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NOVES DADES ARXIVISTIQUES SOBRE LA 
MORT DE JORDI DE SANT JORDI* 

JAUME J . CHINER GIMENO 

POSSIBLEMENT, Jordi de Sant Jordi és un deis literals medievals valencians, 
al costat de Joanot Martorell,' Ausiàs March^ i Joan Roís de Corella/ del 

qual coneixem més documentació biogràfica. Des deis clàssics treballs de Masso 
Torrents en 1902, de Nicolau d'Olwer en 1913 i 1917, o els publicats per Martí 
de Riquer entre 1935 i 1964 fins a la modélica edició feta per eli i Lola Badia 
l'any 1984, les dades que posseïm sobre aquest poeta han anat augmentant per 
bé que resten encara molts punts obscurs. 

Per logiques raons d'extensió, nosaltres en aquesta breu comunicació no fa-
rem un resum de la vida del poeta sino que, tan sols, donarem a conèixer la da-
ta exacta del traspàs de Jordi de Sant Jordi i deixarem per a d'altra ocasió tota 
una sèrie de noves dades biogràfiques que hem localitzat.'' 

Des del punt de vista biogràfic, d'ençà Testât de la qiiestió redactat per 
Riquer i Badia, tan sols conec dos aportacions al nostre coneixement de la vi-
da del poeta. Concretament, es tracta de la comunicació de Ramon i Josep Maria 
Baldaqui al Congrès de l'Associació de Llengua i Literatura Catalanes celebrai 
a Alacant l'any 1991 i de l'article de Jesús Villalmanzo publicat a la revista 

* Aquest treball s'inscriu en el projecte de recerca GV-3110/95 el qual es du a terme al de-
partament de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. 

1. Chiner Gimeno, J. J.: El viure novel-lese. Biografia de Joanot Martorell amb un fragment 
d'un manuscrit del Tirant lo Blanch, Ed. Marfil, Alcoi, 1993. 

2. El Conseil València de Cultura l'abril de 1997 convocà un concurs per a la realització d'u-
na nova biografia d'Ausiàs March a partir de noves recerques arxivístiques. Guanyat aquell con-
curs per nosaltres, eixirà a la Hum el novembre de 1997 sota el úXoX Ausiàs March i la València del 
segleXV(1399-1459). Entre les nombroses dades biogràfiques desconegudes allà aportades cal as-
senyalar la variació de la seua hipotética data de naixement proposta per A. Pagès i l'establiment 
d'una nova a partir de proves documentais concloents. 

3. Vid. el capítol corresponent a la biografía de Joan Rois de Corella que apareix al nostre 
llibre esmentat a la nota anterior. 

4. En aquests moments, preparem un llarg article sobre l'autor de Lo canbiador on donarem 
a conèixer una gran part de les nostres recerques. 
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Caplletra n- 15 I'any 1993. Ambdós tenen com a punt central la fixació de la 
data i Hoc de la seua defunció. 

Un dels primers autors que assajaren d'establir una data per a la mort de Jordi 
de Sant Jordi va èsser Masso Torrents (1902: ix). Al seu treball, afirma no saber 
ni el Hoc ni l'any del seu naixement i mort, però intenta donar una data aproxi-
mada a partir de la Coronación de mossén Jordi del Marqués de Santillana.^ 

Posteriorment, i gràcies a diversa documentació arxivistica, Marti de Riquer 
situa el traspàs del poeta abans del 30 de gener de 1425, concretament «entre 
el juliol del 1423 i el gener del 1425; i si tenim en compte que Alfons el 
Magnànim no tornà a Barcelona fins el novembre del 1423, és molt possible 
que el nostre poeta finís la seva vida a Itàlia, i segurament molt jove, potser vers 
els vint-i-cinc anys» (Riquer, 1964: 159) 

L'any 1984,1'erudit barceloní i Lola Badia situaren el decés entre el 12 de 
juny de 1424, data del darrer testament del poeta, i el 30 de gener de 1425, data 
en qué el rei Alfons el Magnànim, a causa de la mort del poeta, traspassa a Andreu 
Aguiló els 600 florins d'or anuals que percebia Jordi de Sant Jordi sobre l'ex-
portació de blat o d'altres mercaderies de Sicflia (Riquer-Badia, 1984: 22) 

L'any 1991 es produí un substancial avang en la determinació de la data 
de l'òbit del poeta amb l'article de Ramon i Josep M- Baldaquí. A partir de la 
lectura íntegra d'un document donat a conèixer per Leopoldo Piles Ros (Piles 
Ros, 1970: 148, document n-114) encara que tan sols en regest, referit a la de-
manda de Manuel Diez de I'ofici d'alcaid i batlle de la Vail d'Uixó que havia 
regit Jordi de Sant Jordi abans de morir, aquestos investigadors sitúen el traspàs 
del poeta entre el 12 i el 21 de juny de 1424, i possiblement a Valéncia (Baldaquí, 
R.-Baldaquí, J. M^., 1991: 258). 

Dos anys després, J. Villalmanzo, qui pareix desconéixer el Ilibre del pro-
fessor Piles de l'any 1970 i la comunicació del congrés alacantí, utilitza per a 
la seua hipótesi dos nous documents sobre l'afer de Manuel Diez però, sobre-
tot, aquell donat a conèixer per Leopoldo Piles Ros i estudiat pels Baldaquí, 
que eli considera desconegut (Villalmanzo, 1993: 64). Segons aquest autor, la 
mort de Sant Jordi es produiria entre el 12 i el 15 de juny de 1424 a Barcelona 
(Villalmanzo, 1993: 65-66): 

5. «Se conceptúa que 1 Marqués de Santillana escrigué I Prohemio, al dedicar Ies seves poe-
sies al Condestable de Portugal, envers als ultims quatre anys de sa vida, o sia desde 1454 al 1458; 
Iñigo López suposa morts tots el poetes catalans que cita i sois fa excepció per I'Auzias March, de 
qui recalca que aun vive. Es probable que al dedicar el Marqués les seves poesies Mossèn Jordi fos 
mort de temps; desgraciadament no tenim la data de la composició de la Coronacion de Mosseti 
Jorde, obra que deu pertànyer al millor periode productiu del Marqués de Santillana; aquella data 
ens aproximaría séns dubte a la veritat» 
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«la informació que ens proporcionen aquests tres documents ens permet d'a-
ñrmar que va ser el 12 de juny de 1424 o un dels dies immedíatament següents, 
que va morir Jordi de Sant Jordi, ja que era normal a l'època de fer comparèi-
xer el notari davant el llit dels malalts per rebre'n Túltim testament quan es pre-
sumía que les seues esperances de vida eren molt escasses o nuMes. Els proto-
cols notaríais están farcits d'aquests casos, per la qual cosa no és agosarat 
d'afirmar que «fer el seu darrer testament» i «finar» resulten fets gairebé coin-
cidents cronològicament. 

El lapse de nou dies que ens queda entre el dia del seu últim testament (12 
de juny) i el dia en qué Manuel Diez (21 de juny) es presentava davant el bat-
lle general, és més que raonable perqué els correus dugueren la noticia del dé-
cès del poeta de Barcelona a València i perqué Manuel Diez poguera al-legar les 
proves documentais de la promesa reial al seu favor i concertar una audiència 
ai badie general. 

En conclusió, si Jordi de Sant Jordi no va morir el mateix dia 12 de juny en 
què redactà el seu darrer testament —data que done com la més probable—; fi-
narla dins els dies immediatament següents, posem-ne que entre el 12 i el 15 de 
juny, però no més tard. 

[...] 
En resum, tot el que hem exposât fins ací, i a la Hum dels nous documents 

que aporte i de la relectura d'un dels ja coneguts de manera fragmentaria, es pot 
concloure que Jordi de Sant Jordi degué finar a Barcelona entre els dia [s/c] 12 
i 15 de juny del 1424»'' 

El document que presentera a continuació ens dona la data exacta del traspàs 
de Jordi de Sant Jordi - 18 de juny de 1424— però no aixi el Hoc on va ocórrer. 
D'aquesta manera précisera les dades aportades en els treballs de Riquer-Badia 
i de Ramon i Josep M® Baldaqui i refutera la datació proposada per Villalraanzo. 

La font arxivistica que hem localitzat és una anotació de tipus fiscal als 
llibres del Mestre Racional de València. Gairebé amb tota seguretat, cal con-
siderar-la exacta atesa l'extreraada cura que aquest funcionari i els revisors de 
la seua comptabilitat tenien en 1'exactitud dels ingressos i pagaments de la hi-
senda reial. La transcripció del referit assentament comptable, que hora pot 11e-
gir al foli 255v del llibre n- 45 de la série «Mestre Racional» conservada a 
l'Arxiu del Regne de València, és la segiient: 

«Item, pos en data [Al marge dret, 53 sous 4 diners] a-n Domingo de Monfort, 
comorant en la Vali d'Uxó, los quais a aquell eren deguts per salari seu et per 
treballs per aquell sostenguts per la guàrdia et custòdia per ell feta del castell de 
la Vali d'Uxó, ço és, del XVIII dia del mes de juny de l'any M CCCC XXIIII 

6. La cursiva és nostra. 
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en lo quai dia lo honorable mossén Jordi de Sent Jordi, cavalier, ladonchs alcayt 
del dit castell, mori e passà de aquesta present vida en l'altra tro en lo XXIIII 
dia del mes de agost del dit any en lo quai lo honorable mossén Manuel Diez, 
cavalier, axí com alcayt del dit castell près la possessió de la dita alcaydia. Lo 
quai dit salari és comptât a rahó de CCC sous per any. E haví àpoca dosa per 
Miquel de Montagut, notari, a XX dies de abril de l'any M CCCC XXV»' 
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7. Al marge esquerre figura escrit el segûent text: «Àpoca. E és cert que-n lo dit temps que 
no pagà lo salari de la dita alcaydia sinô los dits un sous, nu diners» 
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