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L' Arxiu Reial de Barcelona va ser custodiat, alllarg del segle XV, per diverses per
sonalitats prou conegudes1

. D'entre elles destaca, sens dubte, la figura carismatica -i con
trovertida- de Pere Miquel Carbonell. Carbonell, que va ser arxiver reial des de 1476 fins 
a la seva mort, esdevinguda el 15172 , va jugar també un important paper com a introductor 
de l'humanisme en les nostres terres i com a aglutinador d'un petit pero infuent nudi hu
manista format per juristes, funcionaris reials i edesiastics3. D'altra banda, va ser l'autor de 
les Croniques d'Espanya, obra cabdal en l'evolució de la historiografia als Pai'sos Catalans 
redactada entre ]495 i 1513 i editada postumament el ]5474. 

1. Jordi Rubió i Balaguer: 'Tarxiver Diego García", a Humanisme i Renaixement (Obres de Jordi Rubió i Bala
guer, VIII). Publicacions de l' Abadia de Montserrat, 1990. 

2. La millor biograJia de Pere Miquel Carbonell continua essent l'elaborada per Manuel de Bofarull i de Sartorio 
com a introducció als: Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell (2 vols.), Barcelona, 1864-65. 
Sobre la seva faceta d'arxiver, vegeu: Jesús Ernest Martínez Ferrando: "Aportación de datos acerca del Archivo Real 
de Barcelona y sus archiveros durante los reinados de Juan II y Fernando el Católico", a V Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, V, Saragossa, 1961, p. 75-109; del mateix autor: "Un archivero del palacio real de Barcelona a 
fines del siglo XV", a Studi in onore di Ricardo Filangeri, II, p. 197-212. 

3. Jordi Rubió i Balaguer: "Un bibliófil catala del segle XV: En Pere Miquel Carbonell", a La cultura catalana del 
Renaixement a la decadencia, Barcelona, ed. 62, 1964, p. 79-89 (reeditat !ecentment a Ilumanisme i Renaixement, p. 
90·.100); "Els autors classics a la biblioteca de Pere Miquel Carbonell, fins a l'any 1484", a Miscel'¡¡mia Crexells, Bar
celona, 1929, p. 205-222; "Pere Miquel Carbonell, bibliófil ", a De l'Edat Mitjana al Renaixemmt, Barcelona, Teide, 
1979 (2' ed.),p. 123-130. També són interessants les notícies publicades per Josep M. Madurell i Jordi Rubiói Balaguer 
a: Documentos para la bistoria de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona, 1955. Convé remarcar, 
així mateix, el treball de M. Antónia Adroher Ben: "Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adver
saria, 1492 del Archivo Capitular de Gerona", a Anuario del Instituto de Estudios Gerundenses, 11 (1956-57), p. 
109-162. Cal assenyalar també la biografia de Jeroni Pau, canonge, humanistai cosí de Carbonell, elaborada per Ma
riangela Vilallonga a: Jeroni Pau: Obres (2 vols.), edició a cura de Mariangela Vilallonga, Barcelona, Curial, 1986. De 
la mateixa autora: La literatura /latina a Catalunya al segle Xv. Repertori bio .. bibliograjic, Barcelona, Curial-Publi
cacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. L'obra basica per entendte el paper de Pere Miquel Carbonell com a agluti
nant de la primera generació humanista catalana és De viris illustribus catalanis, editat per Manuel de Bofarull i de 
Sartorio: Opúsculos ... , n, p. 237 i s.; i per Mariangela Vilallonga: Dos opuscles de Pere Miquel Carbonell, Barcelona, 
1988, p. 47 i s. 

4. Recentment hem elaborat l'edició crítica d'aquesta obra, en el marc de la Tesi Doctoral Pere Miquel Carbone/l, 
bistoriador humanista, i la historiograjia catalana del segle Xv, 11 egida al Departament d'História Moderna de la Uni
versitat de Barcelona el novembre de 1993. 
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Amb la preseIllt comunicació pretenem mostrar les nombroses vinculacions que s' es~ 
tableixen, alllarg d'aquesta obra, entre la tasca de Carbonell com a historiador i la seva 
funció professional de custodi de l' Arxiu Reial de Barcelona. En definitiva, volem assenya~ 
lar que l' Arxiu Reial va ser el marc d'elaboració de les Cl'oniques d'Espanya i que els seus 
abundosos fons <~tant narratius com documemals~' van fornir a Carbonellla materia pri~ 
mera basica per a la redacció de la seva obra. Justament el recurs de primera ma a les foms 
de l' Arxiu Reial constitueix un deIs elernems rnés inJlovadors, des d'un pum de vista rne
todologic, de la crónica de Carbonell. 

1: Arxiu Reial i l' arxiver Pcre Miquel Carbonell 

No és sobrcr ~;ubratllar, d'entrada, un element, d'altra banda obvio L' Arxiu Reial era, 
en tem¡s de Carbonell, un arxiu viu, en el qual es custodiava una docurnentació plenament 
vigent . Les funcio!ls primordials de I'arxiver no eren, dones, de caire históric, sinó ben 
practiques i dectives. 

En primer 110::, l' Arxiu Reial tenia una funció específica per a la Corona: la de con, 
servar tots els docurnents rcferits al seu patrimoni i costums. En aquest semit, I'arxiver re~ 
bia contínuament o:,dres de cercar tota mena de documellts sobre drets reials, propictats, 
impostas, ctc,; i tarr,bé sobre solemnitats: actes acostumats a fer en el naixernent, casori o 
mort deis mernbres de la farnília reial, per exernple, i també valor deis dots i altres paga
lllents. Aquesta és la funció per a la qual Pe re "el C:erimoniós» va crear el carrec d'arxiver, 
I'any 1346, tot assenyalant, a rnés, el caire secret de la documentació de l' Arxiu ReialG

• A 
poc a poc, pero, i subsidiariarnent, l' Arxiu Reial va anar iniciant també una funció pública. 
Des d'aquest punt (1. e vista -que, corn veurem, es consolidara des d'un prisma jurídic en el 
període en que Carbonell en va ser arxiver~·, s'obria a les demandes deis particulars, vinguts 
expressament a Barcelona des de tots els reialrnes de la Corona d' Aragó, a la recerca de do
cumen~s que acreditessin les seves possessions, els drets, ctc. 

Es aquest el context en que Carbonell treballa, a partir de 1476, després de la l1lort 
del seu amic, i predeeessor en el carree, Jaurne Gar::ia. Carbonell, que era notari des de 
1458, va ser nomenat arxiver reial per Joan II el9 de desembre de 1476. Tenia quarantados 
anys. Alhora, va ser nomenat tarnbé escriva reial, requisit inciispensable per accedir a aquell 
ofici (segol1s una Pragmatiea Reial dictada per Pere «el Ceril11oniós» el 1384 ). 

Carbonell va prendre possessió del carrec el 7 de geller de 1477. En l'acte, hi eren 
presents: Bartollleu ele Verí, eonseller i regent de la Cancelleria del rei; Andreu de Peguera, 
mestre racional de la con; Pere Bancells, lloetinent dd mestre racional; Montserrat Torres, 
presbíter; Bernat Audor, escriva del rei; i diversos testimonis. AIguns d'ells, alts funciona~ 
ris poe o molt influús pels nous corrents humanistes, havien de conformar el cercle d'amis~ 
tats de Pcre ivliqucl Carbonell. 

Sobre les causes de l'elecció reial hi ha parers enfrontats. Manuel de Bofarull, que va 
ser director de l' Arxiu de la (~orona d' Aragó a partir de 1849, ha escrit, en la fins avui més 
completa biografia de Carbonell, que I'eleeció de I'a:-xiver va ser dcguda a: 

la brillante ()pinión que gozaba Carboncl/ entre SIIS cOIniudadmlOs y los bumos informes 
que de 511 aptitud dio tl D. Juall JI Sil abogado micer Juan Ros'. 

Contd'triament, un altre arxiver de la Corona d' Aragó, Jesús Ernest ~lartínez, 
Ferrandoque va dirigir aquesta institució entre 1940 i 1961 ',ha expressat una opini6 ben 

S. i\qul"lta id"a ja ha estar exprcss ada per Jordi Rubió i J3alague:,': 'Tarxivcr ... ", p. 335, 
(,. Jordi Ruhió ¡ Balaguer: 'TarxivcL .. ", p. 330 i 335. 
l. Manuel de Bofarnll i de Sartorio: OPÚSCUIOL, 1, p. 4. 
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diferent en un estudi sobre la faceta arxivÍstica de Carbonell. Segons ell, el futur arxiver 
reial: 

comenzó a esgrimir todos sus medios, dinero, amistades, méritos persollales, sagacidad, etc. 
para sucederle (a Jaume Garcial 

La relació entre Carbonell i alguns funcionaris reials -i, notablement, els escrivans
va ser tibant, des de bell antuvi. Hi ha dos moments, pero, en que el xoc esdevé particular
ment intenso D'una banda, els anys que van seguir al seu nomenament. D'altra banda, els 
precedents i les conseqüencies de les cons de 1510. 

Efectivament, la resta d' escrivans reials consideraven. que Pere Miquel Carbonell ha
via aconseguit el carrec d'arxiver amb una vulneració de les ordenances, ates que en el mo
ment d'accedir-hi no era encara escriva reial. L'arxiver, contrariament, s'havia enfrascat en 
una autentica guerra de precedencies, en considerar que el seu carrec només havia d'estar 
sota les ordres del protonotari i el seu lloctinent. Que el combat va ser dur, ens ho il·lustra 
el fet que els escrivans constitui'ssin una "companya general", veritable sindicat professio
nal de l'Cpoca, en expressió de l'historiador rossellones Josep Calmette9. Per la seva banda, 
Carbonell va recórrer en defensa propia, a les recerques d'arxiu i també a l'ajut d'alguns 
deis seus "buenos e influyentes amigos" (en paraules de Manuel de Bofarull i de Sartorio), 
com ara Bartomeu de Verí,Joan Peiró,Joan Vilar i Pe re Bancells. 

Finalment, el rei Ferran 11 va prendre cartes en l'assumpte i va promulgar, el 31 de 
gener de 1480, que l'arxiver estigués únicament per sota del protonotari, el seu lloctinent i 
tres secretaris nomenats entre els escrivans. Els altres 21 escrivans ordinaris ocuparien un 
nivell inferior. 

La funció de l'arxiver reial va ser, també, reblada per la constitució 1481/16, on es 
disposava que aquest 

sia tcngut monstrar e donar translat, satisfet, empero, de son salari condecent, de tots actes 
tocants a interes de part a part 

sense !licencia deis carrecs superiors, només necessaria "en las cosas que hauran es
guart a l'interes de la Regia Cort". Aquesta constitució, com ha remarcat Víctor Ferro10, 
consolidava a més el caracter públic de l' Arxiu Reial de Barcelona. 

Pero, les ferides d'aquesta primera topada, possiblement no van cicatritzar mai. El 
mateix Carbonell és autor de diversos poemes enverinats contra eIs secretaris i escrivans, 
en que els acusa de prepotencia i negligenciall. 

La segona ocasió en que Carbonell va entrar en col·lisió oberta amb altres funciona
ris reials es va iniciar arran de les Corts de Monsó de 1510. La constitució 1510/16, apro
vada el 2 de setembre, fixava les tarifes que l'arxiver podia cobrar dels particulars per les 
"cerques" i copies autentiques. En concret, s'establia que 

de les c(lpies autenticas no puixa lo archiver o altra persona cshigir sinó tan solament quatre 
solidos per fulla de les coses de papero E de privilegi o cosa de pergamívuyt solidos per fulla. 

El que realmeltlt, pero, va treure de polleguera Pere Miquel Carbonell va ser l'exige
ncia que qualsevol recerca hagués de ser taxada previament pel canceller, vicecanceller o re, 
gent de la Cancelleria: 

8. Jesús Emest Martínez Fenando: "Un archivero ... ". 
9. Josep Calmette: RevIle des Pyrenées, XVIII, Tolosa de L1enguadoc, 1916, p. 275-278. Del mateix autor: Ett<des 

médievales, Tolosa de Llenguadoc, 1946. Jesús Emest Martínez Ferrando: "Un archivero ... ". 
10. Víctor Ferro: T:l Dret Públic Cata/". Les lnstitt<cions a Calalwzya fins a/ Decret de Nova Planta, Vic, EUMO, 

1987, p. 387. 
11. Manuel de Bofarull i de Sartorio: OpúsCI4los ... , Il, p. 304-306 i 318. 
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E mé!; no puga exigir dit archiver sinó per treballs de cercar, los quals no pugua rcbrc sin6 
que li sien tatxats per lo eanceller, vieecanceller o regent la Cancelleria, tot frau cessant en lo 
cercar de dites scriptures, sobre la qual haja jurar e oír scntcntía de excomunicatíó!2. 

El conflicte no es va resoldre amb la publicació de la constituci6. Ben a l'inreves: de 
la muni6 de notes disperses que Pere Miquel Carbonell va deixar escrites sobre el tema, 
n'inferim dues idees centrals. D'una banda, que l'arxiver en culpa l'afany económic desme c

• 

surat de misser Francesc Franc, aleshores regent de la Cancelleria. D'altra banda, que Car~ 
bonell mai no cornplí la constituci6, que considerava 

més ¿,amnosa que útil a la república. E com és dit als demanants, qui tots hi vél1(!n cuitats, 
"anau a f,~r tatxar la cerca", no y vol en anar ( ... ) E és cert que ara.n só millor pagat que abans, 
que no.ls die axÍ de cerques com de salaris "si no voleu servar la constitució, pagau qlle liS vul~ 
lau,,13. 

També, en aquesta ocasi6, l'arxiver va compondre unes cobles enverinades. Pero, les 
resistencies de Carbonell van topar amb un bloc igualmellt inflexible. Així, sabem que el 
15 de desembre de 1514 va ser obligat a jurar i oir sentencia d' excomunió, en compliment 
de la constitució esmentada. 

Deixem de banda aquests conflictes, més o mcnys domestics, i ens fem res so de la 
valoració global de la tasca de l'arxiver realitzada per Manuel de Bofarull i de Sartorio: 

La exactitud, aplic(~ción, inteligellcia y celo de Carbonell en el ejercicio de su cargo de arclJi~ 
vero tiene una convincente e incontrastable defe'Ha que ni la calumnia pudo en su tiempo acal~ 
lar ni el largo periodo de cerca cuatro siglos ha sido bastallte a destruir. 1 [ojee el mrioso los mu~ 
c!Jos registros y !t15 I/umerosas escrituras que posee el Arcbivo general de la Corona de Aragón 
( ... ) y eII bien pocos de ellos dejará de ver algúlI rastro de su inteligente y laboriosa mtlllO, siendo 
además copiosos y abtmdantísimos los índices, Ilotas y memorias que IIOS ha legado14

• 

Un fet, pero, li ha estat retret sovint, i amb justícia: la dCria de guixar tota mena de 
documel1ts amb notes autografes, sovint domestiques o intrascendents. Cal dir, tanmateix, 
que aquest retret ja 1i va ser fet en vida, pel seu fill Francesc. Així, en una ocasió, Perc Mi
quel Carbonell escriu, tot justificanHe: 

Francesch Carbonell, fill meu, ha trobat scrit de ma mia en 1 libre larc pretitulat "Liber 
Consilii Regiae Audientiae" un vers o coble ( ... ), dient no fas yo bé posar cobles en librcs e re
gistres de aqucst Real Archiu. E pus ho pos a bon exemple e edificatió deis que volran bé obrar 
e servir bé al senyor rey e a la sua regia cort a mi appar fcr bé15. 

Voldríem assenyalar un darrer aspecte, en aquest primer apartat de la cornunicació: 
la faceta de Pere Miquel Carbonell com a iniciador d'una nissaga d'arxivers. El seu fill 
Francesc va ser nomenat coarxiver, en vida de Pere Miquel, per Perran 11. El nornenament 
va ser expedit a Cordova, el21 de maig de 1483, pero hancesc no va prendre possessi6 del 
carrec fins al31 de desembre de 1484. Amb la mort de Pere Miquel, Francesc va esdevenir 
arxiver en solitario El seu nomenament va ser confirmat per Carles 1, des de Valladolid, el 
30 de gener de 1518. 

Cal dir encara que Prancesc va seguir la mateixa estrategia amb el seu fill, Pere Mi~ 
qucl, nét del nostre personatge. Així, aquest va ser nomenat coarxiver i coescriva, junta~ 
ment: amb el seu ¡are Francesc, el 30 d'agost de 1519. Com ha assenyalat]esús Ernest Marco 
tínez Perrando1 ,la nissaga deIs Carbonell va regir [' Arxiu Reial de Barcelona durant 83 
anys: els escolats entre 1486 i 1559. 

12. Manuel d" Bofarull i de Sartorio: Opúsmlos ... , 1I, p. 325 .. 327. 
13. Manuel de Bofarull i de Sartorio: Opúsculos ...• 1I, p. 258. 
14. Manuel de Bofarull i ¿e Sartorio: Op/<sculos" .• 1, p. 8. 
15. Ma~ll~l de Bofarull i de, Sartorio: ppúscul~s"., Il, t 318. 
16. Jesus ¡,mest Martmez ¡'errando: Un archIvero .... 
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La creació d'una nissaga d'arxivers no era pas un afer del tot nou, pero. Els scus pre
cedents immediats, Diego Garcia i J aume Garcia -pare i fill- s'havien fet carrec de l' Arxiu 
Reial d'una manera ininterrompuda des de 1412 (o 1413) fins a 147517. 1 és que la tasca 
d'arxiver, més que coneixements de tipus teoric, requería dominar la ubicació exacta i el 
contingut deis diversos fons i col·leccions: en definitiva, un treball en que l'experiencia era 
un req uisit indispensable. I,a successió filial, o per via de l' amistat mol t directa -la que uní 
Jaume Garcia i Pere Miquel Carbonell, per exemple-, esaevenia gairebé inevitable. 

Els Fons de l' Arxiu Reial en les Croniques d'Espanya 

Des dels primers fulls de les Croniques d'Espanya, Carbonell tra~a una clara línia di
visoria -diguem-ne: d'intenci6- entre la seva obra i tota l'anterior producció historiogra
fica catalana. Una característica comuna a aquesta, seria la presencia de: 

moltes errors, rondalles e coses increhibles ( ... ) per defectes de no haver hagut o fundament 
deis predits auctors aprovats de les gestes deis quals han scrit, o per culpa deis transcriptors18• 

Contrariament, Carbonell pretén partir de fonts ajustades i veraces: 

e legint yo los cosmographos e historichs aprov¡¡ts, é trobat de tOL1 aquesta gesta la c1arícia 
e medul·la l 9'. 

Pero, qui són aquests autors aprovats als quals reiteradament fa referencia Carbo
nell? Durant un cert temps, hom ha pretes identificar-los amb els classics i humanistes. En 
aquesta línia, els diversos estudis de Jordi Rubió i Balague?O han permes coneixer amb 
prou precisió els abundosos fons de la biblioteca de Carbonell. Com Rubió remarca, l'arxi
ver era un gran amant deis llibres i, entre ells en podem descobrir molts que corresponen 
a les etiquetes anteriorment esmentades. Rubió i Balaguer, efectivament, és el primer a 
identificar aquestes obres, especialment les classiques, amb els autorsaprovats que esmenta 
l'arxiver: 

És curiós, i diu molt a favor de I'afany per saber la historia antiga d'Espanya per part deis 
catalans de la segona meitat del segle XV, que En (Joa~) ~1argarit i En Carbonell ( ... ) es preo
cupessin per utilitzar críticament els historiadors grecs i romans. Els historiadors de nom apro
vat, com deia En Carbonell. Els altres poc comptaven21 . 

Qui s'endinsi en les Croniques d'Espanya esperant trobar-hi la presencia deterrnj
nant -o, si més no, significativa- d'aquells, aviat veura decebudes les seves expectatives. Es 
cert que Carbonell és el primer a incorporar, en la historÍografia catalana, determinades da
des que manlieva d'humanistes italians coetanis. Pero, en línies generals, hem de convenir 
que es tracta de precisions poc significatives respecte a la dimensió i a la visió de conjunt 
de I'obra. Posats a dir, la més important és la incorporació de Bernat de Septimania com a 
primer comte de Barcelona, que l'arxiver recull dels treballs de Flavio Biondo i de Barto· 
lomeo Sacch22 . 

Certament, els autors aprovats, cal buscar-los en un altre 1I0c. 1 aquí convé marcar 
una diferencia radical entre el Carbonell diletant, humanista, bibliofil i corresponsal epis
tolar, i el Carbonell historiador, autor de les Croniques d'Espanya. Perque Carbonell in-

17. Jordi Rubió i Balaguer: "l;arxiver ... ", p. 334 i 339. 
18. f. Ir. 
19.f.lv. 
20. Vegeu nota 3. 
21. Jordi Rubió i Balaguer: De l'edat mitjana ... , p. 125. 
22. M:quei Coll i Alentorn: "Dos n-..:.rr.anistes italians e!1 la nostra historioBrafia", a 111 memoriam CarIes Riba 

(1959-1969), Barcelona, 1973, p. 129139. 
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tueix, des del primer moment que allo que pot marcar la diferencia entre la seva obra his
toriografica i les anteriors és, precisament, la seva acccssibilitat i la seva coneixenca provada 
deis fons de l'Arxiu Reia!' 

En definitiva, Carbonell confegeix la seva historia a I'arxiu, i no pas a la biblioteca de 
casa. Les fonts fonamentals no són pas les obres de propietat particular, acumulades amb di
ligencia alllarg dcls anys, sinó els volums -i especialment les croniques narratives- que cus
todiava des de I'ofici d'arxiver. Es a aquestes obres a les quals atribueix la versemblanlYa sufi
cient per esdevenir I"autentica espina dorsal del seu trebal!. 1 és des de la superioritat que li 
dóna el seu coneixement que Carbonell enceta la po le mica amb altres autors precedents. 

Entre les obres que Carbonell utilitza per a I'elaboració de les Cróniques d'Espanya, 
i a Ics quals va tenir accés a través de l' Arxiu Reial, cal esmentar: 

- El !.libre del rei En Pere, o crónica de Bernat Desclot. Carbonell mai 110 en precisa 
el títol; tan sois en Ulna ocasió en reconeix el caire d'obra aprovada ("encara he trobat en 
chróniqucs aprovadcs"23). El relat de Desdot és parafras~at en diversos passatges, i molt 
cspecialment en la descripció de la conquesta de Mallorca 4. 

- La Cdmica general de Pere !I f el Cerimoniós, o Crónica de Sant ] oan de la Pe
nya25• Carbonellla defineix, de manera imprecisa, com a "una historia dc Hespanya"2(,, i 
encara com "la chronica de l'Arxiu Real de Barcelona"27. Carbonell va utilitzar i anotar a 
bastament el manuscrit d'aquesta obra que avui es troba a la Biblioteca Nacional de Ma
drid28. En les Cróniques d'Espanya és objecte d'una llarga parafrasi. Així, I'arxiver n'cspi
gola algunes informacions, en la part: segona de la seva obra (dedicada als reis gots), i la uti
litza com a font principal en les parts tercera, quana i cinquena (referid es als reis de 
Navarra, d' Aragó i comtes de Barcelona). L'objectiu de Carbonell no és en aquest cas, 
pero, la transcripció fidel del document; contrariament, l'arxiver realitza un important es
fore per actualitzar-::1e ellhic, alhora que hi interpola altres informacions i comentaris. 

- La Crónica personal de Pe,'e !I f el Cerimoniós és, en canvi, objecte de transcripció. 
La de Carbonell, en constitueix la primera edició i I'única en llengua catalana anterior al 
segle xx. Carbonen la considera obra personal de Pere I1I, el qual "compongué, scriví e 
ordena de ma sua huna gran hystoria o chronica,,29. Potser per aquest motiu opta per la 
translació literal del texto En opinió d' Amadeu Pages, pero, cal assenyalar diverses interpo
lacions de CarboneLl: 

d'autres additions de mots ou de membrcs de phrase, et elles portent sur des faits histori
qucs qui connaissait plus particulicrement I'archiviste Carboncll. 

Segons el filoleg rosselloncs, l' edició de Carbonell assenyalaria també un esfore d'ac·
tualització ortografica, tanmateix intermitent ("ra¿eunissement assez marqué, mais inter., 
mittent, de l'ortographe des andens manuscrits")3 . 

- Les postil·les a la c;,·onicaftersonal de Pete!If el Cenmoniós, referid es als regnats 
de Joan 1, de Martí 1 i de Ferran 1 1, són objecte també de parafrasi. 

23. f. 61r. 
24. f. 66. 
25. Cdll/iea ge,¡eml de Pere 1 ¡¡ el Cerimo,¡üis dita cmmmament Cróllica de SlIntIO"'¡ de IIIPe'¡ya (cdici6 a cura 

d' Amadeu-j. Soberanas), Barcelona, Alpha, 1961. 
26. f. 6v. 
27. f. l(,v. 
28.Ms.1811. 
29. f. 100v. 
30. Cbrolliql#! cata lall e de Pierre IV d'Arllglll/, III de Clltlllogne dit le Cérimonieux 01' del Plmyalet, edició a cura 

d' Amadeu l'ag¡'s, 1010sa ele Llenguadoc, 1941. Delmatcix autor: "Recherches sur la chronique catalane attribuée i\ 
l'ierrc IV d' Aragon ", a Romania, 18 (París, 1889), p. 233-280. 

31. Crli,¡ica del reglIl1t de JOII'¡ 1, edició a cura de 1'>1'. Verrié, Barcelona, 1950; Crónica del regllat de Martí 1, edi
ció a cma de E~P. Verrié, Barcelona, 1951. 
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- El Flos Mundi juga, en el context de les Cróniques d'Espanya, un paper auxiliar. 
Carbonell extreu d'aquesta cronica universal diverses informacions, especialment per a la 
part cinquena de la seva obra, que li seveixen com a complement del disc~rs dominam, 
manllevat, en aquest pum, de la Crónica general de Pere J 11 el Cenrnoniós. Es, tanmateix, 
una de les pOQues obres a les quals es refereix amb precisió: "una gran chronica pretitulada 
Flos Mundi"32. 

- El Dietari de la Generalitat de Catalunya33 és objecte de segu:ment gairebé literal 
per a una etapa particularment truculenta: la del conflicte entre les institucions de la terra i 
Joan 11 per I'empresonament del príncep CarIes de Viana. En concret, Carbonell en repro
dueix les notícies registrades entre el 4 de desembre de 1460 i el 14 de juny de 1461. Com 
sabem a través d'una nota autografa del mateix arxive¿\ el Dietari de la Generalitat i altres 
fons d'aquesta institució havien estat segrestats a la fi de la Guerra Civil i romanien a 
l' Arxiu Reial en el moment de la redacció de les Croniques d'Espanya. 

Juntament amb les croniques de l' Arxiu Reial, Carbonell va utilitzar també altres 
fonts narratives impreses (com la Crónica abreviada de Diego de Valera35 o les Histories e 
conquestes deIs reis d'Aragó e corntes de Barcelona de Pere Tomic36) o de procedencia di
versa (com la Cronica rnenorquina37 o la descripció de la coronació del rei Martí38). 

L'Arxiu Reial va jugar encara un paper determinant en un altre sentit: el de les fonts 
documentals. Hem pogut comptabilitzar fins a un total de 28 documents publicats íntegra
ment o parcialment en les Cróniques d'Espanya. Caldria afegir-hi encara les referencies 
--sovint ben precises, és a dir, de descripció notarial- a altres 35 documents. En total, dones, 
són 63 els fons documentals de l' Arxiu Reial citats per Carbonell, en la seva obra. Gracies 
a l'ajut inestimable de Jaume Riera i Sans, hem pogut identificarne la major parto És im
possible reproduir-ne ací la llista sistematica; esperem poder-ho fer ben aviat, a través de 
l'edició crítica de les Croniques d'Espanya. Tanmateix, voldríem encetar ara algunes re
flexions sobre la seva funció, els fons d'arxiu més utilitzats i les tematiques més reiterades. 

La funció basica deis documents d'arxiu enl'obra de Carbonell és de caire auxiliar. 
L'arxiver basteix el seu discurs a través de fonts narratives o croniques; pero I'autor recorre 
sovint a la documentació de l' Arxiu Reial per complementar el relat, és a dir, per corrobo
rar, esmenar, ampliar o, simplement, interpolar, la narració. No es tracta, dones, d'una in
vestigació d'arxiu, en el sentit contemporani de la paraula ·-l'inaugurat, per entendre'ns, 
d'enr;a de la formació del paradigma positivista en la nostra disciplina-. 

32. f.94v. 
33. Jacme <;:a Font: Dietari de ¡., Di¡J/4tació del General de Catalunya (1454-1472), edició a cura de Marina Mitja, 

Barcelona, 1950. 'U,mb¿': Manuel de Bofarull i de Sartorio (compilador): Apéndice al levantamiento y guerra civil de 
Catal,ula en tiempo de Juan JI. Documentos relativos al príncipe de Viana, Barcelona, 1864. Alguns autors mostren 
una cena confusió entre el Dietari de la Generalitat, redactat pe< Jaume yafont i reprodult parcialment en les Cri'mi
ql<es d'Espanya, i el dietari personal d'aquell: J)ietari o /libre de jOn/ades (1411-1484) de Jaume S401ll, editat a cura 
de Josep M. Sans ; Travé, Barcelona, Fundació Noguera, 1992. 

34. Jesús Ernest Martínez ferrando: "Aportación de datos ... ", p. 90. 
35. Aquesta obra, editada a Sevilla el 1482 i reimpresa el 1489, és llargarnent parafrasejada en la segona part de les 

Crimiq/tes d'Espanya d"dicada als reis gOLS. 

36. r:obra de Tomic, enllestida vers 1438, va ser impresa el 1495 i reedi:ada el1519 i el 1534. 1 Ii ha dues ediciom 
facsímils modernes: Valéncia, 1970; Baga, 1990. Sobre Tomic, vegeu: Xavier Ped:'a:s: Vid" i cbra de Pere Tomie, histo
riador bag"''¡'s del segle X V. Baga, Centre d'Esrudis Baganesos, 1991. Sobre la difus;" de la seva obra: Eulitlia Duran: 
"La difusió de l'obra de Pere Tomic: edicioes i manuscrits", a I.'Aven¡-, 165 (desembre 1992), p. 32-34 i 51-52. Sobre 
la polemica entre Pere Tomic i Pere Miquel Carbonell: Agustí Alcoberro: "La crui'lla historiogrilfíca del segle XV: his
toriografía medieval i humanisme", a L'Avenc;, 165 (desembre 1992), p. 18-21. 

37. Sobre aquesta cronica, avui desapareguda, vegeu: Presa de Menorca, edició a cura ¿'Enrie Cabra Martorell, 
Menorca, Institut Menorqui d'Estudjs, 1989. 

38. Es traeta d'un rdat particularment colorista. No en coneixem, per,), el manuscrit original. :'-li tan soIs em en 
d"na cap indicació l'obra de Jerónimo de Blancas Coronaciones de los sere"úimos reyes de Aragón, editada a Saragossa 
el 1641. 
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En qualsevol cas, i dcfugint qualsevol anacronlsmc aplicat a un historiador del scglc 
XV, cal reconeixer l' enorme modernitat cn aquest punt del merode dc treball de Carbonel!. 
1 cal convenir que el nostre autor va ser el primer historiador catala a utilitzar les riques 
fonts docum(!ntals de l' Arxiu Reia!' Aquest punt ja va ser notat el 1864 per Manuel de 130-
farull i de Sartorio, qui va considerar un dc1s principals merits de Carbonell 

haber sido el primero en adoptar el sistema de apoyar la mayor pllrte de sus dichos f'Il dow~ 
memos que Ilctualmente siguen los historilldores de más notllJ9

• 

Entre les font.s més utilitzades per Carboncll cal ressenyar el J.iber Feudorum 
Maior40

, del qual ci'Ca o p;,¡blica set documents, i al qual es refereix en tcrmes ben precisos, 
C0111 cn aquest passatge: 

lo Real Archiu de la ciutat de Barcelona, hon són recondits los libres, registres, instruments 
y escriptJres veres aut¡'ntiqll(~S, car entre les altrEs scriptures hi ha dos libres escrits en pcrgamí 
de letra ,.ntiga, historiats e pretitulats, ~o és, la hu Primus Liber Feudorum, e l'altre Secundus 
Liber Feudorum41 

Una altra font arxivÍstica emprada a bastarnent per Carbonell són les proposicions i 
els discursos reials en corts, que l'arxiver degué transcriure deis volums de processos con
servats a la secció de Cancelleria de l'actual Arxiu de la Corona d' Aragó. Carbonell en re 
produeix sis, corresponents aPere IU, Maní 1 i Alfons IV. 

D'altra banda, Carbonell va recórrer també a les COl1stitucions, de lcs quals cn re~ 
produeix o cita tres., Pero més, en general, cal constatar que l'autor va mostrar un viu inte
res per tota mena de docurnents de l'arxiu. Aixo s'esdevé, per exemple, amb el procés deis 
tcmplers: 

sego:!1S4~s largament contengut en lo procés :ontra elIs fets, recondit en lo Real Archiu de 
Barcelor:a ". 

O, cncara, amb el procés del Compromís de Casp: 

com largament y extensa appar de aqucst.1 d~claraeió e conclusió ~scrita e inserta en lo gran 
procés original recondit en lo Real Archiu de la ciut.1t de Barcelona'J. 

En algunes ocasions, Carbonell dcscriu amb prou precisió cls documents. Aqllcst és 
el cas, per exemple, d'una carta del fill prirnogcnit de Jaume U en que renuncia als sellS 
drets successoris, i que Carbonell presenta en cls termes següents: 

la qual yo, Pere Miquel Carbonell, archiver del scnyor rey, he vist e Icgit de mot a mot scrita 
en pergamí e dosa e segelIada ah segell real de plom pcndent en fils de seda groga e ycrmdla 
recondicla en lo Real Archiu de BarcelonH . 

La minuciositat cn la dcscripció és palesa també en aquesta prcscntació del 1 .libre de 
les Ordinacions de Pere IU: 

Les quals ordinations, sen s additions que aprés ell (Pere llI) hi ha fews, se troben rt'condi~ 
des en lo Real Archiu de la c:iutat de Barcelona, serites en un libre de papcr liguat ah cubertes 
de cuyro vermell engrutades c de ma priipria SU" apostil·lade.és 

39. Manuel de Bofamll i de Sartorio: Opríswlos ... , 1, p. DI. 
40. J.ibet' F"I<dorum M oio.·, Cartulario que se COlll'erVa "" el A rcbivo de la CorOlla de A ragóll, edició a cura de 

¡'ranscesc Miquel j RoselJ, 2 vols., Barcelona, CSIC, 1945-194/. 
41. f. SOv. 
42. f. %r. La signatura actual d'aquest procés és A.C.A. Cancel.leria. RCR. 291. 
43. f. 21 Ov.-211r. S'Rnatu!'a actual: A.C.A. Cancclleria. Proccsso.' de Corts. Vols. 22~23. A'1uesl procés ha estat pu

blicat íntef,ramenl a Corles de los OI,tiguos reirlOs ... , vol. 10, Madrid, 190(" p. 319·-497. 
44. f. 91r. A',uest document actualment té el núm. 3754 deis pel'gamins de Jaumc 11 de l' A.C.A. 
45. f. 99v. Aquest exemplar original del Llibre de l~s Ordinaci()ns de Pere !II va ser conSt~rval a l' A.C.A., ¡ins al 

.,elile XVIIi. 
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o encara, per posar··ne un últim exemple, 

a un registre ligat ab c'lbertes cn#rutades de aluda groga rccondit (:n aqucst Real Archiu de 
Barcelona, pretitula' ~ ;ne Marie4 

• 

En al tres ocasions, les l-uncrecions de Carbonell arriben a precisar la ubicació exacta 
deis documents, com en la referencia al Tractat de Corbeil: 

la qual carta esta reeondita en lo Real Archiu de Barcelona, en lo armari pretitulat Nego
eiorum Catalonie, in saeeo de .A.47. 

La utilització d'aquestes abundoses fonts per part de Carbonell és, pero, limitada. 
Les cites no responen, en general, a un tremp historiografic precís, o a una metodologia de 
recerca depurada. Contrariament, fa tot I'efecte que les constants referencies a la documen
tació d'arxiu obeeixen a les temariques més sol·licitades en les consultes professionals que 
Carbonell havia de resoldre quotidianament. 

Així, la documentació és aportada sovint al voltant de temes que afecten al palrimoni 
reial, i que devien ser objecte de consulta per part deis monarques o deis seus funcionaris. 
En aquest primer gran bloc tematic cal introduir les referencies al patronat reial de les es
glésies, a les intitulacions dels primers comtes de Barcelona i reis d' Aragó, als capítols ma
trimonials, dots i apoques o a les actes i testaments reials. També pertanyen a aguest ambit 
les precisions sobre ambits de jurisdicció polemica (com la ciutat de Tarragona, al voltant 
dels drets jurídics de la qual publica dos documents), o sobre els drets dels comtes de Bar
celona damunt al tres estats, com Aragó, Mallorca, Sicília o Napols. 

Un segon bloc, estretament emparentat amb I'anterior, és el de les ordinacions de la 
casa reial i el de les seves solemnitats (coronacions, obits de reis, etc.). També aquest camp 
degué ser obj ecte de consulta constant en la tasca professional de Carbonel!. 

A un altre nivell, Carbonell mostra també interes pels aspectes patrimonials de la 
congregació benedictina, i en concret pels monestirs de Ripoll i de Sant Cugat, al voltanl 
dels quals cita o publica tres documents. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que Carbo
nell va actuar, si més no des de maig de 1479, com a notari dcls presidents de la Congrega
ció Claustral Benedictina, en un procés que va ten ir per protagonista el moneslir de Sant 
Cugat48 . 

La finalitat amb que són adduús la majoria dcls documents és, doncs, de caire patTi
monia!. 1 aixo afecta sobretot a la justificació i fonamentació del patr:moni reia!. Diríem, 
doncs, que Carbonell es mostra, en la selecció dels documents, decididament influenciat (o 
de-format) per la seva tasca professional com a notari i arxiver. La recerca d'arxiu no sor
geix d'una curiositat historiografica, més o menys contemplativa, sinó d'encarrecs ben pre
cisos, destinats a resoldre plets i problemes jurídics vigems. Una altra cosa és que I'interes 
de Carbonell per la historia el dugui a anar més enlla, i a utilitzar les dades recollides en la 
redacció de les Crimiques d'Espanya. 

D'altra banda, cal assenyalar que Carbonell publica també al tres documents amb un 
objectiu historic rnés precís. Aquest seria el cas, per exemple, de I'edició de la llarga carta 
de Carles d'Anjou aPere II en que es posen les condicions per a la cel.ebració del desafia 
ment de Bordeus49

. Aquest document, que ha estat editat modernarnent per I. Carini50
, 

devia captivar I'arxiver pel seu detallisme i precisió, i també per la factura complexa i acu-

46. f. 212r. Es U'acta possiblcrnent del Registre 3276 de l'A.C.A. intitulat "Regestrurn Specialc". 
47. f. 5(,v. Signatura actual: A.C.A. l'ergarní J 526 de Jaurne 1. Al segle XVIII, aquest pergarní mantenia la mateixa 

ubieació descrim per Carbone]]: era a l'Annari de Catalunya, al sac A, i tenia el nú",,'ro 221. 
48. Vegeu: A.C.A. Cancellcria. l'rocessos vol. 85. Devern aquesta info:crnació a Jat:me Riera i Sanso 
49. f. ¡Bv-80r. La rderencia actual de! pcrgamí és: A.C.A.I'<rga,ní 387. 
50.1. Carini: Dommcnti pe,. servire nlla ,tona di Siálin, vol. V, doc. VIII, p. 689· (,96. 
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rada. Només així hom pot entendre la descripció que les Croniques d'Espanya fan de la 
carta, i que especifica que era 

scgclhda ab .xLI. segells pendents, ~o és: un scgell del rey Caries e quaranta scgells de les 
.XL. persones qui per aqucll se posaren en la obli~ació mateixa de venir a tota eHectc en Jo dia 
prcfigit lo entrar del rey Caries en lo predit camr de batallaS!. . 

També des d'ull major intercs historiografic hcm d'entendre la transcripció íntegra 
de la Capitulació i Concordia de Vilafranca (23 de juny de 1461). 

En definitiva, les Croniques d'Espanya mostrcn, d'una banda, la inequívoca vincu· 
lació entre les facetes d'arxiver i d'historiador de Pere Miqucl Carbonell. Asscnyalcn, en 
aquest sentit, una fita historiografica important en el nostre país ~ reblada, també, pcr altres 
novetats rnctodologiques igualment revolucionaries, com ara el recurs a I'arqueologia, a 
I'etimologia gramatical o als nous corrents de l'erudició i de la retorica, punts tots ells co .. 
muns a l'humanismc-. Fóra un error, pero, considenr Carbonell una mena d'historiador 
positivista avant··la-lettre. Al capdavall, la tasca d'.arxiver de Pere Miquel Carbonell va im 
primir una petja ambivalent en la redacció de les Croniques d'Espanya: d'una banda, va 
permetre la utilització de la documcntació de l' Arxiu Reial; d' altra banda, pero, va imposar 
la servitud d'una ViSlÓ esbiaixada i, en un cert sentit, ahistórica d'uns documents que C011-

t.inuaven essel1t bell vius. 

51. f. 78v. 
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