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Titol complet

Crónica de Pere Maça

Escrit en

Principis del s.XV

Llengua

Castellà, Català, Llatí

Orígen

Eclesiàstic

Tipus

Crònica, Memòries

Interès

Històric, Filològic

Descripciò

L’exemplar de l’Arxiu de la Catedral consta de 26 folis a
dos mans, numeració moderna. Títol: Fragmento de una
cronica en valenciano de historia siciliana ( al bifoli de
paper modern que protegeix el text)
311 × 223 mm
Diverses mans gòtiques amb influència de la humanística,
i amb diversos graus de cursivitat

Temàtica

Història de la Corona d’Aragó, segleXV, Península,
esdeveniments particulars, València

Ubicació

Arxiu de la catedral de València, Lligall 676:15.

Primeres línies

(Muerte de Tomás Becket)
En aquest temps (1171) sent Thomàs, archebisbe de
Conturberi, fon mort en la sua església, lo qual resplandint
per miracles fon canonitzat per papa Alexandre.
En aquest temps fon Petrus Commstor, lo qual componé la
Ystòria de Alduy, los testaments que és dita Scolàstica.

Últimes línies

E lo noble don Pero Maça, ab set gonesferí en la çaga de
aquells, los quals de continent se desbarataren e fogiren; e
mataren LX. E en aprés, ab D. C. hòmens de peu, entre
moros e christians, ferí en los quisrecollien en les galeres e
matan molts, e axí fon desbaratatl'estol de Castella. En
aprés li vench gran ajuda de hòmens a cavall e de peu e
aquells no gosarenexir en terra.
En enaprés, a XXVIII de setembre del ditany MCCCXXX
vench.
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Context històric

El manuscrit conté una sèrie d’anotacions de procedencia
diferent, de caire més general en uns casos (apartats 1-3) i
més concrets en altres (apartats 4-5). Destaca l’apartat on
el contingut memorialístic procedeix de les vivències del
seu autor directament, a diferència de la resta del text que
sembla estar basat en annals i cronicons extratats.

Context geogràfic

Regne de València, Península Ibèrica, Corona d'Aragó,
Europa

Bibliografia temàtica RIQUER, Marti de (1984): Vida i aventures de don Pero
Maça. Barcelona, Quaderns Crema.

