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INTRODUCCIÓ 
 
 
El manuscrit del De gestis Jacobi Aragoniae Regis, que es custodia a la Biblioteca de reserva 

de la Universitat de Barcelona, va estar catalogat per Francisco J. Miquel Rosell a Inventario 

General de Manuscritos.Tom. I, pàg.66-67. Està classificat dins dels manuscrits dels segles 

X-XIV de la biblioteca dintre de les Cròniques catalanes d´aquest centre1. 

 

Es tracta de la versió més antiga en llengua llatina del Llibre dels Fets que es conserva.La 

crònica es distribueix en quatre llibres. El primer, dividit en 26 capítols, conté la biografia de 

Jaume I; el segon, en 49 capítols, tracta sobre la conquesta de Mallorca; el tercer en 79 

capítolssobre la conquesta de València. El quart, format per 69 capítols, la conquesta de 

Múrcia i la mort de Jaume I. 

 

Pere Marsili, autor d´aquesta crònica llatina,era un pare dominic de l´Orde dels Predicadors, 

arxidiaca del Bisbat de Mallorca, cronista i ambaixador reial al servei de Jaume II d'Aragó. 

Conegut per les seves dots polítiques i diplomàtiques, el 1309 Jaume II el va enviar com 

emissari davant del Papa Climent V. Es tractava de convèncer al Pontifex per poder recaptar 

un doble delme sobre els béns eclesiàstics de la Corona d'Aragó per tal de continuar finançant 

la Croada contra l'Emirat de Granada. 

 

És possible que una de les intencions de traduir el text al llatí, a més d´afalagar a Jaume II 

regalant-li el llibre sobre les gestes del seu avi, fos ampliar el ventall de lectors, que 

desconeixien el text català. Universalitzar la crònica  i, alhora, fer-la arribar al món 

eclesiàstic, concretament, a la cúria romana i al Papa.2 En diversos passatges de la Crònica 

llatina apareixen fragments, dedicats a la conquesta de Mallorca i a l'Ordre de Predicadors, 

que en la Crònica catalana no existeixen que manifesten amb tota claredat que Marsili volia 

                     
1Mateu Ibars, Josefina, Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón: siglos IX-XVIII, Edicions Universitat Barcelona, 
Barcelona,1991,Vol. I, pàg. 827. 
2Martínez San Pedro, María Desamparados, “Jaime II y la cruzada de Almería”,  Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 
Nº 11, 1996-1997, pàgs. 579-586. 
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introduir intencionadament, d'un costat la idea de Croada i la lluita per la fe i d'un altre la 

petició de subsidis i ajudes econòmiques del Papa Climent V, en boca de Jaume II. 

 
 

Formulari per a descripció de manuscrits 
 
Nom de l’investigador: Carmina Corominas Castell 
Data: 01/06/2014 
 
Ubicació actual 
Ciutat: Barcelona 
Biblioteca: UB Reserva 
Adreça: 
Telèfon: 
Web: 
 
Nom de la col·lecció dins de la biblioteca, si s’escau: 
 
Signatures: 
Signatura: MS.64 
Olim (antiga o antigues): 20-2-20 (al f. IV de guarda, en llapis vermell, resseguit en negre) 
Història:el manuscrit procedeix dels Carmelites Descalços3. 
Al foli 4 una nota indica que el dia de la Santíssima Trinitat de 1314, el Pare Marsili li va 
entregar al rei Jaume II, una còpia en pergamí  il.luminada amb caplletres historiades d´or per 
a que fos depositada a la llibreria del convent  O.P. de Mallorca en perpètua memòria per la 
seva conquesta4. 
 
Títols al MS: Títol del volum i ubicació  (teixell, llom, guardes, etc.): 
 
Títol Lloc 
DE GESTIS / JACOBI / ARAGONIAE / REGIS Modern, a la part 

superior del llom 
 
Dades de còpia i lloc on s’hi troben: 
Nom del copista (i f.): no consta 
Lloc de còpia (i f.): no consta 
Data de còpia (i f.): Segons catàleg de la biblioteca 1314; segons f. 5r, en un escrit posterior, 
data de 13135 
Destinatari de la còpia (i f.): no consta 
  

                     
3F. J. Miquel Rosell. Inventario general de manuscritos de la biblioteca de la Universidad de Barcelona. Direcciones Generales de 
Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas, Madrid, 1958-1969, Vol. I, pàgs. 66-67. 
4Discrepància amb Miquel Rosell. Inventario,Vol. I, pàgs. 66-67,  on s´indica que el manuscrit data de 1314. 
 



3 
 

Data o època segons catàleg o dades internes o elements codicològics, especificant la font de 
la informació:  
 
data o època Base 
inicis del s. XIV Lletra 
 
Matèria escriptòria: Paper fort. 
Format: foli 

Relligadura: Pergamí sobre catró fort. 

Tipus, època, decoració: moderna 

Estat de conservació: 

Folis de guarda anterior: III primers folis en blanc, f.4 escrit. Paper amb filigrana amb el mot 

“Soteras” de Capellades: es dedueix que es tracta de paper del S. XVIII. 

Folis de guarda posterior: IV folis en blanc. Un cinquè foli engantxat a la coberta posterior. 

Estat de conservació: el manuscrit ha estat restaurat i relligat en diferents oacasions. Alguns 

folis estan deteriorats per haver patit l´atac de insectes bibliòfags i tacats per l´humitat. La 

tinta està esvaïda. Això fa que molts folis siguin de difícil lectura. El llom està una mica arnat 

i tacat per la humitat. Alguns folis estan mal restaurats i mal cosits. 

Mides: 
 
 Alt ample Lloc Llom 
Relligadura: 305 205 35 gruix,  pla 

anterior 
Pàgina: 293 195 f. 17r 
Caixa: 225 145 / 150 f. 17r 
 
Distribució de la pàgina: 
Núm. de columnes / Núm. de línies per columna (i lloc):  
 
 Núm. Lloc 
col. 1 a tot el volum 
lín. 44 17r 
 
Detall de la foliació: 
Tipus de foliació: xifres aràbigues, moderna en llapis. 
Folis totals del volum, incloent-hi els de les guardes: III + III guardes contemporànies a la 
relligadura actual + 1-90 + III + III (de la relligadura) ff. 
III + III + 1-90 + III + I ff. 
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Foliació (errors) 
Els folis 22, 29 i 33 estan fora de lloc car el volum estigué mal relligat. L’ordre de lectura és 
l’actual de la relligadura: 1-21, 23-28, 22, 33, 29-32, 34-90. 
 
Col·lació: 
 
Quadern Sign. Núm. folis Lloc (ff.) cosit (centro 

del plec) 
Posició i text 
del reclam 

1 -- 4/5 1, 3-9 4/5 -- 
2 -- 2/2 10-13 11/12 Gauisa est 
3 -- 4/4 14-22 17/18 partem nocti* 
4 -- 6/6 23-33 21/22 Quid erit 
5 -- 5/5 34-43 38/39 et capita 
6 -- 6/6 44-55 49/50 tante rey 
7 -- 6/6 56-67 61/62 preces eius 
8 -- 5/5 68-77 72/73 Episcopus 

Barchinona 
9 -- 6/6 78-89 83/84 Considerans 
10 -- 1 90 -- -- 

 
*el text del reclam no es repeteix al foli següent, manca text. 
El reclam sempre es troba en posició horitzontal centrat. 
 
Mà o mans i lloc on es troben: 
 
mà detall lloc 
Gòtica Cursiva Tot el volum 
 
Filigranes i lloc on es troben:S´aprecia filigrana marca "Soteras" al paper de 
guarda.Manuscrit original sense filigrana visible. 
Decoració: 
Tipus, colors i característiques d’inicials, calderons, rúbriques, orles, miniatures, marca 
d’impressor, etc. 
 
Classe detall lloc 
inicials alternen en blau i vermell en alguns casos a tot el volum 
Rúbriques en vermell tot el volum 
Caplletres Alternen vermell i blau amb decoracions 

filigranades en el color de contrast. 
Caplletres vermelles, podria  haver estat 
violeta i es veu en marró 

 

Números capítol en vermell tot el volum 
Titre courant en vermell repartit entre el marge superior 

del recto i del verso, amb referencia a 
cadascun dels llibres de l’obra 

a tot el volum 

Altres dades: 
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Pautat: sí  
Tipus: Materials de la pauta punta de carbó gairebé imperceptible. 
Perforacions:  no 
Reclams: no 
Signatures de quadern o bifoli: no 
Centre de plec (vid. supra): 
Primera línia escrita damunt la pauta superior o en blanc?: escrita 
 

Antic(s) posseïdor(s): Biblioteca dels Carmelites Descalços de Barcelona. 
 
Persones o institucions vinculades (noms presents en anotacions del volum, etc): no consten 
 
Altres obres al volum: 
 
Foli 5v es llegeix el text "ton voler" probablement  el vers 62 del Cant Espiritual d´Ausias 
March . 
 
Bibliografia emprada: 
 
Miquel Rosell, Francisco J., Inventario general de manuscritos de la biblioteca de la 
Universidad de Barcelona, Madrid, Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de 
Archivos y Bibliotecas, 1958-1969. 4 vols.  
 
Martínez San Pedro, María de los Desamparados,  La Crónica latina de Jaime I: edición 
crítica, estudio preliminar e índices de Ma. de los Desamparados Martínez San Pedro, 
Almería, [l'autora], 1984 
 
Mateu Ibars, Josefina y Mª Dolores Mateu Ibars,Colectánea paleográfica de la Corona de 
Aragón: siglos IX-XVIII, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 1991, 2 vols. 
 
Ruiz García, Elisa, Manual de codicología, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1988. 
 
Webgrafia emprada: 
http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/help_ca.html#hand 
Edició MsEd 
 
Martínez San Pedro, María de los Desamparados, “Jaime II y la cruzada de Almería. 
Universidad de Almería”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval. Nº 11, 
1996-1997, págs. 579-586. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=90624 
 
Montoliu, Manuel de, “La crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet”, Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, 13-14, 1915, pàgs. 277-310. 
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000102%5C00000006.pdf 
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Prats, Ernest, “Sobre el Cant espiritual d´Ausias March”. Quaders de la Fundació Joan 
Maragall, Nº 41, 1998, pàgs. 23-28. 
http://www.fundaciojoanmaragall.org/quaderns/wp-content/uploads/Quadern-41_Sobre-el-
Cant-espiritual-d%C3%80usias-March-Modest-Prats.pdf 
 
 
Notes: no hi ha anotacions de lectura. 
 

 
 

CONTINGUT DEL MANUSCRIT 
 

 
Íncipit índex: [foli 1r, rúbrica índex]: Incipiu(n)t Capitula libri gest[orum] illustrissimi 

d(omin)j6 Regis [...] libro  

Íncipit taula: (foli 1r). De conjun(t)ione domus i(m)p(er)a[torum grecorum] cum domo 

Montipessulanj p(er) ma(tri)moni(um)... 

Explicit taula: (foli 4r). De resigna(tio)ne Reg(i)n(orum)  et receptione h(abi)t(us) 

Cist(er)ciensis et felici obitu d(ict)i Reg(is) .LIX. 

 

[Rúbrica: foli 6r] Jncipiu(n)t cronice Jllustrissimi Regis Aragonu(m) Domjni Jacobi 

victorissimj  p(ri)ncipis. 

[Íncipit proleg foli 6r]:V3jror(um) Jllustrium  q(ui) nos  p(re)cess(er)u(nt) magnifica o(per)a et 

victoriosos  cu(m) fid(e)i... 

[Explicit pròleg foli 6r] Ei(us) obitu(m) et h(abe)t  LIXI [sic] cap(itu)la. 

[Rúbr. obra foli 6v] Q(uod) dom(us) i(m)p(er)atoris g(re)cor(um) conju(n)cta fuit domuj 

mo(n)tipessula(n)i p(er)  m(a)trimo(n)ium | C. j. 

[Íncipit obra foli 6v] E3x diujna ordinatione(m) et sum(m)a sum(m)j dei proujdencia factu(m) 

est... 

[Explicit obra foli 90r] Ob hoc cu(m) festinatio(n)e barch(i)nona(m) reu(er)tit(ur) et sup(er) 

hoc maleficiu(m) pl(e)nu[s] [...] 

Condició: incomplet al final 

Notes marginals: notes de lectura en folis: 7r; 20r; 20v; 31r; 38r; 42r; 43r; 60v; 67r; 74r; 90r. 

 

                     
6Discrepància amb Inventari,Vol. I, pàg. 66 que diu “invictissimi Jacobi regis” enlloc de “illustrissimi d(omin)j” 
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Notes del foli 5r 

[Primera nota, de mà posterior] Chronice Gestorum Jacobi Primi Aragonia Regis, scripto (...)* 

anno 1313. 

*= espai en blanc 

[Segona nota, de mà contemporània al text, oferiment de l’obra per part de Pere Marsili al rei 

Jaume II]  

[Ínc.] Rege uestre magestati Jllustrissime d(omi)ne Rex Jac. humjlit(er) Supplicat ff(rater) P. 

marssilij...  

[expl.] et de u(er)jtate f(act)or(um) pleni(us) jnforment(ur) 

[Tercera nota, de mà contemporània al text, agraïment del rei] 

[Ínc.] Gratum habem(us) et habere debem(us)... 

[expl.] et lit(er)js et jstorijs aureis rubricet(ur) 

 

[Quarta nota, de mà contemporània al text, descripció del moment en què es va lliurar el 

manuscrit, amb la data de 1314, que és la que serviria per datar la traducció] 

[Ínc.] An[no] dom(in)j M.ccc.xiiijº. Jn d(i)ct(e) q(ua) festu(m) f[u]it7 sa(ncti)ssime t(ri)nitatis 

Jllust(ri)ssimo Regi Aragon[um] d(omi)no J. secundo. missa(m) audienti...  

[expl.] legit unu(m) cap(itu)l(u)m p(oste)a p(er) claust(ra) 

 

Aquestes tres notes contemporànies al text semblen còpies de registres de cancelleria, 

d’annals o de correspondència on es descrivia la història de l’obra. 

 

                     
7Ms. “fit”. 


