòstran la dita
sepultura, a bé que està sens lletras ni señal algú que testifich
sia axí. Y encara que sia aquella la sepultura, la veritat és que·l
pasaren aprés en Toledo, en la iglésia de Santa Locàdia, la de
l’Alcàsar, juntament ab lo cos del rey Wamba, com ho scriu
lo chronista Ambrosi de Morales (scrivint tantbé que en lo any
mil sinch-cents setanta-sinch la magestat del rey don Phelip,
nostre señor, volent visitar aquestos cosos reals, hi trobaren
encara, enbolicats en draps de seda, molts osos dintre de unas
caxas de fusta que stan tancades en unas tombas de pedra).

26 miramamoli] corregint miramoli A 27 princep] corregint princeps A 29 sumptuositat]
pompositat; afirman] afirma 33 nou] omet; molt] mes 37 setanta] afegeix y 38 señor] afegeix al marge any 672 de la nativitat de nostre senyor A 39-40 en lo (…) y en
la] en lo (…) y 40 [214r] [188r] 46 lletras] lletra 47 sia] afegeix ratllat ? 51 setanta]
afegeix y 53 enbolicats] enbolicat
31-54

Mor2. ll. XII, cap. XL

[36 Vulsa p. 173-174]

(50 Mor2. f. 161v)
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DE LA MANERA QUE WAMBA FONC ELEGIT PER LOS GOTS PER REY
D’ELLS, PER MORT DEL REY RECSESVINDO.

10

Lo matex dia que morí lo rey Recsesvindo anà Wamba —conforme ho scriu lo sant archabisbe Julià, qui particularment
scrigué totas las cosas de son govern— al dit lloch de Gertigos
per a entèndrer en sa sepultura y obsèquias. Lo qual, des del
darrer concili de Toledo que en temps del rey Recsesvindo se
celebrà, se mostra com era cavaller principal y de l’ofici palatí,
intitulant-lo persona il·lustre, y tant principal que entrava en
lo concili no com a criat del rey sinó com a cavaller principal,
y de tanta calitat que lo rey li encarregava negocis de
inportàntia que tractar en lo concili; y lo entèndrer en la
sepultura y obsèquias del rey tantbé denota era home de gran
linatge y // de molta auctoritat en la casa real. De qui scriuen
lo archabisbe don Rodrigo y la General història que en linatge,
en exercici de las armas, y en saviesa y en ànimo generós, se’n
podían trobar pochs entre los gots que s’igualassen ab ell, per

7 sa] la 15 [214v] [188v]
exercicis A

16-17 en linatge en] en linatge

4-50 Mor2. ll. XII, cap. XLI [5 Jul. Wamb. 2-3
6; Alfonso-Ocampo f. CLXXXXVv]

17 exercici] corregint

16 Rod. II XXII,36-39; íd. III I,1-
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lo que ya molt ans los parexia a tots que a ell sols pertañya lo
regne, per la valor de sa persona, no obstant que era molt vell.
Y per ço, lo matex dia de la mort de dit rey Recsesvindo, los
principals señors gots que allí·s trobaren, ab gran conformitat
lo eligiren per son rey. Al que dit Wamba resistí ab paraulas
y ab llàgrimas, representant-los lo impediment de sa vellesa y
lo gran càrrech del govern, ab las moltas novedats y perturbacions que en aquella sahó hi havia, dient-ho ab tant gran
constànsia y profia que fonc necessari (com ho refereix en
particular sant Julià) que hu dels capitans que stava present
desenbaynàs la espasa y que, en persona de tots, ab ferocitat
li digués que, puix tots los gots li donaven lo regne, seria mal
cas no·ls complagués ni·ls stimàs llur voluntat y aprobació. Y
que en nom de tots li deya que, si no·s subjectava a acçeptar
lo regne, faria aquí matex, ab aquella espasa, lo just càstich
de sa resistència y menyspreu. Ab las quals paraulas, y tantbé
ab nous prechs que tots multiplicaren, foren causa que Wamba
se dexàs vènçer y digués faria lo que ab tanta porfia li demanaven, ab tal que no·l forçassen de usar lo nom de rey fins
a tant que en Toledo se hagués solemnament ungit, puix de
la providència de Déu li venia lo regne, leshores lo tindria per
seu, quant la iglésia ab sas sanctas cerimònias le y confirmàs.
Las quals paraules ditas, encontinent en señal de acceptació
arribaren a ells tots a dar-li pau, que era cerimònia usada entre
los principals. Y per lo que dita electió se féu en dit lloch de
Gertigos prengué lo nom de Wamba, que vuy corromput se diu
Bamba. //
Lo arcipreste de Múrsia en son Valèrio y altres, cómptan la
sua electió molt diferent, ab moltas faulas, fen-lo llaurador que
stava llaurant y ajustant-hi altres cosas sens ningun fonament,
esent la veritat lo que·n tinch relatat, conforme ho scriu lo dit
archabisbe sant Julià, que u véu tot.

19 ell] corregint ells A; pertañya] pertanya A] pertañia B 23 que] corregint qual A
regne] afegeix y 44 nom] lloch 45 [215r] [189r] 49 quen] que; dit] interl.
[28, 50 Jul. Wamb. 2-3]
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MIRACLE.

10

Feta axí la electió y acabadas las obsèquias del rey Recsesvindo,
se donà tantost orde en la partida per a Toledo per a la
consegratió del rey. Ahont arribat que y fonc, se féu ab la
solempnitat següent, com ho scriu llargament dit sant Julià:
ço és, que diumenge als denou de setembre de l’any sis-cents
setanta-dos lo rey, vestit y adreçat de sos ornaments reals,
posant-se prop de l’altar mayor, aprés de haver prestat lo
jurament acostumat als gots y a tots los altres sos súbdits (que
contenia haver de mirar per la defensa y per lo bé y profit
de la terra y mantenir-la ab pau y justícia), se agenollà davant
lo altar y lo archabisbe de Toledo, nomenat Quirico, ab las
benedictions y oracions instituhidas per a assò, li llançà per
desobre sos cabells l’oli sant, ungint-lo per rey ab potestat del
cel.

9 que] afegeix ratllat en A
llat ? 14 terra y] terra
5-33 Mor2. ll. XII,

10 setanta] afegeix y

cap. XLI

[8 Jul. Wamb. 4]

11 haver] omet

13 de] afegeix rat-
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Y volent mostrar nostre Señor quant de veras le y donava de
la sua mà, encontinent que acabà lo archabisbe la unctió tots
los que·s trobaren allí presents veren exir de son cap una vapor,
com de fum, que se’n pujava en alt devers lo cel, de ahont hisqué
una abella que també volava devers lo cel, considerant, los qui
prudentment ho veren, ser señal que lo regne dels gots // en
poder de Wamba havia de ser ensalsat y asegurat ab fermetat,
y regit ab pau y ab molta dolçura.
La qual unctió acabada que fonc, los principals de sa cort y
casa, en nom de tot lo regne, li prestaren lo degut jurament
de fidelitat; y entre ells señàlan los auctors que jurà un capità
seu nomenat Pau, de qui se ha de fer particular menció en
son regnat per lo mal que guardà lo que havia jurat. Essent
dit Wamba lo primer rey de España de qui·s scriu usà aquesta
solempnitat de la unctió.

24 [215v] [189v]

30 particular mencio] mentio particular
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LAS GUERRAS QUE TINGUÉ LO REY WAMBA EN NAVARRA, Y DE COM
EN LA GÀL·LIA GÒTTICA SE LI ALÇÀ UN TIRÀ NOMENAT PAU.

10

Al temps que lo rey Wamba fonc ungit los navarros staven
rebel·lats, y per ço aquí matex mogué la guerra contra d’ells.
Y proseguint aquella en las comarchas de Viscaya, li vingué altra
nova de mayor moviment, que fonc que lo comte Hilperico,
que stava en la ciutat de Nimes y que havia governat la Gàl·lia
gòttica per lo rey Recsesvindo, se li era rebel·lat junctament
ab Agumildo, bisbe de Magalona, ciutat de allí vehina, y ab
lo abat Ramiro, al qual havia fet bisbe de dita ciutat de Nimes
y remogut al vertader bisbe nomenat Arègio (per no haver
volgut concentir en sa traÿció); los quals tres esent-se junctats,
feyen molts mals en tota aquella província.
Per a la qual rebel·lió féu juntar un bon exèrcit y envià per
general un capità nomenat Pau, per lo que tenia d’ell experièntia

12 remogut] remogue
4-76 Mor2. ll. XII, cap. XLII
15-20 Per — província: Entenem, «per a la qual rebel·lió [Vamba] féu juntar un bon
exèrcit y envià per general un capità nomenat Pau, per lo que tenia d’ell experièntia
y crèdit [que era] bastant per a tal jornada» (on bastant té el sentit de «suficient,
qualificat»), però aquest Pau s’havia proposat, un cop arribat i dominada la rebel·lió,
d’alçar-se amb la província de la Gàl·lia gòtica.
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y crèdit bastant per a tal jornada; lo qual, al temps que marxava
ab son exèrcit, havent proposat en si que, arribat que y fos
y quietat que hagués la dita rebel·lió, de alçar-se ab // dita
província, per dita causa, al temps que passà per Cathaluña,
ab gran secret ne donà part a Ranosindo, capità general de
la província Tarragonesa, y a Hildigízio, que també governava la
justícia ab càrrech de gardingo. Los quals prometent de valerli en sa enpresa, concertà ab ells lo com se havia de fer y, anant
per dit effecte en sa compaña dit capità general Ranosindo,
proseguiren son camí fins arribar a la dita província de la Gàl·lia
gòttica. De la qual traÿció tenint-ne notítica Argebado, metropolità de Narbona, gran christià y dels qui no s’éran rebel·lats,
procurà de impedir la entrada de la ciutat y, no obstant que
y féu tota la resistèntia que pogué, hi entraren. Lo que vehentho dit archabisbe, sens tenir ànimo de morir per sa lealtat,
determinà de obeyr-lo. Dit tirà Pau, tantost com fonc dins la
ciutat hi posà guardas hi manà juntar a tots los ciutedans y
habitants en ella, als quals, en presència de tot lo exèrcit, se
quexà de l’archabisbe per haver-li volgut impedir la entrada,
y·ls digué molt de mal del rey Wamba, fingint-se moltas
mentidas, afirmant-los ab jurament que no era home que
degués ser llur rey, y conclohent son rahonament que per ditas
causas elegissen entre si un rey, que ell seria lo primer qui
l’obeyra. Y per lo que tenia la farsa ben consertada, digué aquí
matex ab gran bravura y ferositat Ranosindo, capità general
de la província Tarragonesa, que ell a sol Pau volia per rey
y consentia fos son señor y que·l manàs. Y lo matex digueren
altres que staven previnguts y repartits per diversas parts de
aquella congregatió, dient-ho ab tanta fúria y avalot que ningú
gozà contradir-ho.
Y de aquesta manera fonc alçat per rey, hi·s coronà ab una
corona de or que lo rey Reccaredo havia ofert a la sepultura
de sant Feliu, màrtyr en la ciutat de Girona, com ya tinch referit.
Scriu sant Julià que tantost que dit Pau fonc alçat per rey envià a

18 fos y] fos que 19 [216r] [190r] 23 prometent (…) valerli] prometentli (…)
valer 26 la dita] dita 30 entraren] corregint entra A 40 obeyra] obehiria
[50 Jul. Wamb. 8]
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cridar al comte Hilderico y als dos bisbes Gumildo y Ramiro, //
y·ls forçà vinguessen a sa obediència y que·s junctassen ab ell.
Per lo que tantost se alçà tota la Gòttica narbonesa ab molta
part de las comarchas de Cathaluña —que lo capità general
Ranosindo procurà ho feçen— y, axí, s’apoderà lo tirà de
las ciutats de Barcelona, Gerona, Vich y de altras, ab totas las
fronteras de Cathaluña devers los monts Perineos, robant la
terra y despullant sacrílegament las iglésias de tota la riqueza
de or y argent que per a sos ornaments y servici tenían. Y també
procurà, ab dàdivas y promesas, que molts francesos no subjectes als gots lo seguissen.
Cresqué ab tanta supèrbia dit tirà que envià a desafiar al rey
Wamba, ab cartell format, motejant-lo de ser més casador
que guerrer, en la forma següent: «Flàvio Pau, Svindo, rey
de l’oriental, a Wamba, rey del de mitxdia; si ya has acabat de
rodejar del tot las inhabitables rochas de las montanyas; si ya
com a leó ambrent has despullat las bravas selvas; si ya has
domat lo curs de las cabras, lo salt dels servos y la glotonia
dels onsos; si ya no·t resta bívora ni serp, lo verí de las quals
no hayas derramat, avisa’m-ho, señor dels boschs y amich de
las montañas. Perquè, si tot axò has vençut y tindràs ànimo
de veure’t ab mi, daré pressa de venir fins a las montañas del
Perineos, que allí trobaràs dels hòmens ab qui podràs fer millor
guerra que ab los animals». Lo qual cartell està scrit en la història de dit rey, en un llibre antich que està guardat en la
iglésia de Oviedo.

51 gumildo] humildo; [216v] [190v]
omet

56 las ciutats] la ciutat

67 selvas] selva

72 fins]

63 casador: «caçador.»
64 Flàvio Pau, Svindo: Explica Morales (1577 f. 165) que «Svindo» és sobrenom, bé
perquè potser aquest rei era familiar de «Chindasvindo», opció per la qual s’inclina el
castellà, bé perquè és un sobrenom que adoptaven els reis.
68 servos: «cèrvols.»
74-76 Lo qual cartell — Oviedo: El passatge es fa difícil d’entendre si no tenim en compte
les explicacions d’Ambrosio de Morales (1577: f. 165): «Este cartel no pusieron el
arzobispo don Rodrigo ni el de Tuy, aunque [u]saron bien a la larga lo de Juliano, mas
yo lo hallé junto con su historia en el libro antiguo de Oviedo que fue del rey don Alonso
el sexto y se lo presentó el obispo Pelagio de aquella ciudad, y por aquel original que
es tan antiguo y copioso escrivo yo todo esto.»
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Y perquè dit rey Wamba rebé dit cartell stant prop de Viscaya,
acabant de fer la guerra als navarresos, aquí matex consultà ab
los señors de sa cort y principals de son exèrcit lo que havia
de fer; y·s resolgué que s’acabàs la guerra de Navarra ab tota diligèntia, y que aprés, ab lo exèrcit que tenia, marxàs a la
volta de son enemich. Y posant-ho en executió, fonc de manera que en set dies acabà de subjectar tota la terra de Navarra,
venint tots ab molta humilitat a demanar-li la vida y a darli rehenes, y a pagar-li lo tribut que·ls inposà. //

79 de sa (...) de son] de la (...) de son
77-85 Mor2. ll. XII, cap. LXIII
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COM LO REY
Y·L VENCÉ.

10

WAMBA ANÀ CONTRA DIT TIRÀ EN LA GÀL·LIA GÒTTICA

Lo rey Wamba, dexant tot lo de Navarra molt quiet, marxà
ab tot son exèrcit per Calahorra y Hosca per entrar per aquella
part en Cathaluña. Ahont ans de entrar-hi, repartí son exèrcit
en tres caps, manant als uns anar devers lo lloch nomenat castell
Líbia, cap de tota la província Çeritània (que era lo lloch que
al principi de aquesta història he fet menció fonc edificat per
Hèrcules líbio la segona volta que tornà en España); y que los
altres entrassen per la Ausitània, devers la ciutat de Vich (que
leshores se nomenava Ausa); y los restants que anassen per la
costa de la marina, donant-los orde que sempre marxassen per
ella fins als monts Perineos; restant-se lo rey Wamba en la
retraguarda, ab bona part de l’exèrcit, per a poder provehir en
qualsevol succés als qui anàvan davant. Los quals tres camps,
segons la acostumada llibertat dels soldats, se desmandaren

2 contra — gottica] a la gallia goticha contra dit tira
4-33 Mor2. ll. XII, cap. XLIII
17 desmandaren: «desmandar-se» és castellanisme, documentat, segons el DCVB (IV,
278), per primera vegada c. 1627; Viladamor l’usa possiblement per influència de Morales
(1577: f. 166).
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en alguns robos y forças deshonestas per la terra que stava per
lo tirà Pau, lo que en sabent-ho dit rey Wamba, ho manà
castigar ab molta severitat y ab penas molt rigurosas, com si
ell matex fora stat lo offès. Y ab aquest matex rigor de disciplina
militar pasà fins a la ciutat de Barcelona, que fonc la primera
ciutat que cobrà, sens que ningun acutor scriga la manera com
la hagué, ni tantpoch de Gerona, que molt prest fonc sua. Ahont
sabé del bisbe nomenat Amador com pochs dies ans lo tirà
Pau li havia scrit una lletra, dient-li que Wamba venia ab exèrcit
contra d’ell mas que per axò no desmayàs, que ell creya no
vindria y, venint, que ell matex en persona seria ab ell en dita
ciutat per a defençar-lo; conclohent la lletra que al primer dels
dos que arribàs en dita ciutat ab lo exèrcit, aquell tingués per
señor y li mantingués fidelitat // —dient-le-y per lo que entenia
entrar-hi ans que Wamba hi arribàs—; al que li respongué lo
rey ab donayre que Pau havia profetitzat de ell.
Y havent descançat en dita ciutat dit rey ab son exèrcit sols
dos dias, començà a caminar devers los monts Perineos,
aportant tostemps repartit lo exèrcit ab las matexas tres parts.
Y prengueren, en lo camí, a força de armes a Coplliure y al
Voló, que·s deya leshores Vulturaria, y al castell de Líbia. En
los quals llochs prengueren al capità general Ranosindo y a
Hildígisio (que havia tingut lo càrrech de gardingo), y a molts
altres dels principals rebeldes ab sas mullers y fills, los quals,
lligats ab las mans darrera, los presentaren a dit rey Wamba;
prenent-los tantbé molta riqueza, la qual manà dit rey se
repartís entre los soldats. Dels quals presos scapant-se hu dels
traÿdors més principals nomenat Vintirico, a gran pressa
aportà la nova al tirà Pau que·s trobava en Narbona; lo qual
començant a tenir por y a pèrdrer lo argull, no aparexent-li
sperar allí lo rey Wamba, encomanant a Vintirico la ciutat,
dexant-li per a la guarda d’ella molta gent de guerra, se n’anà

18 deshonestas per] afegeix ratllat a A 19 ho mana] (interl. ho) mana A] mana B
24 prest] apres 31 [217v] [191v] 32 entrarhi (…) arribas] entrarhi (…) entras
36 repartit lo exercit] lo exercit repartit 37 en B] omet A 49 posarse] posar
34-75 Mor2. ll. XII, cap. XLIIII
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a posar-se dins la ciutat de Nimes, per a provehir des de allí ab
més repòs la fortificatió y bona defença de aquella plasa.
Lo rey Wamba, pasat que hagué los Perineos, en lo pla se
detingué dos dias, sperant se junctàs tot lo exèrcit que no havia
pogut passar junt a causa de la stretura de las montañas. Y
quant foren junctats, eligint d’ells quatre capitans ab bastant
número de soldats triats, los manà anassen davant per a combàtrer a Narbona. Ahont arribats que foren, ans de començar
a conbàtrer enviaren a tractar de pau ab Vinctirico, al que
responent-los ab molta supèrbia y menyspreu no·n volia fer res,
ensesos per ço de còlera començaren a combàtrer la ciutat,
ab tanta bravesa y fúria que entraren en la ciutat. Y volentse retirar Vinctirico ab los més valents a la iglésia, los del rey
lo desbarataren, // de manera que sols Vinctirico se pogué posar
dintre; y, bravejant des de un altar de nostra Señora, li llançà
un soldat un fust gran, ab lo qual lo posà per terra; y aquí
matex fonc pres y posat en cadena, junctament ab dos altres
principals traÿdors nomenats Argemindo y Galtricià, al qual
sant Julià nomena primicier, que era en la iglésia dignitat de
cabiscol. Los quals, en part del càstich de llur traÿció, en lo
matex dia foren fortment açotats per bravesa de la guerra.
Des de ahont partint-se aprés lo camp, pasà avant devers la ciutat de Magalona, la qual se donà. Y aprés conbateren las ciutats
de Àgathe y Beterris, que és vuy Besrés, y las prengueren per
força de armes, y dins d’ella lo malvat bisbe de Nimes Ramiro
(que era fugit de Narbona) y altres.
No restant ya sinó la ciutat de Nimes, ahont Pau ab tots los
rebeldes se era recullit y molt fortifichat, hi anaren los quatre
capitans. Ahont trobaren los enemichs molt ben aperçebits per
la molta gent de guerra francessa que Pau hi tenia, y encara
ne sperava més. Aquestos capitans, en arribant comencaren a
combàtrer la ciutat, y durà lo combat més de quatre hores sens

63 [218r] [192r] 66 dos] los 67 principals] corregint grans? A 70 fortment] corregint
fortament A] fort B 72 las] corregint la A] la B; ciutats] ciutat
73 agathe] agaya;
besres] corregint besies A
[68 Jul. cf. Wamb. 12]
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poder-la entrar, ans bé se n’hagueren de retirar. Per lo que los
de dins, restant molt ufans, los digueren grans ignomínias,
certificant-los que tantost tindrían tanta gent de socorro que
ni ells ni lo rey no·ls gozarían sperar en lo camp ni tantpoch
podrían scapar fugint. Y encara que aquestos vans fieros no·ls
spantaren, totavia per a qualsevol succés los aparegué avisar
al rey, que ya stava prop, y demanar-li més gent. Per lo que
lo rey los envià deu mil soldats triats ab un capità seu nomenat
Ubandemiro, molt pràtich en las cosas de guerra, lo qual se
donà tanta pressa que, partint de vespre y caminant tota la nit,
a la matinada del dia següent se trobà ab los altres capitants,
posant ab sa vinguda tant de ànimo entre tots los de l’exèrcit
que no podían detenir-los de que no arremetesen aquí matex a
combàtrer // la ciutat. Y ab tot que tenían tanta gana, paregué
als capitans detenir-los per posar-los en orde y repartir-los
en las instànsias, lo que donà lloch per a que los de dedins, ab
la claror del dia, puguessen vèurer tot lo camp y regonèxer la
nova gent era vinguda. Y avisant-ne al tirà Pau, ell matex lo
volgué vèurer de una torre, y aparagué-li tal que, començant
a desmayar, sens poder-ho encubrir, digué: «Aquestas són las
providèncias de mon enemich, ya veix son cuydado y recato
en los negocis de inportància»; y dissimulant-ho lo millor que
pogué, repartí aquí matex los seus ab molta pressa per la
muralla, enviant-los a la defensa a causa que ya los del rey
venían ab gran fúria al combat. Lo qual fonc molt gran y perillós y durà moltas horas, peleant los sercats ab desesperatió y
los del rey ab vergoña per no haver-la presa ab l’altre combat, lo
que fonc causa de apretar-los, de manera que arribaren a posar
foch ad algunas portas de la ciutat, ahont fonc lo més fort de
la pelea, los uns per matar lo foch y los altres per storbar-lo,
fent los de dins molts grans danys des de las murallas y de
las torras, als quals los de fora ab tanta pressa los tiraven tantas
sagetas y pedras que·ls forçaren haver de dexar desemparats los llochs que defensaven; ab lo que y ab que lo foch de las

82 poderla] poderhi; entrar] corregint ? A] afegeix ratllat ? B; sen] se 91 partint] corregint ? A 95 [218v] [192v]; que] quen
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portas perseverà, alguns començaren a trobar entrada. Y
pensant los de la ciutat y los francessos que ab traÿció eren
entrats, y que alguns dels españols que Pau tenia dedins la
havían entregada, començaren a girar-se contra d’ells y matarlos ab ràbia, no bastant lo tirà Pau a aplacar-los (ans bé haventli perdut del tot lo respecte, li mataren un español criat seu
davant d’ell, no aprofitant-li res que cridàs que era criat seu),
matant-se tantbé entre ells los matexos de Nimes ab la matexa
crueltat que sos contraris usaven ab ells. Y axí, no·s veya per
tota la ciutat sinó morts miserables y los cossos enbrutats de sa
matexa sanch, ni s’oýan sinó crits de donas que llamentàvan //
sa gran desventura y de miñons que encara no entenían per
què havían de plorar.
Tot lo que vehent-ho lo tirà Pau, per a poder-se millor salvar
se llevà las vestiduras y ornaments reals y, ab los més principals
dels seus, se féu fort en un teatro que y havia en aquella ciutat,
molt alt y fort, per morir allí defensant-se o per dar-se ab algun
no tant mal partit. Al qual en aquell dia ni l’altro no·l conbateren, axí per anar los vençedors encarniçats en las morts
y robos de la ciutat y ser aquell edifici fort, com tantbé per
sperar la vinguda del rey Wamba, per a vèurer lo que ordenaria.
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CAPÍTOL CXIIII
LO QUE LO REY WAMBA, APRÉS DE HAVER VENÇUT DIT TIRÀ, PROVEHÍ
CONTRA D’ELL Y CONTRA LOS QUI L’HAVÍAN AFAVORIT.

10

A causa que la guerra era stada casi civil, entre amichs y
parents, per los molts gots que Pau al principi havia aportats
de España, fàcilment los vencedors se condoleren dels vençuts.
Y entretant que lo rey arribava, se trobaren molts dels vencedors que desitjaven lo perdó o lo misericordiós càstich, per lo
que lo archabisbe de Narbona Argebado, a pregàrias de tots, prengué lo càrrech de anar-o a supplicar al rey. Al qual encontrà
a quatre millas de la ciutat y, posant-se davant d’ell en terra ab
moltas llàgrimas y plors, scriu sant Julià li parlà d’esta manera: «No y ha per a què regonèxer y confessar, aquí davant
sa serenitat, sagrat príncep, nostra culpa, puix a tots és tant manifesta; ni tantpoch tractaré de nòstron arrepentiment que,
per ser tant tart y forçós, no·ns pot ajudar per a merèxer algun perdó; de sola sa singular clemèntia lo speram, y de sola
sa natural benignitat nos prometem lo que no gozam demanar,

5 al principi] als principis
anar B
4-80 Mor2. ll. XII, cap. XLVI

7 vencedors] vencedor
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tenint per cert que ha de tenir per mayor mostra de sa grandesa
conservar // als culpats que destruyr als vençuts. Y si nostra
culpa de ninguna manera no darà lloch al perdó, almanco podrà trobar en sa clemèntia templança en los càstichs. Pochs
són scapats ab la vida y tots són teus. No vullas, señor, que los
pochs que no consumí la guerra ab sa crueltat perèscan per
ta mà; tots te conexen desitjós de imitar a Déu en ton govern,
puix mira, señor, que en ninguna cosa li podràs ser tant semblant com en perdonar los qui te han offès, que és cosa molt
señalada en Déu y en los prínceps que li volen semblar».
Lo rey, que com ya stà dit de sa natural condició era molt
misericordiós —y tantbé considerant ab prudència com España
perdria lo que ell ab lo càstich li llevaria de l’exèrcit—,
descubrint en la chara la pietat que havia de usar, li respongué:
«Vençut per tos prechs yo no llevaré a ningú la vida, basta
lo strago que en mos gots ha fet la guerra, emperò la públicha
quietut no consent que la traÿció reste sens càstich. Aquest
se farà per eximpli de tots en los principals traÿdors, que foren
los commovedors, y en tots los demés usaré de la templança
que lo bon govern permetrà». Y per lo que insistí lo archabisbe
en demanar-li lo matex, indignat lo rey de tanta porfia, li digué
ab fúria: «¿No us contentau de ottorgar-vos la vida? Guardauvos no s’ensenga la mia ira de manera que la justícia haja de
procehir a la censera venjança. A tu sols, Argebado, perdon
del tot, perquè ab bons cuydados amostrares al principi ton leal
desitx y que, forçat, te junctares ab los malvats, los quals tíngan
a molt tot lo que no serà mort ignominiosa y cruel». Las quals
paraulas ditas que las hagué, lo rey se posà a caminar devers
la ciutat, ahont entrà ab representació de solemne triünfo,
havent ordenat ell matex lo exèrcit ab molta destresa, enviant
primer un bon squadró de gent al més alt de la ciutat, que mira
devers França, per tenir segur aquell costat si los francesos //
haguessen volgut intentar de enviar algun socors, com los de
Nimes en lo siti havían amanasat. Y lo rey ab tota la demés

20 [219v] [193v] 21 almanco] omet 26 en B] omet A 27 los qui] als que 41 de
manera] omet 47 ahont entra] omet; representacio de] omet 48 ab molta destresa]
omet 50 [220r] [194r]
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gent entrà dins la ciutat, ahont aquí matex lo tirà Pau y los
demés que ab ell staven en lo teatro retirats, sabent que se’ls
havia otorgat la vida, sens pensar més ab sa defensa se donaren
y·s dexaren tràurer de allí. Lo qual Pau, fonc aquí matex aportat
a la presèntia del rey Wamba ab una manera de presó que sant
Julià refereix (que devia ser leshores usada) que era: que anava
a peu, al mitx de dos capitans que anaven a cavall, y l’aportaven
cada hu de sa part pres per los cabells. Y lo rey, que encara
stava a cavall, com lo véu axí venir, alçant los ulls y las mans
al cel, digué ab llàgrimas: «Yo t’alabe, mon Déu, rey dels reys
y señor dels señors, que has abatut la supèrbia de mà tua y
ab ton poder has romput mos enemichs». Y arribat que fonc
dit Pau davant del rey se llevà la sinta y la donà al rey, ab
çerta forma que s’usava que era señal de rendir las armas, y,
junctament ab assò, se agenollà per terra per a fer la deguda
serimònia de subjectió. Y axí matex se agenollaren los demés
traÿdors, als quals los digué lo rey quina follia tant gran era
stada la d’ells en voler fer tant de mal a qui sempre los havia
fet bé y mercè, que la vida se·ls daria no per merèxer-la sinó
per motiu de sa clemèntia, y que lo demés de llur càstich se
determinaria ab mayor deliberació. Y dit assò manà los tinguessen presos a bon recapte, señalant de l’exèrcit personas
que tinguessen lo cuydado. Fet assò, ordenà que tots los francesos y alemanys nobles que éran stats presos en la ciutat, per
lo que molta part d’ells éran rehenes y gent de guerra principal,
tots fossen ben tractats, y des de a pochs dias los manà soltar
per a que se n’anassen lliberts a sas terras, donant-los los diners
y tot lo que més hagueren menester ab molta liberalitat.
Y lo rey, entrat que fonc en la ciutat, provehí aquí matex se
netejàs dels cossos morts y·ls soterrassen, y demés de assò
procurà en reparar los agravis // que·s pogueren. Y señaladament

53 entra dins] corregint y lo rey oynt? A 61 axi] omet 71 merce] afegeix y 73 deliberacio] (interl. de)liberacio A; dit B] dits A 74 a] ab 75 ordena] mana
77 rehenes
y] interl. 78 fossen] foren 79 lliberts] omet 83 [220v] [194v]
[58 Jul. Wamb. 24]

81-133 Mor2. ll. XII, cap. XLVII

78 y des de — dias: És a dir, «i al cap de pocs dies».
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manà tornar a las iglésias los ornaments y adreços de or y
argent que lo tirà Pau havia robats per a sustentar la guerra;
y entre los altres que·s tornaren fonc, a la iglésia de Sant Feliu
de Gerona, la corona de or que Pau ne havia pres per a la
trista insígnia del seu malvat regne.
Passats tres dias que s’entenia en assò, y en consultar de la
pena deguda a la traÿció de Pau y dels demés que ab ell se
éran alçats, lo rey se assegué en son trono real, tenint prop
de si los principals de sa cort, devant dels quals féu aportar
a Pau ab los altres, carregats de presons per costum antiga,
conforme sant Julià ho scriu, en la forma següent. Ço és, que
posat dit Pau als peus del rey se prostrà ab la chara devers
terra per a que lo rey li posàs los peus desobre y·l paltrigàs
sobre lo coll. Y fet assò, ab molta severitat li parlà d’esta manera: «Deman-te, Pau, de part de Déu y de sa justícia, que tractes assí en aquest noble ajunctament ta causa ab mi. Y abans
de totas cosas te deman me digas si te he fet algun dany o
alguna injúria, o de altra manera te doní alguna occasió per
la qual ab tanta determinació te rebel·lases contra mi, volentme llevar lo regne.» Al que respongué que jamés havia rebut
de ell sinó més bé y mercè que no era stat merexedor, y que
havia errat per sola instigatió de Sathanàs y per malícia sua.
Per la qual matexa forma foren interrogats los altres, los quals
respongueren de la matexa manera. Y aprés se llegí lo jurament de fidelitat que los gots havían fet en la electió de dit rey
Wamba, en la qual stava firmat dit Pau y casi tots sos companyons, als quals, mostrant-los sas firmas per mayor confusió
sua, la·ls feren regonèxer. Y aprés se llegí la forma del jurament
que Pau se havia fet fer quant lo alçaren per rey, en lo qual
los qui le y havían prestat se donaven per enemichs del rey
Wamba y protestaven de pelear contra d’ell y sos exèrcits defençant a Pau y // son regne, ab la sanch y ab la vida. Y derrerament llegiren los cànons dels concilis passats ahont stava

85 a] interl. A 86 la iglesia de] omet 89 en (…) y en] en (…) y; consultar de]
consertar 90 ell B] ells A 97 desta] de aquesta 102 contra] afegeix de 104 y
merce] omet 107 se] sels 108 dit rey] omet 111 lals] las 112 se] omet 113
enemichs] desenemichs 115 a (...) y [221r] [195r] son] a (...) y a son 116 dels concilis]
omet
[94 Jul. Wamb. 27]
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posada la pena als traÿdors que contra son rey se rebel·laven,
conforme als quals y a las culpas manifestas se pronuncià allí
mateix la sentèntia, condemnant a Pau ab tots sos compañons
a mort, ab tot lo afront y ignomínia que a traÿdors se havia
de donar, ab confiscatió de tots llurs béns; y que si acars lo
rey, per sa clemència, los volgués ottorgar la vida, los foçen
trets los ulls per a que freturejassen de la llum corporal, axí
com ells en sas ànimas, ab la maldat, havían apagat la del sperit.
La qual pena de tràure’ls los ulls, aprés que lo rey la moderà,
puix sant Julià no scriu los foçen trets sinó solament que se·ls
féu la calva cruel, conforme a la manera de ignomínia era usada
entre els gots.
Tota aquesta guerra la he comptada de la manera que sant Julià
la scriu, auctor tant grave com lo ser sanct ho demostra, lo
qual vivia en aquestos temps, encara que en lo archabisbe don
Rodrigo, y lo de Tuy y en la Chrònica general hi ha algunas
cosas diferents, que qui las volrrà véurer las podrà allí legir.

117 son rey] sos reys 118-119 alli mateix la] omet 119 a (…) ab] a (…) y a 120
tot lo afront] tots los affronts 121 llurs] sos 126 solament] omet 127 conforme
— de] que fonc la
[126 Jul. XXVII
CXCII]

132 Rod. ll. II, II-VIIII; Tud. p. 59-65; Alfonso-Ocampo f. CLXXXVIv-

129 Tota aquesta guerra: És a dir, la traïció de Pau, la guerra posterior amb el rei Vamba
i la desfeta del tirà Pau.
132-133 y en — legir: En fa un resum també Morales (1577: f. 169v), d’on ho ha tret
l’arxiver barceloní.
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COM LO REY WAMBA, ACABAT QUE HAGUÉ DITA GUERRA, SE’N TORNÀ
A TOLEDO, ENTRANT EN DITA CIUTAT A MANERA DE TRIÜNFO. Y COM
EN ELLA CELEBRÀ UN CONCILI NACIONAL, EN LO QUAL SE FÉU LA
DIVISIÓ DELS BISBATS, SEÑALANT A CADA HU DE ELLS SOS TÉRMENS.
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20

Acabada axí la guerra, havent lo rey ordenat lo que convenia
a la bona guarda de la ciutat de Narbona y a la demés que
en la Gòttica narbonesa tenia, despedí lo exèrcit. Y aprés // prengué son camí devers Toledo, sens scríurer los historiadors per
quin camí anà, més de que scriuhen que a cap de sis mesos
que era partit de Narbona hi arribà, entrant en dita ciutat a
manera de triünfo, fent entrar davant a Pau y als demés
rebel·les, rapadas las barbas y ab las ignominiosas calvas
descubertas, y ab los peus descalsos y vilment vestits, a cavall
cada hu sobre un camell, per a que millor poguessen ser vists
de tots, anant Pau señalat entre los altres ab una corona de
cuyro negre en lo cap. Y aprés anaven los soldats vencedors
ab vestits y altres mostras de alegria, y a la derreria anaven
tots los cavallers y gent noble de la sua cort, y en lo mitx d’ells
lo rey, mirant ab molta demostració de amor a tots los qui
éran vinguts a vèurer la entrada, stant tots spantats del gran

2 com] capitol com
afegeix ratllat vists

8 [221v] [195v]

6-25 Mor2. ll. XII, cap. XLVIII
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ànimo y prudència sua, ab què en tant breu temps havia subjectat sos enemichs. Acabada que fonc la entrada, manà que
los rebel·les fossen posats en presó perpètua, per a que tota la
vida los fos més llarga la pena.
Y aprés, tantost entengué en las cosas de la pau y govern de
España, fent junctar un concili nacional en Toledo, que·s celebrà
al quart any de son regnat y a set del mes de nohembre de
l’any sis-cents setanta-sinch de la nativitat de nostre Señor y
de dos mil vuy-cents noranta-y-dos aprés de la poblasió de
España. En lo qual concili se féu la divisió dels térmens que
en cada archabisbat havían de tenir los bisbats sos sufraganis, de la qual sols ne relataré los que tòcan a la nostra metròpoli
de Tarragona, y són tant scurs que ab molta difficultat se
podran entèndrer quals éran: I. al de Barcelona se donà des
de Minona fins a Pagella y de Osa fins a Bordell; II. al de
Empúrias des de Justamant fins a Bèria y de Ventosa fins a
Gilica; // III. al de Girona des de Palamós fins a Justamant
y de Ventosa fins a Paveras; IIII. al de Vich, nomenat leshores
Ausa, des de Borga fins a Ausata y de Bulga fins a Mencia;
V. al de Urgell des de Ausata fins a Nassona y de Mucavera
fins a Vala; VI. al de Lleyda des de Nassona fins a Font Sala
y de Lora fins a Mata; VII. al de Tortosa des de Porrilla fins
a Tènia y de Tormala fins a Cadena.
Totas las demés divisions dels altres bisbats de España, qui
las volrrà vèurer las podrà llegir en la chrònica de Ambrosi
de Morales, en lo llibre dotzè.
Ordenada que fonc la dita divisió, lo archabisbe de Toledo nomenat Quirico (segons ho compta lo bisbe de Tuy y altres
historiadors) demanà al rey si era content de que·s stablís axí
com stava ordenat y repartit. Y responent lo rey que sí, leshores
lo dit archabisbe y bisbes congregats ne feren un cànon, ab grans
censuras y altres penas al qui hi contravingués, lo que scriuhen
fonc causa de molta concòrdia y quietut entre los prelats.

24 preso] carser 29 setanta] afegeix y; señor] afegeix al marge any 675 de la nativitat
de nostre senyor A 30 dos] afegeix ratllat ? A 37 fins a beria] (interl. fins) beria 38
[222r] [196r] 41 ausata] burata 49 lo (...) y] lo (...) y los
26-29 Mor2. ll. XII, cap. XLIX
[49 Tud. p. 69]

31-54 Mor2. ll. XII, cap. L

(47 Mor2. f. 172-177v)
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COM LOS MOROS DE ÀFRICHA COMENÇAREN A FER DANY EN LA COSTA
DE ESPAÑA A INSTIGATIÓ DEL COMTE ERVÍGIO, LO QUAL, APRÉS DE
HAVER DONAT METZINES AL REY WAMBA, SE FÉU NOMENAR REY.

10

Los alarbs en temps de dit rey Wamba staven ya del tot
apoderats en Àfricha, y des de allí descurrían per mar y per
terra fent dany en lo imperi christià. Y volent continuar aquest
dany, hisqué de Àfricha una grossa armada de dos-cents y
setanta // vexells y donaren en la costa de España, robant y destruhint los llochs marítims ab molta crueltat. Contra los quals
envià lo rey Wamba una armada que·ls vencé y matà, y·ls
prengué y cremà tots sos vexells, scrivint los historiadors ab
aquesta brevedat un fet tant gran, sens dir per quina part
entraren ni ahont los desbarataren, ni qui foren los capitans
de aquesta jornada; sols apar que lo bisbe de Salamanca
Sebastià y lo de Béjar que·l segueix, que són los qui scriuhen

3 ervigio] corregint eurigio A
[222v] [196v]

5-6 del tot apoderats] apoderats del tot

5-77 Mor2. ll. XII, cap. LII; cf. ll. XII, cap. XXIX
f. 184-186]

7 dany] dañs

9

[16 Sebastià, p. 479; Béjar cf. Mor2.

16 Per a Isidor de Béjar veg. Morales 1577: f. 139.
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aquesta jornada, vòlan en alguna manera donar a entèndrer
hi entraren dits moros per instigatió del comte Ervígio, que
regnà aprés del rey Wamba, encara que u scriuhen tant curt
y confús que no y ha traure’n cosa çerta. Lo que és cert, y
los matexos dos auctors prosegueixen, és que dit comte Ervígio
era fill de Ardebasto, cavaller grech, ab lo qual lo rey
Chindasvindo casà una naboda sua, y que dit Ervígio se crià
en la casa real com a parent d’ella y que arribà a tenir dignitat
de comte, per lo que axí l’intitula sant Julià en una obra sua
que li derigí. Y lo de Salamanca tantbé afirma que, desitjant
succehir dit Ervígio en lo regne, hi trobava un destorp manifest de Theofredo, fill o, com altres diuhen, germà del rey
Chindasvindo, a qui·s dexà de donar lo regne quant son germà
morí sols per sa pocha edat, tenint per cert que en morint
Wamba le y darían si ell no u pervenia ab algun camí. Per
lo que determinà dar metzinas al rey Wamba, aparexent-li que
ab més facilitat se apoderaria leshores que no aprés, quant
Theofredo, ab més edat y mayors mostras de virtut, hagués
guañat més la voluntat de tots. Y posant-ho en effecte, féu

21 es] afegeix ratllat que A; ervigio B] eurigio A 28 germa] corregint jerma A
corregint jerma A 31 darian] donarian 34 theofredo] theodofredo

29 germa]

[25 Jul. De compr. praef.]
28-29 fill — Chindasvindo: La discussió sobre la filiació de Teodofred s’establia sobre
la base que aquest podia ser fill de Khindasvind (i per tant, germà de Recesvind) o
fill de Recesvind, mai sobre un possible vincle fraternal entre Khíndasvind i Teofred.
Viladamor, que pren com a font d’aquest capítol Morales (ll. XII, cap. LII) s’equivoca
en aquest passatge a l’hora de fusionar aquesta informació amb una altra que el mateix Morales havia donat anteriorment (ll. XII, cap. XXIX), en què tractava del rei
Khíndasvind i la seva successió; en aquesta s’establia clarament el següent: «Tuvo el
rey Cindasvindo sin Recesvindo otros dos hijos. El uno llamado Theodoffredo, que fue
duque y capitán general de algunos de los reyes siguientes (como tratando dellos se
verá); y el obispo Pelagio de Oviedo y el de Tuy expressamente dizen que fue Theodoffredo
hijo de Cindasvindo; en el libro impresso del arçobispo don Rodrigo se dize era hijo
de Reccesvindo, mas es mentira de la impressión, que en los buenos originales de mano
Cindasvindo dize»; el tercer fill fou l’anomenat Fàvila o Fàfila, com Morales conclou
(1577: f. 138v-139). Viladamor doncs, confon aquí Khindasvind amb Recesvind, i el
passatge esdevé, per això, incomprensible: el «germà» de qui se’ns parlarà més avall
(29) serà Recesvind, fill de Khíndasvind i a qui havia succeït com a rei dels gots, i
que fou, d’altra banda, rellevat per Vamba en aquest càrrec. A més, Viladamor omet
la informació que Morales donava sobre l’error que recull l’obra impresa de Rodrigo
Jiménez de Rada (com altres diuhen, 28); sobre les faltes de l’obra impresa del toledà,
sovint esmentades per Morales, Viladamor en donarà notícia més endavant (veg. cap.
CXXVIIII, 79-82).
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bèurer a dit rey Wamba unas metzinas donant-las-hi mescladas
en lo vi, las quals si bé no·l mataren, totavia li trastornaren
aquí matex lo enteniment, de manera que posà molta congoxa
en los grans de l’ofici palatí y en tota sa cort pensant que aquí
matex havia de morir, no sospitant res de // las metzinas, com
lo dit bisbe de Salamanca expressament ho diu, sinó crehent
que de la molta vellesa li havia succehit aquella repentina
malaltia tant furiosa. Del que sentint-ne tots gran fatiga y
particularment lo archabisbe Quirico de Toledo, com a bon
prelat provehí ab molta pressa en lo de la ànima y, ans que
del tot li faltàs lo juý, li donà los sagraments que leshores los
nomenaven rèbrer penitència; y passant més avant aquest
piadós cuydado de l’archabisbe, li vestiren al rey un àbit de
monjo y li feren la corona per a que morís religiós. Y encara
que lo dit bisbe de Salamanca ni los demés no diuhen res de
Ervígio, totavia, per lo que aprés succehí, se entén clarament
que, dissimulant ell lo fet y no sospitant-se cosa d’ell, anava
molt congoxat com los demés en procurar lo de la ànima y
en donar pressa a l’àbit y corona, perquè, si scapàs, no·s tingués
més per rey vehent-se monjo. Y demés de axò, procurà que
Wamba lo nomenàs a ell per rey, y casi que de present li donàs
part en lo regne y fes ab los grans de la cort lo rebessen per
tal, fent-ho scríurer en públicha forma y fent-le-y firmar de mà
sua matexa. Tot lo que succehí en lo matex dia que lo rey begué
las metzinas, tement-se no morís, que fonc a tretze de octubre
de l’any sis-cents vuytanta-y-hu; y lo segon dia que tornà algun
tant en si, que fonc a quinze del matex mes, scriuhen que ya
Ervígio, havent presas las insígnias reals, se havia fet declarar
per rey, y que en lo qual matex dia lo rey Wamba, haventse-li pasat la fúria de las metzinas, començà a millorar y tornar
en si. Y vehent-se que de rey se era tornat monjo, ab àbit de
religió, com era tant christià no volgué dexar lo començat,
endemés vehent com a savi que no podia prevaler contra la

36 donantlashi] afegeix a beurer 38 posa] afegeix en 39 en] omet; y — cort] omet 3940 aqui matex] axi 40 [223r] [197r] 41 dit] matex 45 en] ab 47 rebrer]
omet 51 ervigio B] eurigio A 58 tal] afegeix y 66 monjo] afegeix y 67 religio]
religios 68 vehent — savi] ventse ve
[41, 50 Sebastià, p. 479; Béjar cf. Mor2 f. 184-186]
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tirannia de Ervígio que, ab tant poch temps, ho havia posat
tant avant; y axí, resolent-se de restar del tot religiós sens pensar
més en lo regne, se n’anà al monastir de Pampliga, que és entre
Burgos y Valladolid, restant dit Ervígio apoderat del regne sens
contradictió. //
Regnà Wamba nou anys, un mes y catorse dies, com Vulsa
presisament señala, que fonc als catorse de octubre de l’any
sis-cents vuytanta-y-hu de la nativitat de nostre Señor y de dos
mil vuy-cents noranta-y-vuyt aprés de la poblasió de España.

73 [223v] [197v] 74 anys] afegeix y 76 señor] afegeix al marge any 681 de la nativitat
de nostre senyor A 77 vuyt] afegeix ratllat ? A
[74 Vulsa p. 174]
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COM EN ÉSSER NOMENAT PER REY DIT COMTE ERVÍGIO, JUNCTÀ CONCILI NACIONAL EN TOLEDO PER A QUE APROBASEN SA ELECTIÓ,
Y COM APRÉS EN ALTRES CONCILIS FÉU MOLTAS COSAS DE CLEMÈNTIA Y PIETAT, Y PROVEHÍ SOBRE LA NOBLESA DELS GOTS QUE
S’ANAVA PERDENT Y SOBRE MOLTAS ALTRAS COSAS.

10

De la manera que tinch referit entrà lo rey flàvio Ervígio lo
dia de quinse de octubre de l’any sis-cents vuytanta-y-hu en
lo regne, fent-se la solempnitat de ungir-lo lo diumenge següent,
als vint-y-hu de octubre, com Vulsa ho refereix. Y com no·s
tenia bé per segur en lo regne que ab tants mals medis havia
alcançat, procurà aquí matex fundar-lo per totas parts. Y per
ço, manà junctar concili nacional en Toledo, per a que los prelats de sos regnes aprovassen la electió y restàs confirmat per
lo stament ecclesiàstich, que, com se ha vist, tenia gran part
en la electió. Lo que procurà de fer-ho ab tanta pressa que,

2 en esser] en essent A] essent B; dit comte] afegeix ratllat dels gots? A 4 concilis] afegeix
conscilis 6 y — cosas] omet 8 dia] afegeix ratllat qui 14 sos regnes] son regne
2 en esser] en essent A] essent B: Esmenem d’acord amb el que trobem a la «Taula
dels capítols».
7-20 Mor2. ll. XII, cap. LIII

[10 Vulsa p. 174]
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havent entrat en lo regne, com ya tinch dit, a quinze de octubre
de l’any sis-cents vuytanta-y-hu, ya a nou de janer de l’any
següent, de sis-cents vuytanta-y-dos, se obrí lo concili en la
iglésia de Sant Pere y Sant Pau.
Aprés, en lo any sis-cents vuytanta-quatra, ne convocà altre en
lo qual tractà de moltas cosas de clemèntia y pietat, perdonant
a molts dels culpats y convençuts en la tirannia de Pau //
passada, manant que no·s procehís més contra d’ells, moderant
tantbé los tributs y rendas reals, perdonant gran part dels deutes
que per ditas exactions al fisch se devían. En lo qual concili,
mostrant lo rey gran sentiment, diu volia provehir al dany de
la noblesa dels gots que s’anava poch a poch corrompent y
perdent-se per diversas maneras, y principalment entrant-se per
malas maneras y desordenats favors los hòmens baxos y de
baix y civil linatge en los oficis y dignitats principals de la cort.
Contra los quals insistí valerosament, demanant als congregats,
ab grans conjurs y protestacions devant Déu, que u provehissen.
Sobre lo que los del concili feren molts decrets y, en agraÿment
y regonexença de dits beneficis, feren un cànon particular de
amparo de la reyna, sa muller, y de sos fills y parents aprés
del dit rey, nomenant a la reyna Limbigotona. En lo qual concili
hi entrevingueren los bisbes de Cathaluña següents: Cecílio de
Tortosa; Euredo de Leyda; Espasando, arcidià y vicari de Ciprià
de Tarragona; Laülfo, diaca y vicari de Idàlio de Barcelona;
Veremundo, abat y vicari de Claro de Elna; Florèncio, sacerdot
y vicari de Leuberico de Urgell.
En aquest concili apar més clar que en altres com lo rey per
sa voluntat y ab electió dels prelats manava entrar alguns grans
y cavallers de sa casa y cort en lo concili, los quals devían tenir
vot complit consultiu y desisiu, segons leshores ho manava tot

17 havent] en essent 17-18 a — ya] omet 18 a] interl. A 23 [224r] [198r] 27
diu] digue; al dany de] en 31 principals] omet 37 del] omet 39 euredo B] omet
A; arcidia] arcidiacono 41 veremundo] corregint veremmdo A
39 euredo B] omet A: És possible que la transmissió del nom del bisbe de Lleida sigui
conseqüència de la intervenció de Pujades en la crònica de Viladamor. Com ja hem dit
en diverses ocasions, Pujades, que coneixia el deute de l’arxiver respecte Ambrosio de
Morales, pot haver-ne completat algun oblit tenint l’obra del castellà davant.
21-64 Mor2. ll. XII, cap. LIIII
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lo rey, y lo papa, ab no contradir-ho tàcitament, lo y permitia,
dexant per bons respectes continuar als reys gots llur possesió.
Y també ne era la causa que, com los concilis éran junctament
corts del regne, tot se tractava, axí ecclesiàstich com secular, consultant y decretant-ho los presents.
Dóna’s tantbé molt clar a entèndrer en aquest concili la molta //
devoció ab què los reys leshores celebraven las Pasquas, puix
cridàvan bisbes per a que més dignament ab ells las solemnizasen. Y axí, se·ls manà en un cànon que, cridats per a dita
causa, vinguessen a Toledo, y en compliment y en obedièntia
de assò scrivint sant Julià, archabisbe de Toledo, al bisbe de
Barcelona, li refereix que·s parlaren y·s conegueren quant
vingué a Toledo per a çelebrar la Semmana Sancta y resurectió
de nòstron Redemptor ab lo rey.
Çelebrà’s tantbé altre concili nacional als catorse de nohembre
de l’any sis-cents vuytanta-sinch, en virtut de unas lletras aposthòlicas del papa Leó segon, ab las quals manava se junctàs
concili per a publicar y exequtar lo concili universal de tota
la Iglésia christiana que s’havia tingut en Constantinopla, ab
congregatió de dos-cents y noranta bisbes, per a reprovar la heretgia dels apolinaristas, en la qual no y éran stats alguns dels
bisbes de España. Celebrà’s aquest concili en Toledo, junctantse en ell vint-y-sinch bisbes, y alguns de ells ab procuradors,
entre los quals sols hi entrevingueren de Cathaluña dos vicaris
de l’archabisbe de Tarragona, nomenats lo hu Vitaliano y lo
altro Argebado.
Tantbé dit rey flàvio Ervígio, entre altras fillas que tingué fonc
una nomenada Xixila o Cixilona, la qual casà ab Ègica, nabot
del rey Wamba, jove de molta prudència y valerós per sa
persona, y, com era savi, volgué esmenar en part la tirannia

47 ab] en; contradirho] corregint concentirho A 52 [224v] [198v] 54 dignament]
solepnement 56 y en (…) y en] en (…) y 57 scrivint] scriu 60 redemptor] afegeix
y 61 celebras] celebra 62 vuytanta] afegeix y 66-67 la heretgia] les heretgies 73
entre] afegeix las 74 xixila] xixi(ratllat lona); egica] corregint egira A 75 prudencia]
corregint providencia A
[57 Jul. Prog. praef.]
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que havia usat contra Wamba, honrrant son linatge y alçantlo en lo lloch alt ahont pogués millor ser capàs del regne, ab lo
qual casament assegurà sa persona y stat real y complagué en
comú a tots, alegrant-se de vèurer tornat de linatge del rey
Wamba a la sperança y aparell de regnar. Y havent fet dit
matrimoni ab aquest intent, li féu jurar en los capítols matrimonials que ampararia y defensaria a la reyna, sa sogra, y a
sos fills, sos cunyats, contra tots los qui·ls volguessen maltractar,
y lo matex féu jurar // a molts principals en nom de tot lo regne.
Morí dit rey Ervígio en Toledo de malaltia, en divendres a vuyt
dias de nohembre de l’any sis-cents vuytanta-y-set de la nativitat de nostre Señor y de dos mil nou-cents y quatre aprés de la
poblasió de España, aprés de haver regnat sis anys y vint-ysinch dias, que és lo temps precís que Vulsa li dóna, encara
que los altres chronistas li donen més temps.

78 pogues — ser] ser pogues millor 84 quils B] qui A 85 [225r] [199r] 86 mori]
afegeix lo 88 señor] afegeix al marge any 687 de la nativitat de nostre senyor A; quatre]
interl. quatre (corregint vuitanta) B] afegeix ratllat ? A
77-91 Mor2. ll. XII, cap. LVI
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CAPÍTOL CXVIII
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA JOAN QUART, QUE FONC EN LO ANY SISCENTS TRENTA-Y-NOU, FINS A LA DE PAPA CONÓ, QUE FONC EN LO
ANYS SIS-CENTS VUYTANTA-Y-SIS.

10

Tornant a proseguir las vidas dels papas, la darrera de las quals
que tinch scrita és la de Joan quart, que morí en lo any siscents trenta-y-nou, per mort del qual a cap de quaranta dies
fonc posat en son lloch Theodoro primer, de nació grech. De
temps de son pontifichat no scriuhen més de que edifichà
alguns temples en Roma, y que en aquexas sanctas occupacions
y altres obras pias gastà lo temps de son pontifichat. En lo
qual tantbé fonc nostre Señor servit mostrar lo càstich que
donà als qui robaren los thresors de la Iglésia en temps de
papa Severino, perquè Maurísio morí degollat de mà del matex
exarch Isàcio, que li havia persuadit fes lo robo, y lo exarch
Isàcio morí súbitament, y lo emperador Eràclio morí rabiant
de una malaltia molt bruta. A dit papa durà lo pontificat sis

3-4 que — nou] omet 4-5 que — sis] omet B] canvi de mà B 9 primer] afegeix al
marge vida de papa theodoro primer 74 A 15 degollat] interl. 18 lo] dit
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CAPíTOL CXVIII

20

30

40

50

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

775

anys manco deu o dotse dies. Morí a dotze de maig de l’any
de nòstron Redemptor sis-cents quaranta-y-set, // poch més o
manco. Fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere, en la sepultura
de sos pasats.
Per mort de papa Theodoro tingué la cadira de sant Pere Martí
primer, natural de Tuderto, ciutat en Toscana. Lo qual, tantost
com prengué lo govern y administració de la Iglésia, procurà
tot lo possible en extirpar las heretgias de arrià que tornaven
a resuscitar; per la qual causa convocà un concili en Roma
de cent y sinch bisbes, ahont de nou las tornaren a reprovar.
Y vehent que no bastaven aquexas diligèntias, procurà que lo
exarch de Ravena, que·s deya Theodoro Caliopa, molt cathòlich,
mogués guerra contra lo rey Rotharis de Itàlia, que ab los seus
longobarts seguia la secta arriana. Y perquè lo emperador
Constant segon sabé en Constantinopla lo que lo papa perseguia
los de la secta arriana y lo que havia ordenat en lo concili contra
d’ella, anujant-se’n molt llevà lo ofici de exarch a Theodoro,
per lo que sabé era cathòlich, y envià-y Olímpio, son cambrer
arrià, ab orde que en arribant en Itàlia sembràs la secta arriana,
y si a cars lo papa le y volgués destorbar que·l prengués o·l
matàs. Arribat que fonc en Ravena, tractant ab alguns al que
venia, no trobà ab ells correspondència alguna, y vehent que pregàrias tantpoch no y bastaven, si bé pensà pèndrer lo papa,
totavia parexent-li cosa difficultosa poder-lo tràurer de Roma
per lo que stava molt ben quist y tenia molts amichs, se
determinà era millor matar-lo, y per ço ne donà lo càrrech a
un soldat criat seu. Lo qual entrant un dia en la iglésia de Nostra
Señora la Mayor, ahont dit papa stava ab molts capellans,
ab determinació de matar-lo, fonc nostre Señor servit que segàs
maravellosament, de manera que may pugué atinar a vèurer
ni conèxer lo papa, y axí se n’hisqué sens poder posar en exequitió un tant horrendo sacrilegi. //

20 [225v] [199v] 24 primer] afegeix al marge vida de papa marti primer 75 A
26 arria]
arrio 28 de nou] omet 32 lo] afegeix ratllat rey
32-33 emperador constant]
constantio emperador 41 tantpoch] ningunes 43 amichs] afegeix ratllat totavia
A 50 [226r] [200r]
23-83 Ill. ll. IV, cap. X
47 segàs: «cegàs.»
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Tantbé scriuhen que en aquestos dias prengueren los moros
y saqueyaren la famosa illa de Rodas, y desferen aquella insigne y miraculosa stàtua del sol que los gentils nomenaren
Colosso y era comptada entre las set maravellas del món
—y ab rahó, per lo que tots los scriptors diuhen que era tant
gran que per lo buyt de un dit de la sua mà podia un home
líberament pasejar-se de peus; la qual stàtua era de pedra,
cuberta de metall. Y que aprés que la haguéran desfeta, carregaren los moros, del metall que·n tragueren, nou-cents
camells, y que feren en dita illa moltas crueltats, y lo matex
aprés en Sicília. Contra los quals lo exarch Olímpio, per lo que
Sicília stava debaix de sa governació, determinà anar-hi ab sa
armada, y reconsiliant-se ab lo papa, ab sa benedictió hi anà
y·ls vençé, y del gran treball de la batalla vingué a morir dins
pochs dias. Y sabuda per lo emperador sa mort, tornà a enviar
per exarch en Ravena a Theodoro Caliopa, donant-li càrrech
que en arribant prengués lo papa y le y enviàs pres; y perquè
encara que s’era ya mudat no·n fiava molt, per ço li donà per
acompañar per a la presó a Pau Pellàrio. Y per ço, arribat que
fonc en Roma, ab molta dissimulació anant un dia a Sant Joan
de Letran a visitar lo papa, sens que·s pogués defensar lo
prengué hi·l posà en presons forts y l’entregà a dit Pau Pellàrio, lo qual de prest lo aportà a Ravena y des de allí a Constantinopla. De la qual presa se folgà molt lo emperador y
procurà, ab promesas y falagaduras, vènçer son sant propòsit.
Y com lo véu inexpugnable lo envià desterrat a la ciutat de
Chersona, terra frigidíssima y casi inhabitable (ahont molts
anys abans stigué tantbé desterrat papa Climent), ahont fonc
tant maltractat y affligit que dins pochs dies vingué a morir
ab gran pacièntia. Y morí en l’any sis-cents sinquanta-quatre,
a deu dias del mes de nohembre, en lo qual dia se celebra la
sua festa en la Iglésia christiana, de la // qual fonc digníssim
prelat sis anys y un mes.

52 aquella] aquell A B
53 gentils] afegeix lo A 54 era] interl. A 56 lo] afegeix ratllat
? A 64 yls B] yl A 66 per] afegeix ratllat ab A 68 per ço] interl. A 73 prest]
present 74 lo] afegeix ratllat emper A 75 falagaduras] afegeix expuntuat vencer A 79
pochs dies] poc 82 [226v] [200v]
68-69 li donà — presó: Llegim com a Illescas (1573: f. 141v): «dióle por acompañado
para el negocio de la prisión.»
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Gran fonc lo sentiment y pesar que lo poble romà sentí ab
la presó y desterro del sant papa Martí, y com la ciutat de Chersona era tant lluny de Roma y era molt poch lo comersi y
contractatió de ditas gents tant apartadas, passaren quatorse
mesos ans que en Roma se sabés la sua sancta mort. La qual
aprés de sabuda y plorada, fonc posat en la chadira pontifical Eugeni primer, natural de Roma. De qui scriuhen fonc lo
primer que permeté als bisbes tinguessen presons públichas
per a guardar los capellans delinquents. Morí a tres dias del
mes de juny de l’any del Señor sis-cents sinquanta-y-set.
Cinquanta-sinch dias aprés de la mort de papa Eugeni fonc
elegit Vitalià, natural de Sigino, en Itàlia. En temps del seu
pontifichat acontengué una cosa digna de memòria, en aucment
de nostra sancta religió, y fonc que la reyna Cesària dels partos,
infel com son marit ho era y tota aquella nació, tocada de santa inspiració y ab desitx de batejar-se y rèbrer nostra fe (la qual
ad alguns christians havia moltas voltas oÿda lloar), se hisqué
un dia de son palau real secretament y, sens dar part a son
marit del que entenia a fer, sols ab uns pochs christians
se’n vingué a Constantinopla. Ahont proposat que hagué devant
de l’emperador Constant y de tota la ciutat la causa principal de
sa vinguda, lloant-li son bon propòsit féu aparellar una solemníssima festa, en la qual dita reyna rebé lo sant sagrament
del batisme. Lo que com ho sabé lo rey son marit, envià aquí
matex a dit emperador sos embaxadors, demanant-li molt encharidament li donàs sa muller puix ella no l’havia pogut deixar ni exir de sa casa sens sa llicència. Als quals los respongué
que ni ell ni altra persona del món li tenían a sa muller contra
voluntat d’ella, y que si se’n volia tornar ab // son marit ne tenia

85 chersona] hersona A B 89 posat] corregint posada A 90 primer] afegeix al marge
vida de papa eugeni primer 76 A 93 set] afegeix ratllat sinquanta sinc dies apres de
la mort de papa 95 vitalia] afegeix ratllat ? A] afegeix al marge vida de papa vitalia
77 A 97 partos] pastos A B 112 [227r] [201r]
85 chersona] hersona A B: Corregim d’acord amb 77.
97 partos] pastos A B: Esmenem tenint davant el cap. LXIIII, 127 (cf. Illescas 1573:
f. 143).
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la facultat y poder libert, y que per tant, anasen a ella y li
demanassen lo que determinava de fer. A la qual demanantli lo que volia, los digué que en ninguna manera pensava tornar
ab son marit entretant que ell perseveràs en la gentilitat, y que
li diguessen que si·s contentava batejar-se que aquí matex se
n’aniria ab ell; ab la qual resposta tornant-se’n al rey, le y referiren. Lo qual vehent la dita determinació de la reyna, prengué
quaranta mil hòmens, tots de pau y sens armes, y ab semblant
de cort molt honrrada y sumptuosa se’n vingué a Constantinopla,
ahont lo emperador Constant li féu un solemne recibiment y
molta festa. Y havent primer entès tota la substància de nostra
religió, parexent-li bona y tantbé per complàurer a sa muller,
que la volia molt, se batejaren ell y tots los qui ab ell éran
vinguts, y ab gran alegria y contentament ab sa muller se’n
tornà a son regne.
Pochs dias aprés lo emperador Constant se partí per a Roma,
publicant hi anava en romeria per cert vot que tenia fet de
visitar los sagrats cossos de sant Pere y sant Pau. Lo que
crehent-ho, lo papa Vitalià lo hisqué a recebir ab grandíssima
pompa y acompanyament fins a sis millas fora de la ciutat,
ahont dit emperador se mostrà molt humil y obedient fill de
la Iglésia. Y descavalcà del cavall y adorà al papa ab tanta
dissimulació que bastà per a que tothom cregués ho feya de
veras. Y se’n vingueren mà per mà parlant fins a arribar a Sant
Pere, y descavalgant lo emperador entrà en lo temple y, feta
molt devotament oració, oferí un riquíssim pàlit de or aquell
dia. Y altres quatre següents stigué molt pacífich ell y tota sa
gent, visitant temples y antigallas ab gran devoció y curiositat,
tant benigne y apassible ab tots que·s morían per ell. Al sisè
dia, parexent-li ho tenia tot segur, començà a robar y destruyr
la ciutat. // Y tal pressa s’i donà que ab set dias no dexà en
tota ella stàtua ni columna, ni cosa pública ni particular que
li aparegués bé que no la prengués per a ssi, no dexant temple
ni monastir algú de ahont no tragués tot lo or y argent, vasos

114 demanantli] demanant 115 volia] volien 118 tornantsen] sen tornaren; rey]
afegeix y 126 gran] omet 129 que] omet; de] per 135 feya] afegeix a 136 a arribar]
omet 141 ques] que 143 [227v] [201v]
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y ornaments richs. De tal manera que, al que tots los historiadors scriuhen, en aquestos set dias féu més dany en Roma
que no havían fet los humnos ni los gots ni altras gents bàrbaras
en spay de dos-cents y cinquanta anys que havían pasats després
que lo rey Alarich dels gots la destruhí. Y recullit que hagué
totas aquestas despullas, las posà dins sos vexells que, per a
dit effecte, ab molts soldats havia fet venir. Y vehent que no
y havia més que robar, a cap de dotze dies que era entrat en
Roma se n’anà a Sicília, ahont stant-se un dia bañant lo mataren los seus a puñaladas. Aquestos treballs, sentint-los molt lo
poble romà, procurava lo sant papa en aconsolar-los. Y demés
de axò, entengué en algunas cosas tocants al cultu diví; ço és,
en conpòndrer molts càntichs y a ajustar la música en los oficis
y horas canònicas, y introduhir lo ús dels òrgans ab los quals
vuy se solemnizan las festas en la Iglésia. Y havent tingut lo
pontifichat quatre anys y mitx, morí a vint-y-quatre de febrer
de l’any sis-cents setanta-y-hu, y fonc soterrat en la iglésia de
Sant Pere, entre sos predecessors.
Tardà’s quatre mesos y alguns dias més en fer-se la electió del
nou pontífice, y al cap de ells fonc elet Deodat, natural de Roma,
monjo de professió. De son temps no scriuhen més de que hi
hagué unas ayguas generals molt contínuas, que may se havían vistas tals, y aprés tanta multitut de trons y llamps que
pensàvan tots haver de ser morts; y tras de axò se véu una
cometa terrible en lo cel que durà per spay de tres mesos, y
aprés un foch per spay de deu dias, que // aparexia que lo cel
se cremava, de què·s seguí aprés una terrible pesta universal,
de tal manera que no sabían las gents ahont anar ni què fer.
En las quals tribulacions lo sant papa rellevà y procurà, ab
dejunis, oracions y contínuas ledanias y pregàrias, supplicar a
nostre Señor alçàs la ira de son poble. Durà-li la vida en lo
pontifichat quatre anys, dos mesos y sinch dies. Morí en lo any
del Señor sis-cents setanta-y-sinch.

157 en] omet 159 a] omet; en] a 166 deodat] corregint deodato A] afegeix al marge
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La demasiada congoxa y alteració que, ab les tantas tempestats
dels elements, tenían casi tots los hòmens en lo món quant
morí papa Deodat, fonc causa de que lo clero romà se descuydàs
de dar successor al papa mort, y que passaren poch manco de
cinch mesos ans que tractassen de la electió, per lo que tot
lo temps gastaven en oracions y letanias y altras obras pias,
tement que volia venir lo dia del judici segons se obria lo cel
de cadaldia, ab trons y ab tants contínuos llamps que a cada
pas se vèyan hòmens morts. Finalment, aprés que nostre Señor
fonc servit de donar algun descans, tantost se entengué en dar
a la Iglésia son prelat. Fonc elegit Dono, natural de Roma, lo
qual procurà de aclarir del tot la superioritat romana, que la
Iglésia de Ravena no acabava encara de regonèxer-la; y pogué
tant, ab lo emperador de Constantinopla y son exarch, que lo
matex bisbe de Ravena renuncià qualsevol dret y causa que
pogués tenir a la exempció y·s somaté a la Iglésia romana,
conformant-se a la determinació dels concilis passats y de
l’emperador Focas, ab lo que fins avuy cessà aquella competència
y may pus se n’ha parlat. Morí a onze de abril de l’any siscents vuytanta, havent governat sinch anys, sinch mesos y alguns dias. Fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere.
Succehí en lo pontifichat, per la mort de papa Dono, Agathó, //
monjo de sant Benet, de nació sicilià. De son temps se celebrà
en Constantinopla un concili general de cent vuytanta-y-nou
bisbes, en lo qual se féu la unió de las iglésias grega y llatina.
Durà-li son pontifichat sols dos anys, sis mesos y quinse dias.
Morí a dotze de janer de l’any sis-cents vuytanta-y-dos y fonc
soterrat en Sant Pere.
Un any y mitx stigué vagant la cadira de sant Pere ans que
no·s provehí qui la governàs. Y a cap de dit temps fonc elegit

181 tenian — homens] omet 182 deodat] corregint deodato A] afegeix al marge vida
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Leó segon, tantbé de nació sicilià. Del qual scriuhen que, per
star corromput lo cant pla que papa Gregori primer havia
compost, prengué los originals y reformà la música dels salms
y altras cosas tocants a la música eclesiàsticha. Y que fonc lo
primer qui ordenà que en la missa se donàs pau a tots los qui
la oÿssen. Manà tantbé, lo que plaguera a Deú que·s fóra usat
en lo món fins ara, que las expedicions, privilegis y dispensacions
se despatxassen en la cort romana gratiosament y sens interès
de diners. Morí ans de cumplir deu mesos en son pontifichat,
que fonc a vint-y-vuyt de juny de l’any sis-cents vuytanta-y-tres,
y son cos fonc soterrat en la iglésia de Sant Pere. Y tenimlo en lo número dels sants confessors y nomene’s sant Leó lo
més jove.
No·s pot ben averiguar què era la causa de tanta tardança que
en aquestos temps hi havia en las elections dels papas, perquè
tantbé en aquesta que·s féu per mort de papa Leó pasà un any
cumplit ans que no·s féu. Y fonc posat en son lloch Benet segon,
de Roma. En temps del qual lo cathòlich emperador Constantí
quart de Constantinopla féu una cosa molt sancta y loable, que
fonc que, com ya moltas voltas per lo pasat ho advertit, los
emperadors romans de molt temps atràs tenían usurpada certa
superioritat per la qual, com a més poderosos que los papas,
no consentían que lo pontífice usàs de l’ofici y prelacia sens
que primer se aprovàs la // electió per ells o per sos exarchs
y lloctinents en Itàlia; lo que permitían los papas per bé de
pau y perquè no u podían destorbar. Vehent lo dit emperador
Constantí quant indigne cosa era que lo vicari de Jesuchrist
y lo suprem jutge de las ànimas hagués de regonèxer en ninguna
cosa superioritat a ningun home volgué, de sa bona gràtia y
per gratificar al dit papa Benet, renunciar de tot punct qualsevol
dret que ell y sos sucessors emperadors romans tinguessen a
la aprovació del romà pontífice, y que de allí al devant fos elegit

210 segon] afegeix al marge vida de papa leo segon 81 A; per] per a 214 missa] interl.
A; se] interl. A B 215-216 lo que — ara] omet 217 se] interl. A 226 segon] afegeix
al marge vida de papa benet segon 82 A 228 molt] molta 229 lo] omet 233 [229r]
[203r] 239 de] a
223-252 Ill. ll. IV, cap. XVII
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per lo clero romà y pugués, sens altra aprobació, exercitar lo
ofici de papa. De manera que podem dir que papa Benet segon,
en los pochs dias que visqué, fonc causa de que s’acrescentàs
la dignitat pontifical y fonc lo primer que la començà engrandir
en lo temporal, per lo que ab aquesta liberalitat que dit
emperador li donà vingueren los pontífices a cobrar auctoritat
grandíssima y foren poch a poch usant de sa magestat y poder,
fins que vingueren a posar y llevar de sa mà los emperadors,
com ho veurem. Fonc sols papa onze mesos que li durà la vida.
Morí en l’any sis-cents vuytanta-y-quatre y fonc soterrat en la
iglésia de Sant Pere.
Mort tant breument papa Benet segon, dins tres mesos li
succehí Joan quinct, de Antiochia. Y tantost com fonc ellegit
se consagrà y començà a usar lo ofici de papa, puix no havia
de sperar aprovació de l’emperador. Y consegràran-lo en Sant
Joan de Letran tres bisbes, lo de Hòstia, Porto y Belitre, y
des de lashoras té lo de Hòstia aquest privilegi de consagrar los
papas, encara que ya avuy los consègran los cardenals més
antichs, no obstant que no sia lo de Hòstia. Y perquè vivia
malaltís li carregà de manera la malaltia que sols durà en lo
papat un any, poch més o manco, encara que en assò hi ha
alguna varietat. Morí en l’any sis-cents vuytanta-y-sinch. //
Per mort de papa Joan, en la electió del successor hi hagué
molt gran competènsia entre lo clero romà y los de l’exèrcit
ordinari, que tenían son alojament en Roma per a guarnició
y defensa de la ciutat; lo qual exèrcit, de molts anys atràs se
entrometia en la electió y la ratificava y aprovava de la manera

245 comença] afegeix a 253 mort] mori 254 quinct] afegeix al marge vida de papa
joan quinct 83 A] afegeix natural B 255 lo] afegeix seu sant 256 emperador] afegeix
que com ya he dit y havia renuntiat; en] afegeix la isglesia de 257 bisbes] afegeix es
a saber; porto y] afegeix de 258 des de lashoras] de leshores ensa; lo] afegeix bisbe 260
lo] afegeix bisbe 261 carrega] afegeix en tanta; malaltia] maltia 263 varietat] afegeix
entre los scriptors; mori] afegeix dit papa; [229v] [203v] 264 de] afegeix dit; joan] al
marge vida de papa cono 84 A 266 en] afegeix la ciutat de 267 la] afegeix dita; ciutat]
afegeix per lo emperador
253 i s.: El copista de B ha completat l’espai en blanc que li sobra del seu foli amb
certs canvis que no afecten el sentit del text. Ho notem per la disposició de la pàgina
i les variants recollides supra.
253-263 Ill. ll. IV, cap. XVIII

264-279 Ill. ll. IV, cap. XIX
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que lo clero romà junct ho feya. Lo clero volia que fos papa
Pere, sacerdot, y lo exèrcit hi resistia dient que u fos Theodoro,
archipresbítero. La qual competència durà poch manco tres
mesos y, no podent en ninguna manera concordar, fonc nostre
Señor servit que lo clero romà nomenàs a Conó, sacerdot,
natural de Tràsia y criat en Sicília, home de tant santa vida
que, en oynt-se son nom, lo judicaren tots digne de tal dignitat;
la qual electió donà grandíssim contento a tots los de Itàlia.
Y tantost en ser ellegit se enmalaltí, de manera que no·s pogué
llevar del llit en onze mesos que li durà la vida, que morí en
l’any sis-cents vuytanta-y-sis.

273 cono] afegeix papa

279 y] omet
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COM LO REY ERVÍGIO, VEHENT-SE MOLT MAL, FÉU ELEGIR PER REY
A FLÀVIO ÈGICA, SON GENDRE, NEBOT DEL REY WAMBA, AB RELACIÓ
DEL QUE DIT REY ÈGICA FÉU EN VENJANÇA DE SON ONCLE.

10

Vehent-se lo rey Ervígio malalt de mort, elegí y féu elegir per
los del regne a flàvio Ègica, son gendre, per rey, en dijous a
set de nohembre de l’any sis-cents vuytanta-set de la nativitat
de nostre Señor y de dos mil nou-cents y quatre aprés de la
poblasió de España. Y tantost lo sendemà que era divendres,
en lo qual dia ell morí, absolgué als grans y señors de la cort
de l’homenatje que li tenían fet per a que·l puguesen prestar //
al nou rey, que fonc ungit en la iglésia de Sant Pere y Sant
Pau de l’Alcàsar de Toledo onze dias aprés de la electió..
Y ungit que fonc, comencà a exequtar la venjança de son oncle
Wamba ab sa muller la reyna Çixilona, ab tant rigor que aquí
matex la repudià, scrivint los bisbes de Béyar y de Tuy que

2 vehentse molt mal] omet; rey] afegeix dels gots 3 nebot — wamba] omet 3-4 ab
— oncle] y la venjança que egissa feu de la mort de wamba B] canvi de mà B 7 vuytanta]
afegeix y 8 señor] afegeix al marge any 687 de la nativitat de nostre senyor A; quatre]
afegeix ratllat ? A 9 y] omet 10 en] omet; mori] afegeix y; y] omet 11 [230r]
[204r] 13 onze — electio] (ratllat a) onze dias (interl. apres) de la electio (ratllat apres)
A] onze dias apres que fonc elegit B 15 reyna] afegeix xixila o
5-58 Mor2. ll. XII, cap. LVII

[16 Béjar cf. Mor2. f. 187; Tud. p. 69]
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fonc la causa haver-le-y manat lo rey Wamba, que encara vivia
en lo monastir. Tantbé scriu lo archabisbe don Rodrigo que,
tenint odi dit rey contra alguns dels gots, ne féu matar molts
d’ells, y que tantbé devia ser en venjança de son oncle.
A cap de sis mesos que havia començat a regnar féu çelebrar
un concili nacional en Toledo, que fonc a quinse de maig de
l’any sis-cents vuytanta-vuyt, en lo qual entrevingueren sexantay-un bisbes. Y aprés de la humiliaçió ordinària que acostumàvan
de fer tots los reys pasats, los donà un memorial deduhint en
ell las causas perquè·ls havia juntat, que era sobre un scrúpol
que tenia, fent-ne jutge al concili per star al que ell determinaria; que era: que lo rey Ervígio, quant lo casà ab sa filla, li
féu jurar que, tenint lo regne, de tal manera ampararia als fills
del rey, sos cunyats, que no·ls consintiria fer dany ni molèstia
en cosa alguna ni permitiria se·ls llevàs res del que tindrían,
y que aprés quant son sogre, a la fi de sa vida, lo féu elegir
per rey, havia prestat jurament que mantindria tots en justícia, desfent los agravis y castigant las culpas. Y que per haver
entès que los fills de dit rey Ervígio, sos cunyats, tenían cosas
usurpadas en las quals conforme a justícia no·ls podia conservar, que per la contrarietat dels juraments stava dubtós del
que havia de fer, pregant-los declarassen lo que en assò hauria
de fer. En lo qual concili, havent-se llegits los instruments de
dits dos juraments, determinaren que lo rey guardàs lo jurament
general que havia fet al regne y que tantbé guardàs lo que a
son sogre havia fet, amparant y defençant // a sos cunyats com
als altros sos vasalls tant quant la justícia y equitat ho permetés.
Tantbé·s tractà en dit concili sobre lo jurament que dit rey
Ervígio havia fet prestar als grans y señors del regne en favor
de sos fills, per lo que a causa de dit jurament ningú gozava
fer demanda contra d’ells; y feta llegir la forma del jurament,

19 tenint] afegeix ratllat ha dit; contra] afegeix de 23 vuytanta] afegeix y 24 y apres]
apres 26 perquels havia] perque lo havian 28 ervigio] vigio 30 nols consintiria
(…) ni molestia] nols consintiria (…) nils molestaria 37 que] omet 38 havia (…)
hauria] havia (corregint havian) (...) hauria A] havia (…) havia B 42 [230v]
[204v] 43 equitat] equitut
[18 Rod. III, XIIII,1-8]
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se resolgué que no contenia cosa per hont no pogués cada hu
proseguir son dret contra los fills de dit rey Ervígio, puix per ell
sols se havia volgut resistir y provehir a la maldat lo que inpedia
la justícia.
En lo trasllat de aquest concili que va stanpat no y és la subscriptió dels bisbes, la qual està en los dits originals de Toledo;
y los bisbes cathalans que en ell firmaren foren: Idàlio, bisbe
de Barcelona; Cecílio de Tortosa; Gaudila de Ampúrias; Sabarico de Girona; Setaldo, ardiacho, abat y vicari de Ciprià, metropolità de Tarragona; Florentino, sacerdot, vicari de Leuberico,
bisbe de Urgell.

48 contenia] tenia (afegeix ratllat ?) 57 leuberico] leudovico A] lorenço B
52-57 El fragment es llegeix amb molta dificultat a B.
57 leuberico] leudovico A] lorenço B: Corregim cf. cap. CXVII, 42, i cap. CXX, 66;
a A és error de còpia, mentre que B, que sembla que s’adona de l’error, esmena per
conjectura.
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CAPÍTOL CXX
LO SEGON CONCILI QUE LO REY FLÀVIO ÈGICA FÉU CELEBRAR EN
TOLEDO SOBRE LA CONJURATIÓ QUE CONTRA D’ELL LO ARCHABISBE
DE TOLEDO Y ALTRES HAVÍAN FET, AB LO QUE SOBRE ELLA S’I PROVEHÍ.

10

Dit rey Ègica féu junctar altre concili nacional en Toledo a dos
de maig de l’any sis-cents noranta-tres de la nativitat de nostre
Señor y de dos mil nou-cents y deu aprés de la població de
España, en lo qual se congregaren sexanta entre archabisbes y
bisbes, tres vicaris dels absents, cinch abats y // setse señors
y cavallers de la cort.
En lo qual lo rey s’i trobà personalment y, fet que hagué la
hobedièntia y humilitat acostumada, los donà lo memorial de
las cosas per las quals los havia convocats; en lo principi del
qual se queixava de las adversitats y fatigas dels temps, significant-los una conjuratió que contra d’ell havia fet lo archabisbe de Toledo Sisberto y altros, atribuhint-ho tot, com a bon
christià, a càstich de Déu, demanant-los hi posasen remey; y

2 flavio] omet 4 y altres] omet; havian] havia 6 noranta] afegeix y 7 señor] afegeix
al marge any 693 de la nativitat de nostre senyor A; mil] afegeix ratllat vuitcents?; deu]
afegeix ratllat ? A 9 dels absents] de ells; [231r] [205r] 11 lo rey] (interl. lo) rey A;
hague] afegeix ratllat fet
5-34 Mor2. ll. XII, cap. LIX
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tantbé que entrevinguessen en lo reparo y ornament de las
iglésias petitas, dolent-se que los jueus se’n burlassen quant
las vèyan tant mal adreçadas y servidas, y que·s provehís contra
lo judahisme y la idolatria; encarregant-los tantbé molt aclarissen tot lo que en los cànons dels concilis pasats y en las
leys staria scur y dubtós, declarant lo rey en dit memorial com
los grans y señors llaychs que asistían en lo concili éran entrats
ab orde y manament seu. Sobre las quals coses proposadas,
y altres que per los congregats se proposaren, se ordenaren
molts decrets, y, entre altres, hu que en totas las iglésias se
diguessen cada dia missas y pregàrias per lo rey, per haverho axí manat sant Pau scrivint a son dexeble Timoteo.
També en lo dels jueus se ordenà que ningun jueu no pugués
entrar a negociar en lo «catabulo», que en grech significha
«port»; y axí, se·ls vedà que no comprassen en lo port res dels
vexells sinó que aquella primera compra restàs liberta per
als christians.
Contra lo archabisbe Sisiberto feren un decret, en lo qual,
narrant la obedièntia que mana Déu se tinga als reys, compten
la rebel·lió que havia fet, y que per tant, per haver romput lo
jurament de sa fidelitat y haver intentat tant gran maldat y
revolusió, fos escomunicat, repel·lit y apartat de la congregatió
dels faels christians, y fos privat de sa cadira y dignitat y de
tots sos béns, los quals fossen confiscats y lliurats al poder
del señor rey, y fos desterrat perpètuament conforme ab // los
cànons antichs stava instituhit.
Y feta dita privatió, tractaren de elegir archabisbe de Toledo
en lloch del deposat, proposant lo eximpli dels apòstols en la
electió de sant Matia. Y narra’s en dit concili com, havent lo

19 burlassen] burlavan 24 y] omet 28 cada dia] omet 29 axi manat] manat axi
compten] compta 38 maldat] canvi de mà 42 [231v] [205v]
[29 1Tm 2,1-2]

36

35-62 Mor2. ll. XII, cap. LX

31 catabulo: καταβ óλο c és la paraula en grec i vol
46-51 narra’s — ella: Entenem la frase en el sentit
banda, com el rei assenyalà Fèlix per a l’arquebisbat
el concili l’elecció, decidí, consentint-hi l’Església i

dir «lloc per tirar l’àncora».
que en el concili s’explica, d’una
i, de l’altra, com, havent d’aprovar
el poble, que ho fos.
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rey señallat per al govern del dit archabisbat a Fèlix, archabisbe
de Sevilla, reservada la confimatió per al concili, que ells, ab
consentiment del clero y del poble, lo passàvan canònicament
de la iglésia de Sevilla a la de Toledo per a que fos prelat en
ella, y per a la de Sevilla eligían y confirmàvan a l’archabisbe
de Braga, y per a Braga a Fèlix, bisbe del Port, manant que
dit decret se posàs ab los altres decrets.
Y provehit tot assò, stà contengut en dit concili com lo spatari
del rey (que com ya stà dit era lo capità de la guarda) nomenat
Theodemundo, pretenent que lo rey Wamba al principi del seu
regnat lo havia condemnat injustament per sola accusació de
Festo, archabisbe de Mèrida, a que anàs a Mèrida a servir lo
ofici de numerari (que era ofici indigne de son alt linatge y
dignitat), lo qual havia servit un any, que per tant demanava
que lo concili li llevàs a ell y a sos descendents la infàmia de
tal càstich. Sobre la qual proposició no·s scriu lo que s’i provehí.
Lo metropolità y bisbes cathalans que en dit concili firmaren,
que estan scrits en los originals de Toledo, són: Vera de Tarragona; Gaudila de Empúrias; Auredo de Lleyda; Involato de
Tortosa; Vuisefredo de Vich; Laülfo de Barcelona; Leoberico
de Urgell; Miró de Girona. //

60 any] afegeix y

64 que] y; son] afegeix los seguents

63-67 Mor2. ll. XII, cap. LIX

67 [232r] [206r]
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LO TERCER CONCILI QUE LO REY FLÀVIO ÈGICA FÉU CELEBRAR, EN
LO QUAL, ENTRE ALTRES COSES, SE PROVEHÍ QUE LOS JUEUS DE
ESPAÑA, SAS MULLERS Y FILLS, FOSSEN SCLAUS; Y LO QUE MÉS
SUCCEHÍ FINS A LA SUA MORT.

10

Lo matex rey Ègica manà celebrar altre tercer concili per a
que·s provehís contra los jueus de España, que s’havían
concertat ab los jueus de Àfricha y de altras províncias de alçarse contra los christians y destruhir-los. Sobre lo que dit concili
féu rigurós decret y, entre altres, declarà que los jueus de
España fossen, ells y sas mullers y fills, sclaus, y stiguessen spargits per tot lo regne, y que sos fills petits, quant tinguessen
set anys, los llevassen als pares y los donassen a bons christians
que·ls criassen y doctrinassen, inposant-los altras penas tantbé,
per lo que se entén que los jueus de España éran convertits
a la fee.
Demés de assò, se provehí en dit concili que la capella de las
fonts del batisme stigués tot l’any tancada y segellada ab lo

2 tercer] ters; flavio] omet

4 sas — fills] omet

11 ells y] ells

6-35 Mor2. ll. XII, cap. LXII
15-16 per lo que — fee: Entenem, doncs, que els jueus un cop castigats eren convertits
a la fe.
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sagell del bisbe, y no s’obrís fins al Dijous Sanct, y que llavors
anàs dit bisbe a obrir-la vestit de pontifical, ab gran solempnitat,
volent denotar, segons en dit concili se diu, ab aquesta sancta
çerimònia, que per la passió y resurectió de nòstron redemptor
Jesuchrist se li obrí a l’home la entrada del cel, axí com se
li obra al christià la sperança de alcançar-lo en aquell sant
sagrament. Assò se manà axí perquè totavia durava dar-se lo
baptisme en sola la Pasqua de Resurectió, com ya tinch dit.
Tantbé manà als bisbes çelebrassen lo mandato en lo Dijous
Sanct, rentant los peus de sos súbdits; y vedà’s tantbé que la
missa de rèquiem no·s digués per los vius. // Referex lo archabisbe don Rodrigo com en aquest concili presidia lo archabisbe
Fèlix, lloant a sa gravedat y singular prudència, y nomena tant
solament los metropolitans que·s trobaren en ell, que foren:
Fastino de Sevilla; Màximo de Mèrida; Vera de Tarragona; Fèlix
de Braga; y dels bisbes no y ha subscriptió d’ells ni en los
concilis estampats ni en los originals vells de Toledo.
Entre los altres fills que dit rey Ègica tingué fonc hu nomenat
Víntiza, al qual al dezè any de son regne lo féu participant
com qui l’havia de succehir. Al qual li donà lo Regne de Galísia,
senyalant-li per a sa habitació la ciutat de Tuy, ahont fins ara
se mòstran, prop de la ciutat, las minas de una casa real que
Víntiza hi fabrichà per a sa recreació y stada, en un vall fresch
de tarongers, al qual siti nomènan vuy encara los Palaus.
Morí dit rey Ègica de malaltia en Toledo a cap de catorze anys,
poch més o manco, que governava, conforme ho refereix Vulsa,
que fonc a deset de nohembre de l’any set-cents y hu de la
nativitat de nostre Señor y de dos mil nou-cents y devuyt aprés
de la poblasió de España.
Y en aquest temps se acaba la chrònica de Vulsa que, encara
que és breu, és estada de molta inportància per a la història dels
reys gots, per la particularitat que en molts d’ells se troba del
dia, mes y any.

23-24 obri (…) obra B] obri (…) obri A 26 baptisme] corregint batisme A 29 requiem]
afegeix ratllat en; [232v] [206v] 38 li] omet 41 per a] per 46 señor] afegeix al marge
any 701 de la nativitat de nostre senyor A; devuyt] afegeix ratllat ? A
[30 Rod. III, XIIII]

36-51 Mor2. ll. XII, cap. LXIII

[44, 48 Vulsa p. 176]
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CAPÍTOL CXXII
LA DESCENDÈNTIA DE DON RODRIGO, REY DELS GOTS, QUE PERDÉ
ESPAÑA.
Per lo que tantost se ha de tractar del rey don Rodrigo, apar
és cosa convenient tractar assí alguna cosa del linatge del rey
don Rodrigo. Y no s’ha de maravellar algú si lo que se’n scriurà
no serà conforme al que·s troba scrit en una història, ab títol
de La destructió de España, perquè·s té per molts historiadors
graves // per cosa fingida y fabulosa. Y per ço, lo que yo·n
2 perde] afegeix a

5-6 del linatge — rodrigo] de son llinatge

9 [233r] [207r]

4-58 Mor2. ll. XII, cap. LXIIII
7-9 una història — fabulosa: Viladamor té molt present l’opinió de Morales (1577: f. 196196v) en aquest passatge, que val la pena de reproduir: «La corónica que vulgarmente anda
con título de La destruyción de España o del rey don Rodrigo, y ésta se tiene, entre todos
los que algo entienden, por cosa fingida y fabulosa, teniéndose por cierto ser esta obra aquella
de quién Fernán Pérez Guzmán, dando las causas porque muchas vezes les falta el crédito
a las historias, en el prólogo de sus Claros varones dize estas palabras: “algunos que se
entremeten de escrevir y notar las antigüedades son hombres de poca verguença, y más les
plaze relatar cosas estrañas y maravillosas que verdaderas y ciertas, creyendo que no será
ávida por notable la historia que no contare cosas muy grandes y graves de creer, ansí que
sean más dignas de maravilla que de fe”, como en estos nuestros tiempos hizo un liviano
y presumptuoso hombre llamado Pedro del Corral en una que llamó Crónica sarracina, que
más propiamente se puede llamar trufa o mentira palatina. Y yo he querido mostrar aquí
de propósito la variedad de aquel libro porque nadie, en todo lo poco que resta desta corónica,
no se maraville como no escrivo nada de lo que allí se contiene.» L’obra en qüestió és,
efectivament, intitulada Crónica del rey don Rodrigo y de la destruyción de España, y como
los moros la ganaron, i fou reeditada en diverses ocasions al llarg del segle XVI.

CAPíTOL CXXII
10

20

30

40

HISTÒRIA

GENERAL DE

CATALUNYA

793

scriuré serà tret de la chrònica de Ambrosio de Morales, lo
qual ho ha tret dels bisbes de Salamanca, de Béjar y de Tuy,
y de l’archabisbe don Rodrigo y de la Història general, y tantbé
de la història del moro Rasis, que se estengué més que ningú en
aquesta matèria; lo qual, per víurer casi en aquell temps, pogué
tenir molts y molt bons originals, com ell tantbé algunas voltas
ho diu. Totas las quals scripturas són las més graves y de
auctoritat que tenim en España, a bé que tantbé referiré lo que
en los strangers se’n troba scrit.
En lo capítol cent-y-cinch tinch scrit com lo rey Chindasvindo,
demés del rey Recsesvindo (que li succehí en lo regne) tingué
dos fills, lo hu nomenat Theodofredo y lo altro Fàvila. Aquestos dos cavallers jermans, per ser fills de tant bon rey com fonc
son pare y ser ells per sas personas nobles y valerosos, y molt
volguts y stimats en públich de tots, y per lo que éran hòmens en
los quals los gots podían posar los ulls per a que succehissen
en lo regne, lo rey Ègica procurà de traure’ls de la cort ab bonas
occasions y enviar-los dissimuladament en un honest desterro,
tenint per cert que los grans y señors del regne, no vehentlos de ordinari en la cort, no tindrían tant de compte ab ells.
Y axí, envià a Theofredo a Còrdova ab títol de duch, que era
de capità general, y a Fàvila a Galízia ab lo rei Víntiza, son
fill, ab ofici y càrrech en la casa real de prothospatari, que
era capità de la guarda, de manera que stigués allí occupat
y detingut de ordinari —lo qual tantbé scriuhen alguns tenia
títol de duch de Cantàbria, que era de capità general.
Dit Theofredo, stant-se en Còrdova molt descuydat de altras
pretencions y donat al repòs y descans de la vida, edifichà uns
palaus molt richs y aprés se casà ab una señora de la real sanch
gòttica, Ricilona, de la qual hagué un // fill nomenat Ruderico
y, corromput lo nom, Rodrigo.

11 ha] interl. A 15 molts — bons] bons y molt bons 39 [233v] [207v]; ruderico]
viderico A B
39 ruderico] viderico A B: Corregim d’acord amb Viladamor, cap. CXXVI, 7: y que
son vertader nom és Ruderico; l’error deu provenir d’una confusió gràfica de «vi» amb
«ru».
(10 Mor2. f. 196-197) [11 Sebastià p. 480-481; Béjar cf. Mor2. f. 196v; Tud. p. 69
12 Rod. III XVII; Alfonso-Ocampo f. CXXXIX-CXLI 13 Rasis cf. Mor2. f. 197]
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Fàvila essent casat, quant anà a Galízia tantost lo matà lo rey
Víntiza, parlant los historiadors de dita mort tant confusament
que no·s pot ben entèndrer si lo rey tenia amors ab sa muller
o si tenia lo rey zelos de Fàvila ab la reyna sa muller —encara
que lo més se comprèn és que la muller de Fàvila demanà al
rey matàs a son marit. Comsevulla que fos, per la una occasió
o per la altra, Vínctiza de sa mà ferí a Fàvila ab un bastó, del
que morí a cap de pochs dias, dexant un fill nomenat Pelayo,
jove ya de tal edat que en vida de son pare servia de prothospatari, segons expressament lo bisbe Isidoro ho afirma.
Y que tement la ira del rey ab lo cruel exemple de son pare,
se n’anà fugint a la Cantàbria, que és vuy Biscaya, ab lo títol
de son pare, ahont stigué guardat per la restauració de la fe
christiana y de España.
Sobre la genealogia de aquestos dos cavallers entre la chrònica
de don Rodrigo y la de don Lucas de Tuy hi ha alguna diversitat,
canviant los pares, y yo en aquest capítol seguesch la de don
Lucas de Tuy, per lo que u scriu ab més particularitat.

43-44 si lo rey tenia (…) si tenia lo rey] si lo rey tenia (…) si lo rey tenia
de 52 vuy] omet 55-56 la (...) de (...) y la de] la (...) de (...) y de
[50 Béjar cf. Mor2. f. 197
III XV,28; Tud. p. 70]

49 en]

56 Rod. III XVII,5-14; íd. III XVII,18; íd. III XV,6-9; íd.

42 parlant los historiadors: Els autors esmentats han de ser Morales i els altres que citava
aquest a la seva crònica, l’arquebisbe Rodrigo Jiménez de Rada i Lucas de Tui.
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CAPÍTOL CXXIII
COM VÍNTISSA, REY DELS GOTS, SUCCEHÍ AL REY ÈGICA, AB RELACIÓ
DE LAS MALDATS QUE DURANT SON REGNAT FÉU.

10

Per mort del rey Ègica, succehí en tota España y Gàl·lia gòttica
son fill Víntissa, en nohembre de l’any set-cents y hu, donant
demonstració en los principis de voler ben governar y regir
ab christiandat y prudència son regne. Y axí, féu junctar tantost
concili en Toledo, en lo qual se tractà de la bona governació
del regne, posant en orde moltas cosas tocants al bé públich, //
encara que, segons lo archabisbe don Rodrigo referex, no·s
posà dit concili en lo llibre y número dels altres concilis, y
no declara la causa per què; y va proseguint la clemèntia que
dit rey Víntiza usava ab tots, manant alçar los desterros als
qui son pare havia llançat de la terra, restituhint-los en lo matex
grau y dignitat que acostumàvan tenir en sa casa y servey; y
també manà junctar tots los señors principals de la cort en
sa presèntia, devant dels quals manà cremar tots los processos

4 gallia] corregint gallias A
4-98 Mor2. ll. XII, cap. LXV

9 [234r] [208r]

10 referex] assevere

[10 Rod. III XV,12-26]

12-13 y va proseguint — tots: Entenem que és Jiménez de Rada qui, a continuació, explica
en el seu relat la clemència del rei amb tots els gots.
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y altras scripturas que havían restat de temps del rey son pare
en perjuyzi de la honrra y béns de alguns, per a que·s posasen
sas culpas y temors en perpètuo oblit, restituhint-los tantbé los
béns que per ellas son pare havia confiscat.
Aquest rey dins breus dias se mostrà molt diferent, y tal que
fonc lo més llastimós y danyós rey que España pogué tenir,
girant sa mostra de christiandat y bondat en una ofensa de
Déu increhible, ab la qual lo féu indignar contra España fins
a destruhir-la ab la mayor calamitat que may província alguna
preterís. Començant a descubrir sa maldat en la persecutió dels
dos infants Theofredo y Pelayo, manant a Theofredo tràurerli los ulls sols perquè se li llevàs lo pensament de regnar, si
algú ne tenia, y lo mateix haguera volgut fer a Rodrigo, son
fill, si no escapara per la manera que dabaix declararé; tantbé
se escapà lo infant Pelayo en la sua terra de Biscaya.
Las quals crueltats passaren més avant, junctant-se ab ellas
grans desvergonyiments y letgesas de carnalitat, ab lo que
enfectionà la noblesa dels gots, la religió dels sacerdots y la
honestat de las donas de tot lo regne, convertint-se ab una
orrible lletgesa, de tenir públichament moltas donas o amigas
y consentint y provocant la matexa dissolució en los demés,
axí ecclesiàstichs com seculars. Y arribà en tant aquest abominable desorde que manà en públich que los señors y grans de
sa casa y cort, y los bisbes y capellans, puguessen tenir totas
las mullers // y amigas que cada hu volgués. Los quals vicis
enflaquiren los ànimos y cosos dels gots, y la força y vigor que
solia ser spantable als enemichs en la guerra, de manera que,
tenint-la subjecta y rendida als vicis, se consumia tota sens
advertir-se de son dany y destructió, lo que fonc la verdadera
causa de la destructió de España. Hi·s pot dir que ya des de
leshores se perdé, puix los bisbes y los altres ministres de la
Iglésia tractaven ab gran negligència sos càrrechs, menyspresant
los cànons, tenint tancadas las portas de las iglésias y no te-

19 per a ques] perques 27 persecutió] corregint perseguitio A 36 honestat] corregint
honestitat A 39 abominable] afegeix ratllat desorda 42 [234v] [208v]
36-37 convertint-se — lletgesa: És a dir, «convertint-se [tot] en una horrible lletgesa».
37 de tenir: El passatge no s’entén si no tenim davant la font castellana: de tenir és
aquí traducció de «con tener» (Morales 1577: f. 198v).
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nint en res los sagraments divins. Y perquè alguns bons bisbes,
ab zel de la fe y religió, no resistissen als enormes viçis que tant
de veras la oprimían, manà, sots pena de mort (com ho referex
don Lucas de Tuy), que ningun eclesiàstich obeýs al papa, de
hont vingué que enderrocada fonc la fortaleza del fonament
de la Iglésia, la religió restà desemparada y tota abatuda per
terra, sens tenir ab què poder-se defensar.
A las sobreditas maldats n’i ajustà altra tantbé molt gran en
ofensa de la fe christiana, que fonc manar tornar en España
los jueus. Y perquè·s vés com ho feya en menyspreu y desacato
de la religió christiana, los donà mayors privilegis que yamés
las synagogas d’ells havían tinguts. Tot assò compta vertaderament lamentant-se’n lo archabisbe don Rodrigo, y los tres
bisbes, Sebastià, Isidoro y don Lucas, cómptan més avant que
manà enderrocar las murallas y fortalezas de las més ciutats
de España perquè ningú li pugués resistir ni alçar-se contra
d’ell. Y per lo matex respecte manà desfer totas las armas que·s
trobaren en España, a bé que en assò no y ha tanta certificatió
ni s’i dóna cumplit crèdit. Y encara que és la veritat, que aquest
era lo fi per què u feya, ab tot axò la color que y donava era
dir que u feya per a fundar del tot la pau y quietut de la terra.
Y no obstant que degueren ser moltas las ciutats a qui·ls féu
enderrocar las murallas y fortalezas, totavia scriu lo de Tuy
que·n restaren algunas que lo rey no gozà atrevir a fer-los-las
enderrocar. //
En aquest temps compta dit don Rodrigo que, essent archabisbe de Toledo Sinderecho, per complàurer a dit rey, contra
Déu y justícia consentí que lo rey matex posàs en la cadira y
dignitat de Toledo a Opas, son jermà, archabisbe de Sevilla,
ab retentió de la de Sevilla. Y encara que dit don Rodrigo lo

51 divins] corregint dejunis A
73 de] omet 75 [235r] [209r]

71 quietut] corregint ? A

72 degueren] digueren

[54 Tud. p. 69-70 63 Rod. III XVII,23-26 64 Sebastià p. 480; Béjar cf. Mor2. f. 198;
Tud. p. 69 73 Tud. p. 69 76 Rod. III XVII,20-24 80 Rod. III XVII,20-24; íd. IIII
II,55-58]
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nomena jermà del dit archabisbe, en altra part referint diversas
opinions lo nomena jermà del rey Víntiza, y en altra part jermà
del comte don Julià; y comunament se diu era cunyat del comte
Julià, lo que és sens fonament de algun bon auctor que u diga.
Del comte Julià scriuen dits archabisbe y lo bisbe de Tuy que
era de noble sanch entre los gots, y que tenia parentesch ab
Vínctiza y encara afinitat ab una jermana sua, y que era son
prothospatari (que com ya tinch dit era lo offici de capità de
la guarda), y que era molt familiar y privat seu, y que tenia
dit ofici des que en Galízia lo infant don Pelayo era fugit. Tantbé
scriu don Lucas de Tuy que tenia per lo rey lo govern de Tànjar
y Çeuta, ab tot lo demés que los gots encara retenían en Àfricha;
lo archabisbe don Rodrigo scriu que en aquella sahó tenia dit
govern lo comte Rèquila, y que lo comte don Julià tenia per
la altra part del stret de las Algeziras la frontera dels moros,
per a storvar-los no pasasen en España y per a resistir-los quant
ho atrevissen, y que era home astut y sagaz y qui sabia cubrir
las factions y enganys ab gran dissimulació.
Aserca de la mort de dit rey Vínctiza hi ha algunas diferèntias.
Los tres archabisbes referexen que, havent regnat tant malvadament deu anys, morí en Toledo de malaltia y que fonc allí
soterrat. Lo archabisbe don Rodrigo, al qual seguexen la Història general y altres, van molt diversos, perquè diuhen que, estant
dit rey Vínctiza avorrit de Déu y dels hòmens en son regne,
tingué bon aparell don Rodrigo, fill de Theofredo, de alçar-se
contra d’ell, trobant las voluntats de molts gots ben aparelladas

85 archabisbe] archabisbes 88 de capita] del capita 91-92 tanjar y çeuta] corregint
? A 95 las] afegeix ratllat algesi
85 archabisbe] archabisbes: Tal i com resulta de confrontar el text amb Morales, el singular
és el que s’escau i per això el mantenim; la citació és, doncs, de Jiménez de Rada.
[81, 93 Rod. III XVIII,10 i 24-26
91 Tud. p. 70] 99-117 Mor2. ll. XII, cap. LXVI
[100 Sebastià p. 480; Béjar cf. Mor2. f. 199v; Tud. p. 69 102 Rod. III XVIII,28-29;
Alfonso-Ocampo f. CXCIXv-CC]
100 los tres archabisbes: Veg. 63-64: los tres bisbes, Sebastià, Isidoro y don Lucas.
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per a seguir-lo, dient // més avant que quant don Rodrigo se
escapà del rey, que·l volia cegar com a son pare, se n’anà fugint
als romans —que éran los de Constantinopla, com ya u tinch
advertit—, y que ab ayuda y favor de dits romans vingué en
España molt poderós, ahont tantost per los gots fonc elegit
per rey; y que al rey Víntiza, en venjança de son pare, li féu
tràurer los ulls y l’envià a Còrdova desterrat, ahont morí de
sa malaltia, dexant dos fills nomenats Eba y Sisebuto, concordant tots que morí en lo any set-cents y onze de la nativitat
de nostre Señor y de dos mil nou-cents vint-y-vuit aprés de
la poblasió de Espanya, havent regnat deu anys.

107 [235v] [209v] 116 señor] afegeix al marge any 711 de la nativitat de nostre senyor
A; vuyt] afegeix ratllat ? A
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CAPÍTOL CXXIIII
LO ERROR QUE S’HA TINGUT EN COMPTAR AL REY
SUCCESSOR DEL REY VÍNTISSA.

10

ACONSTA PER

La Chrònica general de España y altros auctors que la seguexen
pòsan per successor del rey Víntisa al rey Acosta o Aconsta,
jermà mayor del rey don Rodrigo, ab fonament que són de
aquest rey las monedas de cóurer que·s tenen per suas, en las
quals se mòstran lletras que diuhen ACONSTA REX, dient que
lo trajo y adrés appar propi dels gots.
Sobre lo què, diu Ambrosio de Morales que ell ha vist dos o
tres de ditas monedas sens lletras algunas, y que las ha miradas
ab molta advertèntia y que de ninguna manera lo poden
persuadir sían de dit rey Acosta, y que per ço està en opinió
de que may tal rey hi hagué en España, sinó que té las ditas
monedas per monedas de l’emperador Constantí quart y de sa
mare Irena —que essent miñó li fou tutora y administrà lo

2 aconsta] acosta 7 rey] afegeix ratllat de 8 mostran] corregint monstran A; que]
afegeix ratllat scriuen ? 16 irena] corregint ? A
3-27 Mor2. ll. XII, cap. LXVI
Mor2. f. 199v-200)

[3 Alfonso-Ocampo f. CCv]

6 cf. Carb. p. 224

(10
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imperi. Las quals monedas tenen las figuras dels dos tant
manifestas que no·s pot negar ser de dona y minyó, y que las
lletras totas senseras diuhen // IRENA CONSTANTINUS REX
ROMANORUM, y que, per star acars menjadas las lletras del
principi y de la fi, no·s pòdan llegir més de las del mitx, que
díuan ACONSTA REX, lo que u afirma no per haver vist ell ditas
monedas de aquexa manera sinó per haver-le-y dit hòmens
doctes, dignes de fe, que las han vistas y llegidas íntegrament.
Y que per ço, puix ningú dels chronistas de España que tíngan
auctoritat ni fonament no·l nomènan, a dit rey Acosta, que per
dita causa ell no·n fa comte ni l’ha posat en la història.

19 [236r] [210r]

21 podan] corregint podian A

26 nol] nou (ratllat lo)

22 ACONSTA: La disposició de les lletres (sense qui hi hagi un espai entre A i CONSTA)
coincideix amb Morales (1577: f. 199v).
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CAPÍTOL CXXV
LAS VIDAS DELS PAPAS QUE GOVERNAREN LA IGLÉSIA CHRISTIANA,
DES DE LA MORT DE PAPA CONÓ, QUE FONC EN LO ANY SIS-CENTS
VUYTANTA-Y-SIS, FINS A LA DE PAPA CONSTANTÍ PRIMER, QUE FONC
EN LO ANY SET-CENTS Y TRETZE.

10

Per mort de papa Conó se mogueren grans diferèntias en Roma
causadas per la malísia y ambisió de l’ardiacha Pasqual, a qui
dit papa Conó, al temps de sa mort, encomanà la distributió
de sos thresors entre los pobres; lo qual, ab la set de vèurer’s
ab lo trono pontifichal, aportava tota la ciutat ab grans parcialitats y dissentions, treballant lo clero romà altra volta de
fer papa a Theodoro, com ya ans de la electió de Conó ho havían fet, desijant lo matex lo exarch de l’emperador y los jutges,
als quals havia sobornat. Però, comsevulla que fos, a causa que
los uns y los altres pretenían interès, no volgué nostre Señor
que ninguna de ditas parçialitats hisqués ab sa intentió. Y
posat lo negoci en térmens de votar-se, Theodoro y los de sa
parcialitat se n’entraren dins Sant Joan de Letran, y Pascual

4-5 que — tretze] omet

6 cono] afegeix al marge vida de papa sergio 85 A

6-52 Ill. ll. IV, cap. XX
12-13 com ya ans — havían fet: Viladamor no ha recollit la notícia d’Illescas (1753:
f. 194) que proporciona les dades pertinents sobre l’afer.
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y los seus restaren fora en // lo carrer; y arribà la cosa entre
ells a tant perill y avalots que per poch foren vinguts a las mans;
y estant ab la mayor fúria del negoci, com lo poble era molt y
los crits grans, que·s confonían los uns als altres, alguns dels
més principals de tots los tres staments del clero, poble y
exèrcit, exint-se del mitx de la gent, conferint y platicant entre
ells lo negoci, los paregué que ningú dels dos competidors
tenían mereximents ni las qualitats que·s requerían per ser
papa. Y de comú parer, inspirats per lo Sperit Sanct, concordaren en elegir a Sèrgio, sacerdot de molt bona vida, natural de
Antiochia, en Súria. Lo qual stava entre la gent ben descuydat
de tanta felicitat y, quant no s’adonà, se véu portar al coll
apellidant «Visca Sèrgio papa». Y aportant-lo a la iglésia de
Sant Çesàrio, que stava allí prop, lo adoraren per son papa,
y aprés lo tornaren a Sanct Joan, ahont los de la parcialitat
de Theodoro stàvan encastellats, y rompent per força las portas
los tragueren defora. Y com Theodoro véu que tots adoràvan
a Sèrgio, no curant-se de porfiar més en son cars, anà a adorarlo ell tantbé, lo que vehent-lo Pasqual, o per grat o per força,
hagué de fer lo matex. Y de aquesta manera restà Sèrgio en
son pontifichat.
Lo qual fonch lo primer qui ordenà que en la missa, mentres
lo sacerdot partex la hòstia y conbrega, se cantassen tres voltas
Agnus Dei, etc., y que en lo darrer se demanàs la pau a nostre
Senyor. Manà que cada any en Roma se fes una professó lo
dia de Nostra Señora de Maig y altra en lo dia de sant Simon
y Judas. Y per lo que stàvan en son temps los saxons, gent
bàrbara, en Alemaña, en sa infidelitat, tingué cuydado y manera
com convertir-los a nostra sancta fe. Tantbé, per defensar la
fe, tingué moltas fatigas ab lo emperador Justinià, a causa que·l
volia fer matar. Tots los quals treballs, ab gran prudència vencé.
Durà-li lo pontificat tretze anys, vuyt mesos y vint-y-tres dias.
Morí de malaltia a deu dies del // mes de setembre de l’any
set-cents y fonc soterrat en la iglésia de Sanct Pere.
En aquest temps, o poch manco, la república de Venècia, que
ya era cosa gran y molt important, per lo que des de son principi

19 [236v] [210v] 20 perill] perills 21-22 com — grans] com los crits eren grans
32 son] omet 36 curantse] curant 45 temps] canvi de mà 50 anys] afegeix y 51 dies]
omet; [237r] [211r]
53-77 Ill. ll. IV, cap. XXI
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fins en aquell temps se havia governada per certs tribunos,
considerant molts inconvenients que de aquella manera de
governació se seguían, prenent consell de Christòpol, archabisbe
de Grado, son patriarcha, determinaren elegir un príncep que·ls
governàs. Al qual no volgueren donar-li títol de rey perquè no·ls
llevàs llur libertat, y axí, lo nomenaren duch y li limitaren lo
poder y mando, de tal manera que puguessen tenir en ell capità
qui·ls defensàs de sos enemichs y no tirà que·s servís d’ells com
de sclaus. Lo primer duch que nomenaren fonc Pau Heracliense,
ab la indústria y valentia del qual cresqué molt la reputació
de aquella ciutat, y de allí avant ha tingut tanta felicitat que
sempre ha prevalgut contra sos enemichs y ha vingut a ser
la més durable y ben governada repúblicha de quantas hi ha
ni may en lo món se ha vist, perquè ni Laçedemònia, ni Athenas,
ni la famosa Roma no han durat de molts anys tant com ha
que dura Venècia en sa libertat, y, segons ella és ben regida,
té art per durar per a sempre en lo felice stat que ara té.
A dit papa Sèrgio succehí en lo pontificat, passats cinquanta
dias, Joan sisè, de nació grech. De temps de son pontifichat
no scriuhen cosa general que ordenàs en las cosas de la fe,
ni celebrà concilis alguns ni féu cànons. Visqué en lo pontifichat
tres anys y tres mesos. Morí en l’any de nostra redempció de
set-cents y tres, y segons altres diuhen de set-cents y cinch.
Per mort de papa Joan sisè, segons alguns scriptors afírman,
fonc posat en lo pontificat Leó tercer, però com en lo cathàlogo
dels papas no y ha memòria de tal papa, ni·n fan mentió de
ell ningun dels // auctors a qui·s deu donar crèdit, no y a per
a què fer-ne assí menció, basta haver-ho apunctat perquè no
restàs ab algun dubte lo lector si, acars, en alguna part trobà·s
menció de dit Leó.
Y axí, seguint la més comuna y averiguada opinió, dich que
mort papa Joan sisè li succehí Joan setè, natural grech. Lo qual
pontifichat fonc molt notable, per lo que en son temps començà
la Iglésia romana a créxer en béns temporals, perquè, encara

55 havia] era 56 que de] que per 63 de] ha 66 contra] afegeix de 68 may] corregint
més A 71 per] per a 73 sise] afegeix al marge vida de papa joan sise 86 A; de temps]
omet 78 sise] afegeix al marge vida de papa joan sete 87 A 81 [237v] [211v]
78-108 Ill. ll. IV, cap. XXII
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que tenían la donació de l’emperador Constantí Màximo que
havia fet a la Iglésia de la ciutat de Roma y de altras terras,
may los papas ne havían pogut tenir possesió ni jurisdictió
alguna, axí perquè los emperadors de Constantinopla ho tenían
usurpat com, encara, los longobarts. Y per dita causa, no·s troba
ningun papa son predecessor hagués tingut jurisdictió temporal
en ninguna ciutat de Itàlia si no és en temps de aquest papa,
per lo que lo cathòlich rey Artipeto, o segons altres lo nomènan
Juniperto, de Itàlia, féu gràtia y donació als apòstols sant Pere
y sant Pau y als romans pontífices de tota la Ligúria (que vuy
se diu la ribera de Gènova) y de gran part dels Alpes Coctias
(que són las montañas que dividexen Itàlia de França, que és
vuy lo Piamont). De ahont començaren los papas a tenir béns
temporals y riquesas per a defençar, ab las armas materials,
sa dignitat y fer-se tèmbrer, ab ellas, de las gents que, ab
inobedièntia y desacato, menyspresaven las çensuras que, com
a armas invensibles, no trèyan sanch. Visqué molt poch en lo
pontifichat, uns diuhen que un any y altros més de dos, encara
que ningú puja de tres. Morí en l’any set-cents y sinch, en lo
mes de octubre; Onufrio Panvinio diu en l’any set-cents y set.
Tractant-se de posar successor en la chadira pontifical per mort
de papa Joan setè, hi hagué tal competència en Sosinio o Sosimo, que axí l’anomènan alguns, y ab un sacerdot nomenat
Dioscoro, // que tardaren los electors tres mesos en concertarse. Per lo que diuen alguns doctors que y hagué cisma en
aquesta electió, però si le y hagué degué ser de poch moment,
y axí, los historiadors no·n fan caudal d’ella. Comsevulla que
fos, aprés de dita dilació fonc posat en la administració de la
Iglésia cathòlica Sozino. Lo qual fonc tant poch ditxós que·s
tardà molt més en fer sa electió que no ell en morir-se, perquè
sols vint dias aprés de sa electió visqué. Era natural de Súria,
home molt malaltís y gotós, y com fonc sa mort tant repentina
no pogué fer cosa notable ni ningú la scriu d’ell, de manera

93 troba] afegeix que 95 es] omet 100-101 es vuy] vui es 110 sosimo] afegeix al
marge vida de papa sosimo segon 88 A 111 ab] afegeix ratllat ab 112 [238r]
[212r] 113 en] en en 119 sols — visque] sols visque vint dies apres de la ellectio 120
molt] omet
[108 Panv. CE p. 67]
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que y ha alguns auctors que·l pàsan en silenci per lo poch que
visqué.
Essent acabat ab tants pochs dias lo pontifichat de Sozino fonch
posat en son lloch, sens contradicitó alguna, Constantí primer,
natural de Súria, home de gran vida y eximpli y gran almoyner.
En temps de son pontifichat hagué grans guerras entre lo
emperador Justinià y alguns tirans que s’éran alçats ab lo imperi, a causa de las quals guerras y alteracions dit papa no
pogué junctar concilis ni fer algunas provisions en bé de la
fe. Y axí, morí, segons alguns diuhen de pesta, a dotze dies
de febrer de l’any de set-cents y tretze, un any més o manco.
En los quals dies succehí en nostra España la lamentable plaga
y destructió que los moros hi feren en temps del rey don Rodrigo, conforme se veurà ab los capítols següents.

124 tants] tant 125 primer] afegeix al marge vida de papa constanti primer 89 A
127 pontifichat] afegeix hi 129 causa] corregint causas A 132 any de] añ 134 en]
al 135 ab — seguents] en lo capitol seguent
124-135 Ill. ll. IV, cap. XXIIII
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CAPÍTOL CXXVI
COM LO REY DON RODRIGO QUI PERDÉ ESPAÑA SUCCEHÍ AL REY
VÍNTISSA.

10

Sobre la mort del rey Víntissa encara que discrépan los bons
historiadors de España, y tantbé sobre la electió del rey don
Rodrigo, tots enperò concòrdan en dir que fonc elegit per los
gots, y que son vertader nom és Ruderico, com // manifestament
apar en la moneda sua de or que té de la una part sa chara
—prou diferent de las que en altras monedas dels reys gots
parexen, per lo que té manera de star armat y hixen-li per
desobre de la selada unas punctas, com a bañas petitas y dretas per los dos costats, que li fan la chara stranya y spantable—; las lletras del derredor diuhen IN DEI NOMINE
RVUDERICVS REX, y lo IN DEI NOMINE està en xifra,
travadas las lletras. Al revés, té al mitx una creu sobre tres
grahons, y las lletras per lo derredor diuhen EGITANIA PIVS,
que en la nostra llengua diuhen «religiós en Egitània», que era

6 en dir] interl.

7 [238v] [212v]

5-18 Mor2. ll. XII, cap. LXVII
15 revés: «revers.»

10 y] omet
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una província en Portugal. De la qual moneda de or he vist
yo, Antoni Viladamor, una en Lisboa en poder de un cavaller
portuguès. Y no·s té notícia de cosa notable que aquest rey
fes en dita província per a que en la moneda se li posàs tal
nom, que, com ya stà dit, no s’acostumaven de posar sinó quant
los reys havían fet alguna cosa notable en benefici de la tal
província, regne o ciutat.
Tantost com dit rey don Rodrigo començà a regnar lo vingué
a servir lo infant don Pelayo, son cosí, al qual donà lo matex
càrrech de prothospatari (o comte dels spataris) que son pare
havia tingut en la casa del rey Vínctissa, com dos voltas
expressament ho diu lo bisbe de Tuy.
Lloen molt al principi los historiadors a dit rey don Rodrigo,
atribuhint-li molta valor y grandeza, lo que tantost ho desfan
dient que tingué molts dels vicis de Vínctiza. Y com ya stava
devant Déu molt merescut lo càstich rigurós de España, ab
tants grans peccats de sos reys y poble, ara de nou se confirmà
la sentència ab mayor justícia, y los aparells que·s feren per
a la exeqütió foren los següents.

19 antoni viladamor] espai en blanc expuntuat
20-36 Mor2. ll. XII, cap. LXVII

20 nos te] mostra

[29 Tud. p. 70]

18-20 De la — portuguès: Que Viladamor l’ha vista no ho posem en dubte, però assenyalem
que Morales (1577: f. 200) també diu que l’ha poguda tenir davant: «Como
manifiestamente parece en moneda de oro suya que yo he visto.» D’altra banda, s’ha
d’assenyalar que Pujades, que copia B en aquest passatge, omet el nom de l’arxiver.
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CAPÍTOL CXXVII
LO PRINCIPI DE LA DESTRUCTIÓ DE ESPAÑA. //

10

Lo rey don Rodrigo, tenint gran desitx de venjar a son pare
Theodofredo, donà en perseguir de moltas maneras als dos fills
de Vínctiza, nomenats Eba y Sisebuto (y lo bisbe de Tuy los
nomena diferentment Furmàrio y Expulion); los quals trobantse molt afrontats, se’n passaren en Àfricha per star-se allí ab
lo comte Rèquila, en la Tangitània, sperant trobar en ell bon
aculliment y algun remey en sas fatigas, per lo que era stat
gran amich del rey son pare. De aquest comte, encara que·s
fa menció d’ell, no·s scriu quina ajuda los féu més de que aprés
anaren a l’altre comte Julià, que tenia en las Algeziras la guarda
del Stret, y que·ls hoý de millor gana, disposant-se determinadament a fer cruel venjança en lo dit rey don Rodrigo per
lo que·s sentia injuriat d’ell per la rahó següent.
La reyna muller de dit rey don Rodrigo, que alguns auctors la
nomènan Egilona, criava en sa casa per sas damas las fillas
dels principals del regne (com expressament ho diu lo archabisbe don Rodrigo), entre las quals n’i havia una molt gentil,

2 [239r] [213r]

16 rey] corregint ? A

3-89 Mor2. ll. XII, cap. LXVII

[5 Tud. p. 70

19 Rod. III XVIIII,4-5]
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filla de dit comte Julià, nomenada la Cava, de la qual lo rey
se enamorà y, forçant sa honestitat, cumplí son brut delit, ab
lo qual fundà sa trista perditió, comptant los sobredits auctors,
ab dubte y sens declarar-ho bé, que aquesta donzella havia de
ser muller del rey y que, per haver-ho axí promès a son pare,
fonc mayor la indignatió quan lo véu casat ab altra y sa filla
deshonrrada.
En la qual occasió dit comte Julià era pasat en Àfricha ab una
enbaxada del rey y, quant fonc tornat d’ella, entenent la deshonrra de sa filla, encara que mal indignat y ple de fúria rabiosa,
ab sa sagasitat encubrí son pesar, sperant la occasió per a millor
satisfer-se’n. Y per a tenir-la més assegurada, conforme a sos
mals intents sercà la manera com tràurer a sa filla del palàcio,
fingint que la comtesa sa mara stava molt mala // y la demanava
ab molta ànsia; la qual per enbarcar-se leshores en Màlaga,
la porta per ahont hisqué li restà lo nom de la Cava. Y aprés
de haver-la enbarcada, usant de la familiaritat y privança que
ab lo rey tenia, li aconsellà fes aportar a França y a Àfricha
los millors cavalls y las armas que de temps de Vínctiza havían
restat, ab lo matex color que, puix regnava ab pau, las armas
no podían servir sinó per despertar la guerra. Lo que en haverho exequtat lo rey, se’n pasà dit comte Julià en Àfricha, ahont
donà entenent als més principals dels alarbs que si passaven
en España ab bon exèrcit, que ell los la lliuraria flaca y desarmada, y molt fàcil per a ser vençuda y conquistada, aconsellant
y ajudant-li en tot lo archabisbe Opas, o per ser-li cuñat, segons
alguns diuhen, o perquè las injúrias y destructió dels dos jermans Eba y Sisebuto lo llastimassen, donant tots los dits auctors la culpa a ditas quatre personas del miserable tracte de
destruhir a España.
No molt lluny de Consuegra, en las montañas de Claraçistan,
n’i ha una molt coneguda nomenada de Calderiu, que vol dir

33 [239v] [213v] 42 entenent] entent; dels B] del A 43 la] omet 44 y molt] molt 4445 aconsellant y ajudantli] aconsellantlos y ajudantlos
45 en] omet 50 claraçistan]
corregint ? A] (ratllat clara?) claraçutan B 51 coneguda] afegeix ratllat molt; de] omet
[22 cf. Tud. p. 70; Rod. III XVIIII]
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en aràbich «de la traÿció», que diuhen personas molt pràtigas en lo Regne de Granada y que han tractat molts anys ab
moriscos de allí que se li posà aqueix nom per haver-se junctat
en ella lo comte don Julià ab los demés, com a terra sua, per
a tractar de la traÿció de España, afirmant alguns moriscos
legits en sas històrias que·s troba axí scrit en ellas y que·s
conserva vuy encara en la memòria de molts.
Tot asò referesch conforme ho he trobat en la història de dit
Ambrosi de Morales, lo qual diu ho ha tret de l’archabisbe don
Rodrigo y del bisbe de Tuy, que són los qui més llarch ho
còmptan, perquè los altres dos bisbes, de Salamanca y de Béyar,
ho pòsan molt breument, encara que y ha alguna diversitat,
per lo // que lo archabisbe dubte si fonc filla o muller del comte
la deshonrrada y, demés de assò, compta lo hu cosas que no
las compta l’altro. Lo nom de la filla del comte ningú d’ells
lo posa, ni tantpoch la General història, ni·s sap que·s lija en
historiador algú de auctoritat, més de que és tant comú y rebut
en España, per memòria continuada, que apar no s’i deu dubtar,
fent-ne de assò prou certificatió la porta de Màlaga dalt referida.
Tantbé refereix dit archabisbe don Rodrigo com havia per
aquest temps en Toledo un palau real, lo qual de molts anys
atràs stava sempre tancat ab moltas tancaduras, sens que ningú
dels reys passats hagués pensat en obrir-lo. Y que venint gana
a dit rey don Rodrigo de que s’obrís, contra voluntat de tots
los seus que molt le y storvaren, lo féu obrir. Lo qual auctor
no diu la causa per què le y resistían, mes és verisímil seria
perquè de atràs venia persuasió continuada que, quant aquella
casa se obriria, España havia de patir alguna gran adversitat.
Y per ço, ubert que fonc dit palau, tenint lo rey per cert que
y havia de trobar dins grans thresors no y trobà sinó sols una
caxa, y dins d’ella un drap ab algunas figuras que, en las maneras

54 se] si 57 scrit] scrits 62 de (…) y de] de (…) y 64 [240r] [214r] 65 asso]
afegeix expuntuat compta A 67 ni tantpoch] omet; nis] ni 74 pensat] afegeix may
(60 Mor2. f. 200v-201) [61, 71 Rod. III XVIIII,4-20 61 Tud. p. 70
480-481; Béjar cf. Mor2. f. 200 67 Alfonso-Ocampo f. CCv]
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de las charas y en tot lo trajo, representaven purament als alarbs.
En lo qual drap hi havia lletras en llatí que dèyan que, quant
aquell palau y casa se obriria y lo drap se desplegaria, entrarían
en España gents semblants a las que allí staven pintadas y,
destruhint la terra, se farían señors de tota ella. Lo que en hoyntho lo rey se n’entristí y manà tornar a tancar lo palau, dexant
la caxa ahont se stava.

85 casa: «caxa» (com supra, 82, i infra, 89).
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CAPÍTOL CXXVIII
COM EN TEMPS DEL REY DON RODIGO, A INSTIGATIÓ DEL COMTE
JULIÀ, PASÀ LO MORO TARIF DE ÀFRICHA EN ESPAÑA Y VENCÉ MOLTS
ESPAÑOLS.

10

En aquell temps lo principal señor dels alarbs en Àsia y en //
tot lo demés que possehían se deia miramamolí, tenint per
lloctinent y governador seu en Àfricha al capità Muça, ab lo
qual tingué lo tracte lo dit comte Julià. Y a bé que dit comte
Julià li donava la enpresa per molt segura, no tenint-la ell per
tal (tement las forças dels gots per haver-los algunas voltas
provat), per dita causa no gozà posar en aventura tota sa gent
y exèrcit. Del qual matex parer fonc son señor miramamolí,
ab lo qual ho havia consultat, sinó que, per a provar la enpresa,
manà posar en España, per lo stret de Gibraltar, a un capità

3 tarif] tarifa
5 en (…) y en] en (…) y; [240r] [214r]
6 miramamoli] miramoli
11 provat] provats; goza] gosava 12 miramamoli] miramoli 14 posar (...) a] passar
(...) ab
5-40 Mor2. ll. XII, cap. LXVIII
6 miramamolí: Nom genèric usat per designar als califes dels almohades (de l’àrab «Amir
al-mu minin», que vol dir «príncep dels creients» i que era el títol que es donava als
successors de Mahoma, tal i com explica Viladamor al cap. CVIIII, 25-27). El que regnà
a Damasc entre els anys 705 i 715 fou Al-Walid, que Morales (1577: f. 202v) anomena
«Ulit, hijo de Abomelique».
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principal nomenat Tarif y per sobrenom Abenzaria, guerxo de
un ull, ab dotze mil hòmens de guerra, en lo any de nostre
Redemptor de set-cents y tretze y de dos mil nou-cents y trenta
aprés de la poblasió de España. La qual gent lo comte Julià
la passà en España poch a poch, ab naus de mercaders, per
a que no se n’hagués sentiment de la entrada (lo que pogué
fer-ho ab molta dissimulació y seguretat per lo càrrech que
tenia en Algezira y en lo Stret). Passats que foren del tot, lo
capità Tarif los junctà en una montaña nomenada antigament
Calp, que stà sobre lo Stret, y aprés Gebel Tarif, que en abrahich
vol dir «montaña de Tarif», y aprés, corromput lo nom, se ha
dit Gibraltar.
Aquesta pasada de alarbs, tantost com la entengué lo rey don
Rodrigo, tement lo gran perill que se li aparellava si no·ls treya
de España, envià contra d’ells un bon exèrcit ab un nebot seu
per capità nomenat, com diu lo archabisbe don Rodrigo, Yñigo,
al qual lo moro Rasis lo nomena Sanxo. Y peleant moltas voltas ab dits alarbs, sempre fonc vençut, y a la derreria mort. Ab
aquesta victòria dit capità Tarif cobrà mayor ànimo y, guiantlo lo comte Julià, discorregué per la Andaluzia y Estremadura,
vençent y destruhint miserablement la terra, no trobant resistència en los gots per lo que los vicis los havían enflaquits
y lo descuyt en lo exercici de las armas los havia llevat tot aquell
brio y gran valor ab què solían batallar y vèncer, y tantbé perquè
las ciutats sens // muralles y los hòmens sens armas no podían
defensar-se y, axí, éran presos de sos enemichs.

17 tretze] afegeix al marge any 713 de la nativitat de nostre senyor A; trenta] afegeix
ratllat ? A 22 del] corregint dels A 23 tarif] tarifa; juncta] afegeix tots 25 de tarif]
corregint de tarifa A 27 alarbs] alarb 28 se (...) si B] si (...) si A 38 brio y gran]
omet
39 [241r] [215r]
[28 Rod. III XX,3-21

31 Rasis cf. Mor2. f. 204]
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CAPÍTOL CXXVIIII
COM LO CAPITÀ TARIF TORNÀ EN ÀFRICHA A DAR RAHÓ DE LAS
VICTÒRIAS HAVIA HAGUDAS EN ESPAÑA, Y COM AB MAYOR EXÈRCIT
TORNÀ SEGONA VOLTA EN ESPAÑA Y VENCÉ AL REY DON RODRIGO.

10

Ab tantas victòrias y bon successos se’n tornà tantost lo capità
Tarif en Àfricha, per a dar relació d’ells al capità Muça y per
a animar-lo a que enviàs en España tot son poder, aportant
ab si lo comte Julià, llohant-lo de quant bé mantenia la paraula
que·ls havia donat. Per lo que Muça se determinà donar a dit
capità Tarif y al comte Julià mayor número de gent, detenintse en Àfricha al comte Rèquila casi com a rehenes. Y axí, tornà segona volta lo capità Tarif a passar en España, en lo any
set-cents y catorse de la nativitat de nostre Señor y de dos
mil nou-cents trenta-y-hu aprés de la poblasió de España, sens
que referèschan los auctors lo número de gent que aportaven,
encara que s’ha de crèurer degué ser gran puix, ya de propòsit,
se enprenia la jornada ab sperança de la conquista y presa de
tota España.

4 volta] vegada 6 dells] de ell 7 en] a 8 julia] afegeix ahont 9 que] afegeix lo
moro 12 a passar] omet 13 señor] afegeix al marge any 714 de la nativitat de nostre
senyor A 14 hu] afegeix ratllat ? A
5-69 Mor2. ll. XII, cap. LXIX
10 comte Julià: Ha de dir «comte Rèquila». L’equívoc prové del fet que Viladamor ha
llegit malament la seva font en aquest passatge (cf. Morales 1577: f. 202v).
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De aquesta tornada stant-ne reçelós dit rey don Rodrigo, stava
apercebit, y per ço, en sabent llur desenbarcada los hisqué ell
en persona a l’encontre ab molt gran exèrcit, prop de la ciutat
de Xerés y Medina Sidònia, que, per star vehinas del Stret,
li aparegué bon siti per a destorvar-los no entrassen per dins
la terra. Ahont arribant dits alarbs se donà la batalla, no lluny
de la ciutat de Xerés, en la ribera del riu nomenat Guadalet.
La qual fonc tant reñyda que durà de diumenge a diumenge,
vuyt dias cumplits, batallant sempre sens may vèncer los uns
als altres. Ab la qual batalla tant continuada faltant-los als gots
molt gran part de gent per ser morta o nafrada, fonc causa //
que al vuytèn dia als qui éran restats los faltaren las forças
y l’ànimo, de manera que, desbaratats de tot, foren vençuts y
morts tant miserablament que la terra restà deserta y desemparada, sens ninguna defensa, morint-ne de sos contraris en
aquell dia setze mil, com ho refereix lo bisbe de Tuy.
Los historiadors scriuhen que lo rey, conforme al costum dels
gots, era entrat en la batalla ab un carro de marfil, adornada
sa persona de corona real y de altras insígnias y vestiduras reals,
y que acabada la batalla se trobaren tots sos adreços junctament
ab son cavall, nomenat Orèlia, a la ribera del dit riu Guadalet,
sens aparèxer lo rey ni viu ni mort, fins que dos-cents anys
aprés, en Viseo, ciutat de Portugal, en una iglésia se descubrí
una pedra que mostrava ser de la sepultura de dit rey, ab lo
títol següent:
HIC REQVIESCIT RVDERICVS
VLTIMVS REX GOTHORVM

50

Que dihuen en nostra llengua vulgar, «así reposa Ruderico, lo
darrer rey dels gots», encara que alguns doctors posen més
llarch aquest epitafi, però en la història del bisbe de Salamanca
no y posa més paraulas, lo qual las scriu com a sepultura
trobada en son temps y que ell la véu, y axí se li ha de donar
més crèdit; y prenen error los qui pènsan que las paraulas que

27 batallant] afegeix ratllat sempre 29 [241v] [215v] 30 qui] que 33 morintne]
morint 41 viseo] corregint viseoeo A] visco B 45 ULTIMUS] afegeix ratllat GOTOR 51
los] interl.; qui] que
[34 Tud. p. 70

48 Sebastià p. 481]
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l’archabisbe don Rodrigo hi pose de més en dit epitafi sien
de dit epitafi, perquè no són sinó suas, que las posà acabant de
comptar las que stan posadas en la sepultura, malehint al comte
Julià y llamentant sa traÿció.
Cosa és, que s’ha de crèurer per certa, que no degué faltar en
dita batalla lo infant Pelayo, puix era tant parent del rey y tenia en sa casa ofici tant principal, y que degué scapar de la
batalla, guardant-li Déu la vida per al bé universal de España.
Tingué lo rey don Rodrigo en la batalla més de cent mil hòmens
de pelea, y demés de la voluntat de Déu perquè fàcilment foçen
vençuts, hi ajudaren algunas causas, que foren: que dos anys
ans hi havia hagut en España gran fam y pestilència, ab què
s’havían // debilitat molt los cossos, los quals stàvan desarmats, sens lo que la ociositat los havia engallofits; lo que era
al contrari en los gots que lo comte Julià tingué en la batalla,
per ço que tots éran triats de sos amichs, parents y vasalls,
molt ben armats y acostumats a l’exercici de las armas y a
mantenir la guerra en aquellas fronteras marítimas de Algezira.
De aquesta manera caygué y fonc abatuda en un punct la
soberana glòria dels gots, ensalçada per tants setgles de contínuas victòrias y estesa per tota España ab tanta grandeza de
señorias, temuts des del principi que entraren en España per
sas proezas, amats per sa liberalitat, obeÿts en son govern y
stimats dels més alts prínceps de la terra per sa valor y bravesa.
Dels quals no·n restà sinó un trist eximpli de perdició y desdesventura, tant dolorosa que fins ara posa spant quant se hou.
Aquesta entrada de moros en España fins aquesta victòria
scriu Ambrosi de Morales la trau de la història de l’archabisbe
don Rodrigo, de bons originals que n’ha vist, per lo que la que

63 gran fam] grans fams
[52 Rod. III XX,74-79]
cf. Mor2. f. 202v]

64 [242r] [216r]

71 soberana] superbia y

78-98 Mor2. ll. XII, cap. LXIX

72 estesa] esta

(79 Mor2. f. 202v)

[80 Rod.

79-82 la història — confusió: Per a l’esmentat manuscrit de Rodrigo Jiménez de Rada
que Morales diu que ha usat, avui perdut, són imprescindibles les notícies que
proporciona Fernández Valverde (1987: p. XVIII-XIX); per a l’edició, que probablement
és la de Sancho de Nebrija de 1545 i no la de Frankfurt de 1579, veg. també Fernández
Valverde (1987: p. XXIV-XXV, i 1989: p. 33).
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stà stampada té un gran dany, que és comptar en diversos
capítols, hu darrera altro, una mateixa cosa de la primera
vinguda de Tarif, sens ninguna novedat sinó ab molta confusió.
Lo bisbe de Tuy diferex en dir que lo comte Julià temptà de
mòurer los francessos per a que ells tantbé entrassen per España, fent a dit compte Julià sempre governador de la Tangitània,
que és Tànger y Çeuta, sens fer menció que tingués a Algezira
ni nomenar yamés lo comte Rèquila en son exèrcit, dient que
la primera volta que vingué en España aportà vint-y-cinch mil
hòmens y que leshores prengué a Sevilla y a las altras ciutats
comarchanas, en las quals no y hagué resistència per no tenir
murallas; dient tantbé que Tarif no tornà en Àfricha sinó que
Muça vingué tantost en sa ayuda, y que los dos capitans juncts
vençeren al rey don Rodigo —comptant-ho tot algun tant //
confús y sens las notables mostras de cuydado y diligèntia que
apparen en la del dit archabisbe, en lo que li fa molta ventatja,
mostrant en tot seguir al moro Rasis que u compta de la matexa manera. Lo qual moro Rasis fonc chronista de miramamolí
de Marruecos y rey de Còrdova, dient dit Ambrosi de Morales
que lo original de sa història (que està en llengua castellana)
de hont ho ha tret ha més de dos-cents y sinquanta anys que·s
scrigué. De la qual en lo principi se comprèn com dit moro
Rasis ho tragué de altros tres auctors nomenats Aboba Carfill
de Navarra, mestre Mahomad y Albuar, lo qual Albuar era
scriptor de molta estima y auctoritat en temps de Adderramen,
tercer rey de Còrdova, y de son fill Mahomat. De la qual histò-

89 en] a

90 a (…) y a] (…) y

[84 Tud. p. 70]
Mor2. f. 202v]

94 [242v] [216v]

98-108 Mor2. ll. XII, cap. LXVIII

99 y] omet

100 que esta] sta

[99 Mor2. f. 202v

103 Rasis cf.

100-103 lo original — scrigué: L’original que diu que té Morales no tenim constància
que s’hagi conservat; sí que ha arribat als nostres dies, en canvi, una còpia d’aquest
manuscrit, també propietat d’Ambrosio de Morales, que avui es conserva a la biblioteca
d’El Escorial amb la signatura &.II.1 (Antolín 1910-1923: vol. II, p. 172). La versió de
Morales és classificada pels editors moderns de Rasis com a «crònica derivada» (Rasis
1975: p. CVI), i no concorda amb el text que ens ofereixen.
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ria Resendio, en la epístola que dirigeix a Quevedo, diu com la
traslladà en portuguès un moro ab ayuda de un capellà portuguès.
De temps molt antich pensaren alguns que aquesta batalla dels
gots y alarbs se donà entre Múrsia y Lorcha, en un camp que
allí·l nomènan de Sangonera, la qual opinió la reprova la
Chrònica general.

107 com la] com las
[107 Resende cf. Mor2. f. 202v]
f. CCIV]

109-112 Mor2. ll. XII, cap. LXIX

[112 Alfonso-Ocampo
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CAPÍTOL CXXX
LO QUE SCRIHUEN LOS CHRONISTAS DE LA VICTÒRIA QUE HAGUEREN
LOS MOROS EN ESPAÑA, Y DE COM SE RECULLIREN MOLTS CHRISTIANS
EN ALGUNAS PARTS DE ESPAÑA.

10

La rota de aquesta batalla scriuhen fonc tant gran que totas
las forças dels gots se acabaren ab ella, y que la terra de España
restà desemparada de sa defensa, sens aprofitar-los res lo que
tentaren en diversas parts de fer-los alguna resistència, de las
quals, per no tocar a nostra història, no·n fas relació d’ellas,
ni tantpoch de la particular que en sa chrònica fa dit Ambrosi
de Morales de las ciutats y terras que dits moros prengueren
en los regnes // de Castella, dient en general que no restà ciutat,
vila ni castell principal en España de què no foçen señors,
excepto de las montañas de Astúrias, en las quals scriuhen que
lo infant Pelayo ab lo archabisbe de Toledo, nomenat Urban,
aportaren las relíquias y sancts libres que pogueren recullir;
y tantbé no pogueren conquistar las Alpuxarras, en lo Regne
de Granada, y las montañas dels Perineos per la part que·s

6 las] corregint la A

10 sa] corregint la A] la B

12 [243r] [217r]

5-14 Mor2. ll. XII cap. LXX (11 Mor2. f. 204-205v) 14-30 Mor2. ll. XII cap.
LXXVI 14-16 cf. Mor2. ll. XII cap. LXXI 17-18 cf. Mor2. ll. XII cap. LXXII
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júnctan lo Regne de Navarra y Aragó, com van discurrint fins
a la fi de Cathaluña, y que en totas aquestas parts se reculliren
molts dels gots. Concordant totas las chrònicas de España que
Viscaya y Guipúscua y altras sas comarchas may las conquistaren los moros, ni dexaren de ser christians los gots que en ellas
habitaren. Y és cert que en la matexa religió christiana visqueren los qui·s reculliren en las sobreditas altras montañas,
y particularment las dels monts Perineos, puix militaven las
matexas causas que en las de Viscaya y Guipúscua, las quals
scriuhen los historiadors dexaren de conquistar-las los moros
per ser molt treballosas de conquistar y molt poch lo fruyt que
d’ellas ne havían de tràurer.
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COM LO MIRAMAMOLÍ, SABENT LO BON SUCCÉS DE LAS COSAS DE
ESPAÑA, ENVIÀ A DEMANAR LOS CAPITANS MUSA Y TARIF, Y DE COM
MUÇA DEXÀ PER GOVERNADOR EN ESPAÑA A SON FILL ABDALAZIR.

10

En lo any set-çents y setze de la nativitat de nostre Señor y
de dos mil nou-cents trenta-y-tres aprés de la poblasió de
España, refereix lo moro Rasis que lo miramamolí, havent entès
lo bon succés de la conquista de España, envià a demanar als
capitans Muça y Tarif que passasen en Àsia ahont ell residia.
Y que per ço Muça posà en consulta ab sos principals moros
a qui dexaria en España per governador general; y que tots //
foren de parer dexàs a son fill Abdalazir, per la gran
prudència, liberalitat y mansuetut que tenia; y que per dita
causa manà junctar a tots los principals, axí moros com
christians, per a que li prestassen lo homenatge de fidelitat y
subjectió y·l rebessen per senyor. Lo que fet que fonch, se partí
per a enbarcar-se junctament ab lo capità Tarif, aportant-se’n
totas las grans riquezas y thresors que en las despullas de la
miserable España havia hagut.

5 señor] afegeix al marge any 716 de la nativitat de nostre senyor A 6 tres] afegeix
ratllat ? A 7 lo moro] lo; miramamoli] moro miramoli 11 tots] afegeix ratllat tots;
[243v] [217v]
5-19 Mor2. ll. XII, cap. LXXIIII
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Aquest governador Abdalazir tantost envià a convidar los
moros de Àfricha a que vinguessen a poblar la terra y gozar
de sa riqueza, ab la qual sperança vingueren de nou molts
moros honrrats de Àfricha, donant-los a tots molt bon heretament en España.
Dit governador Abdalazir posà son assento en Sevilla, ahont
fabrichà un rich alcàçar per a sa estada. Y havent entès que
la reyna Egilona, muller del rey don Rodrigo, estava cativa, la
procurà de haver en son poder, com a presa que li tocava com
a capità general. La qual venint devant d’ell, encontinent se
enamorà d’ella per sa gentileza y cortesia y acutoritat, y, obrant
en ell la afectió tant poderosament com acostuma, li demanà
amorosament com se trobava. A la qual agumentant-se-li son
pesar ab la memòria de sa grandeza pasada, ab moltas llàgrimas
li respongué per què u volia saber d’ella, puix era tant notòria
sa desventura y gran part d’ella tant sabuda y a parer de molts
tant miserable, puix, havent-se vista reyna poderosa ençalçada
ab la señoria de España, ara la vèyan tant abatuda, amb la
misèria de son capitiveri y de tal manera que, oblidats ya los
españols de sos treballs, lamentàvan la sua mala ventura per
mayor mal que la de sa destructió. Y que per ço, si en son
cor cabia condoler-se de reys, gozàs de sa gran ventura de
poder-los fer mercè, y que la que li demanava era que li manàs
guardar sa persona y honestitat ab la reverèntia y acatament //
qual al stat real se devia y qualsevol dona per sa sola virtut
merexia; y que en lo demés era sua, y en obeyr-lo y servirlo no tindria altre pensament sinó que era sa cativa. Lo que
en hoynt-ho dit Abdalazir li causà molt gran contento, y passà
ab ella moltas altras paraulas que compta dit moro Rasis, dient,
a la derreria, que la prengué per muller, havent primer ella
alcançat que la dexaria víurer líberament en sa ley; y que la
volgué sempre molt y la honrrà, fent ella lo mateix, procurant
aportàs corona com a rey, lo que fonc aprés causa de sa mort.
Tantbé de aquest casament lo archabisbe don Rodrigo y la
Història general ne fan menció.

28 de] omet; presa] cosa 31 ell] corregint ella A B 41 cor] interl. A 42 la que]
omet 43 [244r] [218r]
45 era sua — servirlo] era sua en obehirlo y servirlo y
20-54 Mor2. ll. XII, cap. LXXV
54 Alfonso-Ocampo f. CCVIv]

[48 Rasis cf. Mor2. f. 212
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DE COM RESTAREN EN ESPAÑA MOLTS CHRISTIANS, ALS QUALS
DEXAREN LOS MOROS VÍURER EN SA LEY, AB RELACIÓ PARTICULAR
DEL TRACTE Y MANERA QUE TENÍAN EN SON VÍURER.
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Restaren molts christians en España a causa de no ser los moros bastants per a poblar-la ni cultivar la terra, per a tenir
manteniments y tributs. La manera del tracte y víurer de dits
christians fonc diferent en diversas parts, perquè los qui s’éran
recullits en las Astúrias ab lo infant Pelayo y ab lo archabisbe
Urbà de Toledo no sols no perderen may sa libertat però encara
prest elegiren entre si al dit infant per rey, per a que·ls governàs, fent tots los dits christians sas grangerias en la terra de
la manera que ans de la entrada dels moros tenían acostumat.
Lo matex era en los monts Perineos de Cathaluña, y en totas
las altras parts dalt referidas de las quals dits moros no·n
pogueren ser may señors, tenint en totas ellas los christians
gran cuydado de la religió, stant en moltas d’ellas los bisbes
de las ciutats perdudas que havían scapat // y s’éran recullits

5 molts — españa] en españa molts christians
6-55 Mor2. ll. XII, cap. LXXVII
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entre ells, eligint-ne de altros en son lloch tostemps que·s
morían, ab los títols de las iglésias principals de hont ho éran
stats. Lo que consta clarament per las històrias de aquells
temps, de las quals en son lloch ne tractaré, y tantbé ho refereix
lo bisbe Aurelianense (auctor de molta auctoritat que scrigué
en temps de l’emperador Lluís, fill de Carlomagno, cent anys
aprés de aquesta destructió de España), dient en particular que,
venint ell en Sant Jaume de Galízia en romeria, véu y conegué en las Astúrias a un sacerdot español bisbe. Y més clar
se veu en alguns concilis de España que·s celebraren en
los anys següents, y per moltas altras cosas que en los auctors se
líjan, de las quals faré relació, si Déu serà servit, que pas avant
lo segon libre de aquesta chrònica.
Los christians subjectes als moros eren més o mancho oprimits
segons havían fet sos partits o assentos ab ells, o segons tenían
bons señors que·ls ho guardassen o mals que·ls ho trencassen.
Los plebeyos llauràvan y cultivàvan la terra y pagàvan son
tribut, servint tantbé en lo que·ls manàvan com a gent subjecta
y sclava.
Dels nobles principals se té per cert n’i degueren restar molt
pochs, per lo que de aquestos se hagueren recelat més los moros
per sos alçaments, puix en tals stats aquestos acostúman de
ser los qui, ab sos grans ànimos, poden manco sufrir la subjectió
y servitut, y a qui s’acòstan los demés de bona gana y·ls prenen
per capitans per a qualsevol rebel·lió que vúllan intentar. Ab
tot axò, los pochs que degueren restar foren los qui donaren
principi a la molta noblesa que ara té España, y axí, en totas
las històrias de España de sí avant se tròban señaladas algunas
d’estas diferèncias de hòmens il·lustres de España. Ab lo que
se entén com no u asèrtan los qui pènsan que per a auctorizar
son linatge // tenen en gran cosa portar son principi de França

20 las] afegeix expuntuat iglesias A 29 los anys seguents] lo añ seguent 38 degueren
B] digueren A 49 [245r] [219r]] afegeix ratllat ? A
38 degueren B] digueren A: Sembla un error de còpia d’A: cf. infra, 44.
[23 Aurel. cf. Mor2. f. 214]
31 lo segon — chrònica: El segon volum de la Història Viladamor no el va arribar a
acabar, tot i que segurament abans de morir n’havia redactat alguns fragments.
46 sí: «ací.»
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o Alemaña, y axí com en alguns no·s pot negar ser axò veritat,
axí ab altros és cert se tindria per mayor antiquitat y auctoritat
aquestos principis que foçen naturals de España, podent-los
continuar ab tant bona probabilitat com la que ells pretenen
mostrar de ditas parts stranjeras, des de molts çentenars de anys
atràs del temps de la destructió de España.
En nostra Cathaluña, encara que y ha pochs llinatges que púgan
aclarir son solar de temps ans de la destructió de España, però
ha-n’i molts que mòstran sas descendèntias de pochs anys aprés
que succehí la dita destructió, y ab tant vertaderas provas que
en tota España no se’n trobaran de més averiguadas, com ho
mostraré clarament, donant-me Déu vida, en lo segon llibre de
la present chrònica.
A tots aquestos christians subjectes se’ls permetia líberament
víurer en sa lley y junctar-se en sas iglésias als oficis divins,
y a rèbrer los sancts sagraments y ser regits en sa religió
christiana per sos bisbes sacerdots y altros ministres de la
Iglésia. Y moltas de las iglésias de España ne tenen fins ara
molt bons testimonis de iglésias que perseveraren sempre en
dir-s’i los oficis divins, y particularment n’i ha vuy encara memòria en una capella de la iglésia de Toledo nomenada dels moçàrabes, en lo qual temps començà lo nom dels moçàrabes que
fins vuy dura. Sobre lo principi del qual nom hi ha hagut
diversas opinions, y la més verdadera és la que·n scriu lo
archabisbe don Rodrigo, del qual ho han pres los demés, dient
que, com restaren tants christians mesclats, los alarbs se començaren nomenar en llatí «mixàrabes», que vol dir «mesclats
ab alarbs», y de allí se corrompé lo vocable de «moçàrabes»;
y que introduhit axí lo nom en las personas, se introduhí tantbé
lo nom en lo ofici eclesiàstich que tenían del // breviari y misal

60 mes] afegeix ratllat de A 64 sa] corregint la A 66-67 de la — moltas] interl. A 68
sempre] omet 69 divins] corregint devins A; encara] afegeix en 70 moçarabes]
moçarabe
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de sant Ysidoro, lo qual se ha conservat en la dita capella de
la iglésia de Toledo, ahont may se ha dexat.
Tantbé scriu lo dit archabisbe don Rodrigo com als monjos
y monjas los permitían y dexàvan víurer en llurs monastirs,
ab sa stretura de religió, com se veurà llargament en lo segon
llibre de ma història, donant-me Déu vida, ab particular relació
de las iglésias y monastirs que tantbé en Cathalunya restaren
ab la matexa libertat, las quals testificaran en general la
christiandat de aquells temps y lo bon govern y conçert que
la iglésia de España, encara que cativa y afligida, sempre tingué.
Que axí com fonc cosa de grandíssima misèria y desventura
càurer España de la cumbre de sa grandeza y señoria ab tant
abatiment, per altra part fonc misericòrdia gran de nostre Señor
dexar-los aquesta llum y consolació de las iglésias y ministres
d’ella, volent que pasàs ab tant rigurosa exequtió de sa divina
justícia aquesta tant insigne província de España, y per un foch
de tant terrible tribulació, per a que del tot se purgàs de sos
vicis, de manera que aprés hisqués de nou de la fornal, neta
y resplandent, tota religiosa, tota sancta y posada en lo alt zel
de la christiandat y verdadera virtut, en la qual, per molts dels
setgles següents, ha perseverat y vuy persevera, vehent-se
moltas voltas ser cosa de molta grandeza y soberana maravella,
en la omnipotència de Déu, tràurer grans béns de alguns mals.
Laus Deo.
Amén.

83 llurs] los 84 sa stretura] sas streturas 91 tant] omet
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Apèndix documental
Documentació relativa als membres de la família
Viladamor: Joan, Antoni i Antoni Joan*
I.

JOAN VILADAMOR

I/1. Documentació personal
I/1.a1. Testament de Joan Viladamor; 6 de gener de 1556
p. 832
I/1.a2. Codicils adjunts al testament de Joan Viladamor; 10
de gener de 1556
p. 835
I/1.a3. Certificació de la lectura del testament de Joan
Viladamor; 24 de gener de 1556
p. 836
I/1.b. Compra de censals morts consignats pels hereus de
Joan Viladamor al monestir de Jerusalem; 18 de juliol
de 1556
p. 837

* Els documents són a AHPB (313/80; 326/129), AGS (Sección de Estado E. 33384), BC (ms. 510), ACA (registres de la Cancelleria núm. 4182, 4288, 4297, 4299, 4300,
4301, 4305, 4309 i 4183, i col·lecció d’història de l’Arxiu, caixes 4 i 5; quan hi ha còpia
d’algun d’aquests documents al ms. 3893 de la BC, de Francesc de Bofarull, és assenyalat)
i RAH (ms. C 129); un asterisc (*) indica que la còpia és autògrafa d’Antoni Viladamor.
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I/2. Documentació professional
I/2.a1. Acta de nomenament de Joan Viladamor com a escrivà
segellador; 8 de novembre de 1529
p. 837
I/2.a2. El protonotari accepta el nomenament de Joan
Viladamor; 24 de novembre de 1529
p. 838
I/2.a3. Certificació del jurament de Joan Viladamor; 2 de
desembre de 1529
p. 838
I/2.b1. Certificació del nomenament de Joan Viladamor com
a arxiver reial; 4 de juliol de 1530
p. 838
I/2.b2. El protonotari accepta el nomenament de Joan
Viladamor i el seu procurador presta jurament; 23 de
juliol de 1530
p. 839
I/2.b3. Joan Viladamor presta jurament i homenatge ore et
manibus; 5 de juny de 1532
p. 840
I/2.c. Manament de cerca del rei a Joan Viladamor; Montsó,
21 d’agost de 1533
p. 840
I/2.d. Notificació a propòsit d’un afer de l’Arxiu Reial en el qual
Joan Viladamor es troba implicat; [Barcelona], 1534
p. 841

II. ANTONI VILADAMOR
II/1. Documentació personal
II/1.a.

Capitulacions matrimonials d’Antoni Viladamor; 19 de
juliol de 1556
p. 841
II/1.b. Privilegi de noblesa a favor d’Antoni Viladamor i els
seus descendents; 27 de març de 1564
p. 852

II/2. Documentació professional
II/2.a1. Certificació del nomenament d’Antoni Viladamor com
a arxiver reial juntament amb el seu pare, Joan
Viladamor; 9 de desembre de 1553
p. 854
II/2.a2. El protonotari accepta el jurament d’Antoni Viladamor
i el seu procurador presta jurament; 31 de maig de
1555
p. 855
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II/2.a3. Antoni Viladamor presta jurament i homenatge ore et
manibus; 9 de juliol de 1555
p. 855
II/2.a4. Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació; 9
de juliol de 1555
p. 856
II/2.b. Petició de cerca d’Agustí Malo a Antoni Viladamor;
[s/d]
p. 856
II/2.c. Manament de cerca de García de Toledo a Antoni
Viladamor; [entre 1558 i 1564]
p. 857
II/2.d1. Antoni Viladamor hereta el càrrec d’arxiver del seu
pare, Joan Viladamor, i el jura de nou; 18 de gener
de 1556
p. 858
II/2.d2. Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació; 18
de gener de 1556
p. 858
II/2.e. El rei atorga a Antoni Viladamor les escriptures del
lloctinent de protonotari Miquel Amat; 22 de febrer
de 1561
p. 858
II/2.f1. El rei autoritza els descendents d’Antoni Viladamor
a heretar el càrrec d’arxiver reial; 10 de març de 1564
p. 861
II/2.f2. El rei autoritza els descendents d’Antoni Viladamor
a heretar el càrrec d’arxiver reial; 10 de març de 1564
p. 862
II/2.g. Autorització del lloctinent general per a la nominació
d’Antic Safont com a successor d’Antoni Viladamor en
el càrrec d’arxiver reial; 8 de novembre de 1567
p. 863
II/2.h. Manament reial per al pagament de les despeses del
viatge que Antoni Viladamor féu a Madrid per ordre
del lloctinent general; 27 de desembre de 1568
p. 864
II/2.i. Autorització del lloctinent general per a la nominació
com a successor d’Antoni Viladamor en el càrrec
d’arxiver reial del seu fill, Antoni Joan Viladamor, i
acta de nominació d’un substitut durant la seva
minoria d’edat; 30 de maig de 1568
p. 865
II/2.j. Antoni Viladamor. Relació dels fets ocorreguts a
Barcelona sobre la presó de Juan de Granada; 11 de
setembre de 1569
p. 867
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II/2.k. Acta reial invalidant el privilegi concedit a Gabriel
Olzina com a arxiver reial i escrivà de manament a favor
d’Antoni Viladamor; 6 de maig de 1574
p. 867
II/2.l1. Certificació del nomenament d’Antoni Viladamor com
a arxiver reial durant la minoria d’edat del seu fill
Antoni Joan Viladamor; 7 d’agost de 1584 p. 868
II/2.l2. Antoni Viladamor presta jurament davant el
protonotari; 8 d’agost de 1584
p. 869
II/2.m. «Consejo de Aragón: Sobre lo que resulta contra
Gabriel Olzina, archivero de Barcelona. Dado en
Madrid a 8 de agosto 1584»
p. 869
II/2.n. «Consejo de Aragón: Sobre las scripturas que se han
sacado del Archivo de Barcelona y las causas que
ay para que se buelvan a él. Dado en Sant Lorenço a
17 de agosto 1584»
p. 870
II/2.o. Mercè reial concedida a Antoni Viladamor pels treballs
de reemprendre la tasca d’escrivà de manament i
arxiver; 22 d’agost de 1584
p. 871
II/2.l3. Antoni Viladamor jura el càrrec d’arxiver reial; 27 d’agost de 1584
p. 872
II/2.l4. Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació;
27 d’agost de 1584
p. 872
II/2.l5. Antoni Viladamor presta jurament i homenatge ore et
manibus; 1 de setembre de 1584
p. 872

II/3. Altres
II/3.a.
II/3.b.

Frederic Despalau. Dietari (fragment)
p. 873
Carta-dedicatòria d’Antoni Viladamor a Miquel
Climent, protonotari del Regne
p. 875

III. ANTONI JOAN VILADAMOR
III/1. Documentació professional (minoria d’edat)
III/1.a. «Consejo de Aragón: Sobre la persona que ha de servir
el Archivo de Cataluña durante la menor edad del hijo
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del secretario Viladamor. Dado en Tortosa a [en
p. 876
blanc] de Xbre 1585»
III/1.b1. Nomenament d’arxiver reial a favor de Sebastià Costa
per mort d’Antoni Viladamor i durant la minoria
d’edat d’Antoni Joan Viladamor; 31 de gener, 3 de
setembre i 15 de novembre de 1586
p. 877
III/1.b2. Sebastià Costa presta jurament durant la minoria
d’edat d’Antoni Joan Viladamor davant el protonotari;
17 de novembre de 1586
p. 880
III/1.b3. Sebastià Costa oeix sentència d’excomunicació; 17 de
novembre de 1586
p. 880

I. JOAN VILADAMOR
I/1. Documentació personal
I/1.a1.Testament de Joan Viladamor; 6 de gener de 1556. AHPB, 326/
129, f. CLIv-CLIII [= Notari Francesc Sunyer. Llibres
testamentaris (1527-1558)]
En nom de nostre señor Déu Jesuchrist y de la sua mare
gloriosa, amén. Jo, Joan Vilademor, notari, archiver y scrivà de
manament de la cesàrea y real magestat, ciutedà de Barcelona, fill
de Antoni Vilademor, de la vila de Martorell, y de la dona na Joana,
muller sua, deffuncts, detengut de malaltia corporal de la qual tem
morir emperò stant en bo enteniment y bona memòria y forma,
lo qual, volent disposar dels béns temporals per millor obtenir
gràtia dels spirituals, fas y ordon lo present meu testament y
darrera voluntat. En y ab la qual, abans de totes coses, elegesc
marmessors meus y de dit testament executors lo venerable mossèn
Miquel Pareta, prevere y mestre de l’accent de la seu de Barçelona,
confessor meu, la señora Yolant, muller mia, y Antoni Vilademor,
fill comú a mi y a la dita muller mia; als quals, ço és, als tres,
dos y un de aquells, in solidum en absèntia o deffecte dels altres, do ple y bastant poder de complir y executar lo present meu
testament o darrera voluntat, axí y segons que per mi ab aquell
serà disposat y ordenat.
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Primerament, vull y ordon que tots los deutes als quals seré
obligat sien pagats y satisffets de mos béns breument, sumàriament
y de pla, la sola veritat del fet attesa. Elegesc la sepultura al meu
cors fahedora en lo monastir de les monjes de Hierusalem de dita
ciutat de Barcelona, ço és, en lo lloc o vas en lo qual stant sepultats
alguns fills meus; la qual sepultura y despesa per aquella fahedora
y necessària, vull y ordon sia feta y pagada de mos béns, així segons
que dits marmessors meus volran y ordenaran.
Ítem, vull y ordon que, per suffragi de la ànima mia y de mos
predecessors y de tots fels deffuncts, sien celebrats tres trentenaris
de misses en la yglésia de dit monestir de Hierusalem o de altres
yglésies, a coneguda dels dits marmessors meus, y que per aquelles sia donada de mos béns la charitat acostumada.
Més vull, per lo mateix suffragi, vull y ordon que quiscun any,
perpètualment, sien celebrats dotze aniversaris, ço és, un en quiscun
mes de l’any tal die qual jo hauré finits mos darrers dies, en la dita
yglésia del dit monastir de Hierusalem. Per charitat dels quals vull
que de mos béns se smerçen cent y vint lliures barceloneses en
compres de censal o censals morts a rahó a sou de vint mília per
mil; y, aprés de ésser smerçats o comprats dits censal o censals,
se consignen per mon hereu a la abadessa y convent de dit monastir
de Hierusalem de aquelles, ab clàusules y cautheles que aparrà als
dits marmessors y a mon hereu, y specialment ab clàusula que en
cars de luïtió dels dits censal o censals compradors se hajen de posar
a la taula de la ciutat de Barcelona; y que de allí llevar no·s puguen
sinó per altres smerços en loc segur y bo, a coneguda dels dits
marmessors y de mon hereu devall scrit, y del venerable guardià
del monastir de Jesú[s] del territori de Barcelona.
Ítem, deix a l’Hospital de Sancta Creu de Barcelona deu lliures.
Ítem, deix a aquella perròchia dins la qual finiré mos dies, per
dret de perrochiatge, deu sous, y a quiscun marmessor meu, per lo
càrrec de la marmessoria, altres deu sous.
Ítem, deix a na Paula, donsella, filla comuna a mi y a la dita
Yolant, muller mia, per totas, és a saber, part, heretat y legíttima
paternal y suplement de aquella, y per tots altres qualsevol drets
si pertanguessen en mos béns, trenta mília sous barcelonesos. Ab
conditió que, si morrà ab infant o infants, id est liberis, de legíttim
y carnal matrimoni procreats, pugue testar o, altrament, fer a ses
voluntats de tots los dits trenta mil sous; si emperò morrà, lo que
Déu no vulla, sens tals infant o infants, id est liberis, en tal cars

834

ANTONI VILADAMOR

pugue testar o altrament disposar de la meytat dels dits trenta mília
sous, y la restant meytat pervingue y torn a mon hereu devall scrit.
Ítem, deix a na Yolant, també donsella, filla comuna a mi y
a la dita Yolant, muller mia, per les matexes causes y drets, altres
trenta mília sous, ab la matexa conditió y pacte que és dit y contengut
ab lo propscrit legat per mi fet a la dita Paula, filla mia.
Vull emperò, y ordon, que la dita Yolant, muller mia y hereva,
tingue poder y facultat, la qual ab aquest meu testament ly do y
conferesc, de ajustar de mos béns als dits legats per mi fets a les
sobredites Paula y Yolant, donselles, filles comunes a mi y a ella,
o llevar o de traure de aquelles, axí y segons li plaurà y en lo modo
y forma que bé vist li serà, dexant-ho a sa coneguda y a son arbitre.
Ítem, deix al sobredit Antoni Vilademor, fill comú a mi y a
la dita Yolant, muller mia, per tota part, heretat y legíttima paternal
y qualsevol altre dret li pertangue en mos béns, cent sous
barcelonesos, en los quals a mi hereu instituesc. E si per ventura
no·s contentarà de aquest legat ni de aquesta mia testamentària
dispositió, abans hi contravindrà demanant major part o portió per
qualsevol rahons o causes, en aquestos casos y quiscú de aquells,
vull y ordon que lo dit Antoni, fill meu, haje y sie tengut pendre
en compte, dels drets y totes altres coses pretendrà tenir o que li
pertanyen en mos béns, tot lo que jo he despès per ell, axí en la
cort de sa magestat com en Castella y altrament, segons constarà
per letres de cambis y altres lar[gu]ícies que·s mostrarà y·s trobarà haver jo per ell pagat.
Ítem, regonesc la dita Yolant, muller mia, la sua dot y creix
així y segons és contengut en nostres capítols matrimonials rebuts per en Salvi Benlo[?], notari de Vic, lo qual dot és sis-centes
cinquanta lliures, las quals confés haver rebudes. Tots los altres emperò béns meus mobles e immobles, drets meus y actions mies
qualssevol que sien, instituint aquella com a hereva universal si lo
dia de mon obte viurà y a mi hereva ésser volrà; si emperò lo dia
de mon obte no viurà o visca y a mi hereva no serà o serà emperò
morrà, quant que quant en dits casos y quiscun de aquells substituesc
a la dita Yolant, muller mia y a mi hereva universal, instituesc lo
dit Antoni Vilademor, fill comú a mi y a la dita muller mia si llavors
viurà y a mi hereu ésser volrà; si emperò lo dit Antoni, fill meu,
llavors no viurà o visca y a mi hereu no serà o serà emperò morrà
quant que quant sens infants, id est liberis, un o molts de legíttim
y carnal matrimoni procreats, o ab tals infants, id est liberis, no
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pervenints a edat de fer testament, en los dits casos y quiscú de
aquells, substituesc al dit Antoni, fill meu, y a mi hereves universals
instituesc les dites Paula y Yolant, filles mies y jermanes sues, si
llavors viuran, y si no viuran los fills de aquelles y de quiscú d’elles
per yguals parts a llurs voluntats.
Y en aquest cas que lo dit Antoni, fill meu, muyra sens tals
infants, yd est liberis, de legíttim y carnal matrimoni procreats, o
ab tals infant o infants no pervenints a edat de fer testament com
dit és, vull y ordon que lo dit Antoni de mos béns pugue testar y,
altrament, fer a ses voluntats de dos-centes lliures barceloneses.
E ab aquest meu testament o darrera voluntat do y assigne
tutriu y en son cars curatriu als dits fill y filles meves la sobredita
Yolant, muller mia y mare llur, la qual les persones y béns de aquells
regesca y administre, donant-li per açò tanta facultat quanta és
necessària.
E ab lo present meu testament revoc tots altres testaments per
mi fets fins lo present die. Aquesta és la mia darrera voluntat, la
qual, aprés mon obte, vull que valga per dret de testament o nuncupatiu o, si no val o valer no porà per dret de testament o nuncupatiu, vull que valga per dret de codicils o de altra voluntat darrera,
per la qual millor de dret valer pugue y tenie.
Més, vull y ordon que del present meu testament sien fets tants
originals y transumptos quants ne seran demanats y lliurats a les
persones de qui sia in[quirit…], a coneguda del notari del present
meu testament.
Fet y fermat és [dit testa]ment en Barcelona, a sis del mes de
janer any de la nativitat de nostre Señor mil [cinc-cents] sinquantasis. [Se]ñal de mi, Joan Vilademor, testador predit, qui lo pre[sent]
meu testament, lo qual és la darrera voluntat mia, loe y ferme.
Testimonis en açò cridats y pregats per lo dit testador són lo
magnífich micer Francesc Xammar, doctor en quiscun dret del Real
Consell, y lo honorable mossèn Joan Ortolà, mercader ciutedà de
Barcelona.
I/1.a2.Codicils adjunts al testament de Joan Viladamor; 10 de gener
1556. AHPB, 326/129, f. CLIII-CLIIIv [= Notari Francesc
Sunyer. Llibres testamentaris (1527-1558)]
En nom de nostre señor Déu Jesuchrist y de la sua gloriosa
mare, amén. Jo, Joan Vilademor, notari, archiver y scrivà de
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manament de la cesàrea y real magestat, ciutedà de Barcelona, fill
de Antoni Vilademor, de la vila de Martorell, y de la dona na Joana,
muller sua, deffuncts, considerant haver fet testament en poder del
notari davall scrit a sis del present mes de janer, considerant encara
y sabent que aquí és permès fer testament hi és permès fer codicils
abans y aprés de la ferma de dit testament, per ço, detengut de
malaltia matexa en la qual era y só constituït quant fermí dit
testament, emperò en bo enteniment, memòria y loqüela, fas y ordon
aquests meus codicils. En y ab los quals, ajustant al legat per mi
fet ab dit testament a Antoni Vilademor, fill meu, deix al dit Antoni
Vilademor, notari, fill meu, totes les scriptures mies públiques, ço
és, aquelles que per autoritat real y altra qualsevol autoritat jo he
rebudes y testificades y sien a dispositió mia. Totes les altres coses
per mi disposades y fetes ab dit testament y en aquell contengudes loe, approbe, rattifique y confirme, y vull que stiguen en la força
y valor los presents meus codicils en res no obstant.
Aquesta és la mia darrera voluntat, la qual vull que valga per
drets de codicils o de altra spècie o linatje de darrera voluntat,
per la qual de dret millor de dret valer porà y tenir. De la qual, aprés
obte meu, sien fets y lliurats tants originals y transumptos quants
ne seran demanats, a coneguda del notari dels presents meus
codicils.
Fet y fermat és açò en Barcelona, a deu del mes de janer,
any de la nativitat de nostre senyor mil sinc-cents sinquanta-sis. [Se]ñal
de mi, dit Joan Vilademor, qui aquestos meus codicils loe y ferme.
Testimonis en açò cridats y pregats són lo venerable mossèn
Miquel Pareta, prevere, mestre de l’accent de la seu, y lo magnífic
miçer Francesc Xammar, doctor en drets y del Reial Consell, ciutedà
de Barcelona.
I/1.a3.Certificació de la lectura del testament de Joan Viladamor; 24
de gener de 1556. AHPB, 326/129, f. CLIIII [= Notari Francesc
Sunyer. Llibres testamentaris (1527-1558)]
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo sexto, die vero veneris vigesima
quarta mensis januarii, intitulata, lectum fuit et publicatum Barcinone testamentum honorabilis Joannis Vilademor, quondam
notarii regii, archivarii et scribe mandatis civis Barcinone, per ipsum factum et firmatum in dicta civitate apud me [ratllat dictum
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notarium; interl.: Franciscum Sunyer, notarium infrascriptum] die
sexta predictorum mensis et anni, que publicatio fuit facta in
domibus habittationis dicti quondam Joannis Vilademor, sitis
Barcinone, ante plateam Sancti Jacobi, corpore seu cadavere dicti
quondam Joannis Vilademor iam ecclesiastice sepulture tradito
presentibus, instantibus et requirentibus domina Yolante, uxore, et
Antonio Vilademor, filio, et manumissoribus dicti quondam Joannis
Vilademor, per ipsum cum dicto eius ultimo testamento electis et
nominatis, et presentibus etiam Joanne Raymundo Morell, Pallariensis
habit., et Joanne Porta, regio portario cive Barcinone, pro testibus
ad hic vocatis specialiter et assumptis.
I/1.b. Compra de censals morts consignats pels hereus de Joan
Viladamor al monestir de Jerusalem; 18 de juliol de [1556].
AHPB, 313/80, s/n [= Notari Joan Jeroni Canyelles. Borsa de
capitulacions matrimonials]
Deu la senyora Violant Vilademor, relicta del quòndam Joan
Vilademor, que per ella dixem a la abadessa y convent del monestir
de Hierusalem de la present ciutat de Barcelona dix sou per smerç
de censal a [sou] de XX [mília] per mil venut per dita abbadesa
y convent a dita senyora Violant Vilademor, com a tenint y
possehint y hereva de vida sua del dit marit seu, y a mossèn Antoni
Vilademor, fill y hereu universal de aquell aprés lo obt de dita
senyora, mare sua, comprats en nom y obs de la celebratió dels
aniversaris, anno e mes celebradors, en la yglésia de dit convent
per l’ànima de dit defunct, e com per aquell ab son testament és
ordenat sien celebrats, carta de gràcia o de rembre mijansant, com
consta ab carta rebuda per Joan Hierònim Canyelles, notari de
Barcelona, a XVIII de juliol corrent. Cent y vint lliures
……………..……… CXX lliures.

I/2. Documentació professional
I/2.a1.Acta de nomenament de Joan Viladamor com a escrivà segellador; 8 de novembre de 1529. ACA, Canc., Reg. 4182, f. 20
La reyna.
Prothonotario,
Por la facultad que para ello tenemos del emperador, mi señor,
havemos provehido, según que provehemos con la presente, al
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amado nuestro Joan Villadamor de uno de los officios de scrivanos
selladores de la Cancellería de su magestad que ha vacado por [ratllat
muerte de] fallecimiento de Pedro Peyró, que lo possehía últimamente, e porque el scrivano de ración no stá presente ni hay ahún
persona que resida por él, cabe nós para hazer el assiento en su
officio como se acostumbra. Mandámosvos, por ende, que admetáys
al exercicio del dicho officio, conforme a las ordinaciones de la dicha
Cancellería, al dicho Joan Villadamor, assí y en la manera que lo
hauríades de admeter después de fecho su assiento en carta de raçión
y presentándoseos la certificación dello. Dat. en Madrid, a VIII de
noviembre de MDXXVIIII años.
Yo, la reyna.
Ram, regens; Soria, secretarius.
I/2.a2. El protonotari accepta el nomenament de Joan Viladamor; 24
de novembre de 1529. ACA, Canc., Reg. 4182, f. 20v
Yo, Miquel Velásquez Climente, prothonotario y del Consejo
de la cesárea magestad, accepto y obedezco la cédula de la
emperatriz y reyna, nuestra señora, desta otra parte contenida y
firmada de su magestad. Y quanto al cumplimiento y execución
della, por no star el dicho Joan Villadamor presente, remitto el
juramento que ha de prestar por razón del officio de sellador a
mossén Pere Joan, regente de prothonotaría de su magestad en el
Principado de Cathaluña, y fecho que haya el dicho juramento le
intimo por la presente que le accepte y admita al exercicio y a otras
cosas al dicho officio pertenecientes. En testimonio de lo qual lo
referendo de mi nombre y mano, en Çaragoça a XXIIII de noviembre
de mil quinientos veinte y nueve.
Climente, prothonotarius.
I/2.a3.Certificació del jurament de Joan Viladamor; 2 de desembre
de 1529. ACA, Canc., Reg. 4182, f. 20v
Die IIo decembris dicti anni fuit receptum juramentum per me,
dictum Petrum Joannem, juxta mandatum dicti domini protonotari.
I/2.b1.Certificació del nomenament de Joan Viladamor com a arxiver
reial; 4 de juliol de 1530. ACA, Canc., Reg. 4182, f. 36 (còpia
a BC, ms. 3893, f. 134)
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Als magnífichs mossèn Miquel Velazques Climent y en Miquel
Velazques Climent, son fill, consellers y prothonotaris de la cesàrea
y cathòliques magestats, corregents lo dit ofici, simul et in solidum,
o a Joan de Comalonga, loctinent de vostre offici.
Certifich yo, en Rodrigo Celdrán, scrivà de ració de la cesàrea
y cathòliques magestats, com sa magestat me ha manat, ab una
cèdula firmada de sa real mà, dat. en Màntua lo setzèn dia del
mes de abril de l’any mil<s> cinch-cents y trenta, scriure y asentar
en carta de ració y libres de mon ofici a Joan de Viladamor per
scrivà de manament y archivero de l’Archiu Real de la ciutat de
Barcelona, en loch y per mort de Francisco Carbonell, que
últimament lo dit ofici poseÿa, y ab la matexa quitació, exercici,
gràcies, preheminències, perrogatives, favors, honors y altres
qualsevol drets al dit ofici pertanyents y deguts y que·l dit quòndam
Carbonell tenia. E per ço, a instància del dit Joan de Viladamor,
faç la present certificació, sotascripta de mà, dit scrivà de ració,
y sagellada ab lo sagell comú de mon ofici. Scripta en Morata lo
quatrèn dia del mes de juliol anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo.
Expedita per scribam porcionis.
I/2.b2.El protonotari accepta el nomenament de Joan Viladamor
i el seu procurador presta jurament; 23 de juliol de 1530.
ACA, Canc., Reg. 4182, f. 36-36v (còpia a BC, ms. 3893, f. 134134v)
Die vicesimo tercio mensis julii anni millesimi quingentesimi
tricesimi, suprascripta certificacio fuit presentata magnifico domino
Michaeli Velazques Climent, sue cesaree maiestatis prothonotario
et consiliario, per Joannem Gibaia, procuratorem legitimum Joannis de Viladamor in dicta subscripta certificacione nominatum.
Quiquidem dominus prothonotarius recepta, attento quod sibi constat de abilitate et suficiencia dicti Joannis de Viladamor, admisit
eam dictumque Joannem de Viladamor ad exercicium et alia asueta
dicte scribanie mandati sive archivarii, vulgariter dictum de l’Archiu
Real, civitatis Barchinone, prout moris est. Quiquidem Joannes de
Gibaia, nomine procuratorio predicto, prestitit juramentum solitum
in posse et manibus dicti prothonotarii, et de eius mandato fuit ita
continuatum.
Climent, prothonotarius.
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I/2.b3.Joan Viladamor presta jurament i homenatge ore et manibus;
5 de juny de 1532. ACA, Canc., Reg. 4182, f. 36v (còpia a BC,
ms. 3893, f. 134v)
Die mercuri V mensis junii anno a nativitate Domini MºDºXXXIIº
fuit presentata preinserta certifficacio per dictum Joannem Vilademor,
regium mandati scribam et tenentem claves Regii Archivi, magnifico
Federico Honorato de Gualbis, domicello et utriusque iuris doctori,
consiliario et regenti Cancellariam dicti domini regis, personaliter
invento et reperto, in quadam aula domus sue habitationis quam
fovet in presenti civitate Barcinone prope ecclesiam parrochialem
Sancti Michaelis Barcinone, et recepta, illis quibus decet reverentia
et honore sue maiestatis. Incontinenti dictus Vilademor prestit
sacramentum et homagium ore et manibus in posse dicti magnifici
regentis Cancellariam, et juravit bene et legaliter in regimine et
exercicio dicti sui officii se habere et omnia et singula alia facere
que similes mandati scribe et tenentes claves Regii Archivi tenentur
et obligati existunt large in forma.
Testes nob[i]lis Petrus de Ruppebertino, in civitate Barcinone
populatus, Franciscus Enveja, presbiter diocesis Barcinone, et
Sebastianus Lobet, vergarius Regie Audientie.
I/2.c. Manament de cerca del rei a Joan Viladamor; Montsó, 21
d’agost de 1533. ACA, Col·l. H., caixa 4, doc. 10691
Lo rey.
Amat nostre,
Per quant volem que lo procés se tracte en aqueixa Real
Audièntia contra lo vezconde de Évol sobre certas empares a
instàntia de nostre procurador fiscal posades en los feus dels
vezcondats de Illa y de Canet, sia portat assí, per ço vos diem y
manam que, encontinent, liureu lo dit procés autèntich y fe faent
al regent nostra thesoreria de aqueix Principat, al qual havem manat
scriure tremetta aquell a nostre suppremo Real Consell. E no faran
per res lo contrari, que tal és la nostra determinada voluntat. Dada
en la vila de Montçó a XXI de agost any MDXXXIII.
Yo, rey.
Vidit Maius, vicecancellarius. Ant. Mich. Ferran.
1. Al verso: «[…] nostre scrivà de [manament …]o archiver Joan Vila[damor …]».
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I/2.d. Notificació a propòsit d’un afer de l’Arxiu Reial en el qual Joan
Viladamor es troba implicat; [Barcelona], 1534. ACA, Col·l. H.,
caixa 4, doc. 1070 (la còpia de la notificació és autògrafa de
J. Viladamor; còpia a BC, ms. 3893, f. 135-136v)2
Molt spectable senyor,
Ja ab altra supplicació ha notificat Joan Viladamor, archiver
de sa magestat, a vostra senyoria, lo desastre que la setmana
propassada se pensà seguir en lo Archiu Real per causa de haverse mès foch en una casa de la Tapineria, la ximenea de la qual stà
molt prop de la finestra del dit Archiu. Y perquè la dona qui stava
en la dita casa se n’és mudada y la casa és pròpria d’en Torrobia,
fuster, sopplica per ço lo dit Viladamor que sia manat al dit Torrobia que comparega davant micer Francesch Vallsecha —al qual per
vostra senyoria és stat commès lo present negoci—, perquè, hoÿdes
les parts, hi faça prompta provisió com la qualitat del negoci requer,
lo noble offici de vostra senyoria sobre açò humilment implorant.
Et licet, etc.

II. ANTONI VILADAMOR
II/1. Documentació personal
II/1.a. Capitulacions matrimonials d’Antoni Viladamor; 19 de juliol
de 1556. AHPB, 313/80, s/n [= Notari Joan Jeroni Canyelles.
Borsa de capitulacions matrimonials. Dues còpies en 11 f.: la
primera, sense relligar al volum, és posterior; una nota
marginal inclosa al primer foli de la segona còpia indica que
el notari Jeroni Antic Canyelles, fill de Joan Jeroni Canyelles,
en féu una còpia el 1575]

2. Al marge inferior: «Altissimus, etc.»; diverses mans han afegit, posteriorment,
les notes següents: «Remitatur relatori cause qui super suplicationem debite provideat»;
«Provisio presentata domino gubernatori, de consilio Stephani Salverdenya, assessoris,
quinta marcii anno domini MDXXXIIII, Barcinone»; «Etc., eodem die com. co.,
compareant partes coram relatore die crastina, hora 2ª post meridiem, quibus auditis,
providebitur jus. De Vallesicca»; «Fuit supradicto die dicto Torrubia personaliter reperto
inter quintam et sextam horas post meridiem per Jacobum Amades, portarium»; «VI
marcii MDXXXIIII com. co., auditis partibus, de consensu earum eligit Bartholomeum
Aroles, magistrum domorum, cui mandetur quod accodat [sic] ad Archivium Regium et
ad domum predictam et periculum quod dicto Archivo imminere pretenditur recognoscat
et ibidem partes audiat. Quo facto, de omnibus, medio iuramento, relatori cause
relationem faciat. De Vallesicca».
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Die dominica decima nona mensis julii anno a nattivitate
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, Barcinone.
In Dei nomine noverint universi quod.
En nom de nostre señor Déu sie, amén.
Tractat és estat e mitgensant la gràtia del Sperit Sanct
concordat que matrimoni sie fet per y entre lo honorable mossèn
Antoni Villadamor, archiver y scrivà de manament de sa magestat,
ciutedà de Barcelona, fill dels honorables mossèn Joan Villadamor,
quòndam scrivà de manament de la prefata sacra real magestat, y
de la señora Violant, relicta de aquell, ciutedans de dita ciutat, de
una part, y la señora Elizabet, donzella, filla dels honorables mossèn
Gaspar Puig de Roda, quòndam mercader, e de la señora Catharina,
relicta de aquell, ciutedans de dita ciutat, de la part altra. De e sobre
lo qual matrimoni són estats per y entre dites parts fets, pactats,
concordats, stipulats, avenguts, los capítols devall scrits, pactes
y conditions en aquells contenguts y contengudes.
E primerament, la dita señora Violant Villademor, per sguart
y contemplatió del present matrimoni que lo dit mossèn Antoni de
Vilademor, fill seu, Déu volent, fa y contracta, eo fer y contractar
deu, ab la dita Helisabet, donzella, y altrament per amor maternal
induïda de sa mera liberalitat, per donatió, és a saber, pura, perfeta,
simple e irrevocable que·s diu entre vius, aprés emperò òbit seu,
dóna, concedeix y atorga a dit mossèn Antoni de Villademor, fill
seu, com a ben mereixent, e als seus e a qui ell volrà, perpetualment
tots y sengles béns seus mobles e immobles, drets seus y amonestations
sues qualsevulla y ahontsevulla y en qualsevol spèçia consestesquen,
y a dita donadora se sguarden y pertanguen e sguardar y pertànyer
puixen ara o en sdevenidor, tant en nom seu propri y encara com
a hereva universal que és de vida sua del dit quòndam mossèn Joan
Vilademor, marit seu, com altrament per qualsevol altre nom, dret,
títol o causa que dir o scogitar se puixa. La qual donatió fa e fer
entén la dita donadora al dit mossèn Antoni Vilademor, fill y donatari seu demunt dit, y als seus y a qui ell volrà perpetualment, de
tots dits béns seus y drets demunt dits haguts y per aver, així com
millor dir se pot y entendre, a salvament y bon entendre del dit
fill seu y donatari demunt dit y dels seus, ab los pactes, emperò,
condiçions y retentions següents e no altrament.
E primerament, se reté la dita donadora lo usdefruyt de tots
los dits béns donats demunt dits tot lo temps de la vida sua natural,
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del qual dit usdefruyt y dels salaris dels oficis obté dit donatari, fill
seu, y emoluments de aquell, los quals de voluntat del dit son fill pervindran a mans sues, haja e sia tinguda, e promet dita donadora
alimentar los dits esdevenidors cònjuges, fills y família ab tots
sos aliments neçessaris, cohabitants tots ensemps e fents una bossa
e comuna despesa de la qual sia la dispensera y distribuïdora dita
donadora. Lo qual usdefruyt encontinent seguit lo òbit de dita senyora Violant, donadora damunt dita, sia finit y extint, y a la
proprietat de dit mossèn Antoni Vilademor, fill seu y donatari
demunt dit, applicat y consolidat.
E més, se reté dita donadora de dita heretat y béns donats
aquelles tres míllia lliures que per lo dit quòndam, marit seu, són
estades leixades ab son testament a Paula y Violant, filles sues, e
per col·locatió de aquelles, de les quals tant solament puixa disposar
dita donadora entre les dites dos filles sues e per col·locació de
aquelles, com ab lo testament del dit son marit se conté y a ella,
dita donadora, li és líçit y permès.
E més, se reté per a testar y fer ses líberes voluntats, centsinquanta lliures.
E més, fa la dita e present donaçió de tota la dita heretat y
béns seus a dit fill y donatari seu demunt dit y als seus, perquè
de aquells faça y fer puixa dit donatari, fill seu, a totes ses líberes
volentats.
E axí, ab dits pactes, conditions y retençions demunt dites,
fa e fer entén la dita donadora la dita e present donatió a dit fill
seu y donatari demunt dit y als seus, perpetualment, de tota la dita
heretat, béns seus, ab eximció de tots drets, promissió de tradició,
de poçessió de aquells, clàusula constituti, çessió de drets y ab
clàusula de comissió de l’exercisi y de les directes actions y altres clàusules neçessàries y en semblants donations posar acostumades,
prometent dita donadora la dita e present donaçió haver per ferma
y agradable, e contra aquella no fer ne venir ne aquell arrevocar
o infringir per rahó de ingratitut, inòpia o ofença, ne per altra
qualsevol causa o rahó. Renuntiant, quant en açò, a la ley o dret qualsevol disposants qual semblants donaçions se poden revocar per
dites y qualsevol altres causes o rahons, e axí ho jura; y encara,
per més validitat de aquella, jatsia que per ésser feta per contemplatió
de matrimoni de dret no requeresca la solemnitat legal de la
incinuació, a major emperò cautela en lo que excedeix la suma de
sinch-cents ducats de or, insinua e vol que dita donatió sia incinuada
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a l’honorable regent la veguaria de Barcelona, a effecte tinga aquella
auctoritat, forsa y valor que tenen les donations que·s fan devant
lo prínçep, president o altre qualcevol magistrat; per fer la qual
insinuatió constitueix procurador seu mossèn Joan Ortolà, mercader, ciutedà de Barcelona, ab plena e indeficient potestat que de
present li consedeix y dóna, prometent dita constitució haver per
ferma y hagradable y tot lo que per dit procurador en açò serà fet
y no revocar-ho, sots obligatió de sos béns e sots tota de dret y de
fet, renunciaçió y cautela.
E lo dit mossèn Antoni Vilademor, fill y donatari demunt dit,
accepta la dita y present donatió per la dita señora Violant, mare
sua, donadora demunt dita, a ell feta de tota la dita heretat y béns
seus demunt dits, ab actió y referiment de moltes gràties y besament
de mans, e ab les retentions, pactes, vincle e condiçió demunt
exprimits, als quals expressament consent e aquells promet attendre,
complir e inviolablement observar, y contra aquells no fer ni venir
per alguna rahó o causa, sots obligatió de sos béns. E axí ho jure.
Ítem, la señora Angelina Puig de Roda, àvia, y [la] senyora
Catherina Puig de Roda, mare de la dita senyora Elisabet, donzella,
per la molta amor porten a dita Elisabet, filla y néta llur, y altrament per contemplaçió del present matrimoni, lo qual dita Elisabet,
donzella, de voluntat y exprés consentiment llur fa y contracta, eo
fer y contractar deu, ab lo dit mossèn Antoni Viladamor, y perquè
tinga més béns, que poder constitueixen dot, per tota, és a saber,
part, heretat, legíttima y altres qualsevol drets a dita Elisabet, néta
y filla llur respectivament, pertanyents o pertànyer devents en les
heretats de dites àvia y mare sues, en qualsevol manera e per dites
y altres qualsevol causes e rahons que dir e excogitar se puixen per
donatió, és a saber, pura, perfeta, simple e irrevocable, que·s diu
entre vius, donen, consenten y atorguen de llurs dots y béns que
tenen en la heretat y béns del dit mossèn Gaspar Puig de Roda,
quòndam, pare de dita Elisabet, del qual dita Elisabet y Gaspar Puig
de Roda, germans, són fills y cohereus universals per iguals parts.
Ço és, dita Angel[in]a Puig de Roda, àvia, aprés emperò òbit seu
y no abans, tre[s]-centes lliures moneda barcelonesa, les quals
vol y consent que per son hereu li sien pagades en pecúnia nombrant
encontinent seguit lo òbit de aquella; e la dita señora Catherina Puig
de Roda, mare, do[s]-centes lliures de dita moneda barcelonesa, les
quals les promet donar y paguar de comptants realment y de fet
a dita Elisabet, donzella, filla sua, eo per ella, al dit mossèn Antoni
Vilademor, fill seu, de assí a [espai en blanc]. Les quals donacions
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fan dites donadores respectivament a la dita señora Elisabet,
donzella, filla y néta llur, de dites quantitats; ço és, dita Angelina
Puig de Roda, àvia, de les dites tre[s]-sentes lliures, e la dita señora
Catherina Puig de Roda, mare, de les dites dos-centes lliures en
pecúnia, nombrant en lo modo y forma demunt exprimits. Ço és,
les dites tres-centes lliures aprés òbit de dita Angelina Puig de Roda,
àvia y donadora de aquelles demunt dita, e les dites do[s]-centes
lliures de present e dins lo termini demunt dit pagadores com dit
és, e axí com millor dir se pot, a sa y son entendre, de la dita señora
Elisabet, filla y néta llur demunt dita, y dels seus, e perquè de aquelles
dites quantitats donades per dites donadores, respectivament, en lo
modo y forma demunt dits, que prenen summa juntament de sinchcentes lliures, fassa y fer puixa dita Elisabet, donàtaria, ses líberes
voluntats, morint emperò aquella ab infants hu o molts, id est liberis,
legítims y naturals, de legítim y carnal matrimoni procreats. Si
emperò dita Elisabet morrà quantquequant sens dits infant o infants,
lo que Déu no vulla, en dit cars puixa testar dita Elisabet, donatària
demunt dita, de la mitat de dites quantitats donades, e la restant
mitat, en dit cars, sia, torn y pervinga a les dites donadores,
respectivament, del que cada una d’elles donà. Ço és, a cada una
d’elles la mitat del que donat haurà, com dit és, si viuran, e si no
viuran a llurs hereus universals, respectivament, o a qui elles, respectivament, hauran volgut o disposat de paraula o en scrits entre vius
o ab testament o en altra qualsevol manera. E axí, ab dits pacte,
vincle e condiçió, fan dites donadores dites donacions a dita Elisabet,
filla y néta llur demunt dita, de dites quantitats, respectivament,
per elles donades, en lo modo y forma demunt dits, prometents dites
donations haver per fermes y agradables e contra aquelles no fer
ni venir, ne aquelles revocar o infringir per ingratitut, inòpia o
ofensa, ne per altre qualsevol rahó o causa; e altrament, dites
quantitats pagar realment y ab efecte en lo modo e dins los terminis
demunt dits. E per les dites coses attendre y complir ne obliguen
les dites donadores tots llurs béns y drets, respectivament; ço és,
cada una per lo que promet y dóna, haguts y per haver, ab totes
renuntiasions necessàries de dites y pertanyents e signantment de
qualsevol ley o dret disposants que semblants donaçions se poden
revocar e infringir per dites e altres qualsevol causes e rahons, e
de qualsevol altre dret e auxili en açò oviants.
E dita señora Elisabet, donzella e donatària demunt dita, dites
donations per dites señores Angelina Puig de Roda, àvia, y Catherina
Puig de Roda, mare suas, a ella fetes, de les dites quantitats per
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aquelles a ella respectivament demunt donades, accepta ab actió y
referiment de moltes gràties y besaments de mans, e ab los pactes,
vincle e conditió demunt aproposats, als quals expressament consent
e aquells promet attendre y complir sots obligatió de sos béns, e
axí o jura. En virtut del qual jurament afferma ésser menor de XXV
anys major emperò de [setze] anys, promet per ço no contravenirles per dita menor edat, ni altrament per altra qualsevol rahó o causa.
Ítem, la dita señora Elisabet, donzella, feent assò ab exprés
consentiment y voluntat dels honorables mossèn Bernat Taverna,
mercader ciutedà de dita ciutat, y de dites señores Angelina Puig
de Roda, àvia, y de dita señora Catherina Puig de Roda, mare de
dita señora Elisabet, tudors y curadors seus per lo dit son pare a
ella assignats ab son darrer testament fet y fermat en poder del notari
devall scrit, dia y any en aquell contenguts, dóna, constitueix y aporta
a la dita señora Violant Viladamor y al dit mossèn Antoni Viladamor,
fill seu y sdevenidor, Déu volent, marit de dita señora Elisabet,
cuaranta mília sous moneda barcelonesa en lo modo y forma
següents. Ço és, de una part, mil y sinch-centes lliures moneda
barcelonesa que ella, dita Elisabet, com a cohereva que és ensemps
ab Gaspar Puig de Roda, germà seu, e cohereu de la heretat y béns
del dit quòndam mossèn Gaspar Puig de Roda, pare llur, de voluntat
y consentiment de dits tudors y curadors ha eligides y preses, y
elegeix y pren a sa part, en total paga y satisfasió de la mitat de
dita heretat y béns que a ella, com a cohereva demunt dita, li pertany
y sguarda en aquella, ab los çensals e altres partits devall scrits.
E primerament, tot aquell censal mort de pençió annual de XXIIII
lliures y de preu ho proprietat de CCCCLXXX lliures, lo qual, per
títol de pròpria compra per los dits tudors y curadors en nom y
obs de ella, dita Elisabet, y del dit Gaspar, germà seu, com ha
cohereus demunt dits, an feta de pecúnies de dita heretat, ab carta
rebuda en poder del discret en Thomàs Vallers, notari de Barcelona,
a XVIII de agost 1554, se reb annualment sobre la universitat y
castell de Miralles y singulars de aquella, y heretat y béns del noble
don Barenguer de Castro y de Pinós, olim de Cervelló, y de dona
Stephania Sentelles, mare sua, senyors de dit castell y terme, a XVIII
de agost. Ítem, tot aquell altre censal de pençió annual de XX lliures
y de preu o proprietat de CCCC lliures moneda barcelonesa, lo qual,
per títol de pròpria compra per dits tudors y curadors en nom y
obs de ella, dita Elisabet, y del dit Gaspar, germà seu, com a cohereus
demunt dits, han feta de pecúnies de dita heretat, ab carta rebuda
en poder del dit discret Thomàs Vallès, notari de Barcelona, a 2
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de dezembre MDLIIII, se reb annualment sobre la universalitat de
Vallfonosa y singulars de aquella, e sobre la heretat y béns de mossèn
Felip de Servera, señor propietari de dit castell y terme y altres,
y ab speçial obligaçió de dit terme de Vallfenosa, a X de dezembre,
a rahó o for de vint mília per mil. Ítem, totes aquelles sinch-çentes
setanta-cinch lliures de dita moneda barcelonesa als dits tudors y
curadors en nom de dits cohereus assignades y consignades per lo
honorable mossèn Guilem Guirzes, ab carta rebuda en poder de Joan
Ferrer, notari, a dos de octubre MDLIIII, havedores y rebedores del
General de Cathalunya lo primer de dezembre propvinent sobre los
fogatges. Ítem, a compliment de dites mil y sinch-centes lliures,
quaranta-sinch lliures. E més, de altra part, aquelles tres-centes
lliures per dita Angelina, àvia sua, e dos-centes lliures per la senyora
Catherina, mare sua, ab lo segon capítol a ella per contemplació
del present matrimoni donades en lo modo y forma ab què li són
estades donades y com ab dit capítol se conté. La qual constitutió
y dotal de dits quaranta mília sous, en lo modo y forma demunt
dits, fa dita Elisabet als dits señora Violant y mossèn Antoni
Vilademor, los dits censals com ha cosa dotal inestimada en dot
constituïda, les pentions dels quals censals comensen a córrer per
aquells del dia de la celebratió del present matrimoni en fas de santa
mare Sglésia, bendictió ecclesiàstica rebents en avant. Los preus dels
quals censals en cars de luïtió de aquells o de l’altre d’ells, sien e
han de ésser girats en la taula del cambi o de pòsits de la present
çiutat, dits y scrits als dits señora Violant y mossèn Antoni
Viladamor, com ha usufructuari, constant lo matrimoni entre dits
sdevenidors cònjugues, y a la dita Elisabet com a proprietària, y
que de allí no·s puixen llevar sinó per smerç fahedor de aquells
en altres censal o censals en lloch tutó y segur, a coneguda dels
dits sdevenidors cònjuges y de dita señora Violant Vilademor en dits
noms. E assò se hage de fer tantes vegades quantes, constant dit
matrimoni, se seguiran luïtions dels dits censals dotals o de algú
de aquells, volent y consenti[n]t dita señora Elisabet que dits señora
Violant y mossèn Antoni Viladamor, sdevenidor marit seu, en virtut
de la present constitutió dotal, tíngan plena actió de demanar, haver
y rebre dits quoranta mília sous en lo modo y forma predits,
constituïts axí ab dits censals dotals inestimats com ab dit deute
de dita consignatió sobre dit General y ab dits diners comtants, e
que·n puixen atorgar àpoca de rebut de aquells, e que los fruyts
o quasi fruyts que·n prosehiran fassen seus propris per los càrrechs
del present matrimoni suportador. E tostemps constant dit matrimoni
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entre ells, finit emperò dit matrimoni e en tot cars de restitutió de
dita dot, haje y cobre, y haver y cobrar puixe dita Elisabet, dits
quaranta mília sous seus dotals demunt dits en lo modo y forma
que dit és constituït. E dita constitutió dotal fa y ferma ab opportuna
cessió y translatió de drets y ab expressa comissió de l’exerçiçi de
les directes actions y íntimes necessàries, prometent y jurant dita
constitutió dotal haver per ferma y agradable y contra aquella no
fer ne venir per alguna rahó o causa. En virtut del qual jurament
afferma ésser menor de XXV anys major emperò de setze anys,
promet per ço no contravenir-hi, per rahó de dita menor edat,
restitutió en integrum de manament ni per altra qualsevol causa o
rahó. A la qual constitutió dotal los dits tudors y curadors demunt
nomenats en dit nom consenten com ha procehint de llur voluntat,
assistència e intervençió y auctoritat. E noresmenys a major
cauthela, en nom de dit Gaspar, pubill y cohereu demunt dit, lloants
y confirmants la electió per dita Elisabet feta de les dites mil y sinchcentes lliures, ab los predestignats dos censals, consignatió sobre
dit General y diners comptants, fahents assò ab auctoritat y decret
del honorable regent de la vegaria de Barcelona, absolen, diffeneyxen
y remetten, cessionen y transfereixen tots los drets y actions a dit
pubill pertanyents en dits censals, consignatió y diners comptants
que per dita Elisabet són estats elegits a sa part de dita heretat y
béns e per ella constituïdes en dot sua ab los dits quaranta mília
sous a dita señora Violant y mossèn Antoni Vilademor, sdevenidor
marit seu, com dit és y en lo modo y forma predits; e dita absolutió,
diffinctió, remissió y translatió fan a dita Elisabet, eo per ella, a
dits señora Violant y mossèn Antoni Viladamor en dits noms, axí
ab promissió de traditió, de possessió, clàusula constituti y cessió
de drets, com altres clàusules necessàries y requisides.
Ítem, la dita señora Violant Viladamor y dit mossèn Antoni
Viladamor, fill seu, fan y fermen carta dotal y d’espoli a la dita Elisabet, donzella, sdevenidora muller sua, dels dits quoranta mília
sous ab lo preçedent capítol en dot, per dot y en nom de dot sua
a ells constituïts, confessants haver rabuts aquells en lo modo y
forma en dit capítol continguts, de y per los quals li fan creix o donatió per noçes. Ço és, per los trenta mília sous que de present reben,
de quinze mília sous, y per los restants deu mília sous rebuts hajen
aquells, sinch mília sous segons que ara per llavors reebuts aquells
y no altrament li fan creix de dits sinch mília sous; enaxí que és dit
creix, en dita forma, entre tot de vint mília sous. E segon, entre
dits dot y creix, sexanta mília sous, los quals li salven y asseguren
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en y sobre tots y sengles béns y drets llurs y de l’altre de ells in
solidum y per lo tot haguts y per haver, promettents-lo aquells
restituir y tornar en tot cars que a restitutió de dot y creix sia lloch,
sens dilatió y escusas alguna, ab promissió de restitutió de totes
despeses largament sobre los quals ne sia moguda la dita Elisabet
y los seus de sa sola e simple paraula, altres proves no demanades
ni requestes. Los quals sexanta mília sous de dits dot y creix haja,
tinga y possehesca la dita Elisabet tot lo temps de la vida sua natural,
ab marit y sens marit, ab infants y sens infants, e sens enpaix ni
contradictió de alguna persona o persones. Aprés, emperò, òbit de
la dita Elisabet, los dits quoranta mília sous dotals seguesquen l’orde
y forma axí del testament del dit son pare, ab lo qual té a ses voluntats
tot lo que de dita heretat ha pres a sa part, com dit és, com encara
de les dites donations que per dites àvia y mare sua li son estades
fetes y com en aquell y aquelles se conté; los dits emperò vint mília
sous de dit creix o donatió per noçes en dit cars sien, tornen y
pervinguen a infant o infants, id est liberis, hu o molts, del dit mossèn
Antoni Viladamor en la dita Elisabet, Déu volent, engendrada y
procreadors, si tals infants li sobreviuran. Als quals hu o molts, en
cars de existèntia de aquells, los ne fa donatió entre vius en mà
y poder del notari dels presents capítols per dits infants acceptants,
rebent y stipulant. Si emperò tals infants a la dita Elisabet no
sobreviuran, en dit cars, lo que Déu no vulle, dits vint mília sous
de dit creix sien, tornen y pervinguen al dit mossèn Antoni
Viladamor, si viurà, e si no viurà a son hereu universal o a qui haurà
volgut o disposat de paraula ho en scrits entre vius ho ab testament
o en altra qualsevol manera. E per les dites coses, totes y sengles
attendre y complir, tenir y observar, li n’obliguen tots llurs béns
y drets y de l’altre d’ells in solidum y per lo tot mobles e immobles
haguts y per haver ab totes renuntiations necessàries, dèbites y
pertanyents. E axí ho juren.
Ítem, la dita Elisabet, tenint-se per contenta y satisfeta en la
forma demunt dita de les dites mil y sinch-centes lliures que a
la sua part a eletes y preses de voluntat de dits tudors y curadors seus
y de dit pubill, germà seu, de la dita heretat y béns que foren del
dit llur pare, que·ls féu hereus per iguals parts, entre elles divididores
ab lo prechalendat testament de aquell, dóna, absol, diffinex, remet,
cedeix y transfereix al dit Gaspar Puig de Roda, pubill, germà y cohereu seu demunt dit, eo a dits tudors y curadors en nom y obs de
dit pubill per aquell acceptants y stipulants, tots los drets y actions
que li pertanyen y pertànyer poden y deuen en tots los restants
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béns de dita heretat, los quals vol y consent romanguen tots vers dit
pubill encara que aquells excedesquen molt major summa de les dites
mil y sinch-centes lliures que ella per la meytat de dita heretat, com
dit ha, a sa part ha elegides y preses. E tots altres per semblant
y qualsevol drets li pertanguen o pertànyer puixen, ara ho en sdevenidor, en qualsevol manera en dita heretat y béns, tant per rahó
de dit testament e coherèntia sua demunt dita y encara per rahó de
la part a ella tocant y pertanyent en lo creix o donatió per noçes
per lo dit quòndam, pare seu, fet a dita mare sua en temps de llurs
núpcies y stipulat als fills de dit matrimoni, com altrament per
qualsevol altra rahó o causa que dir o excogitar se putxa en qualsevol
manera, altres majorment que los dits restants béns de dita heretat
a dit pubill concisteixen en proprietats mobles y deutes que fan
apurgar y enllestir y per aquells se assumeix dit pubill, eo dits tudors
y curadors en nom de aquells, tots los càrrechs de dita heretat sens
dany de dita Elisabet ni dels seus. Reserve’s emperò expressament
dita Elisabet los vincles y conditions en favor sua exposats per
lo dit son pare ab son testament en los dits restants béns a dit pubill
germà seu, de la dita heretat, com en dit testament se conté. La qual
donatió, absolutió, diffinitió, remissió, cessió y translatió fa y fer
entén dita Elisabet a dit pubill, germà seu, y als seus, ab promissió
de traditió, de pocessió, clàusula constituti y cessió de drets y altres
clàusules necessàries y requisides a tota luïtió y seguretat de dit
pubill y dels seus. E així u jura, en la forma demunt dita, e promet
no contravenir-hi per rahó de dita menor edat sua; a la qual donatió,
absolutió, diffinitió, remissió, cessió y translatió dits Violant Viladamor y mossèn Antoni Viladamor, a major cauthela, consenten.
Ítem, dita Elisabet fa y ferma semblant donatió, absolutió,
diffinitió, remissió, cessió y translatió a les dites àvia y mare sues.
Ço és, a dita àvia per les dites tres[ms. do[s]]-centes lliures que
demunt li ha donades, y a dita sa mare per les dites do[s]-centes
lliures que per lo semblant li ha donades, per col·locatió del present
matrimoni en lo modo y forma predites. De les quals se’n té per
contenta de tota, és a saber, part, heretat y legítima e altra qualsevol
dret e actió d’ella pertanyents o pertànyer devents, hara ho en
sdevenidor, en la heretat y béns llurs y de cada huna d’elles,
respectivament. La qual fa y ferma a tota luïtió y seguretat de les
dites hàvia y mare sues, vincles emperò fideïcomissos y successions
ab intestat, y si més aquelles li volran donar, a ellas tostems sàlvies
romanents; y axí ho jure, e ab totes altres clàusules necessàries y
en semblants posar acostumades.
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Ítem, los dits Violant Viladamor y mossèn Antoni Viladamor,
de una part, y la dita Elisabet, donzella, de la part altra, convenen
y en bona fe prometten la una part a l’altra endesemps, sots pena y
arres de mil lliures moneda barcelonesa, la qual graciosament se
imposen etc., e de la qual, en cars de comessió de aquella etc., que
ells, dits Antoni Viladamor y Elisabet, donzella, faran y contractaran
entre si matrimoni per paraules de present abtes y sufficients en
fer y contractar segons divines institutions e canòniques sanctions,
ço és, esposalles de assí per tot lo dia present, e aprés solempnizaran
aquell en fas de santa mare Sglésia, benedictió ecclesiàstica reebent,
de assí per tot lo mes de setembre immediatament aprés seguint.
E que entretant no consentiran en altre matrimoni ne res faran ne
diran perquè lo present matrimoni no vinga a son degut acabament.
E perquè·n sien abtes, segurs, y altrament per dita pena a pagar,
ne donen per fermanses la una part a l’altra; ço és, los dits Violant
Viladamor y mossèn Antoni Viladamor per llur part lo dit mossèn
Joan Ortolà, e la dita Elisabet per sa part mossèn Francesch Puig
de Roda, mercader.
Les quals fermanses accepten de bon grat lo càrrech de dita
fermansa e convenen y en bona fe prometten que ab los dits prinçipals y sens ells seran y volen ésser tinguts a la solutió de dita
pena en cars que fos comesa e per ço attendre y complir, així principals com fermanses ne obliguen la una part a l’altra endesemps
tots llurs béns y drets, e de cada hu d’ells in solidum y per lo tot
aguts y per haber, ab totes renuntiasions neçessàries, dèbites y
pertanyents axí de principals com de fermanses. E axí ho juren.
Volen emperò, les dites parts, que los temps demunt dits de
fer sposalles y bodes se puixen porrogar y abreujar una y moltes
vegades, a coneguda de mossèn Antoni Vidal, mossèn Jaume Ferrer.
Finalment, volen les dites parts que dels presents capítols y
de quiscú de aquells ne sien fetes una y moltes cartes, etc.
Testes fir. predictorum dominae Violantis et Antonii Viladamor,
principalium predictorum, ac fideiussorum, qui fir. die vicesimo iulii
anno Domini MDLVI sunt honorabilis Raymundus Çavall, juris
doctor, Barcinone domicilliatus, et Petrus Rovirola, mercator vicensis,
et Salvator Dominicus, scriptor Barcinone.
Testes fir. dictarum Angelinae Puig de Roda, avie, et Catherine
Puig de Roda, matris, ac Elisabet, domiçelle, que fir. et jur. et anno
proxime dictis sunt honorabilis Paulus Comelles, mercator, et dictus
Salvator Dominicus, scriptor Barcinone.
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II/1.b. Privilegi de noblesa a favor d’Antoni Viladamor i els seus descendents; 27 de març de 1564. ACA, Canc., Reg. 4299, f. 155v157 (f. CLIIIIV-CLVI)
Nos Philippus, etc., regia magestate dignum esse censemus eis
potissimum gratiam refferre ornamentisque militaribus insigniri qui
totis viribus contenderunt ut patrie civibusque suis prodessent
dignitatemque regiam amplificarent, pro qua augenda et tuenda
bona fortunasque suas impenderent, multa vitae discrimina terra
marique subeuntes, iam vero illi laudandi ornandique etiam nobis
videntur qui munera honoresque commisse et caste integreque
exequantur, qui negotia resque principum arcanas magna fide commoditate, cura et studio, tractant. Quae certe omnia tu, dilecte
noster Antonii Viladamor egregie prestisti, nam nos in Angliam et
Flandriam es secutus, et bello gallico quo Tervana et Hedinum,
munitissima Gallie oppida, ab imperatore Carolo quinto, patre
nostro invictissimo, fuerunt expugnata, interfuisti, et nunc res
arcanas nostri regii scrinii sive Archivii barcinonensis magna
diligencia et integritate tractas, multaque offitia et ministeria nobis
quotidie prestas. Que animo repetentes, ut aliquo argumento
nostrum erga te animum declararemus, presertim quum antiquo sis
ortus genere rarisque animi et ingenii dotibus preditus et iis divitiis
et opibus abundes quibus magna cum laude dignitatem equestrem
sustinere possis et debeas, dignum duximus te, Antonium Viladamor,
odierno die, in presentia aliquorum principum et magnatum, titulo
ac dignitate infraescrita decorari prout tenore presentis. De nostra
certa scientia deliberate et consulto, te, dictum Antonium Viladamor,
militem ornamus ac militari cingulo insignimus et decoramus,
volentes et expresse decernentes quod huiusmodi insigniis decoratus
deinceps inter alios milites adnumereris, tuque et filii tui tam nati
quam nascituri et tota tua et illorum posteritas possis et possint frui,
uti et gaudere omnibus illis privilegiis, libertatibus, exemptionibus,
facultatibus, indultis, immunitatibus, dignitatibus, praerogativis et
gratiis tam realibus quam personalibus ac ceteris quibus alii milites
ac militari titulo decorati eorumque filii et descendentes de jure,
ussu foro, constitu<i>tione et consuetudine omnium regnorum et
dominiorum nostrorum potiuntur et gaudent, ac in omnibus actis
et rebus peragendis miles nomineris, nuncuperis et intituleris, calcaria et alia ornamenta aurea deferendi ac omnia alia et singula
faciendo quae alii milites facere possunt et debent. Ceterum, ut actus
huiusmodi clarius elucescat, tua armorum insignia que actenus gestare consuevisti non solum confirmamus verum etiam quatenus
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opus est de novo concedimus, videlicet scutum in duo quadrata et
triangulum divisum: in quadrato dextro rubro est panthera fulva [ms.
filva] sive aurea pelle maculis rubris variegata, rictu aperto et retrorsum converso, lingua rubra exerta, cauda rigenti in pede erecta;
in sinistro quadrato sunt tres fasciae aureae in campo caeruleo sive
azureo, a peripheria scuti ad lineam rectam, quae quadrata distinguit protençe; in triangulo vero qui sub quadratis est in campo viridi
est villa sive oppidulum argenteum muro cinctum et tribus turribus
ornatum; desuper autem sit gallea cançellata antiquo diademate,
lasciniis et lenisçis rubri et cerulei ac viridis coloris redimita, e
cuius cono excontortis ac revolutis eorundem colorum dependentibus lasciniis et leniçis panthera rictu aperto et unguibus expansis a pectore sursum prodeat ac emineat, prout hec omnia pictoris
artificio hic clarius cerni possunt. Volentes et auctoritate regia
statuentes ut tu, Antonii Viladamor, tuique filii nati et nascituri
in signum equestris dignitatis suscepte eadem arma habeatis et
deferatis illisque in omnibus et singulis actibus, picturis, torneamentis, hastiludis, bellis, certaminibus, edificiis, anulis, sigillis,
sepulchris, vexillis, territoriis, monumentis et aliis quibuscumque
rebus pro vestro et eorum arbitrio uti et frui possitis et valeatis
absque ullo impedimento vel contradictione. Illustribus propterea
spectabilibus, nobilibus, magnificis, dilectis consiliariis et fidelibus
nostris quibuscunque viceregibus et locuntenentibus generalibus nostris presentibus et futuris regenti offitium, gerentibusque
vices generalis gubernatoriis et quibusvis aliis officialibus nostris,
tam maioribus quam minoribus, principibus etiam ducibus, marchionibus, commitibus, vicecomitibus, omnibusque aliis et subditis
nostris ubique dictionis nostre constitutis et constituendis eadem
auctoritate regia dicimus et districte precipiendo mandamus,
quatenus privilegium nostrum huiusmodi tenentes et observantes
tenereque et inviolabiliter observari ab omnibus, facientes te, prefatum Antonium Viladamor, pro milite aurato habeant, teneant,
reputent, honorificent atque tractent omnibusque privilegiis, libertatibus, inmunitatibus et aliis predictis, et posteritatem tuam uti et
gaudere permittant, contrarium predicti officiales et subditi nostri
nullatenus tentaturi aut tentari premissuri, si gratiam nostram charam habent, ac preterire et indignationis nostrae incursum penam
duorum millium florenorum auri Aragonum nostris inferendorum erariis cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri
jussimus nostro regio comuni sigillo pendenti munitam. Dat. Ville
Franche Penitentis die vigesima septima mensis martii anno a nati-
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vitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, regnorum
autem nostrorum videlicet citerioris Siciliae undecimo Hispaniarum vero et aliorum nono.
Yo, el rey.
Dominus rex mandavit mihi, Michaeli Amat, visus per don
Bernardum, vicecancellarium, comitem generalem thesaurarium,
Loris et Sentis, regentes Cancellariam.

II/2. Documentació professional
II/2.a1. Certificació del nomenament d’Antoni Viladamor com a
escrivà de manament i arxiver reial juntament amb el seu pare,
Joan Viladamor; 9 de desembre de 1553. ACA, Canc., Reg. 4183,
f. VIv-VIIv* (còpia a BC, ms. 3893, f. 139)
Al magnífich don Miquel Climent, conseller y prothonotari
de la cesàrea y catòliques magestats de la reyna y rey de Castella, de
Aragó, de Navarra, de les dues Sicílies, de Hierusalem, etc., nostres
señors, e a altres qualsevol officials, axí ecclesiàstics com seculars,
e als loctinents de aquells presents y sdevenidors al qual o als quals
las presents pervendrà o presentada serà per qualçevol causa, títol
o rahó.
Certifich yo, en Rodrigo Celdrán, scribà de raçió de la casa
de ses cesàrees y catòliques magestats que sa magestad, per sa cèdula
dat. en Bruselas lo onzèn dia del mes de agost de l’any present e
dejús scrit, la qual tinch registrada en lo tercer registre de cèdules
de sa magestat y enfilada en lo terçer fil de dites cèdules, me ha
manat scriure y assentar en carta de ració de sa real casa y libres
de mon offici a Anton de Villadamor, fill de Joan de Villadamor,
archiver de l’Archiu Real de Barcelona y scrivà de manament [ratllat
juntament] de sa magestad, per archiver del dit Archiu y tenedor
de les claves de aquell y scribà de manament, juntament ab lo dit
son pare e ab la quitació, vestuari, exerçiçi, gràcies, preheminències,
prerogatives y altres qualçevol drets al dit offici pertanyents y deguts,
contant, emperò, que lo dit son pare a solas durant sa vida y fins
a tant que no se abdicare del dit offici o no vacare, per cessó o
decessó o en altra manera, haja y reçiba la quitació ordinària y
vestuari y faça tot lo exerciçi de scribà de manament y, aprés sos
dies, lo dit son fill. Axí matex, sa magestat, per la susdita çèdula,
li fa gràcia y merçed de totes les scriptures que té lo dit son pare
com scribà de manament y que per ell se hauran actitado. E per
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ço, a instància del dit Anton de Villadamor, fas la present certificaçió,
sotascrita de mà mia y segellada ab lo segell comú de mon offici,
scrita en la ciutat de Çaragoça lo novèn dia del mes de dehembre
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
terçio.
Expeditum per scribam porçionis.
II/2.a2.El protonotari accepta el nomenament d’Antoni Viladamor i
el seu procurador presta jurament; 31 de maig de 1555. ACA,
Canc., Reg. 4183, f. VIIv* (còpia a BC, ms. 3893, f. 139v)
Die ultima madii anni millesimi quingentesimi quinquagesimi
quinti, in villa Vallisoleti, fuit presentata huiusmodi çertificacionis
scedula multum nobili et magnifico domino Michaele Climent,
prothonotario ac consiliario cesaris et regie magestatis, per Petrum
Isclam Moya, ut procuratorem Anthonii Villadamor, in eadem
nominati[m] substitutum per Jacobum Encontra, notarium et
procuratorem dicti Villadamor (prout de dicta substituçione constat
instrumento recepto per Franciscum Sunyer, notarium publicum
Barcinone, in eadem civitate, die deçima quinta mensis dezembris
anno millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto recepta, etc.).
Dictus nobilis prothonotarius admisit dictum Antonium Villadamor
ad exerçiçium et alia dictis oficiis pertinentia, etc., juxta domus curie
ac Cancellarie Regie ordinationes, etc., exacto prius a dicto
procuratore juramento solito et debito, etc., que ad futuram rei
memoriam ita fuerunt continuata in dietario Regie Cancellarie loco,
die, mense et anno prefixis.
Clemens, prothonotarius.
II/2.a3.Antoni Viladamor presta jurament i homenatge ore et manibus;
9 de juliol de 1555. ACA, Canc., Reg. 4183, f. VIII* (còpia a
BC, ms. 3893, f. 139v)
Die nono mensis julii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo quinto, Barcinone, retroscriptus
Anthonius Viladamor prestitit solitum et debitum juramentum et
fidei homagium ore et manibus comendatum in posse magnifici
Francisci Montaner, regentis Cancellariam, vigore cuius promisit
quod tenebit et observabit constituçiones Cathaloniae, capitula et
actus curie et signanter capitulum vulgo dictum de la Observança,
necnon regias pragmaticas et ordinaçiones domus regie et Cancellarie
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Aragonum, et alia façiet adque teneatur et sit ratione dicti sui officii
astrictus de quibus mandavit dictus magnificus Franciscus Montaner,
regens Cancellariam, et dictus Antonius requisivit fieri instrumentum
presentibus nobili Ferdinando Albert et Nurisio Joannem Fogassot,
regio mandati scriba.
Premisis fidem adhibeo ego, Michael Amat, regius scriba
mandati et notarius publicus.
II/2.a4.Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació; 9 de juliol
de 1555. ACA, Canc., Reg. 4183, f. VIII* (còpia a BC, ms. 3893,
f. 139v)
Lat. fuit excomunicacionis sententia per reverendum officialem
ecclesiasticum Barcinone die undecima julii MDLV.
Enric.
II/2.b. Petició de cerca d’Agustí Malo a Antoni Viladamor; [s/d]. ACA,
Col·l. H., caixa 4, doc. 10813
Muy magnífico señor,
Desde el anyo 1400 en adelante en los registros de Aragón hay
una carta de gracia del castillo y términos de Soca, el qual está
sitiado dentro el Reyno de Aragón y conffinenta con términos en
las villas de Tauste y Exea de los Caballeros y del lugar de Castellón
de Valdejassa. Recibiré mucha merced en que, quando v. mo. tubiere
los registros deste tiempo[?] en las manos, se acuerde de si se hallará
esta carta de gracia, que allende que assí los trabajos del buscarla
como lo demás, se pagará como será servido, servirálo a v. mo. este
su muy cierto servidor,
Agustín Malo.
II/2.c. Manament de cerca de García de Toledo a Antoni Viladamor;
[entre 1558 i 1564]. ACA, Col·l. H., caixa 4, doc. 10874
De part del molt il·lustre señor don García de Toledo, loctinent
y capità general en lo Principat de Catalunya y comtats de Rosselló

3. Al verso: «A mi señor Antonio Villadamor, etc.» i, d’una mà moderna: «15531772».
4. Al verso: «Nobilis Guillermi de Senesterra».
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y Cerdanya, e per provisió feta per lo molt magnífich señor micer
Francesch Montaner, doctor en quiscun dret, regent la Cancelleria,
fets manament al discret en Antoni Viladamor, scrivà de manament
y archiver de sa magestat, que dins tres dies primer vinents, satisfet
en son salari condecent, dóne e lliure còpia autèntica fefahent al
noble don Guillem de Senesterra de la venda feta per lo cereníssimo
infant don Joan primer y los procuradors del sereníssimo rey en
Pere terç a l’abadessa y monastir de Sant Pere de las Puellas de
la ciutat de Barcelona, del lloch de Monmaló, en la parròchia de
Sant Julià de Palou, per preu de cinch-cents florins de or, eo dins
dit termini posin estes rahons perquè fer no·s dega. Lo qual
manament se fa a instància de dit noble don Guillem de Sinesterra.
Montaner.
Fogassot.
II/2.d1.Antoni Viladamor hereta el càrrec d’arxiver del seu pare, Joan
Viladamor, i el jura de nou; 18 de gener de 1556. ACA, Canc.,
Reg. 4183, f. VIII-VIIIv* (còpia a BC, ms. 3893, f. 140)
Die sabbati decima octava mensis januarii anno a nativitate
domini MDLVI, retroscriptus Antonius Viladamor, provisus una et
in solidum cum Joannem Viladamor, eius patre, per cesaream
magestatem de offiçio archivarii et tenentis claves Regii Archivi
presentis civitatis Barcinone et scribe mandati Regie Cancellarie (de
eius conçessione aparet retroscripta certificacio et diffusius quodam
regio privilegio manu prefate cesare magestatis instrumento acto
in oppido Brusellarum die XI undecima augusti MDLIII), personaliter
constitutus coram magnifico Francisco Montaner, utriusque iuris
doctore, Regiam Cancellariam regentem, personaliter reperto in
edibus suis, mortuo iam et tradito ecclesiastiçe sepulture dicto
Joannem Viladamor, eius patre [ms. parte], ad cuius mortis tempus
fuerat reservatum exerçiçium scribe mandati dicto eius filio, prestitit
in eius posse sacramentum et homagium ore et manibus comendatum,
ex quorum virtute promisit se bene et legaliter in dicto offitio et
illius exerciçio se habere et servare constituciones Cathalonie,
capitula et actus curiarum, necnon capitulum dictum de la Observansa,
et ordinationes regie domus et alia, adque teneatur et sit astrictus
ratione dicti officii, presente me, Philippo Augustino Mas, regio
scriba et notario publico, et presentibus testibus discretis Jacobo de
Encontra, notario publico Barcinone, et Isclo Berenguer, notario,
et aliis.
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Philippus Augustinus Masius predictus, manu propia.

II/2.d2. Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació; 18 de gener
de 1556. ACA, Canc., Reg. 4183, f. VIIIv* (còpia a BC, ms.
3893, f. 140v)
Lat. fuit iterum excomunicacionis sententia per reverendum
officialem et vicarium generalem Barcinone die XVIII januariii MDLVI.
Enrich.
II/2.e. El rei atorga a Antoni Viladamor les escriptures del lloctinent
de protonotari Miquel Amat; 22 de febrer de 1561. ACA, Canc.,
Reg. 4297, f. LXVIIII-LVv [sic per LXVv]
El rey.
Illustre don García de Toledo, nuestro lugarteniente y capitán
general.
Por quanto Miguel Amat, nuestro lugarteniente de protonotario
y scrivano de mandamiento, ha simplemente renunciado en nuestras
manos las scripturas, notas y processos que se han actitado y penden
en essa nuestra Real Audiencia en su poder, como scrivano de
mandamiento y notario, assý de su tiempo como de otros scrivanos
de mandamiento, sus predecessores, las quales él tenía por reales
concessiones, de la qual renunciación ha seýdo recebido y testificado
aucto por Miguel Gort, nuestro scrivano de mandamiento, el día
presente, et nós, acatando la abilidad y sufficiencia de Antonio
Viladamor, nuestro archivero, le havemos hecho gratia y merced
de todas las dichas scritpuras, notas y processos, como por tenor de
las presentes se la hazemos, para que las tenga y goze todo el tiempo
de su vida y entretanto que en el exercicio y administración de
aquellas se hoviere bien y fielmente, según de la manera que el dicho
Miguel Amat las tenía y posseýa. Por ende, vos dezimos y mandamos
que, recibiendo esta, hagáys dar al dicho Antonio Viladeamor la
possessión de todas las dichas scripturas, notas y processos mediante
inventario, haziéndole acudir con los salarios y emolumentos dellas,
que esta es nuestra voluntad. Dat. en nuestra ciudad de Toledo a
XXII del mes de ebrero MDLXI.
II/2.f1.El rei autoritza els descendents d’Antoni Viladamor a heretar
el càrrec d’arxiver reial; 10 de març de 1564. ACA, Canc., Reg.
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4288, f. CLXXXVIIII-CLXXXXI (còpia parcial, de la mateixa mà,
a ACA, Canc., Reg. 4300, f. LVIIv-LVIIIv, amb una nota marginal
que remet al document anterior; còpia a BC ms. 3893, f. 145)
Nos Philippus, etc.
Ex omni laudum genere nulla ab omnibus plenior quam
liberalitas tanquam humano generi non modo neçessaria verum et
ceteris virtutibus longe jucundior comendatur, quo fit ut
animadvertentes quantum tu, dilecte archivarie ac mandati scriba
noster, Antoni Viladamor, in dicto nostro regii archivarii offitio nobis
inservisti, insequendo vestigia genitoris tui, a quo in dicto offitio
grata servitia recepimus, queque in eodem prestiturum speramus,
tenore presentis carte nostre de certa scientia tibi, dicto Antonio
Viladamor, conçedimus facultatemque et potestatem plenarias
impartimur quod dictum offitium regii archivarii ac mandati scribe
nostri, necnon omnes et quascumque scripturas quas hodie ratione
dicti offitii scribe mandati tam per conçessiones regias quam alias
possides, quandocumque volueris, semel et pluries, possis, verbo vel
testamento, aut alia quamvis scriptura publica vel privata relinquere,
et de eisdem disponere et ordinare in unam personam habilem,
tamen et idoneam, per te eligendam, nominandam seu instituendam,
ad cognitionem tamen nostram aut nostri locumtenentis generalis
in dictis Principatu Cathalonie et comitatibus Rossilionis et Ceritanie, quoniam nos, cum primum ipsam personam nominaveris ut
prehabetur dictum offitium et scripturas dicte persone nunc pro
tunc et e converso durante eius vita, conçedimus et comendamus
modo et forma quibus tu obtines ipsamque in regium archivarium ac
scribam mandati nostrum facimus, constituimus et deputamus, ita
quod te vita functo vel predicta persona, ut prefertur, a te electa
et nominata idonea, tamen ut prehabetur ipsa quecumque fuerit
nulla alia provisione nostra aut officialium nostrorum expectata
sit, quamdiu vivet regius archivarius ac mandati scriba dictasque
scripturas possideat ipsumque offitium immediate ineat, teneat,
regat et exerçeat fideliter atque bene eo modo et forma quibus nunc
tu obtines et omnia et singula faciendo et libere exerçendo que ad
dicti offitii et scripturarum usum, exercitium et administrationem
pertinere, quovismodo dignoscantur et habeat, recipiat et consequatur
dicta persona quam ad id nominaveris suisque usibus et utilitatibus
appliçet quitationem, animam et vestitum eaque salaria jura obventiones et emolumenta dicto offitio et scripturis pertinentia et per
te et alios regios archivarios et scribas mandati anteçessores tuos
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recipi consueta gaudeat, insuper et utatur omnibus et singulis
privilegiis, gratiis, favoribus, immunitatibus et exemptionibus offitio
eidem debite pertinentibus et spectantibus subjiciatur, quoque
oneribus offitio ipsi incumbentibus. Que quidem persone, casu quo
fuerit filius tuus legittimus et naturalis, si tunc constitutus fuerit
in minori etate, eo in casu dicta eius minori etate durante et donec
auctoritate nostra regia in notarium fuerit creatus, dictum offitium
et scripturas per aliquem probum regentem per te nominandum verbo,
testamento aut alias, et illo mortuo alium substituendum, habilem
tamen et idoneum ad dictam cognitionem nostram aut dicti nostri
locumtenentis generalis regi volumus, prestito prius per eum
solito et debito juramento, quodque juramentum eadem persona tua
nominanda nichilominus prestare teneatur, suo adveniente tempore
regiminis, de bene et legaliter in dicto offitio se habendo et alia
faciendo que teneatur et sit astricta supplentes ex nostra regia
potestatis plenitudine legibus absolute qua uti volumus in hac parte
omnes et quoscumque defectus clausularum et solemnitatum omissiones si qui vel que in premissis vel eorum aliquo oriri possent vel
quomodo libet annotari ordinationibus domus nostre, pragmaticis
etiam per nos editis et edendis ac aliis contrariis, quibuscumque
non obstantibus ullo modo quibus quo ad hec pro hac vice [fins
aquí la còpia d’ACA, Canc., Reg. 4300]. Duntaxat derogamus et
derogatum esse volumus in reliquis vero in suis robore et validitate
persistentibus serenissimo propterea Carolo, principi Asturiarum
et Gerunde ducique Calabrie, filio primogenito nostro charissimo et
post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis
nostris, Deo propitio, immediato heredi et legittimo sucessori,
intentum aperientes nostrum sub paterne benedictionis obtentu
dicimus, quibuscumque vero futuris locumtenentibus et capitaneis
generalibus nostris, cançellario, viceçançellario, regenti Cançellariam,
thesaurario generali, prothonotario, scribe portionis domus nostre,
gerentibus vices nostri generalis gubernatoris, bajulis generalibus
et procuratoribus regiis, vicariis, bajulis, subvicariis, subajulis ceterisque universis et singulis offitialibus et subditis nostris, ubivis regnorum et dominiorum nostrorum constitutis et constituendis eadem
auctoritate, dicimus et mandamus ad incursum nostre indignationis
et in peneque florenorum auri Aragonum mille nostris inferendorum erariis, ut eum primum ab hac luçe te migrare vel dictam
personam ad dictum offitium et scripturas regendum nominare
contigerit huiusmodi licentie et facultatis nostre forma per eos
diligenter inspecta ipsam personam illico et inmediate pro regio
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archivario et scriba mandati habeant, teneant, reputent, honorificent
atque tractent dictusque scriba portionis domus nostre vigore
presentis privilegii in carta portionis et libri sui offitii pro regio
archivario et scriba mandati nostro predicto nullo alio petito aut
expectato, mandato nostro literatorie sed in vim presentis privilegii
scribere et annotare debeat literasque certificatorias pro titulo sui
offitii et albarana tam sçilicet ratione sue quitationis quam vestitus
sive vestiarii in tribus anni tertiis juxta stilum eius ofitii dicte persone
tradat necnon prothonotarius in exercitio dicti offitii ipsum immitat
et hi eorum ad quos spectet in possessionem dicti ofitii illam
ponant et inducant positamque et inductam manuteneant et defendant contra cunctos ac de salariis, juribus, lucris et emolumentis
ac aliis predictis eidem dum viverit respondeant seu faciant, per
quos deceat, plenarie responderi nostramque huiusmodi cartam
et omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent,
tenerique et inviolabiliter observari faciant per quoscumque et in
aliquo non contrafaciant vel veniant contrafieri ve[l] ab aliquo
permittant ratione aliqua sive causa. Pro quanto dictus serenissimus prinçeps nobis morem gerere, ceteri vero offitiales et subditi
nostri preter ire et indignationis nostre incursum penam preappositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentem
fieri iussimus nostro comuni sigillo impendenti munitam. Dat.
Barcinone, die decimo mensis martii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto regnorum, etc.
Yo, el rey.
Dominus rex mandavit mihi, Hieronymo Clementi. Visa per
don Bernardum, vicecancellarium; comittem generalem
thesaurarium; Luna, Loris et Sentis, regentes Cancellariam; et me,
pro conservatore generali.
II/2.f2.El rei autoritza els descendents d’Antoni Viladamor a heretar
el càrrec d’arxiver reial; 10 de març de 1564. ACA, Canc., Reg.
4288, f. CLXXXXII-CLXXXXIII (còpia a BC, ms. 3893, f. 143)
El rey.
Mossén Antonio Saldrán, scrivano de ratión de nuestra casa y corte,
Por quanto nos havemos dado facultad a Antonio Villadamor,
nuestro archivario y scrivano de mandamiento, que cada y quanto
quiziere, una y muchas vezes, de palabra o en testamento o en otra
qualquier escritura pública o privada, pueda el dicho offitio de
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archivero y scrivano de mandamiento, juntamente con todas las
escrituras que hoy por razón de dicha scrivanía de mandamiento
possehe, dexar y de aquel disponer y ordenar en una persona hábil,
empero y sufficiente, por él elegidora o nombradora a conoscimiento
nuestro o de nuestro lugarteniente general en el Principado de
Cathalunya y condados de Rossellón y Serdanya, la qual persona
ansí per él nombrada durante su vida posseha dicho offitio y escrituras por la forma y manera por él nombrada, fuere hijo legíttimo y natural y fuere constituido en menor edad durante aquella,
y, hasta tanto que sea creado en notario nuestro real, pueda nombrar
una persona para regir dicho offitio y escrituras y, en caso de muerte
de aquel otro, substituir —con tal que sean personas hábiles y
sufficientes—, al dicho conoscimiento nuestro o de dicho nuestro
lugarteniente general, como más largamente paresçe por el privilegio
que dello le havemos mandado despachar de la data desta. Por ende,
hos dezimos y mandamos que cada y quando, por escritura pública
o privada, o por su testamento o otramente, hos constare de la
persona qu’él habrá nombrado para dicho su offitio y escrituras con
conoscimiento nuestro o de dicho nuestro lugarteniente general, le
assentéys en carta de ratión y libros de vuestro officio por todo el
tiempo que durare su vida por archivero y escrivano de mandamiento, con la mesma quitatión ordinaria, gratias, prerogativas y preheminentias que dicho Villadamor hoy recibe y possehe y al dicho
offitio tocaren y pertenescieren (conforme al estilo, ordinationes
y pragmáticas de la Cancillería), dándole la certificatión dello y
haziéndole cuenta de la dicha quitatión por el tiempo y en la manera
que se acostumbra según el estilo de vuestro officio. Dat. en
Barcelona a diez del mes de março año MDLXIIII.
Yo, el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius; vidit Comes, generalis
thesaurarius; vidit Sentis, regens; vidit Luna, regens; vidit Loris, regens
prothonotarius.
II/2.g. Autorització del lloctinent general per a la nominació d’Antic
Safont com a successor d’Antoni Viladamor en el càrrec
d’arxiver reial; 8 de novembre de 1567. ACA, Canc., Reg. 4183,
f. 81 (còpia a BC, ms. 3893, f. 144)
Lo príncep y duch, loctinent y capità general.
Per quant per part de vós, lo magnífich y amat conseller de
sa magestat Antoni Viladamor, secretari de sa magestat, son scrivà
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de manament y archiver, nos és stat presentat un acte de nominatió
per vós fet de la persona de l’amat Antich Safont, notari ciutadà
de Barcelona, per a regir, attenir y possehir, aprés de obte vostre
y no altrament, los dits vostres officis de scrivà de manament y
archiver de sa magestat, juntament ab totes les scriptures públiques
que vuy en dia possehiu, axí per concessions reals com altrament,
la qual nominatió haveu feta en virtut de facultat per la magestat
del rey, nostre señor, a vós consentida y atorgada ab son privilegi
real de sa mà firmat y en la Real Cancelleria ab totes les solemnitats
degudes expedit, dat. en la present ciutat de Barcelona a X del
mes de març de l’any de la nativitat de nostre Senyor MDLXIIII, e de
dita nominatió nos ne hajau feta ocular ostensió de acte rebut per
Jaume de Encontra, notari públich de Barcelona, lo dia present y
devall scrit, y·ns hajau supplicat nos manàssem informar de sa
habilitat y sufficièntia, y sent tal lo dit Antich Çafont per a poder
regir dits officis, aprés de vòstron obte y no altrament, manàssem
posar en dita nominatió nostre beniplàcit, consentiment y voluntat;
y perquè tenim tal relatió de dignes persones de la persona de dit
Antich Çafont, per vós en la forma sobredita anomenat, ser hàbil
y sufficient per a regir dits officis y scriptures, ab la present la dita
nominatió per vós de dita persona feta lloam, approvam y en aquella
posam nòstron beniplàcit, consentiment y voluntat. Dat. en Barcelona a VIII del mes de noembre, any de la nativitat de nostre Senyor MDLXVII.
El príncipe y duque.
Vidit Montaner, regens; Antonius Mas.
II/2.h.Manament reial per al pagament de les despeses del viatge que
Antoni Viladamor féu a Madrid per ordre del lloctinent general; 27 de desembre de 1568. ACA, Canc., Reg. 4301, f. 282
(f. CCLXXXII)
El rey.
Illustre príncipe, primo nuestro, lugarteniente y capitán general,
El secretario [interl. Antonio de] Villadamor nos ha hecho
relaçión que, por orden vuestra, ha venido a esta corte para darnos
razón de ciertos negocios tocantes a nuestro real servicio a sus
costas, y ha gastado en el camino y en estar aquí aguardando nuestra
respuesta más de dozientos y cinquenta ducados, supplicándonos
se los mandássemos pagar con todo lo demás que se le offresce gastar
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hasta llegar a su casa. Y porque es justo que cobre lo que desto
se le deviere, por haber venido por orden vuestro, os lo havemos
querido remitir, y encargaros y mandaros que veáys lo que supplica
dicho Villadamor y déis orden como le sea pagado todo lo que de
lo sobredicho justamente huvyérede haver, que tal es nuestra
voluntad. Dat. en El Escorial a XXVII de deziembre de MDLXVII.
Yo, el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius; vidit Comes, generalis
thesaurarius; vidit Sora, regens; vidit Loris, regens; vidit Sentis, regens;
vidit Sapena, regens; Clemens, protonotarius.
II/2.i. Autorització del lloctinent general per a la nominació com a
successor d’Antoni Viladamor en el càrrec d’arxiver reial del
seu fill, Antoni Joan Viladamor, i acta de nominació d’un
substitut durant la seva minoria d’edat; 30 de maig de 1568.
ACA, Canc., Reg. 4183, f. 83-83v (còpia a BC, ms. 3893, f. 147)
Lo príncep y duch, loctinent y capità general,
Per quant per part de vós, lo magnífich y amat de sa magestat
Antoni Viladamor, secretari de sa magestat, son archiver y scrivà
de manament, nos és stat presentat un acte de nominatió per vós
fet de la persona de Antoni Joan Viladamor, vòstron fill en menor
edat constituÿt, per a regir, obtenir y possehir, aprés de obte vostre
y no abans, los dits vostres officis de archiver y scrivà de manament
juntament ab totes les scriptures públiques que vuy en dia possehiu,
axí per concessions reals com altrament, y durant sa menor edat
y fins a tant tingués autoritat real de notari, en cas hagués lloch
la dita nominatió, ab lo matex acte hajau nomenat las personas de
Antich Çafont, notari, per a regir dit offici; per mort o nolèntia
de aquell, la persona de Iscle Berenguer, notari; y per mort o nolèntia de dit Berenguer, la persona de Joan Vila, notari de la ciutat de
Vic, vuy habitant en Barcelona. La qual nominatió haveu feta en
virtut de facultat per la magestat del rey nostre senyor a vós
consentida y atorgada ab son privilegi real de sa mà firmat y en
la Real Cancelleria ab totes les solemnitats degudes expedit, dat.
en la present ciutat de Barcelona a deu dias del mes de març de
l’any de la nativitat de nostre Senyor MDLXIIII, e de dita nominatió
nos ne hajau feta ocular ostensió ab acte rebut en poder de Sebastià
Costa, scrivà petitioner de sa magestat, lo dia present y devall scrit,
y·ns hajau supplicat ab protestatió que, per aquesta present nominatió, no us sia en res perjudicat a la facultat que en dit privilegi
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teniu de variar y mudar les tals nominations per vós fetes y fahedores,
axí en actes entre vius com en últimes voluntats, y axí ab scriptura
pública com privada, ans expressament reservant-vos dita facultat,
nos manàssem informar de la integritat, habilitat y sufficièntia dels
dits notaris per vós en tal cas nomenats, y essent tals que poguessen
regir dits officis, succehint-se vòstron obte y no abans, manàssem
posar en dita nominatió nostre beniplàcit, consentiment y voluntat.
Y perquè tenim relatió de dignes persones ser dits notaris y qualsevol
d’ells, per vós en la forma sobredita nomenats, hàbils y sufficients
per a regir dits officis y scriptures, ab la present la dita nominatió
de dits notaris en tal cas feta loam y approvam, y en aquella posam
nòstron beniplàcit, consentiment y voluntat. Dat. en Barcelona a
XXX de maig any MDLXVIII.
El príncipe y duque.
Vidit Montaner, regens.
II/2.j. Antoni Viladamor. Relació dels fets ocorreguts a Barcelona
sobre la presó de Juan de Granada; 11 de setembre de 1569.
AGS, Sección de Estado, E. 333-84
En la muy insigne y leal çiudad de Barcelona, a onze días del
mes de setiembre, año del nasçimiento de nuestro salvador
Jesucristo de mil quinyentos y sesenta y nueve.
Stando en el palacio del illustrísimo y excelentísimo señor
prínçipe de Melito, etc., lugarteniente y capitán general por su
magestad en el Prinçipado de Cathalunya y condados de Ruyssellón
y Çerdanya, en presentia de su excelencia y de mí, Antonio
Villadamor, secretario de su magestad y, por su auctoridad real,
notario público por todos sus reynos y señoríos, vezino de Barcelona,
e los testigos dejuso scritos, paresció presente el señor don Juan
de Granada, vezino de Valladolid, e dixo que, por quanto él stava
en la çiudad de Milán en servicio de su magestad y fue llegado a
su notiçia que el illustrísimo señor duque de Albruqueque, governador
y capitán general del stado de Milán, le quería prender, no haviendo
él hecho cosa ni cometido delito para que con justicia lo pudiesse
hazer, él se determinó de venir en Spanya y presentarse delante de
su magestad y darle notiçia de la causa de su venida para que su
magestad hiziesse dél como de su vassallo, confiando que, como
rey tan cathólico, no consentiría se le hiziesse agravio, y que con
este intento ha allegado en la presente ciudad de Barcelona. Y porque
no podrá presentarse delante de su magestad tan presto como
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querría, notifica y haze saber a su excelencia la intención y causa de
su venida, como a ministro de su magestad; y dize a su excelencia
que si tiene alguna orden de su magestad sobre cosas de su persona, que él stá presto y aparejado de obedesçer todo lo que su excelencia,
en nombre de su magestad, le mandare, y que así se pone en poder
de su excelencia. Y pidió a mi, el dicho secretario, se lo diesse así
por testimonio para guarda de su dretcho; y lo firmó de su nombre
don Juan de Granada, siendo presentes por testigos los señores don
Luís de Cardona, cavallero valençiano, y Andrés de Biure, señor de
Sant Jorge, cavallero cathalán.
Y luego, encontinente, el dicho excelentísimo señor príncipe
de Melito dixo que él oýa todo lo susodicho. Y por tener orden de su
magestad para detener el dicho don Juan de Granada, si por este
Prinçipado pasasse, asta dar aviso dello a su magestad, le mandava
detener. Y así, le encomendó y entregó a don Juan de Mendoça,
capitán de su guarda, el qual lo resçibió en guarda en presentia
de mí, el dicho secretario, y se obligó de tenelle en buena guarda
y custodia asta tanto que, por su magestad o por su excelencia, le
fueçe mandado otra cosa; y lo firmó de su nombre don Juan
Mendoça, siendo presentes por testigos el señor Sçipión Caratchulo
y Juan Aguirre, criados de su excelencia.
Y después de lo susodicho, en el dicho día, mes y año, paresçió
presente el señor don Rodrigo de Mendoça, inquisidor de Cataluña,
tío del dicho don Juan de Granada, y supplicó a su excelencia fueçe
servido que, acatando la fidelidad y obedientia del dicho don Juan
de Granada, su sobrino, fueçe servido de dársele a él, para que le
tenga en fiel guarda y custodia, para dalle de manifiesto al dicho
don Juan de Granada a su magestad o a su excellencia en su nombre,
que él stá presto de tenelle a buen recaudo para’l effecto susodicho. Y, visto por su excellencia, fue servido dello, y ansí mandó al
dicho don Juan de Mendoça, capitán de la guarda, entregasse el dicho
don Juan de Granada al dicho señor don Rodrigo; y su excelencia
lo firmó de su nombre, el prínçipe y duque, en presentia de los
susodichos testigos.
Y luego, encontinente, yo, el dicho secretario, notifiqué lo
susodicho al dicho capitán de la guarda, el qual dixo que stava presto
para lo cumplir. Y cumpliéndolo, tomó de la mano al dicho don
Juan de Granada y lo entregó al dicho señor don Rodrigo de Mendoça
para que le tenga en buena guarda y custodia. El qual le rescibió
como tal y se obligó de tenelle a buen recaudo y darle de manifiesto
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cada y quando su magestad o su excelencia se lo pidieren; y lo firmó
de su nombre, don Rodrigo de Mendoça, stando presentes por
testigos el padre maestro don Josepe de Ayala, de la Compañýa de
Jesús, y el señor Octaviano Pastorelo, secretario de su excelencia.
Y yo, el dicho Anthonio de Villadamor, secretario de su magestad y por su auctoridad real notario público por todos sus reynos
y señoríos, vezino de Barcelona, presente fuy a lo que dicho es, en
uno con los dichos excelentísimo señor prínçipe de Melito, don Juan
de Granada, don Juan de Mendoça y del señor don Rodrigo de
Mendoça, e de los dichos testigos. Y de mandamiento del dicho excelentísimo señor prínçipe de Melito, y de pedimiento del dicho don
Juan de Granada, lo susodicho screví según que ante mí passó; por
ende, en testimonio de verdad, fize aquí este mi signo, que es atal
[Signum i rúbrica d’]Antonio de Villadamor.
[Segueix una nota, d’una altra mà:] «Barcelona 1569. Testimonio de los autos se hisieron en Barçelona sobre la prisión de don
Juan de Granada.»
II/2.k. Acta reial invalidant el privilegi concedit a Gabriel Olzina com
a arxiver reial i escrivà de manament a favor d’Antoni
Viladamor; 6 de maig de 1574. ACA, Canc., Reg. 4305, f. 181
(f. CLXXVI)
Venerables, magníficos y amados consejeros,
Por parte de Antonio Villadamor, nuestro secretario, nos ha
sido hecha relación que, teniendo él, según dize, licencia y facultad de
poder renunciar y dep<r>oner, siempre que quisiere, los officios
de archivero y scrivano de mandamiento que tenía en persona hábil
y sufficiente o en su hijo, aunque fuesse menor de edad, y, durante
aquella, de nombrar persona que los pudiesse exercer y administrar
por él —a conoscimiento nuestro o de nuestro lugarteniente general
en esse Principado—, hizo electión y nominación de la persona
de Antonio Joan Villadamor, su hijo, y durante su menor hedad de
la de Gabriel Olzina. Y en virtud della fueron assentados en carta
de ración y admittidos por el dicho nuestro lugarteniente general,
y también por el prothonotario de nuestra Real Cancellería. Y que
queriendo después tomar el dicho Olzina la possesión de dichos
officios, no se la dieron por virtud del dicho nombramiento sino
por el de una nuestra carta dirigida al dicho nuestro lugarteniente
general, dada en Aranjuez a trenta de abril del año passado de
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settenta y dos, conforme a lo que en ella se ordenava, supplicándonos
que, attento que aquello fue en derogación de su privilegio y facultad,
fuéssemos servido proveer que de nuevo se dé al dicho Olzina la
possesión de los dichos officios en virtud del dicho privilegio y su
nombramiento. Y porque nuestra voluntad es que la gracia que le
estava hecha surta devido effecto y cumplimiento, por ende os encargamos y mandamos que, no obstante el orden que se dio en esta
última carta arriba calendada sobre la forma y manera en que se
havía de dar la possessión de dichos officios al dicho Olzina, proveáys
que sobre la dicha su pretensión se le guarde y observe el tenor de
su privilegio, no dando lugar a que, en ello, reciba agravio alguno.
Dat. en Madrid a seys de mayo año de mil quinientos settenta y quatro.
Yo, el rey.
Vidit don Bernardus, vicecancellarius; vidit Comes, generalis
thesaurarius; vidit Sapena, regens; vidit Sentis, regens; vidit Campi,
regens; Gasol, secretarius.
II/2.l1. Certificació del nomenament d’Antoni Viladamor com a arxiver reial durant la minoria d’edat del seu fill Antoni Joan
Viladamor; 7 d’agost de 1584. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 144v145 (còpia a BC, ms. 3893, f. 148)
Al magnífic don Miquel Clement, conseller y prothonotari del
cathòlic señor rey de Castella, de Aragó, de Navarra, de les dues
Sicílies, de Hierusalem, etc., nostre senyor, el lloctinent de dit
prothonotari e a altres qualsevol officials axí ecclesiàstics com
seculars, e als lloctinents de aquells presents y esdevenidors al qual
o als quals la present pervindrà o presentada serà per qualsevol
causa, títol o rahó.
Certific yo, en Alonso Çeldrán, escrivà de ració de la casa y
cort de sa magestat que, vacant lo exercici de archiver y escrivà
de manament de la Cancellaria de sa magestat durant la menor edat
de Antoni Viladamor per renunciació de Gabriel Olzina, que li era
encomanat durant la dita menor edat, sa cathòlica magestat ab sa
real scèdula dat. en Sant Lorenço a sinc dies del present et desús
escrit mes de agost, la qual tinc resgistrada en lo primer registre
de scèdules de sa magestat enfilada en lo primer fil de dites scèdules,
me ha manat scriure y asentar en carta de ració de sa real casa
y libres de mon offici al secretari Viladamor, per a que, durant la
dita menor edat del dit Antoni Viladamor, son fill, exercesca e
servesca los dits officis de archiver y escrivà de manament ab la
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matexa quitació e vestuari, exercici e gràcies als dits officis pertanyents e deguts. E per ço, a instància del dit secretari Viladamor,
fas la present certificació, sotascrita de la mia mà, sagellada ab lo
sagell comú de mon offici, escrita en la vila de Madrit lo setèn dia
del mes de agost anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quarto.
Expedita per scriba portionis.
II/2.l2.Antoni Viladamor presta jurament davant el protonotari; 8
d’agost de 1584. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 145v (còpia a BC,
ms. 3893, f. 148v)
Die mercurii octavo mensis augusti anno predicto millesimo
quingentesimo octuagesimo quarto, hec certificatio fuit presentata
nobili Michaeli Clementi, regio consiliario, prothonotario dicte
regie magestatis, per dictum Antonium Viladamor, qui acceptavit
et admisit eundem ad exercitium et alia ad dictum offitium
pertinentia, exacto prius ab eo solito juramento juxta domus curie
et Cancellarie ordinationes et quod habebit notitiam regiarum
pragmaticarum seu reformationum Regie Cancellarie a catholica
magestate editarum que ad futuram rei memoriam sic fuerunt
continuata in calce huius certificationis loco, die, mense et anno
predictis.
Michael Clemens, prothonotarius.
II/2.m.«Consejo de Aragón: Sobre lo que resulta contra Gabriel
Olzina, archivero de Barcelona. Dado en Madrid a 8 de agosto
1584.» ACA, Col·l. H., caixa 5, doc. 261/a
S.C.R. magestad,
Los años passados, en tiempo del prior don Hernando de
Toledo, entendiéndose los abusos que passavan en el Archivo Real
de Barçelona que está a cargo de Gabriel Olzina, se scrivió al dicho
prior que prendiesse la persona de Hierónymo Bruno porque yva
mostrando por el Reyno de Aragón algunas cartas de gracia, y,
aviendo cometido la averiguación desto a micer Puig, proçedió en
el negocio y por entonces quedó indeçiso. Después, por la mala nota
y voz que avía contra el dicho Olzina, fue por vuestra magestad
mandado que se tomasse su dicho al dicho Hierónimo Bruno, como
se hizo; por el qual, y por ocho cartas del dicho Olzina dirigidas
a él —que estavan en su poder y las ha entregado—, consta que
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la dicha mala voz tiene mucho fundamento de aver delinquido en
el Archivo y hecho daño en las scripturas dél. Y consyderado esto
y lo que conviene que se llegue [sic] a cabo, assí por lo que toca
al servicio de vuestra magestad y conservaçión del dicho Archivo,
como para que el castigo exemplar de las culpas que se hallaren contra dicho Olzina sea freno para que otros attiendan a cumplir
con su obligación, pareçe que se ordene al visorey —embiándole
los auctos que aquí se han hecho y las cartas del dicho Olzina—
para que él mande al dicho micer Puig que, tomando a su mano
el proçesso que se començó contra el dicho Bruno, solamente para
información suya (sin tratar ni passar adelante en lo que toca a
su persona), proçeda a instruir el proçesso contra el dicho Olzina
conforme a justiçia. Y porque en el entretanto que esto se haze no
es justo, siendo notada su persona de mala administración, como
arriba se dize, que exerça dicho officio, pareçe que assimismo sea
suspendido dél y que, durante la averiguaçión dello, él lo encomiende al secretario Villadamor, como persona que le ha administrado,
y que el dicho Olzina se le entregue mediante inventario, con
intervención de entramos advogados fiscales, o, a lo menos, del uno
dellos que le pareçiere. Vuestra magestad, considerado todo, hará
lo que más será de su real servyçio,
El regente Sapena; el regente Campí; el regente Terça; el regente
Frigola.
II/2.n. «Consejo de Aragón: Sobre las scripturas que se han sacado
del Archivo de Barcelona y las causas que ay para que se
buelvan a él. Dado en Sant Lorenço a 17 de agosto 1584.» ACA,
Col·l. H., caixa 5, doc. 261/b
S.C.R. magestad,
Aviendo vuestra magestad mandado que se haga inventario de
todas las scripturas del Archivo Real de Barçelona y que se proçeda
contra Gabriel Olzina, archivero que fue, por las faltas cometidas en el offiçio, se ha entendido que algunas de las scripturas importantes que en él ay, espeçialmente de cartas de graçia, las
quales el dicho Olzina avía dado a Hierónymo Bruno para ganar
dineros con ellas, y éste al obispo de Segorve, están agora en poder
de vuestra magestad. Y porque para que dichas scripturas se puedan
inventariar y comprovar con los registros o ver si son los originales
y con ellas quede provada la culpa contra el Olzina por averlas sacado
del Archivo, pareçe conveniente que aquellas se buelvan a él. Se
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advierte a vuestra magestad desto para que, consyderado, mande
sobr’ello lo que será más servido.
El regente Sapena; el regente Terça; el regente Frigola; el
regente Marzilla.
II/2.o. Mercè reial concedida a Antoni Viladamor pels treballs de
reemprendre la tasca d’escrivà de manament i arxiver; 22 d’agost
de 1584. ACA, Canc., Reg. 4309, f. 143-144 (f. CXLIIII-CXLV)
Don Phelippe, etc.
Al noble, magnífico y amado consejero don Miguel Climente,
nuestro protonotario en los reynos de Aragón, salud y dilección.
Por quanto teniendo consideración a los servicios que nos ha
hecho el secretario Antonio Villadamor, y a la costa que se le offrece
en yr a servir los officios de scrivano de mandamiento y archivero
de Cathaluña, le avemos hecho merced de duzientas libras jaquesas
para su ayuda de costa, por una vez tan solamente. Y porque nuestra
voluntad es que se le paguen de las pecunias de la recepta del sello
de la nuestra Cancillería de Aragón, que está a vuestro cargo, por
ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y real
autoridad, deliberadamente y consulta, os dezimos, encargamos y
mandamos que, de qualesquier pecunias de la dicha recepta a
vuestras manos pervenidos o que primero pervendran, déis y paguéis
al dicho secretario Villadamor o a quien su poder tuviere, realmente
y con todo effecto, las dichas duzientas libras jaquesas, por una vez
tan solamente. Y cobraréis, para vuestro descargo, ápocha opportuna
y las presentes originalmente. Por cuyo tenor, así mismo mandamos
al maestre racional de nuestra casa y corte, y a otra qualquier
persona que vuestras cuentas oyrá y examinará que, poniendo vos en
data en la reddición dellas, las dichas duzientas libras jaquesas, y
restituyendo los recaudos premencionados, os las reciban, passen
y admitan en cuenta de legítima data y descargo, sin perdiros otros
algunos, toda duda, difficultad, y otro qualquier impedimiento cessante, por quanto assí procede de nuestra determinada voluntad. Dat.
en Sant Lorenço el Real a veinte y dos días del mes de agosto, ano
del nascimiento de nuestro Señor de mil quinientos ochenta y quatro.
Yo, el rey.
Dominus rex mandavit mihi, Michaeli Gort; visa per comitem
generalem thesaurarium; Sapena, Campi, Terça, Frigola et Marzilla,
regentes Cancellariam, et me, pro conservatore generali.
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Manda vuestra magestad al protonotario don Miquel Climente
que de lo proceýdo del sello pague al secretario Villadamor duzientas
libras de que vuestra magestad le ha hecho merced para su ayuda
de costa por una vez. / Consultado.
II/2.l3. Antoni Viladamor jura el càrrec d’arxiver reial; 27 d’agost de
1584. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 145v-146 (còpia a BC, ms. 3893,
f. 148v)
Die XXVII mensis augusti MDLXXXIIII magnificus Antonius
Viladamor, noviter provisus de officio archivarii regii, juravit ad
dominum Deum et eius santa quatuor evangelia manibus suis
corporaliter tacta, quod bene et legaliter se habebit in exercitio dicti
offitii archivarii et quod servabit usaticos Barcinonae, constitutiones
Cathaloniae, capitula et actus curie et alia jura patrie et signanter
capitulum vulgariter dictum capitulum de la Observancia ecclesiasticis
personis concessum, et alia faciet adque tenebitur, etc., de quibus,
etc. Testes sunt Philippus Soler, scriba mandati, et Joannes Agosti,
notarius.
De predictis fidem facio ego, Monserratus Carbonell, scriba
mandati, hec manu propria scribens.
II/2.l4.Antoni Viladamor oeix sentència d’excomunicació; 27 d’agost
de 1584. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 146 (còpia a BC, ms. 3893,
f. 148v)
Die XXVII mensis augusti anno predicto a nativitate Domini
MDLXXXIIII dictus magnificus Antonius Viladamor, noviter provisus
de officio archivarii regii, audivit sententiam excomunicationis
coram reverendo domino Onofrio Paulo Cellers, utriusque juris doctore
canonico ecclesiae Barcinonae, officiali pro multum illustrissimo et
reverendissimo domino Barcinonae episcopo, prout in regestris
curie officialatus in quo similia describuntur continentur; in quo
fuerunt testes Jacobus Pellicer, notarius civis, et Joannes Pocha,
subdiaconus.
De premissis facio fidem ego, Joannes Prinyonosa, notarius et
dicte curie scriba, hec propria scribens manu.
II/2.l5. Antoni Viladamor presta jurament i homenatge ore et manibus;
1 de setembre de 1584. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 146 (còpia
a BC, ms. 3893, f. 148v)
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Item etiam per eundem Viladamor fuit prestitum sacramentum
et homagium ore et manibus commendatum in posse magnifici
Michaelis Cordelles, regentis Cancellariam, die prima septembris
MDLXXXIIII. Juravit presentibus testibus magnificis Martino Joanne
Franquesa et Michaele Joanne Quintana, fisci advocatis.
Ita est,
Michael Joannes Amat.

II/3. Altres
II/3.a. Frederic Despalau. Dietari (fragment). BC, ms. 510, f. 83v +
86-86v
En mars de 1570. Guerra de Perpi[n]yà en 70.
En mars de 1570 vingué nova molt certa al duc de Francavilla,
virey y capità general en lo Principat de Catallu[n]ya, com heren
vinguts en les parts de Astagell quinse mil ymfants y sinc mil
cavallés, y·s tenie per cert havien de hanar a Perpinyà. Y en la hora
matexa dit virey se posà a punt per anar allà, y convocà tots los
cavallés de Barcelona en sa casa y·ls féu a saber tots los avisos tenie,
y que estave determinat partir en la hora matexa per allí. Los cavallés
li respongueren que farien lo que tenien acostumat. Y el se n’anà
ab lo balle general de Catalu[n]ya, don Luýs Ycart, y lo senyor de
Sant Yordi, y mostrà anar-se’n molt descontent dels cavallés perquè
no li feren offertes de hanar-se’n ab ell, fou la causa lo descontento
tingueren de la presa havie feta pocs dies havie dels diputats. Y en
tot axò no dexaren de posar-se en horde molts cavallés, y havie
en Barcelona y fora d’ella los següens:
Lo governador de Catallunya don Pedro de Cardona; lo compte
d’Eytona; lo baró de Erill; don Yayme de Cardona, senyor de Sant
Mori; lo señor Antonio Doria y lo marqués de Castellon; don Enrich
Despalau, y don Miquel y don Esbert y don Federich Despalau; don
Yayme de Miyavilla y son fill, don Yayme; lo bescompte de Rocabertí
hanà alà ab sinc-cens vasals y don Pedro de Pinós, bescompte de
Canet, ab altres tants; y don Enric de Cardona, fill del governador;
don Noffre de Maymó; don Garau de Queralt, señor de Santa Coloma
de Queralt; don Nofre de […]; don Bernat de Boxadós; don Dimas de
Boxadós; don Francès de Marymon; don Yuan Terré; don Yuan
Burgués; don Ferrando Maymó; don Nofre Maymó; don Pedro de
Arill; don Yuan de Arill; don Yerònim de Arill; don Yuan de Guimerà;
don Guillem de Sinisterra; don Galseran de Semmanat, capità; don
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Yuan de Granada, capità; don Diego de Mendosa, capità; don Pedro
de Castellet; don Luýs de Sentelles; don Enric de Sentelles; don
Guillem de Santcliment; don Pedro de Santcliment; don Bernat de
Pinós; don Francesch de Rocabertí; don Pedro Margarit; don Miquell
d’Oms; don Diomedes de Llordat; don Frederich de Cabrera; don
Berenguer de Peguera; don Pedro de Peguera; don Pedro de Cruÿlles;
don Bernat Meca; don Galseran Meca; don Francisco de Cardona; don Miquell de Alentorn; don Francès Desbosc y Desvicens; don
Ramon de Torrelles, capità; don Francès de Pinós; don Federic Terré;
don Francès de Marlés i de Malla, comenador de Santiago, criado
de […] Biura, señor de Sant Yordi; Garau de Montsuar, señor de
Favar[a]; Marco Antoni Montsuar, son fil; Noffre de Allentorn, señor
de Seró; don Guarau de Alentorn, son yermà; Riambau de Corbera,
señor de Linás; Francès de Salba y de Valseca; Nofre de Salba; Yuan
de Claramunt; Enric Terré de Picalgues; Francès Gualbes y de
Corbera; Luýs Salgueda; miser Federic Font Pastor; Guaspar Yvorra;
Federic Pol; Yeroni Vilana; Pere Yuan de Santcliment; misser
Hierònym Font; Enric Agullana; Francès Agullana y de Caldes;
Caldes de Segur menor; Caldes de Sabadell; Ferrer, señor de Claravall;
Espunys, pare y fill, carrer d’e[n] Canuda; Yaume Bertomeu, de
Vilafranca Pan[edès]; Felip de Sacirera; Agulló de Belvey; Gaspar
Ferran, de Vilafranca de P[enedès]; Tamarit, señor de Rodanya;
Galseran de Sarrià, de Sabadel; Tomàs Puyades; Yaume Costa;
Monserrat Grau; lo baró Palou; Torrelles, de Peleyà; Federic Poll;
Ramon de Torrelles; Yanot Durall; Botines; Nuri Yuan de Sorribes,
capità; Francès de Soribes; Torroella; Pons, de la plasa del Vi;
Xammar, de Girona; Xityar; Agulana; Tafurer; Alemany; Yanot
Almera y de Puyxpardina, capità de la conpañyia; don Yayme de
Cardona, señor de Sant Mori; Raset, de Girona; lo capità Pelegrí;
Francès Yuyent, del carrer de Montcada; Pedro de Sacosta; Pedro
Casador; Yaume de Aguillar; Guaspar de Aguillar; Pere Pau Bollet;
Rayadel, señor de Yorba; Rayadel, de Peretallada; Sebastià Ros;
Grabiel Casador; Cardona; Yanot Gualbes; Francès de Blanes; Vidal
de Blanes; Luýs Blanes; Francès Sayol; Guarau Sayol; Boxadós, de
Pontons; Boxadós, de la plasa; Carbonell; Puyxpardina; Galseran
de Sarrià; Miquel Batista Falc[…]; Foxans, dos yermans en P[enedès …?]; Vilar, señor de Sant Cist[…]; Ferreres; Pere Bernat
Codina, tesorer de sa magestat; Anton Vilademor, alcayde del castel
de Rosses y secretari de sa magestat; Noffre de Ferreres, algotzir
real; Salvardeya, algotzir real; Luý[s] Valls, del carrer Ample; Francès
Setanti y son fil del carrer de Mon[cada]; Bastida, del carrer de
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Moncada; Pere Pau, de Palaudàries; Francès de Maya; Luý[s]
Salvardenya; don Felip de Malla; Faderic de Barutel; Francès de
Montrodon; Yerònim Alsina; Rafel Capmany y Dezcol, balle de Girona,
ab tota la ballia.
II/3.b. Carta-dedicatòria d’Antoni Viladamor a Miquel Climent,
protonotari del Regne. RAH, ms. C 129, s/n.
Nobilissimo et ornatissimo viro domino don Michaeli Climent,
S. C. ac R. Mtis Consrio et Protonotario Regnorum Coronae Aragonum
Anthonius Viladamor, dictae regiae Mtis scriba mandati et Archivarius
Regius Coronae Aragonum S. P. D.
Si literatorum hominum consensu, vir ornatissime, per beati
ac cives patriae salutares haberi debent ii qui cum honoribus in
celeberrima civitate florent, vel in intima principum familiaritate
sine adulatione versarentur, eum in omnibus vitae cursum tenere potuerunt, ut non libidine sed honestate, non suis sed rei publice
commodis omnia metirentur: te unum, me hercule, ex omni numero
hac aetate nostra longe fortunatissimum et dicere et cum admiratione
suscipere debemus, qui propter singularem vitae sanctimoniam ac
sincerum in deliberando iuditium, ad summa dignitatis et honoris
insignia feliciter evectus quique negotiorum (que te assidue
circunstant) scedula procuratione districtus nihil antiquius, aut in
votis prius unquam habuisti, quamquam ut ea non modo procurares,
que principi emolumento patriae ac civibus usui, tibi vero honori
et ornamento futura viderentur, sed ad ea etiam alios studiose
concitares. Nam ut de me ingenue confitear tuo adductus exemplo
tuisque monitis non mediocriter incitatus in eam potissimum curam
semper incubui, ut quicquid possem quacumque etiam ratione
possem in communem municipium meorum utilitatem lubenter
effunderem, hisque presertim studerem que et tibi gloriosa et
caeteris profutura cognoscerem. Qua de causa superioribus diebus
cum rem tibi pergratam, aliis vero utilem, facere meditarer, qua
potui diligentia, te hortante maxime ex pluribus et variis regestris
apud hunc Regium Archivum Barcinonae reconditis librum confeci,
in quo sunt continuatae institutio offitialis Regiae Cancriae et stillus
illius, necnon pragmaticae et provisiones per serenissimos retro
reges Aragonum praedecessores suae Mtis concesse et facte in
conservationem Sigillorum Regiae Cancriae et offitialium illius. Qua
in re quantum adiumenti vel ornamenti nostris attulerim, alio facio
iuditium.

876

ANTONI VILADAMOR

Librum igitur tuis auspiciis conscriptum ut aliqu[ae] meae erga
te observantiae monumentum tuo nomini dicandum cens[eo] ut ad
eum parum ex me auctoritatis habiturum, tuae virtutis ac laudis
splendore plurimum dignitatis accederet, quem velim tu[a] solita in
rebus omnibus humanitate et modestia suscipias nec tam quid tue
amplitudini conveniat quam quid a nobis prestari possit consideres.
Vale vir ornatissime tibique Deus tuam dignitat[em] teque tue
dign[it]ati diu servet incolumen.

III. ANTONI JOAN VILADAMOR
III/1. Documentació professional (minoria d’edat)5
III/1.a. «Consejo de Aragón: Sobre la persona que ha de servir el Archivo de Cataluña durante la menor edad del hijo del secretario
Viladamor. Dado en Tortosa a [en blanc] de Xbre 1585.» ACA,
Col·l. H., caixa 5, doc. 261/c
S.C.R. magestad,
Aviendo fallecido el secretario Villadamor, que tenía encomendado el Archivo de Barcelona con la scrivanía de mandamiento
a él anexa durante la menor edad de su hijo, se ha pensado en
la persona que sería más a propósito para que por el mismo tiempo
le tuviesse a cargo. Y entre los que han ocurrido ninguno ha
parecido que lo sería tanto como Sebastián Costa, por ser scrivano
de mandamiento, persona sufficiente y de quien se tiene satisfactión,
demás de ser plático en dicho Archivo por averse criado en él. Y
assí parece que, siendo vuestra magestad servido, se podría
encomendar aquel al dicho Costa, con la scrivanía de mandamiento
a él annexa, respondiendo a la madre de Villadamor con el mismo
partido que tenía hecho el difuncto con Olzina durante la menor
edad del dicho Villadamor, y la voluntad de vuestra magestad. Y
porque el dicho Costa tiene scrivanía propria de mandamiento
y no puede exercerlas entramás, pareçe que se le dé cédula con
que se le dé facultad de encomendar su scrivanía de mandamiento
a la persona que le pareciere, con que sea hábil y suficiente a
contentamiento del visorey, con declaración que por esto no pierda su ançianidad ni el salario ni preheminencia que agora tiene.
Vuestra magestad, considerado todo, hará lo que más será servido,
5. Veg. també supra, II/2 i II/2.l1-l5.
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Frigola, viceconsejero; el regente Sapena; el regente Campí; el
regente Terça; el regente Quintana.
III/1.b1.Nomenament d’arxiver reial a favor de Sebastià Costa per mort
d’Antoni Viladamor i durant la minoria d’edat d’Antoni Joan
Viladamor; 31 de gener, 3 de setembre i 15 de novembre de
1586. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 159-161v (f. CLVIIII-CLXIv)
(còpia a BC, ms. 3893, f. 152)
Don Manrique de Lara, etc.,
Per quant sa magestat, ab ses reals provisions de sa real mà
firmades y ab altres degudes solemnitats despedidas del tenor
seguent:

El rey.
Ilustre don Manrique de Lara, primo nuestro, lugarteniente y
capitán general,
Los días passados mandamos escrivir al conde de Miranda,
vuestro predecessor en esse cargo, la carta del tenor siguiente:

El rey.
Ilustre conde, primo nuestro, lugarteniente y capitán general,
Por quanto por fallecimiento del secretario Antonio Viladamor,
que por vuestro mandato regía y tenía encomendado nuestro Real
Archivo dessa ciudad y la escrivanía de mandamiento a él annexa
durante la menor edad de Antonio Juan Viladamor, su hijo, están
los dichos officios sin la persona que para governarlos se requiere,
y teniendo mucha satisfacción de la bondad y sufficientia de
Sebastián Costa, nuestro escrivano de mandamiento, y de la
experientia y notitia que tiene de las cosas del dicho Archivo por
haverse criado en él, nuestra voluntad es que el dicho Costa le tenga
a cargo, juntamente con la dicha escrivanía de mandamiento a él
annexa, durante la menor edad del dicho Antonio Juan Viladamor,
con que aya de dar y responder a su madre la misma cantidad que
Gabriel Olzina respondía al dicho secretario Villadamor, su marido.
Por ende, os dezimos, cometemos y mandamos que vós, en nuestro
nombre, déis al dicho Sebastián Costa las provisiones y recaudos
que convengan para que, con la brevedad que conviene, entre en
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possessión del dicho Archivo y escrivanía de mandamiento a él
annexa, con que no se altere por esto en ninguna cosa el orden
que por nós está mandado dar para acabar el inventario de dicho
Archivo, antes bien ordenaréys que se ponga luego en execución
conforme a lo que sobre ello se os ha escrito. Y porque mientras
rigiere el dicho Archivo no podrá el dicho Costa servir la scrivanía
de mandamiento que ya tiene, y no es justo que por esta causa dexe
de aprovecharse della, havemos tenido por bien de darle licencia
y facultad, como por la presente se la damos, para que pueda
encomendar la dicha escrivanía de mandamiento en el entretanto
que tuviere el dicho Archivo, con la que le está annexa, a la persona
y con las condiciones que le pareciere con que sea ábil y sufficiente,
a contentamiento vuestro y con expressa declaración que, por razón
deste nombramiento, no pierdan ni el dicho Costa ni el que sirviere
en su lugar la dicha scrivanía la ancianidad, salario, preheminentias
y prerogativas de que agora gosa y puede gozar, bien assí como si por
el mismo Costa se sirviesse. Y para lo uno y lo otro le daréis, con vuestro
nombre, las provisiones que convengan a nós para todo ello; en quanto
necessario es, os damos nuestras vezes vozes y poder cumplido y bastante por la presente, no obstante qualesquier pragmáticas, ordinaciones,
usos y stillo de nuestra casa real, a los quales, para este effecto tan
solamente, dispensamos y derogamos, quedando en lo demás en su
fuerça y rigor. Dat. en Valencia a último de henero MDLXXXVI.
Yo, el rey.
Y porque lo contenido en la preinserta carta hast’agora no ha
sido puesto en execución y a nuestro servicio conviene que no se
use de más dilación en el cumplimiento dello, encargamos y
mandamos os proveháys y déys orden que luego, sin otra replica
ni consulta, se execute y cumpla con todo effecto lo contenido en la
preinserta carta, bien assí como si a vós fuera dirigida; y, en particular, daréys orden que en lo que toca al inventario se ponga mano
en él y no se alse sin que se acabe con todo cumplimiento, que
tal es nuestra voluntad y en ello nos serviréys, y en que nos aviséys
con el primero de como se ha hecho assí. Dat. en San Lorenzo el
Real a tres de setiembre MDLXXXVI.
Yo el rey.
Vidit Frigola, vicecancellarius; vidit Comes, generalis thesaurarius;
vidit Sapena, regens; vidit Campi, regens; vidit Terça, regens; vidit
Marçilla, regens; vidit Quintana, regens; Gassol, secretarius.
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Per les causes y rahons en dites y preinsertas provisions
contengudes, nos aje comès y ordenat que, durant la menor edat
de Antoni Juan Viladamor, proveyam y anomenem a l’amat de la
real magestat Sebastià Costa escrivà de manament del Real Archiu
de la present ciutat y escrivania de manament an aquella annexa,
ab tal que aje dit Costa de donar y respondre a la mare de dit
Viladamor la matexa cantitat que Gabriel Olzina responia al
secretari Viladamor, son marit, concedint licència y facultat al dit
Costa que, durant lo temps que servi[r]à dit offici, puga ell
encomanar la escrivania de manament que de present serveys a
la persona que li parexerà, ab tal que sia àbil y sufficient a nostre
contento. Per tant, en virtut de dites e preinsertes provisions y
commisió real, ab les presents, de nostra certa scièntia y real
auctoritat de què usam, provehim y nomenam a dit Sebastia Costa
per a que durant la menor edat de dit Antoni Juan Viladamor
regesca, servesca y tinga lo dit Real Archiu juntament ab la dita
escrivania de manament a ell annexa, y gosse de les prerogatives,
preheminènties, drets, salaris, vestuari, a dits officis pertanyents
y esguardants. Volem, emperò, que ans de entrar en possessió de
aquells, aje a jurar en mà y poder del reverent y amat conseller
de sa magestat micer Hierònim Managat, doctor en drets y sacristà
major de la seu de Tortosa, que bé y degudament se haurà en lo
exercici de dits officis y que guardarà les constitutions de
Cathaluña, pragmàticas y ordinacions reals, y que oyrà, per ço,
sentèntia de excomunicació com és de costum; y que aje de assistir
en la comfecció de inventari comensat dels registres, actes,
scriptures y memorials en dit Archiu recondits y recondides; y que
hage de respondre a la amada de la real magestat Elisabet
Viladamor, muller relicta de dit secretari Viladamor, quiscun any
dos-centes setanta liures moneda barcelonesa (que és lo matex
salari y rèdditu que dit Olzina responia a dit secretari Viladamor,
son marit), dient y notificant en virtut de dites e preinsertes
provisions reals al magnífic y amat conseller de la real magestat,
lo escrivà de ració de sa casa y cort, y a son loctinent y a altres
qualsevol persones a qui se esguarde y pertangue, que durant lo
temps de la menor edat de dit Antoni Joan Viladamor, en la qual
ha de servir dit Sebastià Costa dits officis de archiver y escrivania
de manament a ell annexa, lo assente en carta de ració y libres de
son offici y li lliure los albarans de la quitació y vestuari a ell,
per rahó de dits officis, pertanyents y esguardants, no obstant
qualsevol pragmàticas, ordinacions, usos y stil de la casa y cort
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de sa magestat a les quals, per aquesta vegada y effecte tant
solament, és estat servit dispensar y derogar, segons que ab dites
provisions y comisió real, a les quals nos refferim, està largament
contengut. En testimoni de les quals coses avem manat despachar
les presents, ab lo real sagell al peu de aquelles sagellades. Dat.
en Barçelona a XV de nohembre MDLXXXVI.
Don Manrique de Lara.
Vidit Managat, cancellarius; Michael Joannes Amat.
III/1.b2.Sebastià Costa presta jurament durant la minoria d’edat d’Antoni Joan Viladamor davant el protonotari; 17 de novembre
de 1586. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 161v (f. CLXVIv); el
document, afegit posteriorment al marge esquerre del f.
Die luna XVII mensis novembris anno a nativitate Domini
MDLXXXVI retroscriptus Sebastianus Costa, noviter provisus per
Juan Encontram de officio archivarii Regii Archivi Barcinone
durante minori etate Antonii Joannis Viladamor, juravit per
dominum Deum et eius santa quatuor evangelia, manibus suis
corporaliter tacta, quod bene et legaliter se habebit in exercitio
sui officii et quod servabit constitutiones Cathaloniae generales,
capitula et actus curiae Cancellariae Regiae, necnon privilegia
ecclesiae ecclesiasticis personis militibus et universitatibus concessa,
et signanter capitulum vulgo dictum de la Observança, et proinde
solitum prestitit sacramentum et homagium ore et manibus
comendatum in posse reverendi et dilecti consiliarii et cancellarii
regii Hieronimi Managat, presentibus pro testibus magnifico
Antonio Oliba, doctore Regiae Audientiae, et Joanne Riera, virgario
Regie Cancellarie.
Ita est,
Michael Joannes Amat.
III/1.b3.Sebastià Costa oeix sentència d’excomunicació; 17 de novembre
de 1586. ACA, Canc., Reg. 4183, f. 161v (f. CLXVIv); el document, afegit posteriorment al marge esquerre del f.
Die XVII novembris MDLXXXVI dictus Sebastianus Costa
audivit sententiam excomunicationis et promisit servare usaticos
Barcinonae constitutionesque Cathaloniae generales, capitulum
vulgo dictum de la Observança, privilegia et inmunitates ecclesiasticas,
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et alia facere prout in quodam ex regestris dictae curiae ecclesiasticae
latius sunt contenta.
De promissis fidem facio ego, Jacobus Dares, presbiter notarius
ac scriba curiae officialatus ecclesiastici Barcinone, hec et alia
propria scribens manu.
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BALTS, llinatge [Balteus] 594
BAMBA (veg. VAMBA) 745, 747
BARCA o BÀRQUIDES [Bàrcino, família]
313, 320, 330
Barcelona (veg. Bàrcino, Favència)
13-15, 26-29, 33-36, 40, 43, 45-54,
56, 58, 60, 65-69, 74-77, 79, 87, 8992, 98, 106, 109-110, 112-114,
120, 122, 124-126, 133, 136, 145146, 158, 164, 169, 171, 179, 183,
190, 213-215, 227, 234-235, 264,
285, 312-313, 498, 508-509, 518521, 537, 553-554, 565, 605, 610,
612, 637, 642, 646, 691-692, 700,
709, 713, 741, 743, 752, 755, 765,
771-772, 786, 789, 829-837, 839842, 844, 846, 848, 851-852, 854858, 861-867, 869-870, 872-873,
875-876, 880-881
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Barcelona, concili de veg. concili de
Barcelona
Barcelona, corts de veg. Corts de
Barcelona
Bàrcino (veg. Barcelona, Favència)
227, 316, 320-324, 326, 508, 556
BÀRCINO, família veg. BARCA o BÀRQUIDES

Barcinona veg. Barcelona
Barka veg. Caïc
BARLET, patró 54
BARREIROS, Fernando 555
BARROS, João de 199, 744
BARTOMEU, Jaume 874
BARUTELL, Frederic de 875
BAS 635
BASTIDA 874
Bècula [Betúria] 403
BEDA EL VENERABLE 199, 663
BÉJAR, bisbe de veg. ISIDOR DE
BÉJAR
BELISARI 684-685
Belita 510
Belitre 782
BENENAT, bisbe d’Elna [Benevat]
692
BENET, SANT 143, 683, 685, 780
BENET I, papa 224, 236-237, 682, 688689, 716
BENET II, papa 224, 781-782
BENEVAT veg. BENENAT, bisbe d’El-na
BENLO, Salvi 834
Berberia 389
BERENGUER, Iscle 47, 857-864
Berga 413
Bèria 765
BERNAT, vicecanceller 854, 861-862,
864, 868
BERNUZ, Pedro 185
BEROSUS 198, 247, 253, 256
Besiers [Bigerra; Besrés] (veg. Beterris) 643, 756
Besòs (veg. Baetulo, riu) 319
Besrés veg. Besiers
Beterris (veg. Besiers) 756

Bètica (veg. Andalusia; Turdetània)
152, 248, 254-255, 403, 418, 478,
511, 557, 604
Betis (veg. Guadalquivir) 254
Betis veg. Betus
Betlem 525
Betúlia 301
Betulo veg. Baetulo
Betulona (veg. Baetulo; Badalona)
285
Betúria veg. Bècula
BETUS (veg. TURDETÀ) 92, 101, 218,
225, 252, 254-257
BEUTER, Pere Antoni 11, 17-18, 57,
61, 92, 109-110, 115, 131, 135138, 141, 147, 150, 159-160, 168,
173, 178, 181, 186-187, 189, 199,
249, 253-254, 256-257, 263-264,
266, 324, 342, 366, 591, 651, 660661, 695, 703
BEUTERIC o BEUTERI 580
Bíblis veg. Bílbilis
Bigerra veg. Besiers
Bílbilis [Bíblis] 498
BILISTAGES 411
BINIMELIS, Joan Baptista 11, 163,
167, 170-171, 174, 178
Biscaia 250, 434, 487, 507, 604, 615,
645, 673, 750, 753, 794, 796, 821
Bitínia 415
BIURE, Andreu de, senyor de Sant
Jordi 866, 873-874
Bizanci (veg. Constantinoble) 556
BLANCAS, Jerónimo de 162
Blandae (veg. Blanes) 339, 509
Blanes (veg. Blandae) 339-340, 509,
874
BLANES, Francesc de 874
BLANES, Vidal de 874
BLASCO, Canbón 269
BLASCO DE LANUZA, Vicente 57
BOCCORIS 277
BOHÈMIA, ducs de 56
BOIXADORS 874
BOIXADORS, Bernat de 873
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BOIXADORS, Dimes de 873
BOLET, Pere Pau 874
Bona Esperança, cap de 249
BONCOMPAGNI, Hugo 56
BONIFACI I, papa 223, 632-633
BONIFACI II, papa 224, 682-683
BONIFACI III, papa 224, 720-721
BONIFACI IV, papa 224, 721-722
BONIFACI V, papa 224, 722-724
BONIFACI, capità 617
BOODES 302
Bordell 765
Borga 765
Borgonya 626, 640, 696, 706
BORJA I D’ARAGÓ, Francesc de 43
BOSC, Andreu 56-57, 59-61, 97, 169,
174
BOSTAR 338
BOTINES 874
Bracara (veg. Braga) 508, 556
Braga (veg. Bracara) 508, 556, 626,
742, 789, 791
Braga, arquebisbe de veg. FAUSTÍ,
arquebisbe de Braga
BRAUN, Georg 176
BRAULI DE SARAGOSSA (Vulsa) 204,
616, 623, 642, 681, 696-697, 701,
703-704, 713, 715, 745, 769-770,
773, 791
Bretanya veg. Britània
BRIGO 218, 253-254
Britània [Bretanya] (veg. Anglaterra)
540
Bruges 141
BRUNIQUILDA, reina d’Austràsia 676,
697
BRUNO, Jeroni 67, 869-870
Brussel·les 36, 49, 854, 857
BRUTUS, Marc Juni 474
Bulga 765
BULGARANO, comte 699
Burgos 249, 263, 769
BURGUÉS, Joan 873
BUTERIC veg. BEUTERI
Ç(…) veg. S(…) i Z(…)
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Cablliure veg. Cotlliure
CABRERA 175
CABRERA, Frederic de 874
CACA [Cacha] 278
CACUS o CACUS LICINNI veg. LICINNI,
dit Cacus
Cadena 765
Cadí 347
Cadis (veg. Calis) 279, 296-297, 299300, 302, 322, 398-400, 402-403,
406, 463-465, 511
Caïc 282
Calàbria 401
Calagurris (veg. Calahorra) 556
Calagurris (veg. Nasica) 509
Calahorra (veg. Calagurris) 427, 459,
498, 556, 754
Calataiud 498
CALÇA, Francesc 11, 15, 18, 72-73,
122, 125, 164-166, 169-172, 174
Calcedònia, concili de veg. concili
de Calcedònia
Calderina, mont [Calderiu] 810
Calderina, serra de la [Claracistan,
montanyes de] 810
Calderiu veg. Calderina, mont
Caldes 874
Caldes de Segur 874
CALÍGULA, Gaius Juli Cèsar Germànic, emperador romà 232, 490
Calis (veg. Cadis) 259-260
CALIXT I, papa 222, 532, 544-546, 548,
550, 562-564, 567
Càller 29
Calopodio, cementiri de, a Roma 545,
590
Calpe (veg. Gabal Tariq; Gibraltar)
814
CALPURNI, Gaius 507
Calvari, mont 722-723
CALVET D’ESTRELLA, Cristòfor 115, 163
Calzona [Escalona] 364
CAM 246-247
Campània [Campànya; Campaña]
656, 722, 724
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Campània, costa de [Romanya, costa
de] 277
CAMPÍ, regent 868, 870-871, 877-878
CAMPS, Pere 51
Canal de Navarrés 364
Càndia 634
Canet, vescomtat de 840
Cantàbria 793-794
Cantallops 29
Cantavieja (veg. Cartago Vella o
africana) 318
Canuda, carrer d’en, a Barcelona 874
CANULEI, Luci [Granulei, Luci] 417
Canyelles, riera 533
CANYELLES, Jeroni Antic 841
CANYELLES, Joan Jeroni 28, 35, 837,
841
CANYET, Jaume 70
CAPELLER, Bernat 32
CAPMANY I DESCOLL, Rafael 875
CAR, Marc Aureli, emperador romà
551-553
CARACAL·LA, Marc Aureli Antoní,
emperador romà 534
CARALPS, Jaume 179
CARATCHULO, Escipión 866
CARBÓ, Galceran 90
CARBONELL 874
CARBONELL, família d’arxivers 14, 29,
37
CARBONELL, Francesc 14, 30, 37, 40
CARBONELL, Francesc Miquel 14, 2829, 30, 37, 839
CARBONELL, Montserrat 872
CARBONELL, Pere Miquel 11-12, 14,
17-18, 37-40, 45-46, 71, 73, 98,
110-111, 130-131, 136-137, 140,
145-146, 150, 162-163, 168, 178180, 182, 186-187, 191-192, 615,
625-626, 639, 642, 660, 681, 695
Carcassona 640
CÁRDENAS Y DE PORTUGAL, Bernardino, duc de Maqueda 77-78, 80
CARDONA 874
CARDONA, Enric de 873
CARDONA, Ferran de 125

CARDONA, Francesc de 874
CARDONA, Jaume de 873-874
CARDONA, Lluís de 866
CARDONA, Pere de 873
CARESMAR, Jaume 96
CARÍ, Marc Aureli, emperador romà
[Cariano] 551-553
CARLEMANY 639, 825
CARLES V, emperador romano-germànic 25-26, 28-30, 36, 38, 41-42,
44-45, 49, 55-56, 60, 63, 73, 111112, 114, 131, 172, 191, 837, 840,
852
CARLES II de Castella i de CatalunyaAragó 89
CARLES D’ÀUSTRIA 46, 860
Carmona 464
CARONCI, bisbe d’Empúries [Casònsio]
700
Carpentània, província 507, 604, 618
Cartagena (veg. Cartago Nova) 227230, 280, 317, 326-327, 335, 338,
344, 346, 350-352, 355-357, 362,
373-382, 385, 388-390, 402, 404405, 415, 468, 473, 507-510, 603,
617, 643
Cartagena veg. Carteia
Cartaginense o Cartaginesa, província
511, 557, 618
Cartago 103, 219, 227, 299-302, 312315, 323, 327, 330, 334-336, 338,
361, 389
Cartago Nova (veg. Cartagena) 317,
508
Cartago Vella o africana (veg. Cantavieja) 189, 227, 316-318
Carteia 418-419, 468, 470
Cascante (veg. Cascantum) 510
Cascantum (veg. Cascante) 510
C ASÒNSIO veg. C ARONCI , bisbe
d’Empúries
CASSADOR, Gabriel 874
CASSADOR, Pere 63, 874
CASSI LONGÍ, Gaius 474
CASSIODOR 200, 600, 609, 622, 735737
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CASTARA, Francesc 79
Castejón de Valdejassa 856
Castella 12, 34, 49, 103, 120, 162, 182,
185, 188-189, 253-254, 261, 263,
266, 418-419, 427, 484, 487, 603,
693, 820, 834
CASTELLET, Pere de 874
Castelló d’Empúries 89, 91
CASTELLON, marquès de 873
CASTILLO, Julián del 611
CASTONI, bisbe 644
CASTRE I DE PINÓS, Berenguer de 846
CASTRE I DE PINÓS, Gaspar Galceran
de, comte de Guimerà 145-146
CASTRE I DE PINÓS, Guillem Ramon
Galceran, vescomte d’Évol, 30, 840
Castro veg. Alto del Castro
Castro Alto veg. Castrum Album
Castrum Album [Castro Alto] 324
Càstulo 355, 510
Catacumbas, Ad veg. Platonia ad
Catacumbas
CATALÀ DE VALERIOLA, Guillem Ramon 11
Catalàunics o Catalànics, camps 158,
234, 620-623, 639
CATÓ, Marc Porci 230, 410-411, 413415
Caucoliberis [Coblíbie; port de Líbia]
(veg. Cotlliure) 257, 342
CAUDÍ, Publi Corneli [Condino] 381
CAUDELLER, Vidal 43
Cauro 745
CAVA, la, filla de Julià de Ceuta 810811
Cazorla 509
CEBRIÀ, sant [Ciprià] 548
CEBRIÀ, arquebisbe de Tarragona [Ciprià] 771-772, 786
CECILI, bisbe de Tortosa 771, 786
CECILI, Luci [Cecili, Juli] 519-520
CELDRÁN, Alonso 69, 868
CELDRÁN, Antonio 861
CELDRÁN, Rodrigo 28, 36, 39, 839, 854
CELESTÍ I, papa 223, 633-635
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Celio Montana veg. Monte Celio
CELLERS, Josep 53
CELLERS, Onofre Pau 872
Celtibèria 604, 674
CENDRAT, Jaume 133
CENTELLES, llinatge 74
CENTELLES, Enric de 874
CENTELLES, Estefania 846
CENTELLES, Lluís de 874
CERDA Y SILVA, Juan de la, duc de
Medinaceli 31
Cerdanya, comtat de 18, 47-48, 51,
54, 59-61, 79, 92, 97, 116, 118, 121,
126, 129, 155, 161, 164, 166-167,
168, 171, 174, 183, 192, 210, 213,
215, 285, 475
CÈREA, Cassi 490
Ceret (veg. Júlia Ceretana) 158, 510
Ceretània 510, 754
Cervera 93-96, 98, 660
CERVERA, Felip de 847
CÈSAR AUGUST o CÈSAR OCTAVIÀ
AUGUST veg. AUGUST, Cèsar Octavià, emperador romà
CÈSAR, Juli 199, 230-231, 418, 430434, 439-440, 455-475, 477, 509,
607
CÈSAR, Juli, filla de veg. JÚLIA, filla
de Juli Cèsar
CÈSAR, Sext 464
Cèsaraugusta (veg. Saragossa; Salduba) 508, 556
CESÀRIA, reina dels parts 777
Cesariense, província 745
CETEU, Marc [Cetego, Marc] 471-472
Ceuta 155, 511, 744, 798, 818
Ch(…) veg. C(…)
Châlons-sur-Marne 621
CHARIBERT veg. KHARIBERT, rei dels
francs
Chersona 685
CHILDEBERT veg. KHILDEBERT, rei dels
francs
CHILDERIC veg. KHILDEBERT, rei dels
francs
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CHÍLPERIC veg. KHÍLPERIC
CHINDASVINDO veg. KHINDASVINT
CHÍNTILLA veg. KHÍNTILA
CÍBELE 269
CICERÓ, Marc Tul·li 200, 434, 474
Cido veg. Cisa
Cinca [Sinqua] 457
Cinceli 549
CINIDI, bisbe de Vic [Cividio] 643
CIPRIÀ veg. CEBRIÀ
CIR II de Pèrsia 283
CIRÍAC D’ANCONA o CIRIACO DE’PIZZICOLLI 198, 340
Cisa [Cido; Cisso] 346
Cisso veg. Cisa
CISTERER, Joan 513
Citerior, província veg. Espanya citerior
CIURANA, Joan Pau 75
CIVIDIO veg. CINIDI, bisbe de Vic
CIXILONA veg. KÍKSILO
CLAR, bisbe d’Elna 771
Claracistan, montanyes de veg. Calderina, serra de la
CLARAMUNT, Joan de 874
CLARAVALL, senyor de 874
CLAUDI I, emperador romà 490
CLAUDI II, emperador romà 537
CLAUDI NERÓ, Gaius 228, 367-370,
372, 401-402
CLAUDIÀ 606
C LEFI, rei dels longobards 688,
716
CLEOPATRA 636
CLETUS, papa (cf. Anaclet) 154, 157,
222, 501-503, 505, 527
CLIMENT I, papa 154, 157, 222, 501,
503-505, 527, 541, 776
CLIMENT, Jeroni 861
CLIMENT, Miquel 30, 36, 46, 69, 854855, 831, 864, 868-869, 871-872,
875
CLODOMIR, rei dels francs 645
CLODOSINDA, muller de Recared I
691, 694

CLODOVEA, reina veg. CLOTILDE, filla
de Clodoveu I
CLODOVEU I, rei dels francs 235, 640641, 645
CLOTARI I, rei dels francs 645, 660,
665-666
CLOTILDE, filla de Clodoveu I, dita
Clodovea 645-646
Clunia (veg. Alto del Castro) 493, 508
Coblíbie veg. Caucoliberis
Coblliure veg. Cotlliure
Cocentaina 280
COCIBANTO veg. Coribant
COCCI, Marcantonio, dit Sabellico
134, 203, 546, 656
COCK, Hendrick 176
Codex Hispalensis 142-143
Codex Justinianus 201, 558, 578, 584
Codex Theodosianus 203, 558, 578
Codex Vigilianus 142-143
CODINA, Pere Bernat 874
COLCAS veg. CULCA
Colibre veg. Cotlliure
COLL, mossèn 32
COLLELL, Jaume 14, 18, 81, 85, 8788, 96-98, 107, 109, 263, 306
COLOMA, mossèn 518
COLÓN, Hernando 173
Colònia 139
Colós de Rodes veg. Rodes, colós de
COMALONGA, Joan de 839
COMELLES, Abdó Onofre 169
COMELLES, Pau 851
COMES, tresorer general 862, 864,
868, 878
COMES, Pere Joan 11
CÒMMODE, Marc Aureli, emperador
romà 233, 533-534
Complutum, monestir de [Còmpluto]
729, 735
COMTE, Francesc 11, 17, 85, 89, 93,
97, 125, 174, 176, 674
Concili d’Antioquia 590
Concili de Barcelona (540) 700
Concili de Barcelona (599) 692
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Concili de Calcedònia (451) 636
Concili de Constantinoble I (381) 592
Concili de Constantinoble III (68081) 772
Concili de Constantinoble (682) 780
Concili de Cotlliure 149, 550, 570
Concili d’Efes (431) 634
Concili de Girona (517) 235, 641, 643
Concili de Jerusalem 542
Concili de Jerusalem (443) 635
Concili de Lleida (546) 235, 641, 643644
Concili de Nicea (325) 542, 568, 570,
572, 592, 654
Concili de Ravenna (501) 655
Concili de Roma (199) 542
Concili de Roma (426) 632
Concili de Roma (Santa Maria la
Major, 465) 637
Concili de Roma (647) 775
Concili de Saragossa (592) 692
Concili de Sesa 564
Concili de Tarragona (516) 235, 641643
Concili de Toledo I (400) 629
Concili de Toledo II (527) 138, 235,
648-649
Concili de Toledo III (589) 143, 691692
Concili de Toledo IV (633) 237, 706713
Concili de Toledo V (636) 237, 712713
Concili de Toledo VI (638) 713
Concili de Toledo VII (646) 237, 728
Concili de Toledo VIII (653) 238, 652,
731-733
Concili de Toledo IX (655) 143, 238,
740-741
Concili de Toledo X (656) 238, 741743
Concili de Toledo XI (675) 238, 737,
764-765
Concili de Toledo XII (681) 239, 770772
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Concili de Toledo XIII (683) 772
Concili de Toledo XIV (684) 772
Concili de Toledo XV (688) 785-786
Concili de Toledo XVI (693) 156,
787-789
Concili de Toledo XVII (694) 790791
Concili de Toledo XVIII (702) 795796
Concili de Toledo (597) 692
Concili de Toledo (610) 142-143, 700
Concili de Trento 530, 628, 648
CONDE, Joan 512
CONDINO veg. CAUDÍ, Publi Corneli
Conflent, comtat de 18, 48, 51, 54, 61,
118, 121, 129, 155, 161, 164, 167,
168
Conil de la Frontera 280
Conillera (veg. Trícada) 313
CONÓ, papa 224, 239, 774, 783, 802
CONSTANCI I, emperador romà 554
CONSTANCI II, emperador romà 573574, 590-591
CONSTANCI III, emperador d’Occident
234, 599-600, 602, 605, 610, 613617
CONSTANT I, emperador romà 573
CONSTANT II, emperador d’Orient 238,
744, 775, 777-778, 780
CONSTANT, fill de Constantí, usurpador imperial 600-602
CONSTANTÍ I, papa 128, 224, 239, 802,
806
CONSTANTÍ I, el Gran, emperador
romà [Constantí Màxim] 149, 233,
551, 554-556, 558-560, 566, 568571, 573, 805
CONSTANTÍ II, el Jove, emperador
romà 571, 573
CONSTANTÍ IV, emperador d’Orient
781, 800-801
CONSTANTÍ, usurpador imperial 600602
Constantiniana, basílica veg. Sant
Joan del Laterà
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Constantinoble (veg. Bizanci) 556,
576-579, 592, 594, 624, 657, 679,
683-686, 716-717, 720, 775-778
Constantinoble, concili de veg. concili de Constantinoble
Constantinoble, imperi de veg.
Oriental, imperi
Consuegra 810
Coplliure veg. Cotlliure
CORBERA, Esteve de 166, 175
CORBERA, Riambau de 874
Corbion 415
CORDELLES, Miquel 873
Còrdova 132, 464, 465, 469-470, 570,
667, 673, 793, 799, 818
CORIBANT [Cocibant] 269
CORMELLAS, Sebastià 133
CORNELI, papa 223, 548-549
CORNÈLIA, dita la Dotada 358, 361
CORRAL, Pedro del 792
Corts de Barcelona (1564) 13, 18, 48,
83, 86-87, 110, 116-118, 121-122,
124, 130, 161, 163-164, 172, 209
Corts de Barcelona (1481) 42
Corts de Montblanc (1333) 40
Corts de Montsó (1510) 42
Corts de Montsó (1542) 30, 45
Corts de Montsó (1547) 31, 45, 111,
118
Corts de Montsó (1585) 58, 63, 68, 70,
75-76, 83, 85, 87, 109-110, 150151, 164, 192, 207, 209
Corts de València (1604) 186
Corunya, la 49, 493, 508
COSROES II de Pèrsia [Cosdroes] 722723
COSTA, Jaume 874
COSTA, Juan 121, 162
COSTA, Sebastià 52, 70, 76-77, 79,
832, 864, 876-880
Cotlliure [Cablliure; Coblliure;
Coplliure] (veg. Caucoliberis;
Illiberis) 257, 342, 554-555, 755
Cotlliure, concili de veg. Concili de
Cotlliure

COVARRUBIAS, Diego de 200, 655
CRAS DIVES, Marc Licini 422
Creus, cap de 226, 285, 294-295, 299,
301, 343
CRISEU veg. GERIÓ
CRISOGINITES 635
CRISTÒFOL, arquebisbe de Grado 804
Crónica del rey don Rodrigo y de la
destruyción de España [La
destructió d’Espanya] 792
Crònica de Sant Joan de la Penya 71,
75, 110, 145
Crònica de sant Pere de les Puelles 89
Crònica general o Crònica general
d’Espanya veg. Alfons X de
Castella-Lleó, dit el Savi
CRUÏLLES, llinatge 74
CRUÏLLES, Pere de 874
CRUÏLLES I DE REQUESENS, Miquel de
519
Cuenca 510
CUEVA, Diego de la, duc d’Albuquerque
865
CUGAT, sant 96, 158, 554
CULCA [Colcas] 403
CUNIFRED, comte 733
Dàcia 609
DAGOBERT I, rei merovingi [Dagobert
de Borgonya] 706
D AGOBERT DE B ORGONYA veg.
DAGOBERT I, rei merovingi
DAGOBERT DE FRANÇA veg. TEODOBERT II d’Austràsia
Dalmàcia (veg. Esclavònia; Il·líria)
563, 726
DALMASES I ROS, Pau Ignasi de 164
DAMAS I, papa 158, 223, 234-235, 589,
591-592, 628
DAMAS I, papa, Història pontifical
veg. Liber pontificalis
Damasc 813
DAMIÀ 540-541
Danubi 559
DÀRDAN 269
DARES, Jaume 881
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DAVID, rei de Judà i d’Israel 283
De gestis gotorum 145, 652
DEABUS (veg. GERIÓ) 218, 256-257
DECI, emperador romà 535
DEGICI, Sext veg. DIGICI, Sext
Dénia 226, 303, 305, 308, 310-311,
330, 405, 427
Dénia, cap de veg. Sant Antoni, cap
de
DEODAT I, papa [Deudóna] 224, 772
DEODAT II, papa 224, 779-780
Dertosa (veg. Tortosa) 509
DESBOSC I DESVICENCS, Francesc 874
DESPALAU, Enric 873
DESPALAU, Esbert 873
DESPALAU, Miquel 873
DESPALAU, Frederic 57-59, 831, 873875
DESPUIG, Cristòfor 89, 120, 123, 162,
173, 180, 189
Destructió d’Espanya, La veg. Crónica
del rey don Rodrigo…
DEUDÓNA veg. DEODAT I, papa
DIADUMENIÀ , Marc Opeli Antoní,
emperador romà 543
DIAGO, Francesc 164-165, 175
Diana o Àrtemis 271-272, 292, 311,
471
DIDI JULIÀ, emperador romà 534
DÍDIM 600
Dietari de l’Antic Consell Barceloní 52,
54, 57
Dietari de l’Audiència 42, 48, 79
Dietari de la Cancelleria 855
Dietaris de la Generalitat 31, 41, 4854, 52, 57
DIGICI, Sext [Degici, Sext] 158, 381,
415
Dinamarca 606
DIÓ CASSI 200, 434, 467, 469-470, 479
D IOCLECIÀ , Gai Aureli Valeri,
emperador romà 553-554, 565,
569
DIODOR DE SICÍLIA 200, 260
DIOMEDES 281
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DIONÍS, papa 223, 561-562
Dionís (veg. Osiris) 257
Dionís, dit Iacus o Bacus [Jaco; Bacho
Dionís] 273, 280
DIONÍS, tirà 302
DIONÍS AREOPAGITA 541
DIONÍS D’HALICARNÀS 266
DIÒPOLIS veg. DÍPOLIS
DIÒSCOR, antipapa 682-683
DIÒSCOR, sacerdot 808
Dípolis [Diòpolis] (veg. Empúries;
Emporiae; Empòrion) 706
DODEDÉU, bisbe d’Empúries 728, 732
DOMÈNEC, Salvador 851
DOMICIÀ, Titus Flavi, emperador romà
[Domicià Vespasià] 497-499, 511
DOMICIÀ CALVÍ, Gneu 475
Domine quo vadis?, església de, a
Roma 528
DOMNÍ, bisbe de Vic [Dominico] 713
DONUS, papa 224, 780
DORCA, Francesc Xavier 18, 85, 88,
93-96
DORIA, Antoni 873
DORMER, Diego 110, 114
DOU 93
DOU I DE BASSOLS, Ramon Llàtzer de
95-96
Duero 487-507
Dume 742
DURALL, Joanot 874
DUSAI, Ramon 90
EBA, fill de Vítiza (veg. EXPULIÓ) 799,
809-810
Ebre (veg. Iber, riu) 227-229, 250,
253, 285-287, 289, 296-297, 316318, 324-325, 332, 336-337, 339,
345, 348-349, 352-353, 361, 365366, 368, 373-374, 389, 398-400,
413, 509
Ebuso [Ebuto] (veg. Eïvissa) 299
EDOS veg. HANNÓ, família
Efes 471, 636
Efes, concili d’ veg. concili d’Efes
Ègara 644
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Ègica 156, 221, 239, 772, 784-793,
795-795
EGILONA, muller de Roderic 809, 823
Egipte 259-260, 296, 465, 475, 556,
586, 636, 683
EGIST 283
Egitània 807
Eïvissa [Ivissa] (veg. Ebuso) 219, 228,
299, 302, 314, 356-358, 468
Ejea de los Caballeros 856
ELA, comte 733, 741
ELAGÀBAL, emperador romà [Heliogàbal] 534
Electra 269
Elena veg. Helena
ELEUSINA 526
ELEUTERI, papa [Eleuther] 222, 540541
ÈLIA, Públia [Aèlia, Públia] 424-425
ELIES I ROBERT, Antoni 98
Elna (veg. Helena) 149, 342, 570, 574,
692, 709, 713, 771
ELVIRI, Cluvius [Rufus, Elviri] 493
Elx (veg. Illici) 509
Emèrita Augusta (veg. Mèrida) 480481, 556
EMILA, bisbe de Barcelona 700
EMILIÀ, Marc Emili, emperador romà
535
EMILIÀ veg. EMILA, bisbe de Barcelona
EMILIO, Paolo 200, 677, 696, 706
Emporiae (veg. Diòpolis; Empòrion;
Empúries) 556
Empòrion (veg. Diòpolis; Emporiae;
Empúries) 307
Empúries (veg. Diòpolis; Emporiae;
Empòrion) 102, 158, 226-228, 285,
285, 304, 306-308, 311, 314, 322323, 326-328, 332, 340, 343, 345,
349-350, 370-371, 411-413, 471,
509, 555-556, 643, 692, 700, 708,
728, 732, 765, 786, 789
ENCONTRA, Jaume d’ 855, 857, 863
ENCONTRA, Joan 880

ÈNNEC I Aritza, rei de Pamplona
[Iñigo Arista] 74
ENRIC II de França 57-58
ENRÍQUEZ DE ENRÍQUEZ, Diego, comte
d’Alba de Liste 31
ENVEJA, Francesc 840
Èol 282
Eòlia 282
EPIGENES 266
Epítome de la genealogia dels comtes
de Barcelona 15, 72-73, 116, 22,
170
Equitània veg. Aquitània
Eranica 510
ERATEO veg. HECATEU D’ABDERA
ERILL, baró d’ veg. ERILL-ORCAU-ANGLESOLA, Alfons
ERILL, Jeroni d’ 873
ERILL, Joan d’ 873
ERILL, Pere d’ 873
E RILL -O RCAU -A NGLESOLA , Alfons,
baró d’Erill 873
Eritea [Eritrea] 259, 261
ERITREU 218, 279-280
ERMENEGILD, ERMIGILD, ERMINEGILD
veg. HERMENEGILD
ERMENERIC veg. HERMENERIC
ERVIGI 221, 238-239, 766-773, 784786
ERVIGI, muller d’ veg. LIUBIGOTO
ERVIGILD veg. HERMENEGILD
Escala, l’ 323
Escalona veg. Calzona
Escàndia o Escandinàvia 606
ESCIPIÓ, llinatge 374
ESCIPIÓ AFRICÀ EMILIÀ, Publi Corneli,
el Numantí 419-420
ESCIPIÓ CALB, Gneu Corneli [Escipió;
Escipió, Gneu; Escipions,
germans] 107, 227-228, 343-358,
360-363, 366-367, 370-371
ESCIPIÓ CALB, Gneu Corneli, filla de
veg. CORNÈLIA, dita la Dotada
ESCIPIÓ NASICA, Publi Corneli, cònsol [Escipió Nasica] 415, 419-420
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ESCIPIÓ, Luci Corneli, l’Asiàtic [Escipió, Luci] 400, 403
E SCIPIÓ , Publi Corneli [Corneli
Escipió, cònsul; Escipió, Publi;
Escipions, germans] 228, 344, 360363, 366-367, 370-371
ESCIPIÓ, Publi Corneli, el Jove o
l’Africà [Escipió; Escipió, Publi]
158, 228-230, 370, 389, 391-396,
398-399, 401-406, 409, 415, 419,
468
ESCIPIONS, germans veg. ESCIPIÓ, Publi
Corneli; ESCIPIÓ CALB, Gneu Corneli
Escipions, torre dels 363
Escítia [Sítia] 482, 537
Esclavònia (veg. Il·líria; Dalmàcia)
475, 554, 556, 573
ESCOLANO, Gaspar 163, 169, 186
Escorial, El veg. San Lorenzo de El
Escorial
ESCULAPI veg. Asclepi
Espanya citerior 158, 196, 231, 399400, 409, 411, 414-415, 417, 431,
434, 439-440, 459, 463, 465-466,
472, 474, 478, 487, 491, 496-498,
507-508, 510-512, 515, 517-518,
536, 552-553, 673
Espanya ulterior 103, 231, 400, 409,
415-417, 434, 440, 463-465, 467468, 472-474, 478, 507, 511
ESPUNYS, pare 874
ESPUNYS, fill 874
ESTAFILI, bisbe de Girona 644, 700
ESTAGELL 57, 873
ESTEVE I, papa 223, 548, 550, 635
ESTEVE, bisbe de Vic 709
ESTILICÓ, Flavi 593-595, 599
ESTRABÓ 173, 200, 271, 296, 307, 309,
427, 469
Estret, l’ veg. Gibraltar, estret de
ETERI, comte 741
Etiòpia 296
Eubea 314
EUCHERI veg. EUQUERI
EUDÒXIA, muller de Teodosi II 635
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EUGENI I, papa 224, 541, 777
EUGENI II, papa 128, 525, 530, 548,
566
EUGENI, Flavi 585-588
EULALI, antipapa 632
EULÀLIA DE BARCELONA, santa 554
EULÀLIA DE MÈRIDA, santa 626
EULOGI, diaca 535
EUMFRED, comte 730
EUQUERI, fill d’Estilicó [Eucheri] 594
EURED, comte 733
EUREDO veg. EUSEND, bisbe de Lleida
EURIC, rei dels visigots 136, 220, 235,
620, 627, 638-639, 643, 681
Europa 83, 86, 172-173, 181, 225,
246, 248, 260, 292, 556, 658
EUSEBI I, papa 223, 566-567, 571-572
EUSEBI, arquebisbe de Tarragona 700
EUSEBI DE CESAREA 134, 200, 268,
505, 535, 546
EUSEND, bisbe de Lleida [Auredo;
Euredo] 195, 771, 789
EUTIQUIÀ, papa 223, 562-563
EUTROPI 149, 200, 536, 570
EUTROPI, privat de Teodosi I 585-586
EVARIST, papa 222, 505, 525-526, 543
EVENSI, comte 730
EVENSI, màrtir 527
ÉVOL, vescomte d’ veg. CASTRE I DE
PINÓS, Guillem Ramon Galceran
de
EXPULIÓ (veg. Eba) 809
Extremadura 229, 398-399, 814
FABI PAULÍ, Marc 513
FABI, Gaius 455-457
FABIÀ, papa 223, 546-548
FABIÀ, Publi 498
FÀFILA, fill de Khindasvint [Fàvila]
730, 767, 793-794
FALC[…], Miquel Baptista 874
Faliscos veg. Sabins
FÀNDILA, comte [Fàudila] 733
FARRERA, Onofre de 42, 54, 874
FASTINO veg. FAUSTÍ, arquebisbe de
Sevilla
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FÀUDILA veg. FÀNDILA, comte
FAUSTÍ, arquebisbe de Braga 789
FAUSTÍ, arquebisbe de Sevilla [Fastino] 791
FAUSTINA, filla de Marc Aureli Antoní 518
FAUSTINA, muller de Marc Aureli
Antoní 518-519
Favència (veg. Barcelona; Bàrcino;
Barcinona) 508
FÀVILA veg. FÀFILA, fill de Khindasvint
FEBRER, bisbe de Lleida [Februari] 644
FELICITAT, santa [Felicitas] 633
FELIP II de Castella 13, 24, 26, 30-31,
34, 42-43, 45-46, 49-50, 52-55, 57,
60, 62-63-66, 73, 83, 85, 87, 113,
115, 121-122, 125-126, 163-164,
176, 183, 190, 207, 209-210, 214,
693, 745, 852, 854, 858-861, 863864, 868, 870-871, 877
FELIP III de Castella 81, 120
FELIP, sant 586-587
FELIP L’ÀRAB, emperador romà 535
FELIU, sant 554, 751
FELIU, diaca [Fèlix] 537
FELIU DE LA PENYA, Narcís 11, 18, 5759, 97, 166
FÈLIX I, papa 223, 562
FELIX II, papa 157-158, 590-591
FÈLIX III (II), papa 223, 653-654
FÈLIX IV (III), papa 224, 236, 653,
658, 682
FÈLIX, arquebisbe de Braga 789, 791
FÈLIX, arquebisbe de Toledo 791
FÈLIX, bisbe Llenguadoc 570
FÈLIX, diaca veg. FELIU, diaca
Fenícia 247-249
FERNÁNDEZ DE ENCISO, Martín 173
FERRAN II de Catalunya-Aragó, dit el
Catòlic 12, 29-30, 40, 43, 45-46,
48, 162, 181, 483
FERRAN, Antic Miquel 840
FERRAN, Gaspar 874
FERRER, F. 51
FERRER, Jaume 851

FERRER, Joan 847
FERRER, senyor de Claravall 874
FERRERES 874
FERRERES, Onofre de veg. FARRERA,
Onofre de
Fes 511
FESTO, arquebisbe de Mèrida 789
FESTUS, Sext Rufus 200, 511
FICINO, Marsilio 186
FINESTRES, Josep 93-96
Finmarca 606
FIVALLER, Ferran 169
FLAMINI, Gaius, questor 378, 383,
395-396
Flandes [Flanders; Flandres] 49-50,
62-63, 474, 487, 556-557, 599, 852
FLAVI BASILI 662
FLAVI LONGÍ 675
FLORENCI, prevere [Florentino] 771,
786
FLÓREZ, Enrique 93
FLORIÀ, emperador romà 551
FLORUS, Cestiori 502
FLORUS, Luci Anneu 200, 378, 379,
467, 470, 479
FOCAS, emperador d’Orient 720, 780
Focea [Focca] 307
FOGASSOT, Nuri Joan 41, 48, 856-857
FOIXANS, germans 874
FONCIANO veg. FRONTINIÀ, bisbe de
Girona
Fondi [Fundi] 539
FONT, Jeroni 874
FONT PASTOR, Federic 874
FONT SALA 765
FONTEU, Tiberi [Pompeu, Titus] 363
Foro Augusta (veg. Lezuza) 509
Forum Iudicum veg. Liber Iudicorum
FRAGELUS 156
França 49, 56-58, 63, 73, 106, 170,
190, 214-215, 234-236, 288, 293,
341, 344, 401, 431, 434, 455, 474475, 483, 493, 528, 535, 551, 554,
556-557, 573-574, 576-577, 585,
595, 599-602, 605, 609-610, 613,
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620-621, 623, 626, 639-642, 645647, 659-661, 665-666, 670, 673,
676-678, 680, 691, 694, 696-697,
699, 706, 760, 805, 810, 825
França gòtica veg. Gàl·lia gòtica
França narbonesa veg. Narbonesa,
província
Frankfurt 817
FRANQUESA, família 37
FRANQUESA, Martí Joan 69-70, 873
Frescano 146
FRESNEDA, Bernardo de 184
FRIDERIC, fill de Teodoric I 620, 623
FRIGOLA, regent i vicecanceller 870871, 877, 879
FROÏLA, comte 733
FROÏSCLE, bisbe de Tortosa [Fruisolo]
692
F RONTINIÀ , bisbe de Girona
[Fonciano] 643
Frosinone [Funsinon] 656
FRUCTUÓS, sant 535
FRUCTUÓS DE BRAGA, sant 742
FRUCTUÓS, bisbe d’Empúries 692
FRUITÓS, bisbe de Lleida [Fructuós]
709, 713
Fuenterrabia 507
Fuero Iuzgo veg. Liber Iudicorum
FUGACI [Ignasi] 540-541
FULGENCI, sant 677-678, 681, 690
Fundi veg. Fondi
Funsinon veg. Frosinone
FURMARI (veg. SISEBUT, fill de Vítiza)
809
Gabal Tariq [Gebel Tarif] (veg. Calpe;
Gibraltar) 814
GAGUIN, Robert [Gavinio, Roberto]
200, 677, 697
GAI, papa 223, 563-564
G AIA , rei de Numídia, pare de
Massinissa [Gala] 362, 396
GALÀ, bisbe d’Empúries 692
GALA, rei veg. GAIA, rei de Numídia
GALBA, Servi Suplici, emperador romà
489, 491-494
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Galècia 289
GALERI, emperador romà 554
Galèria, tribu 512-513
Galícia 280, 288, 493, 507-508, 511,
603, 614, 618, 626, 651, 673, 680,
729, 791, 793-794, 798, 825
Galiciana, província 557
GAL·LA PLACÍDIA, emperadriu romana
234, 597-589, 614, 616-618, 632
Gàl·lia gòtica o narbonesa (veg.
Narbonesa, província) 236, 238,
475, 609, 659, 672, 680, 691-692,
708-709, 750-752, 754, 764
GAL·LIÈ, emperador romà 144, 535537
GAL, Trebonià, emperador romà 535
GALTRICIÀ 756
Gállego 286, 346
GALLISSÀ, Llucià 88, 94-96
GARCIA, Diego 14, 37, 111
GARCIA, Felipe 263
GARCIA, Jaume 14, 37-38, 40, 111
GARCIA, Miquel 11
Gargano, mont 654
GÀRGORIS, dit Mel·lícola [Mel·lícola
Gàrgoris] 126, 218, 280-283
GARIBAY, Esteban de 92, 147, 188,
200, 609, 661, 690, 694
GARMA, Francesc Xavier de 46
Garraf, costes de 324
GASOL, secretari 868, 878
GAUDILA, bisbe d’Empúries 786, 789
G AUDIOLÀ , bisbe de Lleida
[Guadaleno] 732
GAVINIO, Roberto veg. GAGUIN, Robert
Gebel Tarif veg. Gabal Tariq
GEILA, fill de Recared I [Àgila] 221,
236, 667-670, 706
GELASI, papa 223, 654-655
Gelat, mar veg. Bàltica
Gelsa [Xelsa] (veg. Júlia Celsa la
Victoriosa) 509
General crònica o General història
veg. ALFONS X de Castella-Lleó,
dit el Savi
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GENESERIC veg. GENSERIC, rei dels
vàndals
Gènova (veg. Ligúria) 411, 805
GENSERIC, rei dels vàndals [Geneseric]
234, 616-618, 620. 654
GERA veg. GERIÓ
GERIÓ (veg. DEABUS) 218, 256-259,
268, 342
Geriona (veg. Gerundae; Girona) 257
GERIONS, germans 126, 218, 259-261
GERMÀNIC, Juli Cèsar 487
Gerona veg. Girona
GERONTI [Geronsi] 602
GERSA, GERSON veg. GERIÓ
Gertigos 745-747
Gerundae (veg. Geriona; Girona) 510,
556
GESALEIC, rei dels visigots [Geseleic;
Gesleic] 220, 235, 641-642
Gessòria 510
Gesta Comitum 162
GIBAIA, Joan 839
Gibraltar (veg. Gabal Tariq; Caspe)
418, 814
Gibraltar, estret de [Algecires, estret d’; Estret, l’] 249, 257-258,
264, 280, 296, 302, 318, 468, 570,
614, 618, 745, 798, 809, 813-814,
816
GIL, Joan 65
GIL, Pere 11, 13, 18, 88, 117, 119-120,
164, 166, 169, 171-172, 175-176,
178, 180, 183
GIL POLO, Gaspar 65, 78
GIL DE ZAMORA, Juan 266
GILDÓ, comte 593
Gilica 765
GIRAVA, Jeroni de 173
Girona [Gerona] (veg. Gerundae;
Geriona) 93, 96, 257, 510, 537,
554, 556, 692, 694, 700, 709, 732,
751-752, 755, 762, 765, 786, 798,
874-875
Girona, bisbe de veg. MARGARIT I PAU,
Joan

Girona, concili de veg. concili de
Girona
GISON veg. HASDRÚBAL, fill de Gisgó
GODSVINTA, muller de Leovigild [Gossiunda; Gossunda; Gossvinda]
676-677, 691
GOERIC veg. GUERIC, bisbe de Vic
GOES, Damião a [Agoes, Damià] 140141, 253, 263
GONTRAN o GONTIER, rei dels francs
[Gunteramno] 666
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro 125
GORDIÀ III, emperador romà 535
GORT, Francesc 52
GORT, Miquel 858, 871
GOSSIUNDA, GOSSUNDA o GOSSVINDA
veg. Godsvinta
GOSSIUNDA, muller d’Atanagild 670
GRACIÀ, emperador romà 575-577
GRACIÁN, Antonio 144
Gracurris o Graecuris 510
Grado 804
GRALLA I HOSTALRIC, Jerònima 24,
62, 114
Granada (veg. Illiberis) 150, 160, 177,
555, 570, 643, 673
Granada, Regne de 811, 820
GRANADA, Juan de 54, 830, 865-867,
874
GRANULEI, Luci veg. CANULEI, Luci
GRAU, Ferran Montserrat 169, 874
Grècia 272, 276, 280, 292, 309, 415,
458, 462, 465, 474-475, 540, 546,
556, 566, 573
GREGORI I, sant, dit el Gran o Magne,
papa 144, 147, 200, 224, 653, 657,
677-678, 681, 716-719, 721, 729, 781
GREGORI DE TOURS [turonense, arquebisbe; Tui, arquebisbe de] 147,
198, 200, 645, 647, 660-661, 663665, 670, 676-677, 681
GREGORI, bisbe d’Òstia 154, 501
GREGORI, comte 238, 744
GRIMAUD, Francesc 169
Guadalamar veg. Guadalaviar
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Guadalaviar [Guadalamar] o Túria
426
GUADALENO veg. GAUDIOLÀ, bisbe de
Lleida
Guadalete [Guadalet] 816
Guadalquivir (veg. Betis) 254, 261,
287-288, 404, 426
Guadiana 402, 439, 507, 674
Guadiela 674
Guadix [Guadis] (veg. Acci) 509
GUALBA, família 56
GUALBES, Federic Honorat de 840
GUALBES, Joanot 874
GUALBES I DE CORBERA, Francesc 874
GUANDARIC veg. GUNDERIC, rei dels
vàndals
GUARDIOLA, Montserrat 70
GUASC, Pere Joan 183
GUERIC, bisbe de Vic [Goeric] 732
GUEVARA, Felipe de 120
Guiena, ducat de [Guiaina] 615
Guimarães [Guimarais] 591
GUIMERÀ, Joan de 873
GUIMERÀ, comte de veg. CASTRE I DE
PINÓS, Gaspar Galceran
GUINARD, Jeroni 41
Guipúscoa 507, 821
GUIRZES, Guillem 847
GUISFRED, bisbe de Vic [Vuisefredo]
789
GUIUDERIC veg. GUNDERIC, rei dels
silings
GUMILDO veg. GUNILD, bisbe de Magalona
GUNDEMAR, rei dels visigots 143, 221,
237, 699-700, 711
GUNDERIC, rei dels silings [Guiuderic]
604
G UNDERIC , rei dels vàndals
[Guandaric] 617
GUNIBALD, rei de Borgonya 640
G UNILD , bisbe de Magalona
[Agumildo; Gumildo] 750, 752
G UNTERAMNO veg. G ONTRAN o
GONTIER, rei dels francs
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GUTERIC, diaca 732
HABIS [Abidis] 126, 218-219, 226,
279, 282-284
HAMÍLCAR o AMÍLCAR BARCA, dit el
Gran 103, 227, 312-321, 324-327,
331
HANDÚBAL o ANDÚBAL, cavaller 341,
347
HANNÍBAL o ANNÍBAL, de la família
Barca 100, 227, 313, 321, 323, 326,
330, 334-345, 347, 361-362, 394,
398, 401, 415
HANNÓ o ANNÓ, capità cartaginès
228-229, 341-344, 346-349
HANNÓ o ANNÓ, enemic dels Barca
330
HANNÓ, família [Edos] 330
HASDRÚBAL o ASDRÚBAL, de la família
Barca, gendre d’Hamílcar 227,
318, 320, 323, 326-327, 330-331,
333-334, 336
HASDRÚBAL o ASDRÚBAL, de la família
Barca, germà d’Hanníbal 228-230,
344, 346, 348-349, 351-352, 354357, 360, 369, 392-396, 398-399,
401-402
HASDRÚBAL o ASDRÚBAL, fill de Gisgó
[Gison] 229-230, 398, 403
HECATEU D’ABDERA [Erateo] 147,
258
HÈCTOR, bisbe de Cartagena 643
Helena (veg. Elna) 149, 574
HELENA, santa 149, 566, 568, 570,
572, 574
Hel·lespont 250
HELIOGÀBAL veg. ELAGÀBAL, emperador romà
Hemeroskopeîon 271
HERACLI I, emperador d’Orient 723,
726, 804
Hèrcules 265, 292, 297, 300, 465, 585
Hèrcules egipci 126, 215, 258, 260,
264, 270, 272, 276, 295, 784
Hèrcules grec o tebà (veg. Alcides;
Iraclis) 265, 276
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HERENNI, Gaius 426
HERMENBERGA, filla de Viteric 696697
HERMENEGILD o ERMENEGILD, príncep visigot [Ermigild, Erminegild,
Ervigild] 236, 673-674, 676-681,
691
HERMENERIC o ERMENERIC, rei dels
sueus 604, 618
HERODES 635
Hesdin 49, 60, 73, 852
HÈSPER 218, 264-265
Hespèria 265
Hespèride 264
Hespèrides 264
HIDILGICI 751, 755
HIER(…) veg. JER(…)
HIERÓ II, rei de Siracusa 314
HIGINI, papa 222, 529-530
HILARI, papa 223, 235, 628, 637, 653
HILDERIC, comte de Narbona [Hilperico] 750-751
Hímera 297
HIMERIC, fill del rei Teodoric I
620
HIMILCE, muller d’Hanníbal 335, 362
HIMILCÓ 353, 362
Hipona 618
HIRICI, Aule 199, 434, 467, 469
HIRTULEI [Hirtubeyo] 426
HISPÀ 218, 261, 263
HISPAL 218, 225, 256, 261-263
Hispalis (veg. Sevilla o Sivilla) 262,
556
Història general veg. ALFONS X de
Castella-Lleó, dit el Savi
Història pontifical veg. ILLESCAS, Gonzalo de
Història pontifical veg. Liber pontificalis
HOGENBERG, Frans 176
Hongria [Ungria] 554, 574, 639
HONORI I, papa 224, 724
HONORI III, papa 652
HONORI, emperador d’Occident 234,

593-602, 605, 609-610, 613-617,
632
Honosca veg. Onusa
HORACI 200, 244
HORMISDES, papa [Hormisda] 244,
656
HORUS LIBI [Oton libi] 197, 260, 263264, 277
Hòstia veg. Òstia
Hostiense, via, a Roma 594, 654
Huelma 253
Huesca veg. Osca
HUGO veg. UGNE, bisbe de Barcelona
Humísia 531
HUNERIC o UNERIC, rei dels vàndals
620, 654
Huro veg. Iluro
HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA,
Diego 11, 18, 48, 50-57, 60, 62-63,
117, 124-125, 830, 862-867, 873
HURTADO DE MENDOZA Y DE LEMOS,
Diego 125
IBA, capità 642
IBER 137, 159, 218, 252-253, 255
Iber, riu (veg. Ebre) 252-253
Iber, riu (veg. Tinto) 253
Ibèria 252-253, 262
ICARD, Dionísia 41
ICARD, Lluís 35, 43, 65, 873
ICARI 282
IDACI, bisbe de Barcelona [Idàlio]
771, 786
IDUBEDA (veg. JUBALA; JUBALDA) 141,
218, 253
Idubedes (veg. Tortosa, ports de) 253
IGNASI veg. FUGACI
IGNOCENTI veg. INNOCENCI I, papa
Igualada 660
Iliri veg. Illici
Il·líria [Ilírico o Il·lírico] (veg. Esclavònia; Dalmàcia) 554, 556
ILDEFONS DE TOLEDO, sant 200, 554,
650, 706, 713-714, 743
ILDEFONS, abat 651
Ilerda (veg. Lleida) 510, 556
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Iliberi veg. Illiberis
ILIBÈRIA 262
Ilírico o Il·lírico veg. Il·líria
Iluro [Huro] 196, 509
Illa, vescomtat d’ 840
ILLEFO veg. TÈLEF, rei dels caïcs
ILLESCAS, Gonzalo de 99, 131, 133135, 138, 140, 147, 149-151, 153154, 157-160, 168-169, 182-185,
194, 200, 213, 501, 503, 505, 526,
540, 542-545, 561, 563, 567-571,
591-592, 611, 623, 630-631, 633634, 636, 654-657, 684, 686, 689,
695, 718, 721, 726, 727, 776-777,
780, 800
Illiberis (veg. Cotlliure) 160, 177, 342,
555, 570
Illiberis (veg. Granada) 160, 177, 555,
570, 643
Illici [Iliri] (veg. Elx) 509
Índia 482
INDÍBIL 229-230, 359, 363, 382-384,
387, 391-396, 405-406, 408-410
Inglaterra veg. Anglaterra
INGONDA [Jucunda; Jugunda] 236,
676, 678, 680, 691
INNOCENCI I, papa [Innocent; Ignocenti] 223, 596, 629-631
INVOLAT, bisbe de Tortosa 789
IÑIGO (veg. Sancho) 814
IÑIGO ARISTA veg. ÈNNEC I Aritza, rei
de Pamplona
IÑÍGUEZ DE LEQUERICA, Juan 132
IOANNES MAGNUS 177, 201, 606-608
Iraclis (veg. Alcides; Hèrcules grec o
tebà) 265, 276
IRENE, emperadriu d’Orient 800
IRENEU, bisbe d’Ègara 637
ISABEL DE PORTUGAL, emperadriu
romanogermànica 28, 155-156
ISABEL I de Castella, dita la Catòlica
181, 483
ISACI 724-726, 774
ISIDOR, bisbe veg. ISIDOR DE BÉJAR
ISIDOR, sant veg. ISIDOR DE SEVILLA
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ISIDOR DE BÉJAR [Béjar, bisbe de;
Isidor, bisbe] 766, 763, 768, 784,
793-794, 797-798, 811
ISIDOR DE SEVILLA [Isidor, sant] 201,
247, 577, 601, 603, 609-611, 615,
617-618, 623, 626, 639, 642, 647,
660-662, 665, 667-668, 671-673,
681, 693-694, 696-697, 699-700,
702-703, 705-706
Isis 260
Itàlia 55, 94, 114, 144, 183, 220, 227,
229-230, 234-235, 261, 263, 265271, 275, 277-278, 311, 327, 333,
337-342, 344, 361-362, 394, 398399, 401-402, 422-423, 429, 432,
434-435, 458, 464, 471, 473-475,
482, 536, 554, 556-557, 564, 569,
573-574, 576, 579, 586, 593-595,
598-599, 609, 617, 621, 623, 631,
639-642, 656, 658, 660, 662, 674675, 683-684, 688, 697, 721, 724,
726, 775, 777, 781, 783, 805
Itàlica 464, 498, 506-507
Ivissa veg. Eïvissa
IVORRA, Gaspar 874
Jaca 273, 286, 351
JACINT veg. ZACINT
Jaco veg. Dionís, dit Iacus o Bacus
Jaén 364, 469
JÀFET 92, 246-247
Jalón [Xalou] 325
JANUS 231, 479, 480
Jasíon 269
JAUME, sant 490
JAUME I de Catalunya-Aragó, dit el
Conqueridor 71, 74
JERONI, sant 148, 201, 504, 544, 571,
591-592, 633-634, 656
Jerusalem 502, 566, 572, 634-635,
722-723
Jerusalem, concili de veg. concili de
Jerusalem
Jerusalem, monestir de veg. Santa
Maria de Jerusalem
Jesús, monestir de, a Barcelona 833
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JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo [Rodrigo,
arquebisbe don] 149, 156, 203,
671, 705, 713-714, 744, 746, 752,
763, 767, 785, 791, 793-795, 797799, 809-811, 814, 817, 823, 826827
JOAN CRISÒSTOM, sant 718
JOAN BAPTISTA, sant 586
JOAN EVANGELISTA, sant 503, 586-587
JOAN I, papa 224, 656-658
JOAN II, papa 224, 683
JOAN III, papa 224, 688
JOAN IV, papa 224, 237, 239, 716, 726727, 774
JOAN V, papa 224, 782
JOAN VI, papa 224, 804
JOAN VII, papa 224, 804-805
JOAN I de Catalunya-Aragó 43, 857
JOAN II de Catalunya-Aragó 12
JOAN, arquebisbe de Tarragona 643
JOAN, bisbe 644
JOAN, bisbe de Girona 692, 700
JOAN, bisbe de Tortosa 709, 713
JOAN, eixarc [Justinià II, eixarc de]
802
JOAN, monjo de Tebaida 586, 588
JOAN, prevere de Maurell 145, 652
JOAN, prevere de Sever 709
JOAN, Benet Honorat 32
JOAN, Pere 838
JOAN D’ÀUSTRIA 56, 61-62
JOAN DE BÍCLARUM, bisbe de Girona
[Vallclara, abat de] 199, 672-674,
677-678, 681, 690
JOAN DE VITERBO veg. NANNI, Giovanni
JONÀS D’ORLEANS [bisbe Aurelianense]
825
JORBA, mossèn 91, 518
JORDANES [Jornades] 201, 589, 601,
606, 610, 615, 623, 626, 667
JOSEP FLAVI [Josep historiador] 201,
247, 502
JOVIÀ, emperador romà 574
JÒVIO 596
JUBALA o JUBALDA (veg. IDUBEDA) 253

Júcar [Xúcar] 305, 405, 426
Jucunda veg. Ingonda
Judea 502
JUDES ISCARIOT 541
JUDES TADEU 803
JUDES, pare d’Evarist, papa 525
Jugunda veg. Ingonda
JULI I, papa 223, 589-590
JULI L’AFRICÀ [Juli diaca] 266, 307
JULI segon, llibert 524
JULI, Gaius 534
Júlia veg. Júlia Ceretana
Júlia, basílica veg. Júlio, basílica
JULIÀ, bisbe de Tortosa 692
JULIÀ, fill de Constantí, usurpador
imperial 602
JÚLIA, filla de Juli Cèsar 432
Júlia Celsa la Victoriosa (veg. Xelsa)
509
Júlia Ceretana [Júlia] (veg. Ceret) 510
Julià de Ceuta [Julià, comte] 240,
798, 809-811, 813-815, 817-818
JULIÀ DE CEUTA, filla de veg. CAVA, la
JULIÀ DE TOLEDO, sant 201, 746-748,
751, 756, 759, 761-763, 767, 773
JULIÀ L’APÒSTATA, emperador romà
574
JULIÀ, sacerdot 144, 156, 752
Júlio, basílica, a Sant Pere del Vaticà
[Júlia] 632, 682
JUNI SILÀ, Marc 372, 374, 379, 400,
403
JUNI, Titus 491
JUNYENT, Francesc 874
Júpiter 329, 492, 521, 724
Júpiter 571
JUST, sant, bisbe d’Urgell 155, 644
Justamant 765
JUSTÍ I, emperador d’Orient 656-657,
672
JUSTÍ II, emperador d’Orient 667,
674
JUSTINIÀ I, dit el Gran, emperador
d’Orient 662, 667-668, 674, 683684, 686, 688
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JUSTINIÀ II, emperador d’Orient 803,
806
JUSTINIÀ II, eixarc de veg. JOAN, eixarc
Justinià, codi veg. Codex Justinianus
KHARIBERT, rei dels francs [Charibert]
666
K HILDEBERT , rei dels francs
[Childebert; Childeric] 235, 645647, 660-661, 680, 691
KHÍLPERIC I, rei dels francs [Chílperic]
666, 670
K HINDASVINT , rei dels visigots
[Chindasvindo] 221, 237-238, 711,
728-731, 752, 767, 793
KHINDASVINT, neboda de 767
KHÍNTILA, rei dels visigots [Chíntilla;
Suíntila] 221, 237, 712-714
KÍKSILO [Xixila; Cixilona] 772, 784
L(…) veg. Ll(…)
LABAÑA, Juan Bautista 177
LABIÈ, Titus 468
Lacedemònia 804
Lacetània (veg. Ausetània) 496
Lacini, medalla de [Lavínio] 339
LAMPRIDI, Eli 201, 515
LARA Y GIRÓN, Manrique de 77, 877,
880
LAÜLF, bisbe de Barcelona 771, 789
Laurona (veg. Llíria) 470
Lavaix 37, 81
Lavínio veg. Lacini
LEANDRE, sant 677-678, 681, 690, 729
LELI, Dècim 425-426
LELI, Gaius 229, 373-375, 379, 381,
388-390, 392
Leluza veg. Lezuza
LÈNTUL, Luci Corneli 406
LEÓN, Gabriel de 183
Leònica 510
LEOVIGILD, rei dels visigots 221, 236237, 673, 676, 678, 680-682, 690,
692
Lepant 61
LÈPID, Marc Emili 466, 472, 474-475
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LEUBERIC, bisbe d’Urgell 771, 786,
789
LEUTRA 269
Lezuza [Leluza] (veg. Foro Augusta;
Libisosa) 509
Liber Iudicorum [Forum Iudicum;
Fuero Iuzgo] 144, 651, 710, 711,
737-739
Liber pontificalis [Damas I, Història
pontifical] 134, 154, 201, 501, 546,
563, 567, 572, 591
LIBERI, papa 158, 223, 590-591
LIBERI, patrici 668
Líbia 256
Líbia, port de veg. Caucoliberis
Líbia veg. Llívia
Libisosa (veg. Foro Augusta; Lezuza)
509
Libisosana 510
Libro de enajenaciones del Real
Patrimonio (Les mulasses) 65, 78
Licini, basílica de veg. San Lorenzo
in Lucina
LICINI, emperador romà 554
LICINNI, dit Cacus [Cacus Licini] 274275, 277-278
LICINI LUCUL·LE, Luci 424-425
Ligeris 640
Ligúria (veg. Gènova) 805
LIMBIGOTONA veg. LIUBIGOTO
LINUS, papa 154, 157, 222, 501-503,
505, 527
Lipari [Lipa; Lípar] 597, 658
Lisboa 63, 66, 68, 147, 281-282, 571,
808
LIUBA veg. LIUNA II, rei dels visigots
[Limbigotona;
L IUBIGOTO
Liubigotona] 156, 771, 773
LIUNA veg. LIUVA II, rei dels visi-gots
LIUVA I, rei dels visigots [Atanagild]
221, 236, 672-673, 676, 695
LIUVA II, rei dels visigots [Liuba;
Liuna] 156, 221, 237, 694-697
LIVI, Titus 140, 201, 307, 324, 337,
339, 350, 357, 363, 363, 372, 378-
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379, 381, 383, 385, 391, 395-396,
400, 402-403, 406, 409-410, 414,
488, 509
LÍVIA, muller de Cèsar Octavià August
487
Lleida (veg. Ilerda) 51-52, 59, 63, 9091, 196, 231, 286, 350, 427, 440,
455, 457, 459, 461, 509, 513, 554,
556, 644, 692, 700, 709, 713, 732,
765, 771, 789
Lleida, concili de veg. concili de Lleida
Llenguadoc 337, 431, 571, 599, 643
LLEÓ I, papa 223, 571, 623, 636-637
LLEÓ II, papa 224, 772, 781
LLEÓ [III, papa] 804
Lleó, Regne de 254, 673
Llibreteria, carrer de la, a Barcelona,
519
Llíria (veg. Laurona) 470
Llívia [Líbia] 257, 264, 342, 754-755
LLOACES, Ferran de 90
LLOBET, Sebastià 840
Llobregat 285-286, 319
Llombardia 332
LLOP, Jeroni 31
LLORDAT, Diomedes de 874
LLORENÇ, antipapa 655
LLORENÇ, sant 550, 636
LLORIS, Joan Dimes 65
LLORIS, regent 854, 861-862, 864
LLUÍS I, dit el Piadós 825
Lluna 571
Llutxent (veg. Lucentum) 510
Logronyo 142, 428
Logúntica veg. Longúntica
Londres 82
LONGÍ, Quint Cassi 464-467
Longúntica [Logúntica; Longútica] 357
LÓPEZ DE AYALA, Pero 125
LÓPEZ DE MENDOZA, Íñigo 125
Lora 765
Lorca 363, 819
LUCAS DE TUI [Tui, bisbe de] 147-148,
156, 198, 204, 661-662, 670-672,
677, 697, 702, 704, 707, 713-714,

729, 754, 763, 765, 784, 793-794,
797-798, 808-809, 811, 818
Lucentum (veg. Llutxent) 510
LUCI, papa 223, 549-550
LUCI, rei de Britània 540-541
LUCI, fill de Luci Numisi Montà 514
LUCI, pare de Luci Cecli Òptat 519520
LUCI VER, emperador romà [Antoní
Ver; Aureli Ver; Marc Antoní Ver;
Ver] 232, 516-520
LUCINA 549
LUCUL·LE veg. LICINI LUCUL·LE, Luci
Lucus (veg. Lugo) 508
Lugo (veg. Lucus) 508
LUIBA veg. LIUNA II, rei dels visigots
Luiza veg. Longúntica
Luna 562
LUNA, Jeroni de 43, 861-862
Lusitània, província (veg. Portugal,
Regne de) 270, 439, 478, 496, 511,
557, 603, 618, 626, 638, 663
LUSUS 218, 266, 270
Macedònia 433-434
MACIP, Bernat (pare) 37, 44, 69-71,
78, 81
MACIP, Bernat (fill) 37, 81
MACRÍ, Marc Opeli, emperador romà
[Marcino, Opèlio] 534
MACRÍ, Badius 560
Madrid 32, 53, 62-63, 94, 591, 830831, 838, 863, 868-869
MAEVIA, Aula veg. MÈVIA, Aula
MAÈVIO, Aule veg. MEVI, Aule
MAFFEI, Raffaele, dit Volaterrano 655
Magalona 750, 756
MAGÍ, sant 534
MAGNE, Màxim, usurpador imperial
577, 586
MAGNENCI, Flavi Magne 573-574
MAGÓ 228, 362-366, 375, 388, 398
MAHOMA 134, 154, 702-203, 719, 724,
726, 744, 813
MAHOMAD, fill d’‘Abd al-Rahman III
de Còrdova 818

HISTÒRIA GENERAL DE CATALUNYA
MAHOMAD, mestre veg. MUHAMMAD
IBN MUSÀ
MAI, Miquel 840
Màlaga 466, 469, 810-811
MALLA, Felip de 874
MALLA, Francesc de 875
Mallorca 218, 228, 276, 299, 302, 313314, 316, 356, 485, 508, 557, 617
Mallorca, Ciutat de 163, 170, 175
Mallorca, Regne de 12-13, 76, 163,
170, 174-175, 178
MALO, Agustí 43, 830, 856
MAMERTÍ 533-534
MANAGAT, Jeroni veg. MAGENAT,
Jeroni
MANRIQUE, Pedro 144
Màntua 28, 839
MAGENAT, Jeroni 65, 69, 78, 879-880
MANDONI 229-230, 359, 363, 382384, 391, 393-396, 405-406, 408410
MANESCAL, Onofre 11, 13, 164-167,
169-172, 176
Manfredonia 654
MANLI, Publi 411
Manual de Novells Ardits veg. Dietari
de l’Antic Consell Barceloní
MAQUEDA, duc de veg. CÁRDENAS Y DE
PORTUGAL, Bernardino
MARC ANTONÍ VER veg. LUCI VER,
emperador romà
MARC AURELI ANTONÍ, emperador
romà [Aureli] 232-233, 526-520,
522, 524, 533
MARC AURELI ANTONÍ, filla de veg.
FAUSTINA
MARC AURELI ANTONÍ, muller de veg.
FAUSTINA
MARC, papa 223, 233, 561, 572, 589
MARC, pare de Marc Fabi Paulí 513
MARCEL I, papa 223, 565-566
MARCEL·LÍ, papa 223, 564-565
MARCELLINUS COMES 201, 576, 588,
600, 609, 662
MARCER, Pere Antoni 83
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MARCI SÈPTIM, Luci 228, 364-365,
367-368, 372, 404
MARCIÀ, emperador d’Orient 624
MARCIAL, Marc Valeri 498
MARCILIO veg. MAURILI, bisbe de
Tortosa
MARCILLA, regent 871, 878
MARCILLO, Manuel 98
MARCINO, Opèlio veg. MACRÍ, Marc
Opeli
Marche, La veg. Marques, Les
MARGARIT, Pere 874
MARGARIT I PAU, Joan, bisbe de Girona
[Girona, bisbe de; Paralipomenon
Hispaniae] 11, 13, 140, 149-150,
187, 202, 483, 570
MARI, Gaius 422
MARIA I d’Anglaterra 49
MARIANA, Juan de 186, 414, 421
MARIMON, Francesc de 873
MARINEO SICULO, Lucio 180-181, 186,
188, 203, 591
MARLÉS I DE MALLA, Francesc de 874
Marques, Les o Marche, La 402
Marroc 745, 818
Mars veg. Mart
Marsella 226, 301, 304-305, 308-309,
311, 322, 327, 337, 343
Mart [Mars] 533-534
Mart [Mars] 571
MARTEL, Jerónimo 121
MARTÍ I, papa 224, 775-777
MARTÍ, Josep 96
MARTÍNEZ DE ZALDIBIA, Juan 83
Martorell 27, 63, 832, 836
MARTORELL I DE LUNA, Francesc 97
MAS, Antoni 863
MAS, Felip Agustí 30, 41, 857-858
MASCEZEL, germà de Gildó [Maselse]
593
MASIVA [Masina] 396
Massília 309
MASSINISSA, rei de Numídia 99, 229230, 362-363, 389, 394, 397-399,
401-403, 406
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Mata 765
Matança, camí de la 660
Mataró 48
MATEU, sant 788
MAURELL, bisbe d’Urgell [Maurelo]
145, 652, 732, 741
MAURICI, emperador d’Orient 679,
717, 774
MAURILI, bisbe de Tortosa [Marcilio]
644
Mauritània 745
MAXENCI, emperador romà 554, 566
MÀXIM, arquebisbe de Mèrida 791
MÀXIM o MAXIMÍ veg. MAGNE, Màxim, usurpador imperial
usurpador
imperial,
M ÀXIM ,
successor de Constant 602
MAXIMÍ DAIA, emperador romà 554
MAXIMÍ I o MAXIMÍ, Juli Ver, emperador romà [Maximí, Luci] 534
MAXIMIÀ, emperador romà 553-554
MAYANS I CISCAR, Gregori 96
MAYMÓ, Ferran 65, 78, 873
MAYMÓ, Onofre 873
MECA, Bernat 874
MECA, Galceran 874
Meda, illa de la veg. Sant Martí
d’Empúries
Medes, illes 303
MEDINA, Pedro de 57, 173, 178-179,
263, 421, 611, 674
MEDINACELI, duc de veg. CERDA Y
SILVA, Juan de la
Medina del Campo 132, 148
Medina Sidonia 816
Mediterrani o Mediterrà 101, 152,
159, 248-250, 252, 255, 257, 291,
299, 398, 507, 536, 668, 745
MEL·LÍCOLA GÀRGORIS veg. GÀRGORIS,
dit Mel·lícola
MELA, Pomponi 323, 478, 606
MELCÍADES veg. MELQUÍADES, papa
MELICO, cavaller 335
MELQUÍADES, papa [Melcíades] 223,
567-568

MENA, patriarca de Constantinoble
684-685
MENA, Antonio 94
Mencía 765
MENDOZA, família 55
MENDOZA, Diego de 874
MENDOZA, Juan de 866-867
MENDOZA, Rodrigo de 866-867
Menorca 219, 260, 276-277, 299, 302,
422, 468, 485, 508, 557, 617
Mequinensa (veg. Otogesa) 459
Mercuri 571
Mèrida (veg. Emèrita Augusta) 481,
556, 626, 696, 789, 791
Messina 61, 268
METEL, Quint Cecili, dit el Baleàric
423, 426-427, 432
MEVI, Aule 423-425
MÈVIA, Aula 424-425
MEXÍA, Pedro 180, 201, 489
Milà 34, 61, 233, 579, 581-582, 588,
629, 632, 718, 865
MILLIS, Guillermo de 132
Minerva 514
Minona 765
Miño 281
MINUCIUS FUNDANUS, Caius 526
MIQUEL arcàngel, sant 654
Miquinença veg. Mequinensa
MIRANDA, comte de veg. ZÚÑIGA Y
AVELLANEDA, Juan de
MIRÓ, bisbe de Girona 789
MIRSILI veg. FICINO, Marsilio
Mísia 282, 556, 575, 594, 609
MITJAVILA, Jaume de (pare) 873
MITJAVILA, Jaume de (fill) 873
MITRITADES VI, dit Eupàtor, rei del
Pont [Mitridates] 423, 425
Moàbia 744
Moguer 253
MOIA, Pere Iscle 855
MOISÈS 634
Mollerussa 48
Moles Adriani (veg. Sant Àngel,
castell) 718
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MOLGOSA, Joan 523
MOLGOSA, micer 537
Moncayo 275
Monistrol d’Anoia 29
Montblanc, corts de veg. Corts de
Montblanc
Mont de Júpiter 323
MONTÀ, arquebisbe de Toledo 138,
235, 648, 650-651
MONTANER, Francesc 43, 48, 855-857,
863, 865
Montcada, castell de 73
Montcada, carrer de, a Barcelona
874-875
MONTCADA I DE CARDONA, Francesc
de, comte d’Aitona 873
Montgó veg. Mont de Júpiter
Mont Jovis veg. Mont de Júpiter
Monte Celio [Celio Montana] 504
Montes de Oca [Montes d’Och] 249250
MONTFAR, Dídac de 40, 71
MONTFAR, Miquel Onofre de 40
Montjuïc 320, 324
Montmeló 857
MONTPALAU, Dionísia de 32
MONTRODON, Francesc de 875
Montserrat 285
Montsó, corts de veg. Corts de Montsó
Montsó 35, 50, 63, 75, 829, 840
MONTSUAR, Guerau 874
MONTSUAR, Marc Antoni 874
MORALES, Ambrosio de 18, 63, 89, 9192, 99, 102, 105, 115, 120-121,
123, 130-132, 134-136, 139-144,
146-151, 153-160, 163, 166, 168169, 177-183, 185-189, 191, 196,
201, 212, 251, 313, 364, 366, 368369, 374-375, 378-379, 381-383,
388-389, 396, 398-400, 402-403,
406, 409, 414-415, 418, 421, 424,
426, 428-431, 434, 440, 456, 460,
464-465, 467-471, 474-476, 478,
480, 482-486, 490, 492-494, 496,
498, 501, 503, 505-506, 508-512,

909

517-520, 523-524, 526, 534-535,
537, 540, 555-556, 558, 560, 567,
576-577, 580, 582, 588, 591-592,
598-601, 604-609, 611, 614-617,
626, 630, 639, 648-653, 661-664,
668-670, 672-674, 676, 678, 692697, 699-703, 706, 708-711, 713,
730, 734, 736, 739, 741-742, 745,
752, 754, 763, 765, 767, 771, 792794, 796, 798, 800-801, 808, 811,
813, 815, 817-818, 820
Morata 839
MORELL, Joan Ramon 837
MORERA, Llorenç 35
Morvedre (veg. Sagunt; Zacint) 158,
226-227, 271, 274, 276, 305, 308,
326, 329, 334-338, 344, 361, 510
M OSCOSO , Álvaro de, bisbe de
Pamplona 43
Mucavera 765
MUHAMMAD IBN MUSÀ [Mahomad,
mestre] 818
mulasses, Les veg. Libro de
enajenaciones del Real Patrimonio
Munda 469
Múrcia 363, 819
Múrcia, Regne de 318
Múrcia, arcipreste de 747
MUSÀ IBN NUSAYR [Musà, capità] 240,
813, 815
Muxacra 507
NANNI, Giovanni [Joan de Viterbo]
126, 152, 168, 180-182, 187-188,
199, 247, 253-254, 256, 263, 274
Nàpols 487, 515
Nàpols, Regne de 277, 539, 564, 597,
722
Narbona 456, 610, 613, 641-642, 672,
751, 755-756, 759, 764
Narbonesa, província (veg. França o
Gàl·lia narbonesa) 337, 455, 472,
474, 609, 615, 645
NARCÍS, sant 537
NARSÈS, capità de Justinià I 686, 688
Nasica (veg. Calagurris) 509
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Nassona 765
NAUCLERUS 147, 202, 636, 717
Navarra, Regne de 238, 250, 510, 638,
750, 753-754, 818, 821
NAVARRO, Joan Blai 125
Navas de Tolosa, Las 254
NEBRIDI, bisbe de Barcelona 700
NEBRIDI, bisbe de Besiers 643
NEBRIJA, Antonio de 148, 151, 180181, 187, 202, 250-251
NEBRIJA, Sancho de 149-150, 817
NEMROD [Nembrot] 247
Nepe 632
NERÓ veg. CLAUDI NERÓ, Gaius
NERÓ, Claudi Cèsar, emperador romà
490-493, 502, 636
NERVA, emperador romà 498
NESTORI [Vestori] 634
Nicea, concili de veg. concili de Nicea
NICÈFOR DE CONSTANTINOBLE 202,
569, 571, 575-576, 579, 596, 598,
600
NICOLAU 503
Nicomèdia 571
Nicòpolis 540
Niebla 253
Nimes 750, 756, 758, 760
NOÈ 12, 83, 86, 137, 148, 225, 246247, 251, 253
NOIA, Miquel 31
NONNIT, bisbe de Girona [Nomito;
Nonito] 554, 709
Nora 261
NÒRAX [Noraco] 259, 261
Nord, mar de [Alemanya, mar d’] 606
Nostra Senyora la Major veg. Santa
Maria Maggiore
NOVACIÀ, antipapa [Novato] 548, 591
Numància 230, 417, 419
NUMERIÀ, emperador romà 551, 553
Numídia 396
NUMISI MONTÀ, Luci 514
NUMÍSIA VICTORINA 514
NUNDINARI, bisbe de Barcelona 637
NUNYES, Pere Joan 162

Obitilio (veg. Porcuna o Porzuna) 469
OCAMPO, Florián de 18, 89, 100, 104105, 115, 130-132, 134-135, 140141, 146, 148, 150-152, 154, 159160, 163, 166, 168, 173, 178-183,
185-189, 196, 198, 201-202, 212,
251, 253-254, 256-258, 260-264,
266-269, 271, 276-277, 279-282,
288-289, 291, 293, 296-297, 299,
307, 313-314, 322-325, 328-329,
333, 335, 339-342, 345, 348, 350351, 355, 357, 363, 507
Occidental, imperi 233, 555-557, 573578, 585-593, 610, 614, 621, 624,
639
Oceà, mar veg. Atlàntic, oceà
Octavià, castell d’ (veg. Sant Cugat,
monestir de) 497
OCTAVIÀ, emperador romà veg. August, Cèsar Octavià, emperador
romà
Octogesa veg. Otogesa
ODOACRE, comte [Odicargo] 730, 733
ODOACRE, príncep bàrbar [Odohaser]
639
OIA, bisbe de Barcelona 713
OLAUS MAGNUS 202, 608
OLIMPI 775-776
OLIBA, Antoni 880
OLZINA, Gabriel 24-25, 48, 62, 64-71,
76-81, 831, 867-870, 876-877, 879
OMS, diputat 52
OMS, Anton d’ 90
OMS, Miquel d’ 874
ONOFRE, mossèn 32
Onusa [Honosca] 104, 355-356
Oporto 626
OPPAS, arquebisbe de Sevilla 797, 810
Orèlia 816
Orgellia [Orgellis] (veg. Seu d’Urgell,
La) 556
Oriental o de Constantinoble, imperi
233, 238, 555-557, 573-577, 593,
610, 656, 662, 668, 679, 720, 724,
744, 780-781, 799, 805
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Oro (veg. Sicor) 266
ORONCI, bisbe d’Illiberis (Granada)
643
OROSI, Pau 148-149, 158, 202, 344,
406, 419, 426, 468-469, 479, 535536, 570, 576, 586, 595, 598, 600603, 606-607, 610-611
ORTELIUS, Abraham 175
ORTOLÀ, Joan 835, 844, 851
Osa 765
Osca [Hosca; Huesca] 423, 427, 459,
510, 556, 754
OSI, bisbe de Còrdova 570
Osila 137, 247
OSILO, comte 733
Osiris (veg. Dionís) 257-260
Osona 264
Osser 663-664
Ossigi 510
Òstia [Hòstia] 154, 371, 501, 572, 782
OSTROGODA, muller de Gunibald 640
OTGER CATALÓ 73-74
OTÓ, Marc Salvi [OTÓ, Silvi], emperador romà 232, 490-491, 494
Otogesa [Octogesa] (veg. Mequinensa)
459
OTON libi veg. Horus libi
Oviedo 156, 616-617, 699-700, 752,
767
PACHECO 422
PADILLA, Lorenzo de 163
PÁEZ DE CASTRO, Juan 120-121
Pagella 765
Països Baixos 49
Palamós 765
Palància 274
Palatina 514
PALATINA, muller de Marc Ulpi Trajà
506
PALATUUS 218, 225-226, 273-275, 278279
Palaus, els, prop de Tui 791
Palència 745
País Valencià 324, 364
PALLARS, Caterina de 44
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Palos de la Frontera 253
PALOU, baró 874
Pampliega, monestir de [Pampliga]
769, 785
Pamplona 638
Pamplona, bisbe de veg. MOSCOSO,
Álvaro de
PANER, Jeroni 42-43
Panteon, a Roma 721
PANVINIO, Onofre 202, 435, 489, 509,
523, 545, 662, 672, 805
PÀPIA 519
Paradís, carrer de, a Barcelona 264
Paralipomenon Hispaniae veg. MARGARIT I PAU, Joan
PARETA, Miquel 27, 832, 836
París 661, 706
Paris 283
PASQUAL, ardiaca 802-803
PASQUAL, Jaume 81, 86, 88, 95-96
PASSEYA, Pere de 38
PASTOR, sant 155
PASTORELO, Octaviano 867
PATERN, bisbe de Barcelona 644
PAU, sant 531, 549, 568, 678, 720, 778,
788, 805
PAU, bisbe d’Empúries 643
PAU, comte 730, 733
PAU, duc visigot 238, 749-752, 755759, 761-764, 771
PAU, Jeroni 11, 74, 146
PAU, Pere 875
PAU, diaca 202, 597, 615, 654
PAU HERACLIENSE 804
PAULO, Gerónimo veg. PAU, Jeroni
PAULUS JOVIUS 57
Paveras 765
PEGUERA, Berenguer de 874
PEGUERA, Lluís de 47
PEGUERA, Pere de 874
PEIRÓ, Pere 838
PELAGI I, papa 224, 686-688
PELAGI II, papa 224, 716-717
PELAGI I d’Astúries [Pelayo] 730, 794,
796, 798, 808, 817, 820, 824
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PELAGI, bisbe d’Oviedo 156, 699, 754,
767
PELEGRÍ, capità 874
Pèlias [Pèleas] 283
PELLARI, Pau 776
Pellejà 874
PELLICER, Jaume 872
Penèlope 282
Penyes Negres 368
Peratallada 874
PERE, sant 128, 154, 222, 232, 500503, 505, 526-529, 541, 549, 564,
568, 592, 635, 637, 720, 778, 805
PERE, sant, cadira de 525, 528-529,
539, 545, 549, 562, 564, 572, 628629, 631-632, 636, 653, 683-684,
686, 775-780
PERE, sacerdot 783
PERE II de Catalunya-Aragó, dit el
Gran 45
PERE III de Catalunya-Aragó, dit el
Cerimoniós 38 , 43-46, 48, 55, 71,
857
PEREGRÍ 528
Perelló, el 318
PÉREZ GUZMÁN, Fernán 792
PERIBEA 282
Perineus o Perinees veg. Pirineus
PERONELLA I d’Aragó 213
PERPENNA, Marc 426, 428-430
Perpinyà 52, 54, 56-61, 63, 873
Pèrsia 283, 719
PÈRTINAX, Eli, emperador romà 534
Pertús, coll del veg. Portús, coll de
Pes de la Farina, a Barcelona 158, 554
PETREU, Marc 432-433, 439, 460-461
Picardia 49
Piemont 805
PINÓS, Bernat de 874
PINÓS, Francesc de 873
PINÓS, Pere de, vescomte de Canet
873
PINÓS-SANTCLIMENT, Jeroni de 125
PIRENE, filla del rei Bèbrix 295
Pirineus [Perineus; Perinees; Pirinees]

(veg. Setúbals) 56, 104, 158-159,
226, 229, 236, 249-250, 255, 264,
288-289, 292, 294-296, 299, 301,
317-319, 324, 332, 337, 339, 341342, 344, 346, 351, 398, 402, 406,
427, 430, 440, 455-456, 465, 481,
495, 507, 576, 599-601, 659, 661,
752, 754-755, 820-821, 824
PIRROS, rei de l’Epir 295-296, 607
PISÓ, Luci 487
Pithiviers [Pretavia] 641
PIUS I, papa 222, 530-531, 541-542
PIZANO, Luigi 59
PLACÍDIA, reina veg. GAL·LA PLACÍDIA,
emperadriu romana
PLANELLA, Jeroni 179
PLATINA veg. SACCHI DI PIADENA,
Bartolomeo
Platonia ad Catacumbas 592
PLINI 140-141, 147, 173, 177, 202,
272, 379, 387, 494-497, 509-511,
606
PLUTARC 202, 266, 414, 431, 492
POCA, Joan 872
POL o POLL, Federic 874
POLIBI 140, 202, 333, 339, 354, 379,
383-384, 395, 402-403
POLIBI, bisbe de Lleida 692
POLIÓ, Asini 472-473
POMPEU MAGNE, Gneu [Pompeu,
Gneu, el Gran] 230-231, 421, 425427, 429-434, 439, 457-459, 462465, 467-468
POMPEU MAGNE, Gneu, muller de veg.
JÚLIA, filla de Juli Cèsar
POMPEU MAGNE, Sext, fill de Gneu
Pompeu Magne 467-470, 473-474
POMPEU, Flac [Pompeu, Flavi] 495
POMPEU, Gneu, fill de Gneu Pompeu
Magne 467-470
POMPEU, Sext veg. POMPONI, Sext
POMPEU, Titus veg. FONTEU, Tiberi
POMPEUS, germans veg. POMPEU,
Gneu, fill de Gneu Pompeu Magne;
POMPEU MAGNE, Sext, fill de Gneu
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Pompeu Magne
POMPILI 474
POMPONI, Sext [Pompeu, Sext] 497
PONÇ D’ICARD, Lluís 11, 17, 18, 34, 61,
109, 110, 114, 131, 133, 134, 136,
139-140, 146, 147, 149, 150, 159,
162, 168, 178, 180, 181, 186, 187,
188, 189, 202, 483-484, 512, 518,
552
PONÇA 684-685
PONCE LEÓN, Pedro 143
PONCIÀ, papa 134, 223, 545-546
PONS 874
PONTONS 874
PONTANI, arquebisbe de Braga 742
Porcuna o Porzuna (veg. Obitilio) 469
Porrilla 765
Port 789
PORTA, Joan 837
Porto 782
PORTONARIIS, impressors 184-185
PORTONARIIS URSINO, Domingo de
184-185
PORTONARIIS URSINO, Simon 185
Portugal, Regne de (veg. Lusitània)
63, 124, 147, 152, 248-249, 270,
281, 296, 507-508, 556, 591, 626,
808, 816
Portús, coll de [Pertús] 341
Posidó 282
PÒSTUM 536
Prescilia, cementiri de, a Roma 565,
567, 629, 635
Pretavia veg. Pithiviers
Pretextato, cementiri de, a Roma 545
PRINYONOSA, Joan 872
PROBE, emperador romà 551
PROCOPI DE CESAREA 202, 598, 606,
645, 647, 657
Procoveso 686
PRÒSPER D’AQUITÀNIA 203, 598, 600,
609, 615
PROTASI, arquebisbe de Tarragona
728
Provença 337, 339, 342, 599, 646, 668
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PRÚSIAS, rei de Bitínia [Pruscas] 415
PTOLEMEU 173, 175, 606
PTOLEMEU XIII d’Egipte 465
Puerto de Santa María 280
Puglia [Pulla] 277, 654
PUIG, Francesc 67, 70, 869-870
Puigcerdà 264
PUIG DE RODA, Angelina 844-847,
849-851
PUIG DE RODA, Caterina 35, 842, 844847, 849-851
PUIG DE RODA, Elisabet 33, 35-36, 50,
75-77, 842-851, 876, 879
PUIG DE RODA, Francesc 851
PUIG DE RODA, Gaspar (pare) 35, 842,
844, 846, 849-850
PUIG DE RODA, Gaspar (fill) 35, 844,
846, 848-850
PUIGPARDINA 874
PUIGPARDINES, Berenguer de 11
PUIGVERD, Antoni 65
PUJADES, Jeroni 11, 13-15, 18, 53, 8485, 88-95, 91-92, 97-98, 104-105,
107-109, 111, 164-166, 176, 180,
189, 193, 195-197, 250-251, 260,
262-264, 279-280, 282, 292, 323324, 340, 350-351, 357, 363, 368,
406, 409, 413, 418, 421, 440, 456,
470, 485, 496, 512, 518-519, 558,
582, 603, 611, 667, 673-674, 695,
679, 689, 703, 708, 771, 808
PUJADES, Josep 89
PUJADES, Miquel (pare) 89-90, 111,
174, 180, 187
PUJADES, Miquel (fill) 90
PUJADES, Tomàs 90
PUJADES, Tomàs 874
PUJOL, Joan 125
PUPIÈ, emperador romà 535
Pulla veg. Puglia
Puzol veg. Puglia
QUADRAT [Quadra] 526
QUARTICH, llibreters 82-83
QUERALT, Guerau de 873
QUEVEDO, Francisco de 819
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QUINQUATRES 514
QUINT, pare veg. VALERI, Quint, pare
QUINTANA, Miquel Joan 69, 873, 877878
QUINTILIÀ, Marc Fabi 203, 485, 498
Q UIRZE , arquebisbe de Toledo
[Quirico] 748-749, 765, 768
QUIRZE, bisbe de Barcelona [Quirico]
741, 743
Racàpolis veg. Recòpolis
RÀCHILA veg. RÈQUILA, rei dels sueus
RADAGIÀS, rei dels ostrogots [Radaigaso] 594
RAJADELL, senyor de Jorba 874
RAJADELL 874
RAM, regent 838
RAMIR II d’Aragó 213
RAMIR, bisbe de Nimes 750, 752, 756
RAMON BERENGUER IV de Barcelona
126, 190, 213-214
RANARI, bisbe d’Urgell [Ramurio] 709
RANOSIND, duc de Tarragona 751-752
RASET 874
RASIS veg. RAZI, Ahmad alRavenna 596-597, 617, 656, 658, 675,
720, 724, 726, 775-776, 780
Ravenna, concili de veg. concili de
Ravenna
RAZI, Ahmad al- [Rasis] 149, 203,
793, 814, 818, 822, 823
REBOLLEDO, Francesc de 43
REBOLLEDO, Joan Ferran de 43
RECARED I, rei dels visigots 221, 236237, 673-674, 680-681, 690-696,
702, 705, 751
RECARED II, rei dels visigots 221, 237,
704-705
RECESVINT [Recsasvindo], rei dels
visigots 145, 221, 238, 711, 730731, 733, 737, 740, 742-748, 750,
767, 793
RECINERGA, muller de Khindasvint
729
Recòpolis [Racàpolis; Renòpolis;
Ricepollo] 674

RECHIMIRO veg. RICIMER
RÈMUL 283
Renòpolis veg. Recòpolis
REQUESENS, família (veg. REQUESENSZÚÑIGA, família) 13-14, 23-24, 26,
31-34, 61-62, 114-115, 139
REQUESENS, Berenguer de 519
REQUESENS, Joan 19, 96-97
REQUESENS I DE ZÚÑIGA, Lluís de 18,
24, 34, 60-63, 90, 114-115, 117,
124-125, 170
REQUESENS I JOAN DE SOLER, Lluís de
33
REQUESENS I MONTANYANS, Bernat
de 519
REQUESENS ROÍS DE LIORI, Estefania
de 24, 32-34, 114
REQUESENS-ZÚÑIGA, família (veg. REQUESENS, família) 34, 61, 114, 137
REQUIARI, rei dels sueus (veg. RÈQUILA) 235, 618, 620, 625-627
RÈQUILA, comte [Ríchila] 730, 733,
741, 798, 809, 815
R ÈQUILA , rei dels sueus (veg.
REQUIARI) 625
RÈQUILA, rei dels sueus [Ràchila] 618
RESENDE, André [Resendio] 203, 819
RESPLANDIAN, rei dels alans (veg.
ATAU) 604
Ricepollo veg. Recòpolis
RICILONA 793
RICIMER, fill de Suíntila [Rechimiro]
705
RÍCHILA veg. RÈQUILA, comte
RICHSINIER, fill del rei Teodoric I 620
RIDAURA 96
RIERA, Joan 42, 880
RIFÓS, Sever 95
Rin 559
Rioja, la 143
Ripoll 647
ROBERTIS, Dominico de 179
ROCABERTÍ, vescomte de veg. ROCABERTÍ I DE SARRIERA, Francesc
Dalmau
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ROCABERTÍ, Francesc de 874
ROCABERTÍ I DE SARRIERA, Francesc
Dalmau de, vescomte de Rocabertí
873
RODERIC, duc de la Bètica [Rodrigo;
Ruderic] 126, 147, 207, 212-213,
221, 239-240, 711, 792-793, 796,
798-800, 806-809, 811, 814-817,
823
Rodes 291, 776
Ròdope (veg. Roses) 292
RODRIGO veg. RODERIC, duc de la
Bètica
R ODRIGO , arquebisbe don veg.
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo
Roig o Vermell, mar 634
ROIG I JALPÍ, Joan Gaspar 95
Roine [Rosne] 342, 344, 645
ROÍS DE LIORI, Hipòlita 24, 26, 31-34,
114-115
ROIZ SILVERA, Francisco 83
Roma (veg. València) 273-274
Roma 71, 95, 100, 163, 229-231, 266267, 271, 273, 277, 331-332, 337,
358, 367-369, 372, 374, 388-389,
392, 395, 397, 403, 407, 411, 414,
420, 422-423, 429-431, 433-434,
436-438, 457, 463, 465-466, 469,
472, 474-475, 478, 483-484, 488489, 491-493, 495-496, 498, 501505, 512, 516, 521, 523, 525, 528,
530, 537, 542-547, 549, 554, 556,
560-561, 564-565, 568-569, 572,
589-590, 592, 595-598, 601, 624,
628, 632-633, 635-636, 640, 653655, 658, 662, 674, 683-689, 716717, 719-711, 724-726, 729, 774782, 802, 804-805
romà, imperi veg. Occidental, imperi
Roma, concili de veg. concili de Roma
Romanya, costa de veg. Campània,
costa de
ROMI 266
RÒMUL 266, 283, 438
ROMULI, Publi 497-498
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ROMUS 218, 225, 270, 272-274
ROS, Sebastià 874
Roses (veg. Ròdope) 56, 59-60, 63,
172, 177, 226, 291-292, 303, 305,
308, 322, 340, 345, 411, 874
Roses, golf de 59, 292, 343
Rosne veg. Roine
Rosselló, comtat de 18, 47-48, 51, 54,
57-61, 79, 92, 97, 116, 118, 121,
129, 155, 158, 161, 164, 166-168,
171, 174, 183, 192, 210, 213, 215,
285, 342, 510, 555, 856, 859, 862,
865
ROTARI, rei dels longobards 726
ROTLLÀ, Esteve 162, 181
ROVIROLA, Pere 851
RUDERIC o RUDERICO veg. RODERIC,
duc de la Bètica
RUFET, Lluís 54
RUFÍ 583-584
RUFÍ, Quint Cecili 512-513
RUFUS 533-534
RUFUS, Elviri veg. ELVIRI, Cluvius
RUPPEBERTINO, Pere de 840
S(…) veg. Es(…)
Sabadell 874
SABARICO veg. SAVARIC, bisbe de
Girona
SABELLICO veg. COCCI, Marcantonio
SABINIÀ, papa [Sabià] 224, 719-720
Sabins [Faliscos] 568
SACCHI DI PIADENA, Bartolomeo, dit
Platina 134, 202, 546, 655
SACIRERA, Felip de 874
SACOROMINA, Jeroni 169
SACOSTA, Pere de 874
Saetabis Augusta [Augustana] (veg.
Saitabi; Xàtiva) 510
SAFONT, Antic 37, 47-48, 830, 862-864
SAGARRA, Joan 41
Sagunt (veg. Morvedre; Zacint) 271272, 276, 310-311, 332, 335, 469,
510, 512
Saint-Denis, abadia de [Sant Dionís,
monestir de] 706
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Saitabi [Setabis] (veg. Saetabis Augusta; Xàtiva) 510
Salamanca 133, 141, 183-184
Salamanca, bisbe de veg. SEBASTIÀ DE
SALAMANCA
Salària, via, a Roma 565-566, 629,
633, 635, 685
Salariense 509
SALAT, Josep 98
Salduba (veg. Cèsaraugusta;
Saragossa) 481
SALGUEDA, Lluís 874
SALINÀTOR, Marc Livi [Salinàtor, Luci]
402
SALOM, mestre 140
Salou 345, 360
SALVA, Onofre de 874
SALVA I DE VALLSECA, Francesc de
874
SALVADOR, Miquel Jeroni de 176
SALVERDENYA 874
SALVERDENYA, Esteve 841
SALVERDENYA, Lluís 874
SALVERDENYA, P. 874
Samni [Sànio] 658
Sanaar veg. Senaar
SÁNCHEZ GALINDO, Benet 176
SANCHO (veg. Iñigo) 814
Sangonera, camp 819
San Ildefonso, Colegio de, a Alcalá de
Henares 699
Sànio veg. Samni
San Angelo (veg. Moles Adriani) 718
San Cesario, església de, a Roma 803
San Lorenzo de El Escorial 63, 6667, 69, 124, 142-145, 147, 536,
650, 652, 693, 700, 831, 864, 868,
870-871, 878
San Lorenzo in Damaso, basílica de,
a Roma [Sant Llorenç, església
de] 592, 632, 653
San Lorenzo in Lucina, basílica de,
a Roma [basílica de Licini] 591
San Millán de la Cogolla, monestir de
142-143, 693

San Martín de Albelda 142
SANS, Lluís 65, 69, 77-78
Sant Antoni, cap de [Dénia, cap de]
271
Sant Cugat del Vallès 26, 29
Sant Cugat, monestir de [Sant Culgat]
(veg. Octavià, castell d’) 497
Sant Dionís, monestir de veg. SaintDenis, abadia de
Sant Domènec, carrer de, a Barcelona
518
Sant Feliu de Girona, església de 694,
762
Sant Feliu de Guíxols, monestir de 39
Sant Francesc de Barcelona, monestir
de 51
Sant Jaume de Galícia 825
Sant Jaume de Perpinyà, església de
57
Sant Joan del Laterà o Constantiniana,
basílica de, a Roma [Sant Joan o
Sant Joan de Letrà, església de]
504, 569, 586, 632, 653, 655, 682,
725-726, 776, 782, 802-803
Sant Jordi, senyor de, veg. BIURE,
Andreu de
Sant Julià de Palou 857
Sant Just, església de, a Barcelona
519
Sant Llorenç, església de, a Roma
veg. San Lorenzo in Damaso
Sant Llorenç, església de, a Òstia 154,
501
Sant Marcel, església de, a Roma 686
Sant Martí d’Empúries [Meda, illa de
la] 226, 303-306
Sant Miquel, església de, a Barcelona
840
Sant Miquel, església de, a Tarragona
516, 553
Sant Pau Extramurs, església de, a
Roma 569, 653-654
Sant Pere de les Puelles, monestir de,
a Barcelona 43, 857
Sant Pere de Rodes, monestir de 292
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Sant Pere del Vaticà, basílica de
[Vaticà; Sant Pere de Roma, església de] 154, 501, 526, 528-530,
540-541, 543, 549, 569, 637, 653656, 658, 683, 688, 719-720, 722,
724, 726, 775, 778-781, 803
Sant Pere i sant Pau, església de, a
Toledo 771, 784
Sant Sebastià, església de, a Roma 544
Sant Silvestre, muntanya (veg. Soracte) 568
Sant Vicent, església de, a Sevilla 617
Sant Vicent, monestir de, a París 661
Santa Coloma de Queralt 873
Santa Creu, església de la, a Barcelona
692
Santa Creu, hospital de la, a Barcelona
27, 833
Santa Croce in Gerusaleme, església
de [Santa Creu de Jerusalem] 635
Santacruz, Alonso de 120-121, 139,
185
Santa Eufèmia, església de, a Constantinoble 685
Santa Leocàdia, església de, a Toledo
708, 745
Santamaría, Pablo de 120
Santa Maria ad Martires veg. Panteon
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, monestir de 95
Santa Maria de Jerusalem, monestir
de, a Barcelona [Jerusalem, monestir de] 27-28, 828, 833, 837
Santa Maria de Lavaix, monestir de
37, 81
Santa Maria de Ripoll, monestir de
647
Santa Maria in Via, església de, a
Roma 655
Santa Maria la Rotunda veg. Panteon
Santa Maria Maggiore, església de, a
Roma [Nostra Senyora la Major]
653, 717, 755
Santa Tecla, església de, a Tarragona
552
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SANTCLIMENT, Guillem de 874
SANTCLIMENT, Pere de 874
SANTCLIMENT, Pere Joan de 874
SAPENA, regent 868, 870-871, 877,
879
Saragossa (veg. Cèsar Augusta; Salduba) 15, 36, 144, 183-185, 236,
481, 508-510, 619, 638, 643, 659660, 706, 729, 838, 855
Saragossa, concili de veg. concili de
Saragossa
Sarausa veg. Siracusa
Sardenya 261, 315, 322, 426, 469,
474-475, 546, 637, 655
SARO 598
SARRIÀ, Galceran de 874
SARRION, Josep 175-176
SASALA, Francesc 48
SATORRES, Francesc 57-58
Saturn 571
SAVALL, Ramon 851
SAVARIC, bisbe de Girona [Sabarico]
786
SAYOL, Guerau 874
SCILA veg. SUL·LA
SEBASTIÀ DE SALAMANCA [Salamanca,
bisbe de] 203, 766-768, 793, 811,
816
SEDEÑO, Juan 180
Sedeta 510
Segòvia 507, 655
Segre (veg. Sícor, riu) 266, 440, 455,
457, 459
SELLÉS, Francesc 54
Selva historial 85, 89, 93
SEM 246-247
Sèmele 273
SEMÍRAMIS, reina de Babilònia 283
SEMPRONI LONGUS, Tiberi [Semproni,
Titus] 344
SEMPRONI TUDITÀ, Gaius 410
SEMPRONI TUDITÀ, Marc 381
S EMPRONI , Titus veg. SEMPRONI
LONGUS, Tiberi
Senaar [Sanaar] 247
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SÈNECA 490
SENESTERRA, Guillem de 43, 856-857,
873
SENESTERRA, Galceran de 873
SENTÍS, regent 854, 861-862, 864, 868
SENTMENAT, Enric 90
SEPTIMI SEVER PÈRTINAX, emperador
romà 534
SERGI I, papa 224, 802-804
SERGI, arquebisbe de Tarragona 643700
SERGI, màrtir 554
SERTORI, Quint 230, 421-423, 425430
Sesa, concili de veg. concili de Sesa
Setabis veg. Saitabi
SETALDO, prevere 786
SETANTI, Francesc 874
Setúbal 152, 248-249
Setúbals (veg. Pirineus) 249-250
Seu d’Urgell, la [Urgell] (veg. Orgellia) 114, 264, 286, 556
SEVER, sant, bisbe de Barcelona 554,
709
SEVER 144, 536
SEVERÍ, papa 224, 724-726, 774
Sevilla [Sivilla] (veg. Hispalis) 142143, 179, 261-262, 464, 470, 499,
506, 556, 617, 667, 676-678, 717,
789, 791, 797 818, 823
SICAN 218, 267-268
SICELEU 218, 225, 262, 268-270
Sicília 268, 271, 297, 302, 314, 322,
331, 474-475, 597, 686, 776, 779,
783
Sícor (veg. Oro) 218, 265-267
Sícor, riu (veg. Segre) 266
Sicòria 266
Sicoris veg. Segre
SÍCUL 218, 270-272
Sierra Morena 400, 439
SÍFAX, rei de Numídia [Sifase; Sifasi]
362, 389, 401, 403-404
SIGERIC, rei dels visigots 220, 234,
605, 611, 613

SIGIBERT DE GEMBLOUX 203, 631,
636, 706, 714
SIGIBERT I, rei dels francs [Sisbert]
155-156, 666, 670, 676
Sigillo [Sigino] 777
SIL·LA veg. SUL·LA
SILVANUS 517
SILVERI, papa 224, 684-685
SILVESTRE, papa 149, 224, 684-685
SÍMMAC, papa 223, 655-658
SIMÓ, sant 803
SIMPLICI, papa 223, 653
SIMPLICI, bisbe d’Urgell 692
SINDERECO, arquebisbe de Toledo
797
Sinqua veg. Cinca
Siponto 654
Siracusa [Sarausa] 314
Síria [Súria] 296, 531, 554, 726, 803,
805-806
SIRICI, papa 223, 628-629
SISBERT veg. SIGIBERT I, rei dels
francs
S ISBERT , arquebisbe de Toledo
[Sisibert] 155-156, 787-788
SISEBUT, rei dels visigots 221, 237,
702-703, 705
SISEBUT, fill de Vítiza (veg. FURMARI)
799, 809-810
SISENAND, rei dels visigots 221, 237,
705-713
SISIBERT veg. SISBERT, arquebisbe de
Toledo
SISINNI, papa [Sozino segon; Sosinio;
Sosimo] 224, 805-806
SISULD, bisbe d’Empúries 708
Sítia veg. Escítia
SITJAR 874
Sivilla veg. Sevilla
SIXT I, papa 222, 528, 637
SIXT II, papa 223, 233, 539, 550, 561
SIXT III, papa 223, 635-636
SIXT V, papa 71
Sobrado, monestir de 651
Sobrarb 431
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Soca 856
Sol 571
SOLER, Felip 872
SOLINUS, Caius Julius 203, 606
SORA, regent 864
Soracte (veg. Sant Silvestre,
muntanya) 568
SORIA, secretari 838
Sòria 419, 510
SORRIBES, Francesc de 874
SORRIBES, Macià 41
SORRIBES, Mateu 48
SORRIBES, Nuri Joan de 874
SOSIMO o SOSINIO veg. SISINNI, papa
SOTER, papa 157, 222, 539-540
SOTO DE SALAZAR, Francisco de 5152
SOZINO I veg. ZÒSIM, papa
SOZINO II veg. SISINNI, papa
SUEÒNIC [Sucònic] 606
SUETONI 203, 431, 469, 478, 493
SUÍNTILA, rei dels visigots 221, 237,
702, 705-708, 710, 712
SUÍNTILA veg. KHÍNTILA, rei dels
visigots
SUL·LA, Luci Corneli, cònsol 33 dC
[Scila, Luci Corneli] 489
SUL·LA, Luci Corneli, cònsol 88 i 80
aC [Sil·la, Luci] 422
SULPICI RUFUS, Publi 460
SUNYER, Francesc 26-28, 832, 835837, 855
Súria veg. Síria
TÀCIT, emperador romà 551
TÀCIT, Corneli 203, 478, 487, 493
Tafosiris veg. Taphosiris
TAFURER 874
Tagaste 590
TAGO, cavaller 333
TAGUS 92, 218, 254
Tagus, riu (veg. Tajo) 254
TAIÓ, bisbe de Saragossa 144, 729
Tajo (veg. Tagus, riu) 254, 674
TALO veg. TOILA, bisbe de Girona
TAMARIT, Francesc Joan de 75

919

TAMARIT, senyor de Rodanya 874
Tànger 511, 798, 818
Tangitània veg. Tingitana
Taphosiris [Tafosiris] 260
Tapineria, carrer de la, a Barcelona
841
TÀRACO 226, 294, 296-298
TARAFA, Francesc 11, 13, 15, 18, 88,
90, 107, 111, 131, 136, 138-139,
141, 148, 159, 162-163, 168-169,
173, 178-179, 181, 186-187, 189,
198, 203, 251, 253-254, 263
Tarassona (veg. Turiasso) 510
TARIQ IBZ ZIYAD [Tarif, dit Abenzaria]
240, 813-815, 818, 822
Tàrraco (veg. Tarracoau; Tarragona)
556
Tarracoau (veg. Tàrraco; Tarragona)
149, 258-250
Tarraconense o Tarragonesa,
província (veg. Espanya citerior)
507, 511, 513, 551-552, 557, 560,
619, 627, 643, 660, 692, 751
Tarragona (veg. Tàrraco; Tarracoau)
63, 90, 114, 139-140, 152, 159,
164, 189, 228-231, 235, 248-250,
285, 298, 345, 348-349, 351, 353354, 356, 358, 360-365, 367-368,
371-373, 388-389, 392, 400-403,
413-414, 427, 459, 463, 465, 479,
482-485, 487, 492, 506-510, 512518, 520-523, 533, 535-536, 552553, 556, 559, 591, 602, 637-638,
643, 660, 692, 697, 700, 709, 728,
765, 771-772, 786, 789, 791
Tarragona, concili de veg. concili de
Tarragona
Tarrassa veg. Ègara
Tartessis, camps 257
TAUR, bisbe d’Ègara 644
Tauste 856
TAVERNA, Bernat 846
Tebaida, desert de 586
Tebes 265, 276
TECLA 156

920

ANTONI VILADAMOR

TEIA, rei dels ostrogots 686
TÈLEF, rei dels caïcs [Illefo] 282
TELÈSFOR, papa 222, 528-529
Tènia 765
TEODAT, rei dels ostrogots 683-684
TEODEMUND 789
TEDOISELO veg. TEUDISCLE, rei dels ostrogots
TEODOBERT II d’Austràsia [Dagobert
de França] 697
TEODOFRED, fill de Khindasvint [Teofred] 730, 745, 767, 793, 796, 798,
809
TEODOMIR 156
TEODOR I, papa 224, 729, 774-775
TEODOR, arxiprest 783, 802-803
TEODOR I Cal·líopes 775-776
TEODORA, emperadriu d’Orient 684685
TEODORA, reina visigoda 705
TEODORET, rei dels visigots veg. TEODORIC I, rei dels visigots
TEODORET DE CIR [Teodoret, bisbe]
203, 579
TEODORIC I, dit el Gran, rei dels
ostrogots 235, 639-642, 645, 655659, 736
TEODORIC I, dit el Gran, germana
de veg. AMALAFRIDA, germana de
Teodoric I, dit el Gran
TEODORIC I, rei dels visigots [Teodoret] 220, 234, 616-623
TEODORIC II, rei dels visigots 220,
235, 620, 622-623, 625-627, 638
TEODORIC II de Borgonya-Austràsia
696-697, 699-700
TEODORIC D’ITÀLIA, fill de Clodoveu I
veg. THIERRY I, rei dels francs
TEODOSI I, dit el Gran, emperador
romà 233, 573, 575, 585-588, 593594
TEODOSI II, dit el Jove, emperador
d’Orient 594, 610, 624, 635
TEODOSI, Flavi Honori 575-576
Teodosià, codi veg. Codex Theodosianus

TEODUL, màrtir 527
TEOFRED veg. TEODOFRED, fill de
Khindasvint
TERENCI VARRÓ, Marc 231, 432-433,
439-440, 463-465
TERÈS, Joan 164
TERACO veg. TÀRACO
TERÇA, regent 870, 877, 879
TERÓ 297, 299
Terol 413
TERRANOVA, duc de veg. ARAGONA I
TAGLIAVIA, Carles d’
TERRÉ, Enric 874
TERRÉ, Federic 874
TERRÉ, Joan 873
Tessalònica 579-582
TESTA, dit Tritó 218, 271-272
TETRICUS 536
TEUCRE 280-281
TEUDICELA veg. TINDIGOTA
TEUDIS, capità de Teodoric I, dit el
Gran 642
TEUDIS, rei dels ostrogots 148, 221,
236, 659-663, 665
TEUDISCLE, rei dels ostrogots [Teodiselo; Teudicello] 221, 236, 630,
659-661, 663-667
TEUTRANT 282
Th(…) veg. T(…)
Theana [Thearo] 510
TELONGUS BACCIUS 100, 339-340
Thérouanne 49, 60, 73, 852
THIERRY I, rei dels francs [Teodoric
d’Itàlia] 645
Thile veg. Tule
Tíber [Tibre] 266-227, 437
TIBERI II, emperador bizantí 716717
TIBERI CÈSAR o TIBERI, Claudi Neró,
emperador romà 232, 486-490
Tibre veg. Tíber
Tiburtina, via, a Roma 632, 636
TIFÓ 259-260
TIMEU 260
TIMOTEU 788
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T INDIGOTA , muller d’Alaric II
[Teudicela] (veg. AMALASUNTA)
640-641, 660
Tingitana [Tangitània] 511, 557, 745,
809, 818
Tinto, riu (veg. Iber, riu) 253
Tir 299
Tirèsies 420
TITUS AURELI FLUVI veg. ANTONÍ PIUS
o TITUS ELI, emperador romà
TITUS FLAVI VESPASIÀ, emperador
romà 497-498, 511
Tívoli [Tríbuli] 653
TOILA, bisbe de Girona [Talo] 732
Toledo (veg. Toletum) 15, 29, 63,
124, 138, 142-144, 155, 238-239,
335, 556, 650, 671, 681, 699, 700701, 710-711, 714, 728-729, 740,
742-743, 745, 747-748, 764, 765,
768, 772-773, 784, 786-789, 791,
797-798, 811, 820, 824, 826-827,
850
Toledo, Regne de 352, 409, 439, 718
Toledo, concili de veg. concili de
Toledo
Toletum (veg. Toledo) 506
Tolosa 615, 619-622, 625
TOMIC, Pere 11, 73-74, 149-150, 159,
162, 187, 204, 249, 265
Tormala 765
TORRELLES 874
TORRELLES, Ramon de 874
TORRENT, mossèn 33
TORRES AMAT, Fèlix 58, 98
TORRES I BAGES, Josep 97
TORROBIA 841
TORROELLA 874
Tortosa (veg. Dertosa) 59, 63, 76, 252253, 317, 324, 374, 466, 509, 556,
643-644, 692, 700, 709, 713, 732,
765, 771, 786, 789, 832, 876, 879
Tortosa o de Beseit, ports de (veg.
Idubedes, montanyes) 253, 318
Toscana 154, 501, 549, 562, 636, 656,
719, 726, 775
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TOSTADO veg. ALFONSO TOSTADO o
ALFONSO DEL MADRIGAL
TÒTILA, rei dels ostrogots 686
Tràcia 554, 556, 575-576, 594, 783
Trafalgar, cap de 258
TRAJÀ, Marc Ulpi, emperador romà
128, 232, 494, 498-500, 506, 526,
559
TRASAMUND, rei dels vàndals 642
TREBELI, Quint 381
TREBELI POLIÓ 204, 536
TREBONI, Aule 468
Trento, concili de veg. concili de
Trento
Tríbuli veg. Tívoli
Trícada (veg. Conillera) 103, 313
Trinitat, castell de, a Roses 59
Troia 280-281
TUANCI, comte 733
TÚBAL 83, 86, 127, 137, 148, 152, 159,
168, 177, 218, 225, 246-252, 255,
295, 298
TUCÍDIDES 268
Tudela 510
Tuderto 775
Tui 791
TUI, arquebisbe de veg. GREGORI DE
TOURS
Tui, bisbe de veg. LUCAS DE TUI
Tule [Thile] 606
TULGA, rei dels visigots 221, 237, 714,
728
TURDETÀ (veg. BETUS) 255
Turdetània (veg. Andalusia; Bètica)
255
Túria veg. Guadalaviar, riu
Turiasso (veg. Tarassona) 510
TURISMUND, rei dels visigots 220, 234235, 620, 622-623, 625
turonense, arquebisbe veg. GREGORI
DE TOURS
UBANDEMIRO 757
Úbeda 254
UGNE, bisbe de Barcelona [Hugo]
691-692
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Ulisses 281-282
ULIT veg. AL-WALID I
Ulterior, província veg. Espanya ulterior
UNERIC veg. HUNERIC, rei dels vàndals
Ungria veg. Hongria
URBÀ I, papa 222, 545
URBÀ, arquebisbe de Toledo 820, 824
Urgell veg. Seu d’Urgell, La
Urgell 145, 652, 692, 709, 732, 765,
771, 786, 789
URREA, Jerónimo de 57
URSÍ, diaca 591
URSUS, bisbe de Tortosa [Viso] 643
Vala 765
València (veg. Roma) 31, 33, 50, 63,
100, 114, 170, 187, 273-274, 366,
402, 405, 426, 469, 509-510, 878
València, Regne de 12-13, 15, 163,
186, 226, 249-250, 271, 285, 303,
318, 352, 470
València, corts de veg. Corts de
València
VALENT, emperador romà 574-575,
609
VALENTINIÀ I, emperador romà 574575
VALENTINIÀ II, emperador romà 575578, 585
VALENTINIÀ III, emperador d’Occident
234, 616-617, 621-622, 624, 635
VALENTINIÀ, Marc Aureli 551-553
VALERA, Diego de 125, 136, 179, 188,
249, 639
Valera de Arriba [Valera la Vella]
(veg. Valèria) 510
Valera la Vella veg. Valera de Arriba
VALERI, Julià 517-518
VALERI, Quint, fill 497-498
VALERI, Quint, pare [Quint, pare de]
497-498
VALERI MÀXIM 204, 387, 426
VALERIÀ, emperador romà [Valeri]
535
VALÈRIA 721

Valèria (veg. Valera de Arriba) 510
VALÈRIA, Públia 498
VALERIÀ, Quint Cecili 512-513
VÀLIA, rei dels visigots [Wàlia] 136,
220, 234, 613-616, 620
VALLA, Lorenzo 569
Vallclara, abat de veg. JOAN DE
BÍCLARUM
Vall d’Aran 53
Valladolid 745, 769, 865
VALLÈS, Tomàs 846
Vallfenosa 847
VALLS, Lluís 874
VALLS, Timoteu 87
VALLSECA, Francesc 841
VAMBA [Wamba] (veg. BAMBA) 747
VAMBA [Wamba], rei dels visigots
153, 221, 238-239, 737, 742, 745769, 772-773, 784-785, 789
VARRÓ 415
VARRÓ, Aeli 468
VARRÓ, Marc veg. TERENCI VARRÓ,
Marc
VASAEUS, Ioannes 92, 136, 139-141,
186-187, 198, 204, 253-254, 591,
615
Vaticà veg. Sant Pere del Vaticà,
basílica de
Vayas veg. Baia
VEGECI RENAT, Flavi 736
Vejer de la Frontera [Xerés] 816
VELÁZQUEZ CLIMENT, Miquel 838-839
VELEI PATERCLE, Gaius 204, 422
Velilla de Ebro [Vilella] 509
VENDÔME, duc de veg. ANTONI DE
BORBÓ
Venècia 530, 803-804
VENEDARI, comte 733
VENERO, Alonso de 181
Ventosa 765
Venus 571
VER veg. LUCI VER, emperador romà
VERA, arquebisbe de Tarragona 789,
791
VERDAGUER, Jacint 97
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VEREMUD, abat [Veremundo] 771
Vergio [Vergia] 414
VERINIÀ 600
Vermell, mar veg. Roig, mar
VERNÜLF 610
VESPASIÀ, Titus Flavi, emperador
romà 141, 494-497, 511
VESIANA, Tomàs, 41, 48
VESTA 482
VESTORI veg. NESTORI
Vetònia 480
Veu de Montserrat, La 87, 96
VEYAN I MOLA, Francesc de 85, 88, 9495
Vi, plaça del, a Girona 874
VIBULI RUFUS, Luci 433, 439
Vic (veg. Ausa o Ausona) 63, 14, 8485, 91-95, 125, 145, 147, 264, 286,
415, 423, 428, 459, 510, 556, 643,
649, 692, 709, 713, 732, 752, 754,
765, 789, 834, 851, 864, 864
VICENT, sant 554, 660
VICENT, bisbe de Saragossa 643
VICIANA, Rafael Martí de 11, 170, 173
VICTERIC veg. VITERIC, rei dels visigots
VÍCTOR DE TUNIS 204, 618
VÍCTOR I, papa 222, 541-543
VIDAL, Antoni 851
Viena (França) 585
VIENA veg. ADÓ DE VIENA
VIGILI, papa 224, 684-687
Vigilia veg. Codex Vigilianus
VILA, Jaume Ramon 88, 111
VILA, Joan 47, 864
VILADAMOR, Anna 33. 36, 76
V ILADAMOR , Antoni (pare de J.
Viladamor) 27, 832, 836
VILADAMOR, Antoni Joan 13, 23-26,
36-39, 47, 68-70, 75-80, 108, 830832, 864, 867-868, 876-880
VILADAMOR, Elisabet veg. PUIG DE
RODA, Elisabet
VILADAMOR, Joan 13, 23-38, 40, 45,
50, 60, 63, 90, 111-114, 828-830,
832-842, 854, 857
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VILADAMOR, Joana 27, 32, 832, 836
VILADAMOR, Paula 27, 833-835, 843
VILADAMOR, Violant (mare) 27, 32-33,
35, 76, 832, 834-835, 837, 842-851
VILADAMOR, Violant (filla) 27, 833835, 843
Viladoms 32
Vilafranca del Penedès 50, 63, 853,
874
VILANA, Jeroni 874
VILAR, senyor de Sant Cist[…] 874
Vilella veg. Velilla de Ebro
VILETA, Joan Lluís 125
VÍNDEX, Gaius Juli [Víndice, Juli] 493
VINTERIC [Vintiric] 755
VINTERIC veg. VITERIC, rei dels visigots
VINTIRIC veg. VINTERIC
VÍNTISA veg. VÍTIZA, rei dels visigots
Viseu 816
VISO veg. URSUS, bisbe de Tortosa
VITALIÀ, papa 224, 777-778
VITALIÀ, prevere 722
VITEL·LI, Aule, emperador romà 494
VITERIC, rei dels visigots [Victeric;
Vinteric] 221, 237, 695-669
VITIGÈS, rei dels ostrogots 684
VÍTIZA, rei dels visigots [Víntisa] 221,
239, 791, 793-795, 798-800, 807
VOLATERRANO veg. MAFFEI, Raffaele
Voló (veg. Vulturaria) 755
Volterra 154, 501
Volturno 277
VOLUSIÀ, Gaius Vibius, emperador
romà 535
VRINTS, Joan Baptista 159, 175-177
VUISEFREDO veg. GUISFRED, bisbe de
VIC
VULSA veg. BRAULI DE SARAGOSSA
VULTURARIA (veg. VOLÓ) 755
WÀLIA veg. VÀLIA, rei dels visigots
WAMBA veg. VAMBA
WIELANT, Philippe 83
WYNGAERDE, Antoon van den 176
Xalou veg. Jalón

XAMMAR 874
XAMMAR, Francesc 835-836
Xàtiva (veg. Saetabis Augusta; Saitabi)
31, 409, 510
Xelsa veg. Gelsa
Xerés veg. Vejer de la Frontera
XIXILA veg. KÍKSILO
Xúcar veg. Júcar
Y(…) veg. I(…)
ZACARIES 544, 723
Zacint [Jacint] (veg. Morvedre;
Sagunt) 271-272
Zamora 133
ZEFERÍ, papa 222, 543-544
ZENÓ, emperador d’Orient 639-640
Zeus 269, 273

ZONARAS, Ioannes 204, 569, 598,
744
ZÒSIM, papa [Sozino] 223, 631-632
ZÚÑIGA, família veg. REQUESENSZÚÑIGA, família
ZÚÑIGA Y AVELLANEDA, Juan de, comte de Miranda, 24, 32-33, 79, 114
ZÚÑIGA Y REQUESENS, Juan de 114,
144, 170
ZÚÑIGA Y REQUESENS, Perico de 33
ZURITA, Jerónimo 11, 13, 15-16, 18,
24-25, 30-31, 41, 61, 73-75, 109114, 118-121, 123, 126-127, 129,
133, 140, 162, 164, 168-169, 179,
181-192
ZURITA DE OLIVÁN, Jerónimo 185

Manuscrits i documentació d’arxiu
Archivo General de Simancas (AGS)
Sección de Estado: E. 333-84
Archivo Histórico Nacional (AHN)
llig. 1592, exp. 18: Diligencias hechas por el licenciado
d. Francisco de Soto Salazar, del consejo de su magestad de
la Santa General Inquisición, Barcelona, sobre la jurisdicción
que los inquisidores ejercen en las causas de los oficiales y
familiares
llig. 1592, exp. 19: Memoriales de agravio que los inquisidores
infieren a la Audiencia Real y a los diputados de Cataluña
Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
Constitucions de Catalunya (1587)
Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
Cancelleria, memorials: 22, 32, 49, 51, 60, 70/1-5
Cancelleria, registres: 46, 63, 67, 3901, 4182, 4183, 4288, 4297,
4299, 4300, 4301, 4305, 4309, 4322, 4399, 4715
Cancelleria, processos en quart: 557
Col·lecció de documents d’història de l’Arxiu (Col·l. H.): caixes
4-6
Reial Audiència, processos: 6431
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Generalitat: N-151; V-49; G. 224; Corts, G-150/9

Arxiu Episcopal de Vic (AEV)
ms. 224: Antoni Viladamor. Història general de Catalunya
ms. 225: Jeroni Pujades (comp.). Selva historial
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB)
llig. 313/80 [= Joan Jeroni Canyelles. Borsa de capitulacions
matrimonials (1550-1563), lligall 22]
llig. 326/129 [= Francesc Sunyer. Llibres testamentaris (15271587), lligall 20]
llig. 401/1 [= Antoni Viladamor. Plec de documentació diversa
(1555-1572)]
Arxiu del Palau (AP)
llig. 28, c.2; 28, c.9; 41, c.20; 45, c.1
Biblioteca de Catalunya (BC)
ms. 497-498: Francesc Tarafa. Crònica de Catalunya
ms. 510: Frederic Despalau. Dietari
ms. 729: Jaume Pasqual. Sacrae Cathaloniae antiquitatis
monumenta
ms. 3893: Francesc de Bofarull. Historia del Archivo de la
Corona de Aragón
Fons Patxot
Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB)
ms. 454, f. 252-345v: Miquel Pujades. Tratado de la precedencia
de los reyes de Aragón sobre los de Francia
Biblioteca del Palacio Real (BPE)
ms. II/2534: Cronología histórica de Cataluña desde 715 hasta
1223 por el secretario Antonio de Viladamor
Biblioteca Nacional de Madrid (BNM)
ms. 1516: Francesc Tarafa. De vitis pontificum ecclesiae
Barcinonensis
ms. 1811: Crónica de Sant Joan de la Penya
Bibliothèque Nationale de Paris (BNP)
ms. Baluze 239: Jeroni Pujades. Flosculi
Biblioteca Pública de Girona (BPG)
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ms. 124: [Còpia autenticada d’un procés entre el monestir de
Sant Feliu de Guíxols i la vila de Sant Feliu de Guíxols. 15591560]
British Library (BL)
ms. Add. 25418: Antoni Viladamor. Història general de Catalunya
Real Academia de la Historia (RAH)
ms. C 129: Antoni Viladamor (comp.). [Compilació documental
sobre els funcionaris de la Cancelleria]
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (RABLB)
ms. 3-I-26: Jeroni Pujades. Calamicleon, so és, història de les
calamitats y glòries de nostra Catalunya y señors de aquella
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