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Guillem Ramon I de Montcada era fill de Pere de Montcada, senescal de 
Catalunya i senyor de la baronia d'Aitona, i d'Elisenda de Pinós els seus ger-
mans eren Ot, Phereu, Gastó, bisbe d'Osca i després de Girona, Pere, bisbe de 
Siracusa, Elisenda, tercera esposa del rei Jaume II i Sibil, la, priora del monestir 
de Vinganya2. 

Ignorem la data del seu naixement però, si tenim en compte que el 1296 
marxà per prestar servei d'armes al rei de Tunis, hem de suposar que llavors tenia, 
almenys, setze o disset anys3. Si més no, és segur que el 1296 era molt jove, ja que 
la seva extrema joventut fou precisament l'excusa acceptada pel rei Jaume li 
quan li perdonà, el 1324, la seva presa de partit per Frederic de Sicília, el 1299, i 
el seu enfrontament al seu rei natural a la batalla naval de Cap d'Orlando 4. Per 
tant, caldria situar la data del seu naixement no pas després de 1279 o 1280. 

Segons Rubió i Lluch, seguit per S. Sobrequés, Guillem Ramon de Montca-
da passà a Sicília, al servei del rei Pere el Gran, durant les Vespres, i es devia 
quedar definitivament a l'illa on, quan esclatà la guerra entre els dos fills d'aquell 
monarca, Jaume II i Frederic, romangué al servei d'aquest darrer5. Però, com ho 
acabem de veure, és impossible que hagués passat a Sicília com a combatent. Si hi 

1 La filiació de Guillem Ramon I, confusa durant molt de temps per als historiadors, quedà 
clara ja a la Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 10, Barcelona, 1977, p. 224 (arbre genealògic dels 
Montcada, signat per Armand de Fluvià i M. Mercè Costa) i a la seva biografia, p. 235. Anteriorment, 
S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1961, p. 251, havia donat com a probable la filia-
ció a la mateixa branca, però el feia fill de l'oncle del seu pare, Ramon, senyor de la baronia d'Albalat, 
setè senescal de Catalunya i germà de Simó, que fou el vuitè senescal abans que ho fos el pare real de 
Guillem Ramon, Pere II de Montcada, novè senescal. 

2 Consta que Sibil·la era germana de la reina Elisenda a ACA, C, reg. 473, ff. 46 v, — 47 r. 
(1328, gener, 5). 

3 ACA, C, reg. 340, f. 193 v. (1296, juliol, 5). 
4 Apèndix, doc. 2. 
5 A . RUBIÓ I LLUCH, Els governs de Matheu de Moneada y Roger de Lluria en la Grècia catala-

na, «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», IV (1911-1912) i S. SOBREQUÉS, Els barons de Catalun-
ya, p. 251. L'afirmació de RubióiLluch es basa, segurament, en una notícia reportada per M. Amari, 
La guerra del Vespro siciliano, Palermo, Flaccovio editore, 1969, ed. a cura de F. Giunta, p. 168, 
segons la qual Guillem Ramon de Montcada dugué a terme una ambaixada entre el príncep de Salern 
i el rei Pere el Gran, el 1282 o 1283. N'hem comprovat la referència documental i no coincideix. 
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havia estat, cosa improbable, havia d'ésser, si de cas, amb la seva família, en el 
seguici de la reina Constança, quan es traslladà a l'illa amb els seus fills el 1283 6. 

De totes maneres, si havia estat a Sicília, n'havia tornat; el 5 de juliol de 
1296, Jaume II el recomanà al rei de Tunis, atès que anava a aquest país per po-
sar-se al seu servei7. Segurament, aquest jove representant de la família Montca-
da havia invocat, per a portar a terme una aventura semblant, el precedent del 
cosí del seu avi, Guillem de Montcada, senyor de Tortosa, que havia estat al crea-
dor de la milícia cristiana a Tunis 8. 

És possible que Guillem Ramon de Montcada hagués acompanyat Jaume II 
en l'expedició al regne de Múrcia, que havia començat aquell mateix any i que, en 
comptes de continuar en aquesta campanya, hagués preferit anar a córrer aventu-
res a l'Africa, com ho feren d'altres cavallers, per exemple Bernat Seguí, que 
l'any 1297 marxà a Tremissèn 'a formar part de les milícies cristianes d'aquest 
monarca9. 

Creiem, però, que el viatge a Tunis era només una excusa per tal de passar a 
Sicília al servei del rei Frederic, que aquell mateix any hi havia estat proclamat rei, 
esquivant així la prohibició d'anar-hi. En efecte, Jaume II havia renunciat a la 
corona de l'illa pel tractat d'Anagni de 1295, signat amb el Papa i amb Carles 
d'Anjou, i s'hi havia compromès a fer tot el que pogués per tal d'impedir que els 
seus súbdits ajudessin els sicilians 10. En conseqüència, quan al començament de 
juny de 1296 li arribaren notícies segons les quals Berenguer d'Entença venia de 
Sicília amb una galera armada per tal de soldejar cavallers, ballesters i tots altres 
homes d'armes en els seus regnes i embarcar-los després en aquesta mateixa gale-
ra i en una altra que la seguia, Jaume II ordenà als seus oficials, al batlle general 
del regne de València, al de Tortosa i al de Barcelona i als veguers de Tarragona 
i de Barcelona, que era justament Pere de Montcada, pare de Guillem Ramon, 
que impedissin la sortida de gent d'armes dels seus regnes cap a Sicília i també 

6 M. AMARI, La guerrra del Vespro, p. 283, i F . SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona, 
19622, p. 360. 

7 Apèndix, doc. 1. 
8 CH. E. DUFOURCQ, L'Espagne Catalane et le Maghrib auxXIIIe et XIVe siècle, París P . U . F . , 

1966, pp. 101-104. 
9 A . GARCIA I SANZ I M . T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals a Bar-

celona, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, II, 1983, doc. 23. 
10 V . SALAVERT, El tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la corona de Aragón, 

«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), pp. 209-360; del mateix autor, Cerdeña 
y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, I, Madrid, 1956, pp. 107-113; F . GIUNTA, Ara-
gonesie Catalani nelMediterráneo, I, Dalregno al viceregno in Sicilia, Palermo, 1973, pp. 17-20. De 
tota manera, els negociadors catalans a Anagni havien fet constar que ni Jaume II ni els altres reis 
d'Espanya no podien impedir que llurs nobles i cavallers anessin a lluitar on volguessin, ja que era 
«consuetudinem Ispanie generalem», però que el rei faria tot allò que li fos possible per a impedir-ho 
i que en castigaria els infractors: V. SALAVERT, El tratado de Anagni, p. 312. 
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que, quan arribessin les galeres sicilianes, els prenguessin els timons i les veles fins 
que els còmits i els nauxers haguessin donat seguretat suficient que no hi embar-
carien tropes. El procurador del regne de Mallorca, Guillem de Montcada, rebé 
un manament similar 11 i també Galbors d'Entença, mare de Berenguer, ja que 
hom temia que l'embarcament de tropes no es realitzés a la costa del coll de Bala-
guer, que pertanyia als Entença. Per aquesta causa foren previnguis igualment els 
batlles de Cambrils i de Tamarit12. De la mateixa manera, Jaume II avisà el 
comte Ermengol d'Urgell i el noble Àlvar de Cabrera, vescomte d'Àger, de la 
seva prohibició de passar a Sicília ja que, segons les notícies que tenia, el seu ger-
mà Frederic havia encomanat a Berenguer d'Entença la tasca de convèncer-los 
perquè ho fessin. El rei els envià, a més, el seu escrivà Ferrer Descortell perquè els 
parlés de part seva 13. 

Certament, la predisposició de part de la seva gent d'armes a ajudar el seu 
germà havia de doldre a Jaume II, no solament perquè significava un retret a la 
seva política sinó també perquè era una actitud insolidària en un moment en què 
la Corona catalano-aragonesa tenia guerra amb Castella i el mateix rei era en 
campanya. En aquest conflicte, a més, s'hi jugaven interessos, especialment 
l'annexió del regne de Múrcia, molt més vitals per a la Corona catalano-aragone-
sa que no pas la qüestió de Sicília 14. Era evident, però, que l'afecció per la causa 
gibel.lina i antiangevina havia arrelat tan profundament, des del regnat de Pere el 
Gran, que la virada de Jaume II, dictada pels interessos dels seus regnes, no havia 
estat compresa ni assimilada per molts dels seus súbdits. 

Aquesta era la situació quan Guillem Ramon de Montcada marxà a Tunis el 
1296. Cal dir que, si hi arribà, no hi romangué gaire temps perqué el 1297 ja era 
al costat de Frederic de Sicília, que l'envià, amb Blasco d'Alagón i amb Guillem 
Galceran, a Catanzaro, població calabresa que havia abraçat la seva causa. Llurs 

11 ACA, C, reg. 340, ff. 119 r.-v., 120 r.-v. (1296, juny, 3). 
12 ACA, C, reg. 340, ff. 129 v. -130 r. (1296, juny, 11), les cartes adreçades a Galbors d'Entença 

i al batlle de Cambrils han estat publicades per J.M. DEL ESTAL, Incidencia del problema sículo-sardo 
en la conquista del reino de Murcia por Jaime II de Aragón (1296-1304), XI Congresso di Storia delia 
Corona d'Aragona (1982), vol. III, Palerm, 1984, docs. VII i VIII, bé que l'autor ha llegit malament 
el nom de Galbors («domine Gaubors al ms.) i l'ha interpretat, erradament, com a Gombau d'Entença, 
que fou procurador del regne de València i que era de la branca dels Entença senyors d'Alcolea. El 
pare de Berenguer es deia també Berenguer. 

13 ACA, C, reg. 340, f. 132 r., publ. ibidem, doc. V. 
14 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada per A. Canellas, Saragossa, Insti-

tución Fernando el Católico (C.S.I.C.), vol. 2, 1970, pp. 499-503 (lib. V, cap. XXI), i J. M. DEL ES-
TAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Orihuela y Guardamar al reino de Valencia por 
Jaime II de Aragón (1296-1308), Alacant, 1982; El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305), Corpus 
documental, Alacant, 1985, i Incidencia del problema sículo-sardo, ja citat, pp. 25-70. 
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tropes aconseguiren derrotar-hi les de Roger de Llúria, que feia costat al rei de 
Nàpols, aliat ja de Jaume II15. 

Els anys 1298 i 1299, sota la pressió dels seus aliats, Jaume II es veié obligat 
a participar directament en la guerra contra el seu germà Frederic. El 1298, Pestol 
català assetjà Siracusa, però el poc entusiasme que li inspirava aquesta guerra féu 
que Jaume II abandonés aviat l'empresa i ho deixés per a l'estiu següent. L'any 
1299, els recels sorgits entre ambdós germans féu que la guerra fos més real i que 
es lliurés una terrible batalla naval a Cap d'Orlando, en la qual la flota de Jaume 
II derrotà la del seu germà, el rei Frederic. Després de la batalla, Jaume II consi-
derà que ja havia complert prou les obligacions contretes amb el papa Bonifaci 
VIII per la pau d'Anagni i es retirà de la lluita. Deixà a Sicília una part de la seva 
gent, entre ells l'almirall Roger de Llúria, al costat del duc de Calàbria, el futur 
Robert el Savi de Nàpols, amb l'excusa que ells ja eren prou per a acabar la feina 
que ell deixava gairebé resolta 16. 

Evidentment, Jaume II no estava satisfet de la victòria que havia obtingut ni 
de la guerra que l'obligava a enfrontar-se amb el seu germà i a trair la causa que 
havia estat seva i de la seva família fins ben poc abans, però això no l'inclinà pas 
a ésser indulgent amb aquells dels seus cavallers que havien romàs fidels a l'antiga 
causa i havien pres les armes contra ell, en una batalla on era personalment. Gui-
llem Ramon de Montcada es trobava en aquest cas i això marcà la seva vida du-
rant molt de temps, ja que Jaume II trigà anys a perdonar-li-ho. 

Segons la seva pròpia versió dels fets, exposada en carta escrita posterior-
ment a Jaume II, Guillem Ramon de Montcada havia intentat sortir de Sicília 
dues vegades, abans de la batalla, perquè no volia enfrontar-se-li, però el rei Fre-
deric li ho impedí: li féu enfonsar un lleny armat que tenia a Trapani i li féu llevar 
veles i timons d'un lleny de càrrec que havia noliejat. Més tard, a Messina, li féu 
prendre un altre lleny que havia armat, de 104 rems, i perdé tot el que li havia 
costat armar-lo. Quan formà el seu estol, Frederic anà personalment a Messina 
per fer-l'hi embarcar i l'amenaçà que li tallaria el cap, si no ho feia, a ell o a qual-
sevol altre que s'hi negués; així, doncs, hagué d'embarcar-se. Ramon de Montca-
da assegurava que ja havia fet dir tot això a Jaume II, mentre el rei era a Milazzo, 
i quan li respongué, sembla que reptant-lo per la seva conducta, intentà marxar 

15 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, vol. 2, pp. 539-541 (lib. V, cap. XXXI) i M. 
Amari, La guerra del Vespro, p. 519. 

16 F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, I, pp. 399-400 i V. Salavert, Cerdeña y la expansión 
mediterránea de la Corona de Aragón, I, pp. 152-153. 
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per anar a lliurar-se a la seva mercè; però el rei Frederic li ho impedí novament, 
assegurant-li que ja procuraria que Jaume II l'excusés 17. 

Naturalment, ignorem què hi havia de cert en les excuses de Guillem Ramon 
de Montcada i què d'exageració o d'invenció per tal d'aconseguir el perdó. Supo-
sem que els escrúpols i la repugnància a enfrontar-se en un combat fratricida hi 
eren i, probablement, el rei Frederic es veié obligat a adoptar una actitud dura per 
tal de vèncer aquests sentiments tan naturals entre els catalans i aragonesos que li 
eren a prop. L'angoixa d'aquests homes, que no havien previst que les coses arri-
bessin tan enllà, és perceptible en les paraules d'acceptació de la seva part de cul-
pa, que tenia també la carta de Ramon Guillem de Montcada: «mas bé regonech, 
senyor, que d'aytant hac colpa e fo mon mal, senyor, com no pres mort ans que 
fes ren que a vós desplagués e hazò esdeveng a mi per gran follia e per tan com no 
crehíem que -1 feyt se pogés fer per nuylla manera» 18. 

Conclosa la lluita entre Frederic de Sicília i els angevins amb la pau de Calta-
bellota, el 31 d'agost de 1302, les tropes catalanes i aragoneses que figuraven en 
ambdós bàndols quedaren momentàniament sense feina, encara que els del bàn-
dol angeví tingueren ocasió de lluitar en les múltiples guerres italianes d'aquells 
anys i tingueren sempre la porta oberta per a tornar a la pàtria 19. 

Els cavallers i almogàvers que havien lluitat en el bàndol del rei Frederic no 
ho tenien tan fàcil, puix que havien incorregut en la ira reial i, de moment, no 
podien tornar a casa. La solució per a molts d'ells fou d'enrolar-se a la Gran 
Companyia Catalana, que es formà llavors per tal d'ajudar l'Imperi Bizantí en la 
lluita contra els turcs20. 

Guillem Ramon I de Montcada, amb d'altres, preferí passar a Tunis, on ja 
havia estat prèviament. El 1301 era l'alcaid de les milícies cristianes del monarca 
hafsida. Jaume II no volgué reconèixer-li aquest càrrec i nomenà Berenguer de 
Cardona que, però, no pogué prendre'n possessió. La fórmula de conciliació 

17 A. GIMÉNEZ SOLER, Caballeros españoles en Africa y africanos en España, «Revue Hispani-
que», X I I (1905) , pp. 3 1 7 - 3 1 8 . Cf. també CH. E. DUFOURCQ, L'Espagne Catalane et leMaghrib, p. 
4 1 8 . 

18 A. GIMÉNEZ SOLER, Caballeros españoles, pp. 317-318. 
19 M . T . FERRER I MALLOL, Mercenaris catalans a Ferrara, «Anuario de Estudios Medievales», 

2 (1965), pp. 155-227 i la bibliografia citada allà. 
20 Cf. les fonts a R . MUNTANER, Crònica, ed. de F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, Bar-

celona, 1971, i A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de VOrient Català (1301-1409), Barcelona, 1947. Pel 
que fa a estudis cf. LL. NICOLAU D'OLWER, L'expansió catalana en la Mediterrània Oriental, Barcelo-
na, 1926; F. SOLDEVILA, Els almogàvers, Barcelona, 1952; F. GIUNTA, Aragonesi e Catalani nelMe-
diterráneo II. La presenza catalana nel Levante dalle origini e Giacomo II, 19722, pp. 159-203; K.M. 
SETTON, Los catalanes en Grecia, Barcelona, 1975 (i altres obres del mateix autor); R . SABLONIER, 
Krieg und Kriegertum in der Crónica des Ramon Muntaner, Berna-Frankfurt, 1971; J . M . ECHEVA-
RRÍA, Los almogávares, Esplugues, 1972; A. LOWE, La venganza catalana, Barcelona, 1974. 
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propugnada per l'ambaixador a Tunis, Ramon de Vilanova, perquè Guillem Ra-
mon de Montcada tornés a terres catalens i deixés la plaça lliure a l'alcaid nome-
nat pel rei fracassà, ja que Jaume II es negà a perdonar-lo, malgrat les disculpes 
que presentà el mateix Guillem Ramon de Montcada i que acabem de comentar i 
els serveis prestats pel seu llinatge, que també havia invocat21. 

Impossibilitat, doncs, de tornar a Catalunya, Guillem Ramon de Montcada 
visqué molts anys antre Tunis i Sicília. Consta, per exemple, que el 1302 era al 
costat del rei Frederic de Sicília, a la darrera fase de la lluita contra els angevins 
que acabà llavors mateix amb la pau de Caltabellota 22; però el 1305 sembla que 
devia ésser novament a Tunis, ja que intervingué a favor d'uns missatgers de Jau-
me II per tal de solucionar un afer de pirateria. Al contrari, els anys següents, fins 
al 1311, degué tornar a Sicília, perquè el càrrec d'alcaid fou ocupat per catalans 
designats per Jaume II. Aquest darrer any ajudà amb vaixells enviats pel rei Fre-
deric i la milícia cristiana un pretendent a la corona de Tunis, Ibn al-Lihyani, a 
assegurar-se en el tron. Intervingué els anys següents en les negociacions entre 
Frederic de Sicília, Jaume II i el mateix Ibn al-Lihyani, que assegurava que volia 
fer-se cristià. Encara el 1319 proposà a Jaume II de portar als sus regnes Ibn al-Li-
hyani, que mentrestant havia estat destronat. Però, quan arribà el consentiment 
del rei, ja era massa tard, perquè Ibn al-Lihyani s'havia exiliat a Egipte23. 

La carta del rei Jaume II autoritzant Guillem Ramon de Montcada a acom-
panyar als seus regnes Ibn al-Lihyani deixava una escletxa per a la reconciliació, 
ja que li donava guiatge perquè, si finalment no li perdonava la «indignació» que 
tenia contra ell, se'n pogués tornar on volgués amb les seves companyies 24. Final-
ment, però, el viatge no es pogué fer, com ho acabem de dir, i tampoc no es clogué 
la reconciliació definitiva, bé que Guillem Ramon de Montacada interpretà la 
carta del rei com a perdó. En la seva resposta, escrita a Augusta el 22 de setembre 
de 1319, agraí al monarca la seva bona disposició envers ell i s'excusà de no acudir 
immediatament prop seu, perquè els napolitans havien atacat Sicília, un estol de 
64 galeres bloquejava Messina i no podia abandonar el servei del rei de Sicília en 
aquestes circumstàncies25. 

Mentrestant, Guillem Ramon de Montcada s'havia casat amb una dama sici-
liana, Lucchina d'Alagona. Segons sembla, el casament s'havia celebrat ja el 

21 Cf. abans, nota 17. 
2 2 R . MUNTANER, Crònica, p. 8 4 4 . 
23 CH. E. DUFOURCQ, L'Espagne Catalane, pp. 418,436,488, 493. 
24 ACA, C, reg. 2 4 5 , f. 148 r. ( 1 3 1 9 , juny, 2 6 ) , publ. per A. GIMÉNEZ SOLER, Caballeros espímo-

les, pp. 3 1 9 - 3 2 0 ; cit. per CH. E. DUFOURCQ, L *Espagne Catalane, p. 4 9 3 , n. 3 . Anteriorment, el 1 3 1 3 , 
Guillem Ramon de Montcada havia intentat obtenir el perdó de Jaume II, però no hi havia reeixit, tot 
i que la seva influència havia estat decisiva per a fer possible el tractat de pau signat entre la Corona 
catalano-aragonesa i Tunis a la darreria del 1311 o al començament del 1312: ibidem i p. 500. 

2 5 A . GIMÉNEZ SOLER, Caballeros españoles, p. 3 2 0 . 
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1296 26, és a dir, immediatament després de l'arribada del nostre noble a Sicília. Si 
fos així, fins i tot podríem pensar que era un matrimoni pactat abans que Guillem 
Ramon no emprengués el viatge. Lucchina d'Alagona aportà al seu marit una dot 
important: les illes de Malta i Gozzo que, al cap d'un temps, permutà amb la 
Corona per Augusta i Melilli. Augusta esdevingué així el centre de les possessions 
de la branca siciliana dels Montcada iniciada per Guillem Ramon i es convertí en 
comtat, encara en vida d'aquest personatge. El 1320 també rebé del rei Frederic la 
meitat de la terra de Scordia, a la Val de Noto27. 

Igualment, el rei Frederic procurà afavorir d'altres membres de la família 
Montcada que havien estat al seu servei, tant en consideració de llurs mèrits pro-
pis com dels de Guillem Ramon; pel desembre de 1324 Frederic intentava convèn-
cer el seu germà, Jaume II, amb qui ja s'havia reconciliat, perqué l'ajudés a acon-
seguir per a un Montcada l'arquebisbat de Monreale. Pere de Montcada, un dels 
germans, ja era bisbe de Siracusa; Monreale hauria estat per a Gastó, però final-
ment aquest any fou nomenat bisbe d'Osca i, després, el 1325, bisbe de Girona. 
Encara, però, el 1330 fou proposat bisbe de Monreale, bé que no en prengué pos-
sessió 28. 

Pel que fa a Guillem Ramon, procurà afavorir la seva reconciliació amb Jau-
me II. Quan cap al 1323 li semblà que l'enuig del seu germà contra aquest noble 
havia començat a cedir, l'hi envià com a ambaixador, per tal de tractar especial-
ment de les relacions amb Gènòva. Pel juny de 1323 ja es preparava aquesta am-
baixada, però trigà a arribar a Catalunya perquè abans el rei Frederic el volgué 
trametre a Sardenya a fi d'informar l'infant Alfons, ocupat en la conquesta de 
l'illa; hagué encara de retardar la marxa per culpa de deu galeres de pisans que 
s'havien situat a la sortida de Trapani. Finalmente, sembla que Guillem Ramon 
degué marxar a Catalunya al començament d'octubre de 1323 29. El tracte amb 
ell, si ja havia arribat a Catalunya el 26 de març de 1324, o bè les referències que 
en tenia inclinaren Jaume II a aconsellar al seu fill la substitució de l'almirall Ca-
rròs, que segons ell havia estat negligent, per una persona madura i amb seny com 
era Guillem Ramon de Montcada, que no solament podria servir-lo en coses de 

26 V. D'ALESSANDRO, La Sicilia dopo il Vespro, XI Congresso di Storia delia Corona 
d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 1982). La Società mediterránea all'època del Vespro, I. Rela-
zioni, Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983, p. 67. 

27 V . D'ALESSANDRO, PolíticaeSocietànellaSiciliaAragonese, Palermo, 1963. pp. 25 ,53 ,44, 
66, 67 i 258. 

28 Acta Siculo-Aragonensia, II. Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo II 
d'Aragona, a cura de F. GIUNTA, i d'A. GIUFFRIDA, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 
1972, docs. 138 i 141, pp. 208-209 i 211-212, cf. també Gran Enciclopèdia Catalana, 10, p. 235, veu 
Montcada i de Pinós, Gastó de. 

29 Acta Siculo-Aragonensia, II, docs. 133,134i 136, A . ARRIBAS, La conquista de Cerdenapor 
Jaime II de Aragón, Barcelona, 1952, pp. 113-114, doc. 12. 
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mar sinó també de terra «com aquell qui és estat en molts affers e en mar e en 
terra» 30. Finalment aquesta substitució no es féu i Guillem Ramon de Montcada 
fou nomenat, tal com veurem, per a un altre càrrec. 

La bona predisposició del rei envers Guillem Ramon de Montcada quedà 
confirmada en l'atorgament, el 17 d'agost de 1324, d'una carta de perdó a aquest 
noble, que des de feia gairebé dos anys era també el seu cunyat. Havien influit en 
la decisió, segons ho afirmava el rei, els precs de la reina i de l'infant i la seva 
muller. El rei havia tingut en consideració, també, el fet que, quan Guillem Ra-
mon de Montcada s'havia enfrontat personalment amb ell en la batalla naval de 
Cap d'Orlando, el 1299, era molt jove i no tenia prou discerniment. Renuncià, 
doncs, a qualsevol demanda en contra pel que havia fet i li retornà la bona fa-
ma31. 

Ben poc després, el 5 de setembre de mateix any, l'infant Alfons el nomenà 
procurador seu al regne de València dellà Xixona, amb les mateixes condicions 
salarials i de prerrogatives que els seus antecessors32. 

La rehabilitació de Guillem Ramon de Montcada es completava, doncs, amb 
l'atorgament d'un dels alts càrrecs de govern de la Corona catalano-aragonesa. 
La procuració, després dita governació, del regne de València dellà Xixona era 
d'extensió reduïda: des d'Alacant fins a la frontera murciana, peró comportava 
la responsabilitat del manteniment de la frontera amb l'Islam, ja que, encara que 
no hi havia contacte directe amb Granada, les terres murcianes pertanyents a 
Castella, que s'interposaven entre ambdós estats, eren una llenca estreta i no 
constituïen un aïllant segur; de fet, els escamots d'almogàvers o de tropes reials 
les travessaven amb extrema facilitat33. 

Poc després de rebre el seu nomenament, Guillem Ramon de Montcada 
marxà de Barcelona cap a Oriola per prendre possessió del seu càrrec. En efecte, 
després d'un viatge de dotze dies, sabem que arribà a Oriola el 14 de setembre de 
1324, data en la qual prengué possessió de l'alcaidia del castell d'Oriola, que ana-
va unida per tradició al càrrec de procurador i que li havia estat concedida el 4 del 
mateix mes 34. Segurament en la mateixa data prengué possessió també del càrrec 
de procurador, en el qual succeïa Bernat Saportella, que havia mort el 8 d'agost 
de 132435. 

30 ACA, C, reg. 342, f. 195 r. (1324, març. 26). Cf. sobre la baralla entre Francesc Carròs i 
Ramon de Peralta, A. ARRIBAS, La conquista de Cerdeñapor Jaime II de Aragón, pp. 327-331; cf. 
també pp. 218-219. 

31 Apèndix, doc. 2. 
32 Apèndix, doc. 3. 
33 M . T . FERRER I MALLOL, Elsserraïns valencians i la frontera amb l'Islam, en curs de publica-

ció. 
34 ACA, C, reg. 234, f. 93 r. (1324, setembre, 4) i RP, MR, reg. 1702, f. 6 v. 
35 ACA, RP, MR, reg. 1702, f. 6 r. 
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Durant el temps que exercí el càrrec de procurador a les terres dellà Xixona, 
Guillem Ramon de Montcada no hagué d'afrontar problemes especialmente 
greus, puix que hi hagué pau amb Granada i amb Castella. Tingué, això sí, els 
problemes habituals de bandolerisme fronterer, com el que exposà al rei Jaume II 
en una carta del 30 de gener de 1325, que se'ns ha conservat. Guillem Ramon de 
Montcada escrivia al monarca per a explicar-li que, aprofitant la missatgeria que 
feia poc Jaume de Calatayud, majordom de Bernat de Sarrià, havia portat a ter-
me prop del rei de Granada, li havia confiat una carta per a aquest monarca recla-
mant les persones capturades durant la pau amb Granada i molt especialmente 
una tal Maria, muller d'un mestre d'aixa d'Alcoi, que havia estat captivada a 
Puça, prop de Petrer. El rei de Granada havia tramès aquesta captiva com un 
present per a Jaume II i Guillem Ramon de Montcada s'excusava perquè, malgrat 
aquesta circumstància, havia retingut la dona per tal de saber els detalls de la cap-
tura i escatir si els moros de Petrer o uns altres moros d'aquelles terres hi havien 
participat o no; en cas afirmatiu, la víctima podria identificar els culpables 36. 

Pel que fa a Castella, no hi hagué problemes especialment greus, però quedà 
oberta la disputa per la localitat de Favanella, que tots dos estats pretenien que 
pertanyia al territori propi. En temps d'un dels predecessors de Guillem Ramon 
de Montcada, Acard de Mur, semblava que aquesta qüestió ja havia quedat resol-
ta, però la mort sobtada dels procuradors que el succeïren foren la causa, segons 
el parer de Guillem Ramon de Montcada, i del batlle d'Oriola, d'un retrocés en 
l'exercici de la sobirania catalana en aquell lloc. El 1325, Guillem Ramon de 
Montcada penyorà 1'aljama sarraïna de Favanella per a cobrar els impostos de 
cenes endarrerides que no havien pagat en els anys precedents, però només pogué 
reunir el valor d'una cena, i el Consell d'Oriola intercedí perquè no procedís a fer 
noves penyores. Fou per aquest motiu que Guillem Ramon de Montcada i el bat-
lle d'Oriola, Jaume Mesquefa, adreçaren una carta de consulta al rei37. 

D'altra banda, també hi hagué qüestions de represàlies entre murcians i orio-
lans, que enverinaven les relacions entre els estats fins a tal punt que, el 1327, 
Jaume II manà al procurador de no concedir més represàlies contra castellans 
sense el seu consentiment exprés38. 

També tenim constància de la seva intervenció en afers menors, com la deli-
mitació de termes entre Alacant i les aldees veïnes, tasca que li fou encomanada 
pel rei el 1325 39. 

Encara el 1326 Jaume II havia demostrat la seva satisfacció pels serveis que 
li prestava Guillem Ramon de Montcada donant-li la meitat de les cases que ha-

36 ACA, C, cr. Jaume II, núm. 7925 (1326, gener, 30). 
37 ACA, C. cr. Jaume II, núm. 8165 (1325, juliol, 27). 
38 ACA, C. reg. 230, f. 108 r. (1327, agost, 16). 
39 ACA, C, reg. 183, f. 22 r.-v. i cr. Jaume II, núm. 7617 (1325, febrer, 1). 
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vien estat del jueu d'Oriola Mahaluf Aller, a qui havien estat confiscades 40. Dos 
anys després, no sabem per quin motiu, si per decisió del rei, ara Alfons el Benig-
ne, o per petició pròpia, Guillem Ramon de Montcada fou substituït en el seu 
càrrec per Guillem de Cervelló, que fou nomenat l'onze de gener de 132841. 

L'última notícia que tenim de Guillem Ramon de Montcada, en relació amb 
les terres d'Oriola, és una ordre de subhastar béns mobles seus per tal de satisfer 
un deute de 1.102 sous i 6 diners que havia de pagar, per decisió judicial, al veí 
d'Oriola, Domingo Valença 42. 

Llavors, però, ja devia ésser novament a Sicília, on tenia béns de més impor-
tància i on, a la fi, arrelà la seva branca. Sembla que morí vers 1336. Havia tingut 
quatre fills, Simó, Pericó, Margarida i Guillem Ramon, que el succeí en els feus 
sicilians43. 

40 ACA, C, reg. 228, f. 89 r. (1326, abril, 23). 
41 ACA, C. reg. 504, f. 82 r. (1328, gener, 11). 
42 ACA, C, cr. Alfons III, núm. 1024 (1331, gener, 31). 
4 3 V . D'ALESSANDRO, La Sicilia dopo il Vespro, p. 67. Cf. el quadre genealògic de la família a 

Gran Enciclopèdia Catalana, 10, p. 226. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

1 
1296, juliol, 5. Setge d'Elx 

Jaume II recomana el noble Guillem Ramon de Montcada al rei de Tunis i li demana que l'admeti al 
seu servei. 

ACA, C. reg. 340, f. 193 v. 

Illustri Aboab, regi Tunicii, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum et cetera, 
salutem et Deum diligere ac laudare. 

Cum Guillermus Raimundi de Montecatheno, filius nobilis viri Petri de 
Montecatheno, animo essendi in servicio vestro, ad partes Tunicii se contulerit, 
dileccionem vestram attente duximus deprecando quatenus, dictum Guillermum 
Raiumundi in vestro servicio admitientes honorifice et benigne, erga ipsum vos 
taliter habeatis nostri honoris intuitu et amoris quod noscat in vestris serviciis 
non sine mérito laborasse et quod apud vos, preces nostras, sibi veniat quod fuis-
se. Quicquid enim gracie et mercedis eidem feceritis, gratum habebimus et accep-
tum et regraciabimur vobis multum. 

Data in obsidione Eltxii, III nonas iulii, anno predicto [MCC XCVI]. 
ídem, ut supra [Petrus Luppeti, ex capitulis provisis in consilio]. 

2 
1324, agost, 17. Barcelona 

Jaume II perdona al noble Guillem Ramon de Montcada la ignomínia en la qual incorregués 
quan lluità contra ell a la batalla naval de Cap d'Orlando, i renuncia a emprendre qualsevol mesura 
contra ell, en atenció a la seva joventut de llavors i a la intercessió de la reina Elisenda, de l'infant 
Alfons i de la seva muller, la infanta Teresa. 

ACA, C, reg. 225, f. 293 r.-v. 
Al marge superior delf. 293 v., en lletra del segle XVII: Nobili Raymundi de Montecatheno. 

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, 
Sardinie et cetera, considerantes quod regibus et principibus orbis terre speciali-
ter pertinet in suis casibus fragilitatem humane condicionis respicere et non 
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semper rigorosam iusticiam exercere, set pocius aliquando misericordes se redde-
re et benignos ad ignoscendum et remittendum offensas, receptis et exauditis pre-
cibus et supplicacionibus super isto ab Ínclito karissimo primogénito et generali 
procuratore nostro, inffante Alffonso, comité Urgellum et ab illustri domina 
Elysende, regina Aragonum, karissima consorte nostra, et ab indita inffantissa 
Theresia, dicti primogeniti nostri consorte karissima, vobis de gracia speciale ab-
solvimus, remittimus, diffinimus et relaxamus ac perdonamus vobis, nobili et di-
lecto nostro Guillermo Raimundi de Montecatheno, dicte regine coniugis nostre 
germano, et vestris ac bonis vestris perpetuo omnem accionem, peticionem et de-
mandam et penam civiles et criminales et alias quascumque et omne genus infa-
mie ac ignominiae quas incurreritis et quas contra vos et bona vestra nos vel nostri 
ullo unquam tempore movere, infligere vel inferre possemus et que vobis impingi 
possent vel quomodolibet denotari quia olim contra nos, in bello marino habito 
inter nos et illustrem principem Ffredericum, Trinacrie regem, karissimum fra-
trem nostrum, in marítima insule Sicilie apud Caput de Orlando vos opponuistis 
et personaliter interfuistis cum dicto rege Ffrederico et parte sua, quo tempore 
vos satis eratis in iuvenili etate, tali quidem quod discernere non poteratis comode 
que ad talia pertinerent. 

Hanc igitur absolucionem, remissionem, diffinicionem et relaxacionem fa-
cimus vobis, dicto nobili Guillermo Raimundi, et vestris ac bonis vestris perpe-
tuo, sicut melius dici et intelligi potest ad vestrum vestrorumque salvamentum et 
bonum intellectum, sic quod occasione premissa non possitis de cetero per nos vel 
nostros ullo unquam tempore conveniri, demandari, inquietari vel in aliquo im-
peti seu etiam condempnari, immo sitis penitus ac perpetuo absolutus, restituen-
tes vos nichilominus de nostre plenitudine potestatis ad integritatem fame vestre 
et abolentes omnem infamiam quam incurreritis pro premissis. Mandantes pro-
curatori, gerentibus vices eius, vicariis, curiis, baiulis ceterisque officialibus no-
.strisf presentibus et futuris, quod huiusmodi absolucionem, diffinicionem et re-
laxacionem nostram firmam habeant et observent ac faciant inviolabiliter obser-
vari, ut superius continetur, et non contraveniant nec ali [quem contra] venire 
permittant. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri et maiestatis nostre 
sigillo appendicio iussimus comuniri. 

Data Barchinone, XVI kalendas septembris, anno Domini M°CCC°XX° 
quarto. 

Bernardus de Aversone, mandato regio, cui fuit lecta. 
Signum (+) Jacobi, Dei gracia regis Aragonum et cetera. 
Testes sunt, reverendus Johannes, domini regis filius, archiepiscopus Tole-

tanus, infans Petrus, domini regis filius, comes Rippacurcie, infans Raimundus 
Berengarii, dicti domini regis natus, comes Montanearum de Prades, Guillermus 
de Angularia, Johannes Eximini de Urrea. 

430 



Nobles catalans arrelats a Sicilia 

Fuit clausum per dictum Bernardum de Aversone, notarium dicti domini re-
gis. 

3 
1324, setembre, 5. Barcelona 

L'infant Alfons concedeix al noble Guillem Ramon de Monteada el càrrec deportantveus seu a 
la procuració del regne de València dellà Xixona, per un temps subjecte al seu beneplàcit. 

ACA, C, reg. 390, f. 163 v. 
Nos, infans, et cetera, confidentes de fide et legalitate, industria et nobilitate 

vestri, nobilis Guillermi Raimundi de Montecatheno, costituimus et ordinamus 
vos, dictum nobilem Guillermum Raimundia, in vices gerentem nostrum quo ad 
officium procuracionis in parte regni Valencie ultra Saxonam, ita quod vos dic-
tum officium gerentis vices nostras nomine nostro in dicta parte regni Valencie 
regatis et exerceatis bene et legaliter, ius et iusticiam cuilibet tribuendo et omnia 
alia faciendo que dicti officii sollicitudo requirit et que racione procuracionis 
iamdicte consuevit et debet seu potest facere gerens vices procuracionis in parte 
predicta, mandantes per hanc cartam nostram nobilibus et militibus, iusticiis, ba-
iulis, iuratis et universis aliis officialibus et subditis dicti domini regis et nostris 
locorum in predicta parte constitutorum, presentibus et futuris, quod vos pro ge-
rente vices nostras in parte predicta habeant et teneant et vobis pareant et obe-
diant, in ómnibus et per omnia, ut gerenti vices nostras et prout aliis gerentibus 
vices procuratoris in parte ipsa responderunt et obedierunt et consueverunt re-
spondere ac etiam obedire. Hanc autem comissionem durare volumus dum de 
nostro fuerit beneplácito voluntatis. In cuius rei testimonium presentem cartam 
nostram vobis fieri nostro sigillo pendenti munimine iussimus roborari. 

Data Barchinone, nonis septembris, anno Domini millesimo trecentesimo 
vicésimo quarto. 

Bonanatus de Petra, mandato domini infantis. 
{Al marge superior) Guillermi Raimundi de Montecatheno. 
(Al marge esquerre) Sine precio, mandato domini inf antis. 

a Guillermum, interlineat, b. Raimundi corregit sobre Raimundum. Segueix Guillermi, ratllat. 
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