Josep-David Garrido i Valls (Alacant)
L'aliarwa entre l'emperador Enric VII de Luxemburg
i Frederic III de Sicília
segons una crónica anónima catalana del segle XV
Güelfs i gibellins tornaren una vegada més a la lluita amb motiu de la
preséncia a Itália de l'emperador romano-germánic Enric VII de Luxemburg
el 1312. Aquest, home devot i cavalleresc, era un idealista que creia en la
divinal missió del cap de l'Imperi com a vicari seglar de Déu i del cristianisme. Encara que d'antuvi la seua elecció suposá una mena de compromís
entre les pretensions franceses i el papat, no debades era vassall de Felip IV
el Bell de Franla, aviat mostró el seu auténtic taranná romántic i cavallerós,
tot pretenent restaurar l'autoritat del Sacre Imperi, en una época on tot just
eren remembrades les gestes dels otónides i els Hohenstaufen. L'emperador,
davant l'expedita animositat del papat i del seu braÇ executor a Itália, l'angeví Robert de Nápols, s'aliá amb la dinastia catalana regnant a Sicília,
representada en aquell tan esforÇat rei com fou Frederic III, fill menor de
Pere el Gran i fidel lluc de la seua nissaga. L'acord garantia l'ajut mutu que
s'havia de segellar en les noces entre la filla d'Enric VII, Beatriu, i l'infant
siciliá En Pere, en la práctica encara que no en la teoria hereu del tron del
Regnum Trinacrza
. e. 1 Endemés, l'emperador nomenava Frederic almirall de
l'Imperi, arran de l'entredit imperial contra Robert de Nápols i que reproduim en la versió catalana que ens dóna la crónica, acusat de crim de lesa
majestat. Així doncs, Frederic reprengué la guerra contra el tradicional
enemic angeví, emperó, l'expedició a Calábria del 1313 i la tramesa d'un
estol en ajut de l'emperador no tingué continuació, car Enric VII traspassá
a Buonconvento, vila situada a la confluéncia dels rius Arbia i Ombrone,
prop de Siena, el 24 d'agost de 1313, a la qual cosa seguí la dispersió de
l'exércit imperial.

El tractat de Caltabellotta (31 d'agost de 1302) que posava fi de moment a les lluites entre
els angevins de Nápols i els sicilians, reconeixia de per vida l'autoritat de Frederic III sobre
Sicilia. No obstant aixó, el papa Bonifaci VIII, artífex de l'anterior pau d'Anagni (1298),
introduí algunes modificacions en confirmar aquest nou tractat, entre altres que Frederic III
s'intitulara «rei de Trinácria» —nom donat pels grecs a Pilla— i no de Sicilia, honor que
pertocava al rei de Nápols. No cal dir que l'heréncia siciliana en favor de l'infant En Pere
no era reconeguda ni pel papat ni per Robert de Nápols.
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Aquests esdeveniments, no mancats d'estudis i coneguts per la historiografia actual, són recollits amb particular singularitat en una versió catalana
del segle XV del Chronicon Siculum, també conegut coro a AnOnim Sicilii,
editat per E. Marténe i U. Durand, i per R. Gregorio, ambdues edicions del
segle XVIII.' Altrament, a l'inventari dels béns del rei Martí I l'Humá de
Catalunya-Aragó, dreÇat després de la seua mort, trobern dues obres en llatí
referides a Sicilia: una titulada De la discórdia deis sicilians contra els francesos,
sobre l'episodi de les vespres sicilianes, i una altra de temática més general
que, sota l'epígraf de Cróniques de Sicilia, ben bé podria tractar-se d'una cópia
del Chronicon Siculum,' d'on pogué haver eixit la traducció catalana objecte
del nostre estudi.4
Pel que fa als manuscrits en catalá del Chronicon Siculum, J. Massó i
Torrents en comptabilitzá tres: 5 un que era propietat d'un noble alacantí, el
de la Biblioteca Nacional de Madrid, i una cópia fragmentária inserida en el
manuscrit de la crónica del rei Pere el Cerimoniós de la biblioteca de la

2

La primera edició Ilatina d'aquesta crónica de Sicilia fou realitzada pels monjos benedictina
de la congregació de Sant Maur E. Marténe i U. Durand, dins el volum III del seu Thesaurus
novio anectodorum, París 1717; edició feta a partir d'un manuscrit de la biblioteca del bisbe
de Magalona, tal i com declaren tots dos editors en Padmonitio praevia a l'edició del text:
Chronicon Siciliae, quod nobis suppeditant locupletissima Bibliotheca illustrissimi
Praesulis Joachimi de Colbert Episcopi Magalonensis». Pel que fa a l'edició de R. Gregorio,
aquesta está inclosa al volum II de la Biblioteca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub
Aragonum rcgno retulere, Palerm 1792, págs. 107-267; on reconeix que ha estat publicat
anteriorment a les colleccions de Marténe-Durand i Muratori: «Anonyrni Chronicon
Siculum ab anno DCCCXX usque ad MCCXXVIII jam ab Durando et Martenio, inde a
Muratorio editum ...».

3

Sobre l'inventari del rei Martí vegeu J. Massó i Torrents: «Inventari deis béns mobles del
rey Martí d'Aragó», dins: Revue Hispanique 12 (1905), págs. 413-590; M. Coll i Alentorn:
«El rei Martí historiador», dins: Estudis Romanics 10 (1962/1967), págs. 217-226, recentment
publicat al volum primer de les obres completes de l'autor, Historiografia, Barcelona:
Curial; Abadia de Montserrat, 1991, págs. 304-313.

4

Vegeu J. Massó i Torrents: «Historiografia de Catalunya en catalá durant l'época nacional»,
dins: Revue Hispanique 15 (1906), págs. 486-613; M. Coll i Alentorn: Historiografia,
Barcelona: Curial; Abadia de Montserrat, 1991, págs. 357-359.
J. Massó i Torrents: «Historiografia de Catalunya en catali durant l'época nacional», dins:
Revue Hispanique 15 (1906), págs. 486-613, aquí págs. 574-578.
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Universitat de Valencia, encara que nosaltres, per referencies que tenim
encara sense confirmar, no descartem l'existencia d'un altre manuscrit en
possessió d'alguna biblioteca italiana.'
Aquesta versió catalana, encara inédita, del Chronicon Siculum, recull els
fets relatats més amunt en un sol manuscrit que coneixem, independentment
del redactat de l'original llatí, i heus ací el perqué de la seua peculiar originalitat. El manuscrit 2084 de la Biblioteca Nacional de Madrid' que duu per títol:
«Llibre de les conquestes de la illa de Sicília, com los reyes de Aragó, de
loable memória, an subjugat a la sua senyoria la dita illa de Sicilia segunt se
sigue en lo present llibre», distingeix a l'índex dos capítols que mantenen una
palesa singularitat respecte de les edicions llatines i de l'altra versió completa
catalana.' Aquest índex, afegit posteriorment i que denota haver estat realitzat
per una má distinta a la de la resta del manuscrit, distingeix en aquest
fragment que presentem dos capítols, entre els folis 50v. i 56v., que cita de la
següent manera:
Del deposament e condepnació que féu l'enperador Enrich. VIL' contra lo rey Roben e
com lo condemná a mort en canes.
Com lo rey Ffrederich fonch almiral del emperador en canes.
Entre aquests capítols, es recull un document importantíssim de l'época
en versió catalana, en la práctica l'únic cas que coneixem de traducció íntegra
d'un document de la cancelleria imperial al catalá en l'edat mitjana. Es tracta
de l'entredit imperial contra Robert de Nápols que, alhora, tingué com a
conseqüencia una major entesa entre l'Imperi i el casal catalá regnant a Sicília,
enemic declarat dels angevins napolitans.
Així doncs, presentem un testimoni més de les lluites entre catalans i
i güelfs, al tauler d'escacs que era la Itália d'inicis del XIV.
angevins,
6

ja era a la impremta, hem localitzat un quart manuscrit a la Biblioteca
Quan
Nazionale di Roma, el manuscrit 1103, del qual ja donó noticia V. Todesco: «Appunti su
una traduzione catalana del Chronicon Siculum», dins: Bullettino dello Istituto Storico
Italiano e Archivio Muratorianci 57 (1941), págs. 129-149.
L'antiga signatura que citen els erudits d'inicis de segle era la 1-78.
Ens estem referint a la versió donada a coneixer per mossen Roc Chabás dins El Archivo 7
(1893; Valencia), págs. 346-349, propietat d'un noble alacantí, Joaquim de Rojas, la qual és
citada per J. Massó i Torrents al seu estudi esmentat a la nota 4, pág. 576. Aquest manuscrit
a hores d'ara, rnalgrat la nostra perquisició, no ha estar localitzat tot i els nostres intents
davant els hereus de Joaquim de Rojas perqué ens permeteren accedir a la biblioteca
familiar.
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Óbviament, aquests esdeveniments no passaren inadvertits als sobirans de
Catalunya-Aragó. El fet de constituir, al nostre parer, un interessant testimoni de la história siciliana del XIV, on s'inclou la pugna entre el papat i
l'Imperi, i dins del joc d'aliances que provoca aquesta rivalitat, l'afinitat de la
política expansiva catalana a la Mediterránia amb la de l'Imperi a Itália,
primer amb els Hohenstaufen i després amb Enric de Luxemburg, ens ha
empés a l'estudi i edició d'aquest fragment que descabdellarem tot seguit, com
un avain de la futura edició de la crónica que preparem, pera, amb l'objectiu
present de contribuir a desvetllar una mica més els intricats camins de la
política itálica del XIV, i paral-lelament les relacions entre els catalano-sicilians
i l'Imperi en un moment veritablement crucial per a tots dos.
A continuació, exposem el text de la crónica indicat, a partir del
manuscrit conservat a la Biblioteca Nacional de Madrid:
Ffeta e fermada 9 la dita pau l ° entre lo dit rey Ffrederich de la una part
e lo rey Robert, ffill e hereu del dit rey Larles del altra, axí com dit és, lo dit
rey Larles" morí d'aquí a cinch o a sis anys. E axí lo dit Robert succehí a
son pare e féu-se coronar e appellar rey»
E durant la dita pau entre lo rey Ffrederich de una part e lo dit Robert,
ffill et hereu del dit rey Larles de la altra, torna la guerra entre les parts
dessús dites per rahó del emperador davall scrit axí com avant se segueix:
és que, fo elegit en rey en l'any de la Incarnació de Nostre Senyor
.MCCCVIIII.," ffo confermat e coronat per papa Climent V," en l'any de
9

Les lletres o frases destacades al manuscrit les representem en negreta.
La pau de Caltabellotta (vegeu nota 1). Per a un major coneixement de les vicissituds
d'aquesta pau podeu consultar entre d'altres R. Oliver-Benrand: El nostre Frederic de Sicilia,
Barcelona: Dalmau, 1960, págs. 29-30; F. Soldevila: Histbria de Catalunya, volum 1,
Barcelona: Alpha, 1962, pág. 401; F. Giunta: La Sicilia catalana, Barcelona: Dalmau, 1988,
pág. 16; i del mateix autor: Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Barcelona: Ariel, 1989,
págs. 95 i 128.
L'angeví Caries II de Nápols (1285-1309).

12

Roben I de Nápols (1309-1343).

13

Error del manuscrit, es tracta de 1308.

14

Climent V havia afavorit en secret Pelecció d'Enric de Luxemburg, a fi d'evitar les eternes
pretensions de Caries de Vaiois, l'ex-pretendent francés a la corona catalano-aragonesa,
candidat de Felip IV el Bell. Vegeu la Shorter Canihridge Medieval History, versió castellana
sota el títol Historia del Mundo en la Edad Media, Barcelona: Sopena, 1978, volum II, pág.
538.
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Nostre Senyor .MCCCXII. a .XXVIIII. de juny de la .X. indició, 15 emperador lo noble senyor Enrich VII, emperador qui vench de les parts sues de
Alamanya per Lombardia a la ciutat de Roma on ffo coronat. E aprés la sua
coronació, vench de la dita ciutat a Pisa, subjugant e prenent a les pertinéncies de la sua senyoria e del Imperi, sotsmetent en la dita sua venguda
Brexa, 16 e Milá, e Génova e molts altres lochs, ciutats, viles e castells de
Lombardia e de Toscana pertanyents al dit Imperi seu, en l'any del regne seu
.V., del Imperi peró primer.
E quant lo dit rey Robert entés lo dessús dit aveniment del dit emperador, contrastá tant com poch a aquell emperador, donant a ell e a la host e
als seus e a tots sotsmeses en tot loch, tots embarchs e dampnatges que
pogué. Lo dit rey Robert fo ffet públich enemich del emperador, per qué lo
dit emperador ab tota justa e ledesma causa, sentencialment condempná lo dit
rey Robert a .XVII. calendas de maig de la .XI. indició, 17 deposat aquell,
condempnat per la dita senténcia de tota honor et dignitat, e desliurant e
absolvent per aquella mateixa senténcia tots aquelis qui eren obligats al rey
Robert de tota promissió, homenage, sagrament e altres qualsevulla maneres
de la obligació dessús dita, la tenor de la qual senténcia és aytal:

15

La indicció és un període cronológic de 15 anys, originari d'Egipte, pera, usat a Europa a
partir del regle IV. Depenent del dia d'inici de l'any distingim quatre formes d'indicció. La
nostra crónica fa servir o bé la indicció grega, usada a Sicilia, i que fa comentar l'any el
primer de setembre o bé l'anomenada bedana, constantiniana o cesária, utilitzada pels
emperadors i reis de Germánia des de Conrad I fins a Caries IV (912-1378) que fa comencar
l'any el 24 de setembre. El text del manuscrit no ens permet precisar més de quin tipus
d'indicció es tracta. Sobre la indicció vegeu A. Capelli: Cronologia, cronografia e calendario
perpetuo, Milá: Hoepli, '1988, págs. 6-7.

16

Brescia.

17

15 d'abril de 1313, data de la condemna, pera no la data d'emissió de la sentencia escrita
que recull la crónica (26 d'abril de 1313), com veurem més avant (vegeu nota 40).
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Henrich VIV, per la divinal cleméncia emperador deis romans," tots
temps august, a certificació de les presents e memória deis esdevenidors.
Déus jutge just, fors e fferm judgans tots segons los seus mérits, accabucant de les alter benuyrances del cel a les baxes de la terra en eternal escarn
aquel ergullant qui, com veés-si exalcat de glória e honor devant la cadira de
la sua cleméncia, cochita posar la sua de part de aguiló, per co que ffos
semblant a Déu qui, privant ell dignament de la grácia, esperanca e misericórdia, lo espossa a eternals penes. Axí que, de present, guart justícia e veege
egualtat aquel senyor deis cels e deis infferns, ell sab les coses secretes deis
judges, e devant la sua cadira cessa tota calúmpnia e veritat no y és amagada;
per algunes tenebres de malvestat ha deposseit ara de la cadira lo poderós qui
ha temptat, enffellonit e comogut ell en ira; destronesqua aquell qui cerca
mal, don scarn perdurable a aquell qui ab cor endurehit en mal, rebuge la via
de ignoráncia e.s" gloria en malícia; faca en ell lo juí scrit, sia glória a tots los
sants seus.
E axí, lo ffill de malvestat e de perdició, Robert, ffill del segon Carles, de
clara memória, qui.s intitulave rey de Sicilia, deis béns del Imperi de Roma
engraxat, gitant verí de iniquitat contra aquell, al qual per rahó de molts ffeus
e béns del Imperi, los quals encara ha tenguts e de present injustament
occupa, deguera humilment obehir. Regordonant hoys, engans e ffraus en
loch de ffeeltat, ab via de malvada desconexenca ha gossat drecar lo agulló de
rebellió e no cessa repennar contra l'agulló ab duresa indurehicla e inflat per
malvada supérbia. Esforcant posar a sí mateix cadira en la part d'aguiló, co és
al contrari de la majestat de Céssar, la qual axí com mare e mestra sua
deguera tembre e honrar, ha aquella provocada ab desonors e escarns, e
encara la gossa contínuament provocar ab malvat cor; car él, entre los altres
fforces de la sua malícia, jatsia que ans que nós venguéssem a Roma per
successió de la corona imperial, a la nostra altesa hagués moltes vegades per
18

Aquesta fórmula d'intitulatio: «divina favente clementia imperator (sive rex)» és la utilitzada
pels reis d'Alemanya i emperadors ja en l'época otónida, la qual cosa prova en cena manera
que, efectivament, estem davant de la traducció d'un document de la cancelleria imperial;
vegeu P. Rabikauskas: Diplomatica generalis, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana;
Facultas Historiae Ecclesiasticae, 1976, págs. 28 i 97-98. Altrament, i a tall d'exemple,
Frederic I Barba-roja declaró a la dieta de Fulda (24 de marc de 1157) que havia rebut de la
«divina clemencia» el govern de la ciutat i l'univers (urbis et orbis), vegeu M. Pacaut:
Frédéric Barberousse, en versió castellana Federico Barbarroja, Madrid: Espasa-Calpe, 1971,
pág. 90.

19

Davant la dificultat de lectura del text hem cregut aquesta solució la més raonable.
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especiales letres sues scrit que él, axí com per la rahó dessús dita era tengut e
nós, que de paraula ni de ffet que sabéssem no.l havíem agreujat ne.1 enteníem agreujar, ans graciosament tractar, entenia a ffer a nós deguda reveréncia
e honor, axí en la dita coronasció com en altres coses. E que en nó se
apparellava, ab tot esforl seu procuró ffer per sí et per sos embaxado[r]s"
confederacions, unions e ligues en offensa e empatxament del procehiment de
Céssar ensemps ab los florentins, e lucans, e senesos, 21 e tots los sotsmesos
nostres e del Imperi de Roma, de Lombardia e de Toscana, per co que tirás
ells ab sí en cahiment de rebellació e enciga de orberot, axí com ha tirats en
injúria et offensa de la nostra majestat e empatxament del procehiment de
Céssar. E fféu e tractá e ordoná que, les ciutats de Selmone22 e de Régol 23 e de
Parma, qui estavan sots nostra cleméncia, batallassen contra nós e lo Imperi;
e induhí axí les comunitats d'aquellas ciutats com los altres sotsmeses nostres
damunt dits aquesta rebel lió, et prometent a ells a aquesta cosa consell,
hajuda e ffavor, per co que la ciutat de Ast 24 et los castells de Valéncius 25 e lo
casal de Sant Eudigii," e moltes altres ciutats e castells de ProenÇa et de
Lombardia qui havien jurats los nostres manaments e regoneguts nós per
senyor, e los officials nostres havíem reebuts, e.ls 27 obehiven los vicaris et
officials da qué, fortadament, foragitant malvadament, ocupat e occupades e
occupats detenen per lo dit Robert; lo qual Robert ab tal intenció pres Roma
nostra, e En Johan, 28 frare, e los seus soldajats29 que, si pogués Roma a la sua

20

A l'original embaxadós.

21

Natural de Sena, l'actual Siena.

22

Corrupció de Sulmona.

23

Reggio d'Emília.

24

Asti a Monferrato.

25

La lectura d'aquesta paraula resulta difícil, a l'igual que la identificació del topónim;
tanmateix, podria tractar-se de Valenca del Delfinat o de Valensóla, localitat provencal
situada a la plana homónima, a prop del curs mitjá del riu Durenga.

26

Históricament el casal de Sant Eudigi o Sant Géli en occitá (Saint Gilles en francés), nom
d'una localitat llenguadociana propera a Montpeller, era el nom que rebia la nissaga deis
antics comtes de Tolosa, anihilats pels francesos després de la croada contra els albigesos a
inicis del segle XIII; vegeu J. Ventura: Alfons el Cast, el primer comte-rei, Barcelona: Aedos,
1961, págs. 12-15.

27

«e ells».

28

Joan de Gravina, germá de Robert.
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senyoria, enganablement sotsmessa, o almenys, torb de malvada discórdia mes
entre lo poble, empatxás la solepnitat de la dita coronació segons que los dits
Johan e los soldajats en lo tractament nostre en la ciutat desús dita, e aytant
quant estiguem en aquelles partides donaren a conéxer per manifesta obra, lo
qual ensemps ab copiosa multitut de nostres sotsmesos qui per instigació del
dit Robert, sots ffianla de la deffensió e subsidii a ells promeses, vench a
cavall e armes a posar-se entre nós, a usar de la malícia cogitada ensemps ab
En Johan e los soldajats desús dits. E aquí contra nós e les nostres gens, enemigablement, proposaren fer aguayts e esvahiments e espoliacions, violéncias
et homicidis perpetrar [per] les vies públiques e lochs per los quals a la
honrada esglesia de Sant Pere de Roma, la entrada de la qual a tots los
cristians devia ésser franqua," parellamens batallerosos tancharen a nós e a las
nostras gens anants a la dita esglesia; ab totes llurs fforces vedaren que no.ns
hi acostássem per co que la dita coronació aquí no.s fahés, m e.n totes altres
maneres que pogueren procuraren e agreujar la nostra majestat, e en alió se
esforÇave en totes guises que podia.
Axí que, manifestament nó, clamor notória e ensenyant nó en les
partides experiéncia de les coses, jatsia que aquelles coses fossen tan públiques
e tan manifestes que no.s pogueren cobrir per alguna manera, nós qui no som
a les leys sotsmesos, contra lo dit Robert per les coses desús dites ell no
request poguéssem haver procehit, peró, per la cleméncia de August, que pus
volenterosament esmena en los sotsmeses peccats que no.ls poneix ne fossen
ferre de tallar en los membres, los quals suavitat de medicina affalagable per
guarir, aprés lo nostre partiment de la susdita ciutat sobre la dita cosa notória
e les altres coses per lo dit Robert contra la nostra majestat comesos, comenÇam" inquisició, per la qual, per co que si alguna volva de ffe o de amor per
aventura havés romasa en él, toquás les sues corades, ell hagués altra vegada
espay de tornar al cor, havem alongada tro ara ab gracioses dilacions fahent
citar ledesmament lo dit Roben qui comparegués devant nós e deffesés si
29

Aquests «soldajats» eren, curiosament, trapes mercenáries catalanes al servei deis Anjou
napolitans; vegeu Historia del Mundo en la Edad Media, Barcelona: Sopena, 1978, volum II,
pág. 538.

30

Robert pretenia que Enric abandonás Itália. El rei de Germánia i hila, que encara no havia
estat coronat emperador, contestó tot adregant-se a Roma enmig de grans avalots, provocats
pels mercenaris de Joan de Gravina i les lluites entre els Colonna i els Ursini.

31

Enric VII hagué de coronar-se a Sant Joan de Latera en presencia deis legats pontificis, els
quals actuaren enmig d'intenses pressions.
La lectura d'aquesta paraula és molt confusa al rnanuscrit.
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podia sobre aquestes coses la sua innoscéncia, mas lo dit Robert, perseverant
en sa malvestat en los térmens a ell sobre acó assignats o en algun de aquelis,
personalment o per altra, contumáciament, no curó comparer, per qué nós,
sobre les dites coses desús dites, en contumacia del dit Robert, reebuts et
examinats testimonis sufficiens dignes de ffe, e los dits de aquelis mesos en
scrits e per nós solempnialment publicats, e de manament nostre per los savis
de nostre palau ab diligéncia recomptants, e feta a nós de aquells per los dits
savis feel relació, per co com veem o hayrm les coses damunt dites e sengles
ésser públiques e notóries e contra lo dit Robert axí com a públich enemich
del Imperi ésser procehiclor, donant interlocutória en scrits.
Pronunciam et declaram justícia migancant e puys fahem ell requerir et
citar sufficientment e peremptória qui, en cert terme qui ja és passat, devant
nós on que fóssem comparegués. Aquesta nostra diffinitiva senténcia
hoclora, la qual cosa menyspreá ffer sabent acó, desesperat en son cor,
endurehit pus malvadament en les sues offenses, contumacia e ffraus. E
donchs, car de les coses dessús dites, totes e sengles, segons que pus ordonadament en la inquisició són contengudes specialment, és a nós cert per los
dits testimonis, nós deliberans justament e viadera, los damunt dits e altres
excesses malvats e obres males examinar, no oblidans acó qui és tan manifest,
que lo dit Robert quant nós érem en Roma per rahó de la dita coronació, e
los molt amats e ffeel nostres los pissans, qui entre los altres sotsmesos
nostres resplandexen per senceritat de ffeeltat e de obra, trametesen a nós en
Roma a nostre servey e honor gens e galeres, féu aquelles galeres, en injúria
de la nostra majestat, enemigablement, ésser esva.5 7. cles e robades, e les gens"
ésser preses e encarcerades e en cárcers ésser detengudes. E per acó, perseverant en la continuació d'aquests térmens, ajustant mal a mals e cometent
tots dies pejors coses, com nós haguéssem endrecades les nostres banderes de
Céssar contra los rebeldes nostres de Toscana, cosa pública e notória e la
evidéncia del ffet ensenyava e ensenya que él tramés moltes vegades a aquells
rebe•ladors ajuda d'[armats], 34 per co que pus durament mantengués ells en les
sues rebellions e errors, e attens que quant ell poguera haver pau e repós,
quant ell deguera esperar tranquilitat e obtenir nostra benivoléncia, la qual ab
33

Repeteix el mot gens.
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«d'amatorum» a l'original. Error a partir d'una mala traducció de la frase llatina «misit
pluries armatorum subsidium». Vegeu les edicions llatines de Martene-Durand: Thesaurus
novus anecdotarum, volum 3, París 1717, columna 65, i Gregorio: Biblioteca scriptorum qui
res in Sicilia gestas retulere, volum 2, Palermo 1792, pág. 188.
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integritat de cor li havíem apparellada no volgué; batalles cerquá, iniquitats
usa e ab tot son poder procura e encara no cesa procurar de sembrar discórdia en lo poble del Imperii, suscitar hoys, metre scándols, concitar brugits e
metre scándols e nodrir discórdies, e sens cessar ha estat en lo ffet de continuar e de cometre tot quant pot en contrari nostre, no solament en menyspreu del nostre Imperi e en dampnage de la cosa pública, mas encara en
turbació de la Església en qué penie molt del stament del Imperi, e en
tardació del negocii de la Terra Sancta, 35 al qual testimoni aquel qui totes
coses sab ab tots nostres desigs anelam.
E vehens manifestament que lo dit Robert irrevocablement és caygut en
desviament de error, e indurehit en ffraus en la via de veritat e del tot perit,
axí com la serp sorda ha tanquat el hoyment de les sues horelles, no tem los
nostres manaments ne la pena de la ley en la qual per ses colpes és caygut e
cau, ne encara la plenitut del poder del emperador, ans tots dies és ffet de pus
dur cap. E aytant com més lo espera que.s penida d'aytant pren major
ardiment de ffer malicies. Considerans encara que lo dit Robert sia estat
abourat e engrossehit de les riqueses del Imperi, affluxades a ell los regnes de
licéncia en loch de obediéncia ffa rebellió, e en loch de deguda feeltat fa
injúria, proceéxer ab tot son poder de empatxar-nos e tots los ffeels del
Imperi a nós obediens. E lo seu poder no és en edifficació mas en destrucció,
no a profit e ajuda axí com deuria mas a tempestat, e volens occórrer als
perills e pérdues les quals les sues malvestats van.
E seguens la doctrina del Evangeli qui.ns amonesta que tot arbre que no
faca bon ffruyt sia tallat e mes en lo ffoch, jatsie que los ffeel reals e prínceps
per la dignitat e altesa d'aquells, volenterosament, ab dignes honors e
gracioses ffavors proseguiscan, peró, per co que la colpa tenia pena e la virtut
esper guardó de remuneració, lo dit Robert, la supérbia del qual havem elegit
domdar" e abatre la infflada presumpció, e ell deposar del seu stament per alt
que sia, axí com en aquell qui és colpable de crim de lese majestat, privan ell
de totes e sengles dignitats en qualque títol compreses e de les quals se
35

Ja durant el regle anterior la política a Terra Santa estigué supeditada als daltabaixos de la
política italiana; com a exemple, recordem que el 1266, després de la batalla de Benevento,
el papa Climent IV torna a considerar la idea del «negotium Terrae Sanctae», un colp
eliminat Manfred de Tarento de l'escena política i de moment resolt el «negotium Siciliae»,
cense que l'ofensiva del mameluc Baibars a Síria provocás un canvi immediat d'orientació
en la política exterior papal; entre d'altres vegeu F. Giunta: Aragoneses y catalanes en el
Mediterráneo, Barcelona: Ariel, 1989, págs. 30-37.
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intitula e.s ennobleex, e de auctoritats, de honors, de libertats, inmunitats,
privilegia, províncies, encontrades, ciutats, castells, terres, villes, seus vassalls,
béns, coses, drets e jurisdiccions, axí perdurables com imperials, les quals e las
quals ha, ten, posseex, o a sí haver, tener e possehir en qualque manera tro
ara ell e los seus antecessors han possehit. E aquell Robert, rebelde traydor,
enemich del Imperi e colpable de crim de lese majestat, de tot lo dit Imperi
bandejam e dessaforam ell; e si en algun temps per aventura vindria en lo
nostre Imperi, condempnam ell, sentencialment en scrit, ésser privador de la
vida per tallament del seu cap.
Ordonans e manans que alguna persona de qualsevulla noblesa, excelléncia, estament o condició sia, ni alguna ciutat, castell, villa o universitat
d'aquella, contra nós o los sotsmesos del Imperi no l'i don públicament o
amagada ayuda, consell o ffavor, sots pena de .C. lliures d'aur per cascuna
ciutat e de .C. lliures d'aur per cascun castell e vila, marqués, duch, comte,
baró e per cascun noble; .XX. lliures d'aur per cascuna singular persona per
cascuna vegada que contrafará cometedora que cascun del Imperi sia legut.
Los ciutadans37 e habitadors de las ciutats e castells dessús dites, e qualsevulla
altres singulars persones de qualsevulla stament o condició sian, qui contra la
nostra honor a ell obehissen o donassen consell, ajuda o ffavor, manifestament e amagada, agreujar en persona, coses e drets d'aquells e ells pendre e
arrestar e destruir, vedants encara e manants expressament que, alguns
deutors del dit Robert dels béns en los quals a ell són tenguts en alguna cosa,
a ell no satisfacen ni li gossen en alguna manera respondre, en altra manera,
aytant mateix, pagarian en la nostra cambra, e nó sens bruchit o ffigura de
juhí, sien forÇats les universitats, províncies, ciutats, castells, villes e totes
conversacions, e qualsevulla persones de qualsevulla preheminencia o excellencia, encara si eren en dignita[t] real o de qualsevulla altra dignitat,
noblesa, condició o stament sien, qui per algun pacte, promissió o obligació
al dit Robert o a sos predecessors feta o pena posada, sots qualsevol forma de
paraules compres o compresa, o per qualsevulla occasió, causa o títol,
especialment de algun servey fahedor o de hómens armats, o altre subsidi
donant per mar o per terra al dit Roben és tengut d'aquells pacte, obligació
o promissió o pena posada,.e axí mateix, vassalls ffeudataris e tots et sengles
qui de ffaeltat de ffeus o per qualsevulla altra rahó o causa sien tenguts ffer
alguns serveys personals o reals de tot vincle, ffeeltat, subjecció e obediencia
a ell o a sos hereus fahedora, absolvem de tot en tot. Axí que les ciutats,
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castells, viles, universitats o persones damunt dites no sien tenguts tenir
alguns de les pactes e obligacions damunt dits ne los vassalls ne feudatari[s]38
damunt dits no sien tenguts d'aquí avant de ffeeltat, de subjecció o obediéncia
per causa o títol a ell o a sos hereus en qualque manera que.n sien tenguts;
les províncies e totes encontrades, ciutats, castells, terres, viles, ffeus, vassalls,
béns, coses, volem que sien compreses sots aquesta privació e absolució. E
encara més, manam a tots e sengles cavallers, hoydo[r]s, jutges, savis e notaris
que sien doméstichs o familiars del dit Robert o en altra manera sien en son
servey e a qualsevulla altres, que dins espay de dos mesos de huy avant
contadors, de fet se partesquen de la ffamiliaritat del dit Robert, e de consell,
e dilecció e altres qualsevol servicis, e al seu servici o consell acostar-nos
gossen manifestament o amagada; en altra manera, los dits cavallers de honor,
dignitat de cavalleria o los hoydo[r]s, judges e savis de actoritat de judicatura,
e de assessoria e de tots e sengles privilegis o inmunitats, o los notaris de
officii de notaria, aquells co és a saber dels dits cavallers, juges, savis e notaris
qui aquest manament nostre plenament no hobeyran, ara per ladonchs
privam de" tot, els retem inábils e inffamis, axí que passats los mesos dessús
dits d'aquí avant, jamés no sien reebuts en alguns actes ledesmes; peró, de
aquesta privació, confiscació, bandejament, diffinició, absolució, en aquests
scrits e totes les altres coses damunt dites e davall scrites, ffem demanant
justícia e requirent lo bé de la cosa pública. E per certa causa, supplens de
plenitut de poder tot defalliment, si algun per ventura en la inquisició
damunt dita en qualsevulla processos per nó fets, si és haüt o alguna solempnitat de dret hi és estada lexada, no contrastans qualsevulla leys, constitucions, grácies e privilegis sots qualsevulla fforma de paraules contenguda,
encara si era necessarii d'aquells ésser ffeta en les presens de paraula a paraula
menció, les quals poguessen a les coses desús dites ésser contraposats, als quals
especialment derogam.
Dada en Pisa, en preséncia dels nostres prínceps e barons e de la grant
multitut del poble, a .VI. kalendas de maig en l'any .V. del nostre regne e en
lo primer del Imperi."
Emperó, lo rey Ffrederich fféu ab l'emperador unitat e parentella, per lo
qual tractat fo entre ells que lo dit Pere, ffill del rey Ffrederich, prengués e
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hagués per muller la ffilla del dit emperador, e lo rey Ffrederich ffo ffet per
lo dit emperador almirall seu. Per rahó de la qual unitat ffeta entre l'emperador e lo rey Ffrederich, lo rey Robert comen4 haver en hoy lo rey Ffrederich e infflar contra ell, e los cossaris del rey Robert comentaren robar los
sicilians, no peró manifestament, mas palliada ne generalment mas special.
En aprés lo rey Ffrederich, per nom del emperador per lo dit offici de
almirall a ell comanat, tramés la sua host lo primer dia d'agost de la .XI.
indicció, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCXII," ab les sues
galeas de Mecina a la ciutat de Réjol 42 e altres lochs de Calábria a asatjar et
esvahir et pendre aquells per l'emperador, 43 la qual host del rey Ffrederich,
dins lo mes d'agost, obtench per fforÇa per nom del emperador los lochs de
Calábria davall scrits, co és castells e villes: Réjols, la Mota, Sent Onoxet,
Cannitello, Gatuna, Calanna, lo Galo e la Banyara. 44 En lo .XVI. dia del mes
d'agost de la dita .XI. indicció, lo cridador féu crida públicament per Palerm
per part del dit rey Ffrederich, en la qual manera lo rey manifestava a tots
los ffeels que entre ell e lo senyor de Calábria" és cridada guerra, e per co, se
deguessen gordar los mercaders e mariners e altres ffehels del rey Ffrederich,
per lo comenÇament de la guerra cascú dels enemichs roba l'altre d'aquí avant
públicament per sos cossaris.
Lo dit emperador Enrich VII com anás ab la sua host [de] Pisa en lo
Principat per esvahir les viles del Principat e altres lochs del rey Robert, morí
en lo burch appellat Bonconvent, que és prop Sena a .XII. milles, a .XXV.
dies d'agost de la dita .XI. indicció, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor
.MCCCXIII.
A .XXX. dias d'agost lo rey Ffrederich, ño sabent encara la mort del
emperador, partí-si de la marítima de Milaz" ab l'estol seu de galeres e ab
altres galeres de pisans e aná d'aquí a Pisa, e en aquel viatge encontró los
misatgers del comun de Pisa qui denunciare[n] 47 al rey la mort del emperador,
per lo empatxament de la qual mort el rey no lexá lo viatge, ans aná a Pisa.
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E axí, de noembre de la .XII. indicció, ladonchs, primera següent en lo dit
any, lo dit rey tornó ab .XXXIIII. galeres del viatge de Pisa en Trapena."

48

Trápani. Altrament, la data d'indicció demostra alió que indicávem més amunt (vegeu nota
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