1. Havia una companyia d'almogàvers a Sant Nicolau de Portopí
2. perquè mai va haver senyor que es va portar millor amb els seus soldats.
3. El cavaller v a pagar un rescat de dos-cents florins d’or pel cavall i les seves armes
que van ser per la Mercadera.
4. Àpat de celebració de la coronació d’Alfons III on el rei rep la corona

(simbolitzant a Déu), la vara (simbolitzant la justícia) i el pom (que simbolita
sostenir els seus regnes procurant-los el millor).
5. Aquest text narra l’assassinat per traïció de L’Emperador Cèsar a mans d’un
deixeble del seu fill.
6. Com Ramon Muntaner va escriure un llibre sobre les grans meravelles que havia vist
i les guerres on havia estat,
7. Tot i que els cavallers francesos eren mes en número van perdre la batalla i

el comte de Nivers acabà morint, el Rei d’Aragó en canvi va sortir triomfant i
enfortit d’aquella emboscada perquè va lluitar com un autèntic guerrer.
8. Els Almogàvers que van sentir el rumor que corria entre els habitants, van demostrar
el tipus de guerrers que eren, de fet, abans que els de la host, els vassalls del rei
Carles s'organitzessin, ja havien matat a més de deu mil.
9. L’almirall arriba a Constantinoble amb el seu exèrcit d’almogàvers i es rebut per
l’emperador Bizantí Andrònic II i el seu fill Miquel IX.
10. van decidir que anirien a veure el papa perquè li donés el regne d’Aragó al senyor en
Carles.
11. Arrel d’una sèrie de fets va començar la discòrdia entre ell i el papa.
12. Aquest només volia lluitar contra el megaduc català d’Entença per veure derrotats als
catalans, encara que hagués de posar en joc el seu imperi i perdre’l.

13. Berenguer d’Entença investeix a fra Roger de Flor com a Cèsar de l’Imperi.
14. Tres barons francesos amb un exercit de tres-cents cavallers, van anar a Sicília per
ajudar al rei Carles.
15. El naixement del Jaume I va ser un miracle de Déu, perquè els que més endavant serien els
seus futurs pares, En Pere i Maria de Montpeller no s´avenien gaire i sempre estaven
separats.
16. Quan en Jaume I va arribar sobre el seu llit i va clavar la senyera al terra, en Pere li
va anunciar la seva victòria.

17. Quan les campanes van tocar vespres, el rei surt amb un gran seguici, Roger de
Llúria era fill de Bella Amichi, la nodrissa i dama de companyia de la reina Constança

i es va casar amb Margarida Llança (germana de Corral Llança).
18. Allà van ser sorpresos per més de 50.000 almogàvers, l’exèrcit francès va perdre
més de 1000 homes a cavall i un gran nombre de soldats a peu.

19. Pere II era un intrépit lluitador al que li agradava participar a les batalles fen aixi que
la tropa el respectes.

20. Ramon Muntaner, el narrador, insta al fill del rei Jaume II, N'Anfós, rei d'Aragó, de
València i de Sardenya, i comte de Barcelona i d'Urgell, a fer el bé i mantenir
l'estabilitat i la unitat contra tots els possibles enemics, com va fer el seu pare.

21. A l’any 1305, abans de la mort del Cèsar, la companyia va desafiar l’emperador a

Constantinoble davant dels delegats del govern dels comuns.
22. El pare i els oncles de la Reina Constança han caigut en batalla devant Carles D’Anjou.
23. El senyor rei havia ordenat que mil almogàvers es quedessin a Peralada,però no van
estar d’acord i van adoptar un altre parer.
24. Pere II era un intrépit lluitador al que li agradava participar a les batalles fen aixi que
la tropa el respectes.
25.

