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Causes i antecedents de la guerra deis dos Peres 

La revenja per la pèrdua de la meitat del regne de Múrcia 

Després del tractat de Torrellas del 1304, que posà fi a la guerra entre Castella 
i la Corona catalano-aragonesa, tot reconeixent el domini català sobre la meitat de 
l'antic regne de Múrcia, les relacions entre ambdós regnes entraren en una llarga 
etapa de pau fins que Pere el Cruel la trencà el 1356, iniciant una guerra que fou la 
més destructora i sanguinària que sofrí la Corona catalano-aragonesa.1 

Aquesta etapa de pau no estigué, però, exempta de problemes. Castella no 
assumí tan fàcilment la derrota parcial que suposà la pèrdua de la meitat del re-
gne de Múrcia. L'any 1325, Don Juan Manuel informà Jaume II que el jove Al-
fons XI tenia pensat, tan bon punt es fes càrrec del govern de Castella, en assolir 
la majoria d'edat aquell any, atacar el monarca català fins que li hagués retut tot 
el que tenia del regne de Múrcia. Don Juan Manuel, que, pel que sembla, suggerí 
ell mateix aquesta idea al seu parent, proposà a Jaume II d'arribar a un arranja-
ment mitjançant el casament de la germana d'Alfons XI, la infanta Elionor de 
Castella, la promesa desairada del primogènit de Jaume II, amb l'infant Pere i 
d'una filla de Jaume II amb el rei de Castella, a la qual el monarca podria donar 
en dot tot el que tenia del regne de Múrcia. No cal dir que Jaume II rebutjà 
aquesta oferta tan poc temptadora assegurant que «no daria a sa filla la pus aul 
alquería que sia el regne de Múrcia en exovar ne retria un païm de terra ne més al 
rey de Castella, aitanpoch com faria del regne d'Aragó, per ço com ell ho té ab 
just títol e axí con deu»2. 

Justament per tal d'evitar que Alfons XI es sentís deslligat dels compromi-
sos acceptats pel seu pare a Torrellas el 1304, Jaume II volia, el 1326, que el jove 
rei castellà els ratifiqués, aprofitant el moment de les negociacions del matri-

1. Cf. el text de la sentència a A. BENA VIDES, Memorias de Fernando IV de Castilla y Colección 
diplomática, Madrid, 1860, doc. 279, pp. 413-418, Colección de documentos inéditos para la historia 
del reino de Murcia, II. Documentos del siglo XIII, ed. per J. TORRES FONTES, Múrcia, 1969, doc. 153, 
pp. 155-158 i J. M. del ESTAL, Corpus documental del reino de Murcia bajo la soberanía de Aragón 
(1296-1304/5), Alacant, 1985, doc. 213, pp. 362-370; cf. altres documents relacionats amb la partició 
a la mateixa obra d'A. BENA VIDES, Memorias, docs. 280-284,286-289,292,303 i segs., especialmente 
el doc. 333, i a la de J. M. del ESTAL, Corpus, docs. 214-250. 

2. A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, Biografia y estudio critico, Saragossa, 1932, doc. 
385. 
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moni del fill de l'infant don Juan amb Blanca, filla de l'infant don Pedro i de 
la infanta Maria, filla de Jaume II. Però el nuvi fou assassinat per ordre d'Al-
fons XI poc abans que arribés a la cort castellana l'ambaixador de Jaume II i 
al rei de Castella no l'interessà de ratificar els pactes del 1304, al·legant que 
no eren a la cort ni don Juan Manuel ni els altres rics-homes a qui calia con-
sultar3. 

No demostrà interès a fer-ho fins que la revolta de don Juan Manuel, el 
1328, l'obligà a buscar l'amistat d'Alfons el Benigne per tal de separar-lo del seu 
cunyat que, de moment, ja havia obtingut l'ajut de Jaume i de Pere de Xèrica. 
Però el rei català es negà a signar una concòrdia entre Portugal, Castella i la Co-
rona catalano-aragonesa que exclogués don Juan Manuel. 

Una nova oferta més concreta es féu el mateix 1328 en les negociacions 
per al casament d'Alfons el Benigne amb Elionor de Castella, la germana d'Al-
fons XI, i aquesta vegada arribà a terme. La triple aliança, reproducció de la 
del 1304, fou signada doncs i, en document a part, hom prometé al rei Alfons el 
Benigne que, amb aquest pretext, no seria obligat a combatre don Juan 
Manuel." 

Els infants Ferran i Joan, obstacle per a l'harmonia entre ambdós regnes 

L'heretatge dels infants 

Amb el matrimoni d'Alfons el Benigne i la infanta Elionor de Castella, els 
consellers reials cregueren que quedava assegurada la pau i la bona amistat entre 
ambdós regnes; però no solament no fou així a la llarga sinó que, a més, l'ambi-
ció d'Elionor de poder i d'honors per als seus fills provocà dissensions internes 
molt greus. 

Immediatament després de néixer el seu primer fill, l'infant Ferran, la reina 
aconseguí que el seu marit constituís, el 28 de desembre de 1329, un heretatge 
extraordinari per a ell: la ciutat de Tortosa amb el títol de marquès, Santa Maria 
d'Albarrasí, Mediano i Alòs i, en el regne de València, Oriola, Callosa, Guarda-
mar, Alacant, Nompot, Elda, la Mola, Novelda i Asp5. 

Per tal d'assegurar aquesta donació, el rei la féu jurar pels rics-homes, que es 

3. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. a cura d'A. CANELLAS LÓPEZ, vol. 3, Sara-
gossa, Institución Fernando el Católico, 1978, Uib. VI, cap. LXXIX, pp. 274-275. 

4. lbidem, cap. LXXIX, pp. 294-296, i llib. VII, cap. IV, pp. 312-314. Cf. alguns documents 
sobre aquestes negociacions a F. C. CASULA, La cancelleria di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona 
(1327-1336), Pàdua, 1967, docs. 17, 18, 21 i 32 i F. de Moxó, Relación epistolar entre Alfonso XI y 
Alfonso IV en el Archivo déla Corona de Aragón, «En la España medieval», V. Estudios en memoria 
del Profesor D. Salvador de Moxó, II, Madrid, 1982, docs. 9 i 10. 

5. ACA, C, reg. 480, ff. 13 r.-22 r., publ. per E. ABAD NAVARRO, El castillo de la Mola en la ciu-
dad de Novelda, Múrcia, 1928, reed. 1984, doc. 16. 
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comprometeren a defensar la possessió d'aquests llocs per a l'infant Ferran, lle-
vat d'Ot de Montcada, que s'hi negà a causa del peijudici que aquestes dona-
cions havien de representar per al primogènit, el futur Pere el Cerimoniós. 

Més endavant, el rei donà encara a l'infant Ferran les viles de Xàtiva, Al-
zira, Morvedre, Morella, Borriana i Castelló, cosa que significava posar gairebé 
tot el regne de València a les seves mans, burlant així el privilegi de la unió dels 
regnes jurat pel monarca. La ciutat de València es revoltà contra aquesta decisió 
reial i finalment el monarca hagué de revocar-la el 13326. 

Fou només, però, un replegament estratègic. En el seu testament, fet a Po-
blet el 25 d'agost de 1333, el rei confirmava la donació del 1329 a favor de l'in-
fant Ferran i les donacions fetes a la reina Elionor7. 

El naixement de l'infant Joan, cap al 13358, obligà encara el rei Alfons a fer 
una nova donació, ara en un codicil redactat el 2 de juny de 1335. L'infant obte-
nia alguna de les viles que havien provocat la indignació de la ciutat de València 
el 1332, quan havien estat donades a l'infant Ferran: Castelló de la Plana, Bor-
riana i Llíria9. 

Les donacions fetes a la reina i als infants eren, sumades, un gran patrimoni. 
Si, un cop mort el rei, cosa que es preveia pròxima pel seu estat malaltís, aques-
tes donacions eren respectades, quedaven en mans de la reina castells i viles que 
eren d'una importància capital per a la defensa del regne. Si no eren respectades, 
s'obria la perspectiva de tensions amb Castella i fins i tot de guerra, ja que hom 
podia esperar que Alfons XI ajudaria la seva germana i els seus nebots. En qual-
sevol dels dos casos les dificultats eren segures a causa de l'odi existent entre el 
primogènit i la seva madrastra. Hom tingué ocasió de comprovar-ho aviat. 

El 24 de gener de 1336 moria Alfons el Benigne i, poc temps abans que es 
produís el desenllaç, la reina Elionor, tement la venjança del seu fillastre, esde-
vingut rei, fugi a Castella amb l'ajut de Pere de Xèrica. 

Una de les primeres mesures preses per Pere el Cerimoniós fou, efectiva-
ment, donar ordres perquè la reina fos detinguda, cosa que no aconseguí. Les ne-
gociacions per a arranjar la qüestió de les donacions del rei Alfons foren fetes, 
doncs, en un camp desfavorable per al monarca català, puix que la reina era fora 

6. J. ZURITA, Anales, vol. 3, Uib. VII, cap. XVII, pp. 357-359. Cf. també PERE III, Crònica, ed. 
a cura de F. SOLDEVILA, Les quatre grans cròniques: JAUME I, Bernat DESCLOT, Ramon MUNTANER, 
PERE III, Barcelona, 1971, cap. 1. 44-48, pp. 1019-1020. 

7. ACA, C, reg, 1525, f. I, regest a R. ANDRÉS y ALONSO, Relación de testamentos reales existen-
tes en el Archivo de la Corona de Aragón, III Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (Valencia, 
1923), València, 1925,1, p. 18 de l'extret. 

8. P. BOFARULL, Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los reyes de 
España, Barcelona, 1836, II, p. 266. L'autor dóna algunes notícies d'ambdós infants però no indica 
la data de llur naixement; de Ferran és segur que fou en 1329, a finals d'any. Pel que fa a Joan, no ha-
via nascut encara el 1333 perquè no fou citat en el testament del seu pare. Essent el codicil que li 
constituïa l'heretatge del 2 de juny de 1335, cal pensar que havia nascut poc abans. Cf. més avall. 

9. ACA, C, reg. 1525, f. 8, regest a Relación de testamentos reales, p. 19 de la separata, i reg. 
1547, ff. 64 v.-66 v. 
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del seu abast i gaudia de la protecció de Castella, que pressionava amb ambaixa-
des perquè fossin reconeguts els drets de la reina i dels infants. 

Pel maig de 1336 i per tal d'enfortir la seva posició, Pere el Cerimoniós s'a-
lià per deu anys amb don Juan Manuel, que s'havia revoltat una altra vegada 
contra Alfons XI. En aquesta aliança, hi entrava també el rei de Portugal, el fill 
del qual s'havia de casar amb la filla de don Juan Manuel, que estava queixós del 
rei de Castella pel tracte que dispensava a la seva filla, esposa d'aquest darrer, 
arraconada per l'amant, Leonor de Guzmán10. 

La revolta de don Juan Manuel, connectada amb la de don Juan Núñez i 
amb l'atac del rei de Portugal per terres de Badajoz impediren, de moment, al rei 
de Castella de declarar la guerra a Pere el Cerimoniós. 

Mentre Alfons XI s'ocupava en la lluita contra els subleváis i el rei de Por-
tugal, Pere el Cerimoniós ho aprofità per atacar les possessions de Pere de Xè-
rica a València, que havia marxat a Castella amb la reina Elionor, i segrestà totes 
les seves rendes així com les de la reina. Però en el transcurs d'aquesta guerra 
Bernat de Cabrera, Jofre Gilabert de Cruïlles, portantveus de procurador del re-
gne de València, i alguns altres cavallers caigueren presoners de Pere de Xèrica a 
traïció, quan anaven a parlamentar amb ell, i foren portats a Castella. La situa-
ció esdevingué molt tensa amb aquest regne i molt perillosa, ja que els dos no-
bles castellans subleváis, primer don Juan Núñez i després don Juan Manuel, 
s'avingueren amb llur rei, mentre que el monarca portuguès es retirava de les 
terres castellanes que havia ocupat. Tot feia preveure que el poder militar de 
Castella es giraria contra la Corona catalano-aragonesa. 

Per tal d'evitar aquesta contingència desastrosa, l'infant Pere, oncle del rei, 
s'esforçà, des del començament del 1337, a fer avenir el seu nebot tant amb la 
madrastra com amb Pere de Xèrica, després d'haver evitat que ajudés don Juan 
Manuel, cosa que, a parer seu, hauria provocat immediatament la guerra amb 
Castella". 

Un parlament celebrat a Daroca, a l'estiu i a la tardor del mateix 1337, de-
cidí que les diferències amb la reina vídua Elionor i Pere de Xèrica fossin deixa-
des a l'arbitratge de l'infant Pere i de don Juan Manuel. Els àrbitres determina-
ren que Pere de Xèrica fos perdonat i que la reina Elionor rebés les rendes i els 
llocs que li havia donat el seu marit, bé que la jurisdicció alta i baixa dels llocs se-
ria del rei. Pel que feia a l'infant Joan, hauria de rebre els llocs de Castelló, Bor-
riana i Llíria, que Alfons el Benigne li havia deixat, o bé hauria de rebre uns al-
tres llocs equivalents; sembla, tanmateix que no es plantejà cap qüestió quant a 
les possessions de l'infant Ferran. Pere de Xèrica, per la seva banda, deslliurà 
Bernat de Cabrera, Jofre Gilabert de Cruïlles i Lope de Gurrea. 

10. J. ZURITA, Anales, llib. VII, caps. XXVII (vol. 3, pp. 397-400), X X X (pp. 407-410) i 
X X X I I (pp. 4 1 4 - 4 1 8 ) . 

11. ïbidem, caps. XXXIV (pp. 423-428), XXXVII (pp. 435-440) i XXXVIII (pp. 441-443). 
Cf. també PERE III, Crònica, cap. 2-26 i 27, pp. 1028-1030. 
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Influí en l'avinença la notícia que el rei dels benimerins es preparava per a 
passar a la península amb el seu exèrcit, amb el propòsit de reconquerir el regne 
de València12, cosa que obligà ben aviat a una aliança entre Alfons XI i Pere el 
Cerimoniós per tal de fer cara al perill comú. 

L'avinença entre Pere el Cerimoniós i la seva madrastra trigà encara a forma-
litzar-se d'una manera definitiva perquè, malgrat l'acord de fons, subsistien algu-
nes dificultats. En fou una de les principals la insistència de la vila de Borriana a 
romandre en poder de la Corona, tal com els seus privilegis ho establien13. 

De moment, el 6 de març de 1339, el rei signà a Russafa la confirmació de 
les donacions fetes pel seu pare a la reina i als seus germanastres i féu donar pos-
sessió de Castelló de la Plana i de Borriana, en franc alou, i de Llíria, en feu hon-
rat, a la seva madrastra, la reina Elionor, tutora de l'infant Joan, però protestant 
que desitjava retenir Llíria i Castelló de la Plana per a la Corona i que donaria a 
l'infant d'altres llocs equivalents a judici dels infants Pere, comte de Ribagorça i 
d'Empúries, i de Ramon Berenguer, comte de Prades, designats àrbitres per a re-
soldre aquesta qüestió14. 

El 30 d'agost següent els infants publicaren ja llur sentència arbitral, en la 
qual declaraven que no havien trobat en el Patrimoni reial cap lloc que fos equi-
valent als que el rei volia retenir; però, per tal de trobar-hi una solució, l'infant 
Ramon Berenguer estava disposat a cedir a l'infant Joan les seves possessions 
d'Elx i Crevillent amb les mateixes condicions de possessió de Castelló i Llíria, 
és a dir, la primera en franc alou i l'altre en feu honrat. Però, com que aquests 
llocs valien molt més que Castelló i Llíria, l'infant hauria de cedir també al rei 
Borriana, renunciant al llegat del seu pare. En cas que la reina Elionor no accep-
tés aquest canvi, proposaven que el rei li donés Almenar, a Catalunya, en franc 
alou, i Corbera i la vall d'Uixó, en el regne de València, en feu honrat, a canvi no-
més de Castelló i Llíria. 

La sentència fou acceptada imediatament pel rei Pere i, poc després, 1' 11 de 
setembre, per la reina Elionor, que preferí la primera solució, és a dir Elx i Crevi-
llent, posant, però com a condició que li'n fos lliurada possessió abans de Nadal 
del 134015. 

La permuta, però, trigà un any a realitzar-se. Fou confirmada pel rei l'I 1 de 
setembre de 1340. L'infant Ramon Berenguer lliurà al monarca Elx i Crevillent i 
aquest li donà Almenar, a Catalunya, i Corbera, a València i, a més, 41.500 lliu-
res barcelonines perquè pogués comprar rendes, ja que el valor d'aquests dos 
llocs era molt inferior al d'Elx i Crevillent16. El 27 d'octubre, Pere el Cerimoniós 

12. J. ZURITA, Anales, Uib. VII, cap. XL (vol. 3, pp. 447-449) i PERE III, Crònica, cap. 2-28,29 i 
30, pp. 1030-1032, i 2 -32 , p. 1033. 

13. J. ZURITA, Anales, Uib. VII, cap. XLII (vol 3, p. 455). Cf. també PERE III, Crònica, cap. 
2-30, p. 1032. 

14. ACA, C, cr. Pere III, núms. 5135 i 5141. Apèndix, doc. 1. 
15. Apèndix, doc. 1. 
16. Apèndix, doc. 2. 
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donà poders a Bernat Gamir i a Andreu Guillem Escrivà per a rebre possessió 
d'Elx i Crevillent de mans del procurador de l'infant Ramon Berenguer i, des-
prés, per a lliurar-ne possessió a la reina Elionor, tutora de l'infant Joan17. 

No fou fins el 17 de gener de 1341 que el procurador de la reina Elionor, 
Llop Pérez de Fontecha, degà de la seu de València, renuncià al llegat fet per Al-
fons el Benigne a l'infant Joan a canvi de la vila d'Elx, el castell i la vila de Crevi-
llent, el Cap de l'Aljub i la torre de la Calaforra d'Elx, pels quals prestà homentge 
al rei, mentre que el monarca li donà la investidura de Crevillent en feu honrat 
sense servei i acceptà, per la seva banda, la devolució de Castelló de la Plana, de 
Borriana i de Llíria, poblacions les quals la reina Elionor havia absolt del jura-
ment i homenatge que li havien prestat18. 

Amb aquest arranjament, doncs, les terres adquirides per Jaume II al sud 
de Xixona frontereres amb Castella quedaven gairebé íntegrament en mans dels 
germanastres de Pere el Cerimoniós, cosa que demostraria ésser prou perillosa 
uns anys després amb motiu de la guerra amb Castella. 

Descontentament dels infants. Intervenció en les Unions 

El perill de la invasió dels benimerins obligà Pere el Cerimoniós i Alfons XI 
a aliarse per tal d'unificar els esforços marítims a fi d'evitar el pas de l'exèrcit be-
nimerí a través de l'estret de Gibraltar. El pacte fou signat el 1339" i la guerra fou 
un fet ja el 1340. Les operacions bèl·liques duraren fins al 1344 i tot aquest temps 
quedaren congelades les qüestions pendents entre Castella i la Corona catalano-
aragonesa. 

Pel Nadal de 1345, però, arribà a la cort catalana, instal·lada llavors a Perpi-
nyà, una ambaixada castellana amb Diego García de Toledo, porter major del 
rei de Castella, per a tractar de les diferències que el monarca català tenia encara 
amb els seus germanastres Ferran i Joan20. 

Ignorem el resultat de l'ambaixada, però no sembla pas que els infants en 
quedessin satisfets. A penes sorgí el conflicte de la Unió, el 1347, s'afanyaren a 
acudir a Saragossa per ajudar els unionistes amb 500 homes a cavall que els ha-
via donat llur oncle Alfons XI21. Per imposició dels unionistes, el rei hagué de 
confirmar novament les donacions fetes pel seu pare a ambdós infants22. 

Pel desembre de 1347, després de la derrota de les tropes reials prop de Xà-

17. ACA, C, cr. Pere III, núm. 1203 (1340 , octubre, 27). 
18. Apèndix, doc. 3 i ACA, C, reg. 871, ff. 147 r.-148 r. (1341, gener, 17). 
19. J. ZURITA, Anales, Uib. VII, cap. XLVI (vol. 3, pp. 470-472) i A. GIMÉNEZ SOLER, La Co-

rona de Aragón y Granada„ «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 4(1908), 
pp. 202-203. 

20. ZURITA, Anales, llib. VIII, cap. I (vol. 4, p. 9). 
21. Ibidem, caps. VII i XV (vol. 4, pp. 36 i 65). 
22. Ibidem, cap. XV (vol. 4, p. 71), i ACA, C, reg. 1532, ff. 1 r.-4 r. (1347, octubre, 9). 
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tiva a mans de l'exèrcit unionista valencia, Pere el Cerimoniós envià una ambai-
xada a Castella per a demanar a l'infant Ferran que es posés al seu servei, ofe-
rint-li, a canvi, la procuració general del regne de València. L'infant rebutjà l'o-
ferta i acudí a València per tal d'ajudar els unionistes. També hi acudí el rei, que, 
trobant-s'hi en inferioritat de forces, hagué de confirmar a l'infant Ferran el dret 
de primogenitura i la procuració i governació general dels seus regnes, que li ha-
via ofert poc abans a través de la mediació d'un representant del rei de Castella i 
de Llop Pérez de Fontecha, degà de la seu de València i procurador de l'infant i 
de la reina Elionor23. 

La victòria en l'afer de les Unions fou, però, finalment per al rei, com ja és 
ben sabut. La Unió aragonesa fou derrotada pel juliol de 1348 a Épila, on l'infant 
Ferran estigué a punt de caure presoner de les tropes de Lope de Luna. Afortuna-
dament per a ell, les tropes castellanes, 600 homes a cavall, capitanejats per Al-
var García de Albornoz, que havien vingut en ajut de Pere el Cerimoniós i de 
Lope de Luna, amb qui els Albornoz estaven emparentats, s'afanyaren a lliurar 
el presoner, que havia caigut en llurs mans, al rei de Castella, per por que Pere el 
Cerimoniós no el fes executar24. 

També la Unió de València fou derrotada al cap de ben poc temps, malgrat 
la resistència que oposaren al rei la ciutat de València i totes altres viles i llocs 
aliats a la capital. Cal remarcar que Alacant, malgrat que pertanyia a l'infant 
Ferran, capitost de la Unió després de la mort de l'infant Jaume, comte d'Urgell, 
s'havia pronunciat pel rei. La lluita hi deixà uns rancors tan fondos que encara 
persistien amb força el 1356, quan la vila passà a mans de Pere el Cerimoniós. El 
infants Pere i Ramon Berenguer, que se n'apoderaren amb la col·laboració dels 
alacantins, hagueren de prometre que no seria autoritzat el retorn dels unionis-
tes que en aquell moment no fossin a la vila i, especialment, que no podrien tor-
nar-hi Francesc Merita ni Berenguer Gironès, que havien fet matar o exiliar al-
guns veïns d'Alacant. Sembla, però, que el rei trobà que l'exili perpetu era un 
càstig massa suau per a ambdós personatges i es comprometé a més, quan con-
firmà les capitulacions d'Alacant, a empresonar-los i condemnar-los a l'últim 
suplici si els podia haver25. 

Malgrat la derrota soferta pels seus partidaris, l'infant Ferran no es donà 
pas per vençut. De moment, però, la ratificació d'una nova aliança entre Caste-
lla i la Corona catalano-aragonesa, el 1349, per tal de reemprendre la guerra con-

23. J. ZURITA, Anales, Uib. VIII, caps. XX (vol. 4, pp. 95-96), XXIII (p. 111) i XXV (p. 116). 
24. Ibidem, cap. XXIX (pp. 140-145). 
25. ACA, C, reg. 899, ff. 150v -151r. (1356, desembre, 7). Segons una referència al temps de 

les Unions continguda en una carta del Consell d'Oriola del 1360, recollida per mossèn Bellot, tam-
poc Oriola no s'havia arrenglerat amb els unionistes: «Item, cuando la mayor parte del reino consin-
tió en la Unión fomentada por los Infantes hermanos del rey, Orihuela, siendo requerida no quiso 
consentir en ello, teniendo tan justa excusa como era el tácito consentimiento del infante»: P. BE-
LLOT, Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI), estudio, edición y notas de J. TORRES FONTES, Oriola, 
1954-1956,1, p. 109. 
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tra els benimerins, aturà tot propòsit de revenja, no solament perquè li hauria 
mancat l'imprescindible suport de Castella, sinó també perquè els negociadors 
castellans havien demanat i obtingut que fossin reconegudes les possessions de 
la reina Elionor i dels infants, amb la condició que, si provocaven sublevacions 
o alteracions de l'ordre, Castella no els ajudaria ni els permetria que traguessin 
armes ni cavalls del regne24. 

Actitud bel·licosa de l'infant Ferran a l'inici del regnat de Pere el Cruel de 
Castella 

La mort del rei Alfons XI de Castella en el setge de Gibraltar, el mes de 
març de 1350, canvià novament la situació. Probablement l'infant Ferran co-
neixia el caràcter venjatiu del nou monarca Pere el Cruel de Castella i el seu de-
sig d'obtenir la revenja de la guerra catalano-castellana del 1296 i de desfer els 
efectes de la pau de Torrellas del 1304. Devia saber, doncs, que podria comptar 
amb el seu ajut en una acció contra la Corona catalano-aragonesa. 

Ben pocs mesos després de la mort d'Alfons XI de Castella, l'infant Ferran 
començà a fer preparatius militars per a envair els regnes del seu germanastre. 
El 6 de setembre de 1350, el rei Pere convocà els cavallers dels seus regnes per-
què es posessin a punt per tal de defensar la terra27 i demanà al seus oncles, els 
infants Pere i Ramon Berenguer, als mestres de Montesa i Calatrava i als no-
bles Lope de Luna i Nicolau de Jamvilla, comte de Terranova, que anessin a 
residir a llurs possessions al País Valencià per tal de fer cara al perill de la inva-
sió de l'infant Ferran, que hom devia témer que es produirira per aquesta 
banda. Al mateix temps, el rei autoritzava els consells municipals de València, 
de Xàtiva i d'altres llocs a nomenar capitans de desenes, cinquantenes i cen-
tenes28. 

Pel març de 1351, el rei féu arribar noves ordres de preparar-se per a la 
guerra a un nombre més gran de nobles del País Valencià, féu fornir i posar en 
estat de defensa els castells i les fortaleses del regne de València i nomenà ja un 
capità general que havia de tenir cura de la direcció de la guerra en el regne2'. 
Uns mesos després també els nobles d'Aragó i una part dels nobles catalans fo-
ren posats en peu de guerra per a poder afrontar la invasió de l'infant Ferran30. 

Mentrestant, l'infant assajava també la via diplomàtica, a través de la mit-
janceria del rei de Castella per tal d'aconseguir les seves pretensions. Pels volts 
de setembre del 1351 arribà a la cort de Pere el Cerimoniós un ambaixador del 

26. J. ZURITA, Anales, llib. VIII, cap. XXXV (vol. 4, pp. 176-178). 
27. ACA, C, reg. 1532, f. 47 v. (1350, setembre, 6). 
28. ACA, C, reg. 1532, ff. 53 v. i 54 r. (1350, setembre, 15). 
29. J. ZURITA, Anales, llib. VIII, cap. XLI (vol. 4, pp. 195-196). 
30. Ibidem, cap. XLVII (vol. 4, pp. 214-216). 
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rei Pere el Cruel, Pero López de Ayala, que exposà les peticions del monarca cas-
tellà, referides totes a reivindicacions de l'infant Ferran. 

No hem trobat el memorial de l'ambaixada castellana, però el que fou con-
fiat a Berenguer de Palau perquè portés la resposta a Pere el Cruel en dóna una 
idea força aproximada del contingut. 

El primer capítol feia referència al desig de l'infant Ferran de tornar als reg-
nes de la Corona catalano-aragonesa, que havia abandonat després de la derrota 
de la Unió, però amb la categoria reconeguda de procurador. En la seva resposta, 
Pere el Cerimoniós es mostrà disposat a admetre el germà en els seus regnes, 
però sense ostentar el títol de procurador general que li havia concedit, forçat 
per les circumstàncies, a Morvedre, el 1348, quan es trobava pràcticament en 
mans dels unionistes31. Pere el Cerimoniós afirmava que una donació feta per 
força no valia i que, a més, l'havia anul·lada amb documents públics; però, en-
cara que hagués estat vàlida, la manera com l'infant havia exercit el càrrec la hi 
hauria feta perdre. Sembla que el rei de Castella havia proposat confiar la decisió 
sobre el càrrec a l'arbitratge d'algú, però Pere el Cerimoniós rebutjà aquesta pos-
sibilitat i accedí només a assignar al cas un jutge de la seva cort. D'altra banda, 
segons el rei, els Furs d'Aragó i de València no permetien que ni fill de rei ni ric-
home fos procurador. 

El rei de Castella havia demanat també la restitució als partidaris de l'infant 
Ferran de castells, viles i tots altres béns mobles i immobles, que Pere el Cerimo-
niós els havia confiscats arran de la revolta de la Unió; però també fou denegada 
aquesta sol·licitud ja que, segons el rei, el càstig era merescut i, a més, havia estat 
acordat a Corts, les quals havien exigit que els unionistes no fossin perdonats; 
així, doncs, ni per atenció al rei de Castella, que li ho demanava, no es podia fer 
enrera. 

Un tercer punt del memorial castellà es devia referir al restabliment de la 
bona fama de l'infant, ja que Pere el Cerimoniós afirmà que, de l'infant Ferran, 
ningú no en deia res, mentre que els partidaris n'havien estat jutjats, segons era 
previst per dret. 

El quart capítol del memorial es referia al patrimoni de l'infant, que es quei-
xava d'imposició de cises en els seus llocs. Sobre aquesta qüestió, Pere el Ceri-
moniós assegurà que no se n'hi imposaven més que les que eren decretades per 
Corts i afectaven tothom, inclosos els infants reials. 

Un cinquè capítol era, sembla, d'excuses del monarca castellà per aquestes 
peticions. Fou respost per Pere el Cerimoniós amb l'afirmació que, en coses que 
fossin justes, ni li hauria calgut fer peticions, perquè l'hauria complagut de molt 
bon grat, però que no podia actuar contra justícia, raó per la qual havia d'excu-
sar-se de complaure'l en aquesta ocasió32. 

Cal suposar que aquesta resposta no degué complaure gaire el rei castellà, 

31. Sobre les cirumstàncies de la donació, cf. Ibidem, llib. VIII, cap. XXIII (vol. 4, pp. 111). 
32. Apèndix, doc. 4. 
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que no degué posar cap impediment als preparatius bèl·lics de l'infant Ferran. 
Pel novembre, Pere de Xèrica féu saber al rei que l'infant aplegava 10.000 ho-
mes a cavall i que pensava anar a Huete, des d'on hom temia que atacaria el reg-
ne de València33. 

Davant d'aquestes notícies, Pere el Cerimoniós insistí en els manaments 
perquè fossin preses mesures defensives al regne de València i, en aquest sentit, 
escriví al castellà d'Amposta, a Bernat de Cabrera, al bisbe de València, a Ro-
drigo Díez, a fra Pere de Tous, mestre de Montesa, a Pere de Xèrica, a Ramon de 
Riusec, a Garcia de Loriz, a Berenguer de Codinacs i als jurats de València34. L'a-
larma de la ciutat fou tan considerable que el Consell decidí enmurallar-la per a 
fer cara al perill. 

Pere el Cerimoniós opinà que això era exagerat. No creia que l'actitud ame-
naçadora dels seus germanastres comportés el perill d'una guerra amb Castella, 
ja que el rei castellà, deia, «no ha tan grant pau ab los seus someses o ab los mo-
ros, ne és tan rich de tresor, que necessari li sia ab altre rey moure guerra». A 
més, no hi havia hagut cap declaració de guerra, com era norma entre els reis 
abans d'iniciar les hostilitats35. Per aquesta raó, perquè sostenia que no hi havia 
perill de guerra i també perquè, quan hi havia hagut guerra amb Castella en 
temps passat, València no havia estat emmurallada, no veia la necessitat que per 
les amenaces dels infants es fes ara; la ciutat, afirmava en una carta del 10 de ge-
ner de 1352, era més poderosa que l'infant i, abans que aquest no pogués arri-
bar-hi, podia ésser aturat36. 

Uns quants dies abans, el primer de gener, havia assegurat que ell seria per-
sonalment a la defensa del regne, que sortiria a l'encontre de l'infant i que no 
creia que aquest pogués penetrar-hi profundament. Opinava que era deshonrés 
per a ell que es fessin valls i murs a la ciutat, ja que això mostrava la inseguretat 
en les pròpies forces i prohibí que continuessin les obres37. 

En realitat, hi havia en el fons de la qüestió la por del rei a l'enfortiment 
d'una ciutat que ben pocs anys abans li havia estat rebel i aquesta por era més 
forta en aquell moment que no pas el temor d'una guerra exterior38. 

Exceptuat aquest punt, el rei continuà insistint en la necessitat de prendre 
tota mena de mesures defensives i envià a València Olf de Pròixida amb creden-
cials per a Pere de Xèrica, per al bisbe de València, el mestre de Montesa i per a 
d'altres rics-homes i cavallers de les ciutats i viles del regne. Havia de demanar 
col·laboració militar a la noblesa oferint una paga de 6 sous diaris per cavall ar-
mat i havia de pregar també a les ciutats i viles que tinguessin tants homes a ca-

33. ACA, C, reg. 1138, f. 85 r.-v (1351, novembre, 11). 
34. Ibidem, ff. 84 r.-87 r. (1351, novembre, 11). 
35. R. GUBERN, Epistolari de Pere III, Barcelona, Ed. Barcino, 1955 (Els Nostres Clàssics, 

Col. A, 78), doc. XIII, p. 109, n. 5. 
36. Ibidem, pp. 106-110. 
37. ACA, C, reg. 1138, ff. 96 r. i 96 v.-97 r. (1352, gener, 1). 
38. R. GUBERN, Epistolari de Pere III, doc. XIII, p. 108. 
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vall com poguessin. El governador Garcia de Loriz havia de fer obres i fornir 
d'armes i de viandes els castells de la frontera amb Castella i havia d'enviar es-
pies a Castella; però les noves que portessin només havien d'ésser notificades al 
rei, a més del mateix governador, i no pas als jurats. Les ciutats i viles havien 
d'organitzar companyies («desenes» i «cinquantenes») i calia vedar la treta d'ar-
mes del regne39. Mesures semblants havien d'ésser preses a Aragó40. 

A més, el monarca pensava també en mesures polítiques i el mateix dia pri-
mer de gener de 1352 informava Garcia de Loriz de la seva intenció de fer jurar a 
Saragossa el seu primogènit, l'infant Joan, el naixement del qual havia privat 
l'infant Ferran de l'argument de la manca de descendència masculina, en el qual 
havia basat les seves pretensions de poder en temps de la revolta de la Unió41. 

Una altra notícia inquietant contribuí a augmentar la preocupació de la 
cort de Pere el Cerimoniós. Cinc cartes procedents de llocs diferents informaren 
el rei, als inicis de febrer, que els sarraïns de Granada feien «plegues», és a dir, re-
unien tropes amb la intenció, segons es deia, d'ajudar l'infant Ferran. El gover-
nador Garcia de Loriz, a més de vigilar els moviments de l'infant, havia de fer la 
mateixa cosa amb els sarraïns42. Si l'amenaça es concretava, el vice-canceller 
Rodrigo Díez, que era també batlle general del regne de València, li havia de 
proporcionar diners per a defensar la terra. Davant la notícia que l'infant s'acos-
tava a Requena, el governador fou autoritzat, a més, a ordenar expressament als 
homes de paratge que estiguessin aparellats amb cavalls i armes per a defensar el 
regne i a convocar les hosts43. 

Pel març de 1352, davant la persistència dels rumors sobre un acord entre el 
rei de Granada, Iussuf, i l'infant, segons el qual el primer proporcionaria genets al 
segon, el monarca català s'afanyà a enviar una ambaixada al rei de Granada per a 
demanar-li si volia pau o guerra amb ell, ja que ell mateix consideraria l'ajut a l'in-
fant Ferran com un acte hostil, puix que l'infant utilitzaria l'ajut contra ell44. 

Finalment tot quedà, de moment, en una amenaça, perquè la situació interna 
de Castella, on Leonor de Guzmàn havia estat empresonada i executada i on els 
seus fills començaven a ésser perseguits per llur germà, el rei Pere el Cruel, no 
aconsellava afrontar una guerra amb la Corona catalano-aragonesa. Don Tello, 
un dels germans bords del monarca castellà, s'havia refugiat ja a Aragó i, si ell i els 
altres rebels hi trobaven ajut, la situació es podia fer difícil per al monarca45. 

A la darreria de maig de 1352, don Tello havia enviat García Fernández de 
Pina i Ruy Pérez de Villegas a la cort de Pere el Cerimoniós amb un missatge que 

39. ACA, C, reg. 1138, f. 96 r. (1352, gener, 1). 
40. ACA, C, reg. 1138, f. 97 v. (1352, gener, 1). 
41. ACA, C, reg. 1138, f. 95 r. (1352, gener, 1). 
42. ACA, C, reg. 1140, f. 60 v. (1352, febrer, 11). 
43. ACA, C, reg. 1140, f. 60 r. (1352, febrer, 11). 
44. Apèndix, doc. 6. 
45. L. SUÀREZ FERNÁNDEZ, Castilla (1350-1406) a Historia de España dirigida por R. MENÉN-

DEZ PIDAL, XIV, Madrid, Espasa Calpe, 1966, pp. 12-14 i 16-18. 
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desconeixem, però que probablement es relacionava amb el propòsit d'aquell 
noble de refugiar-se a Aragó. La resposta de Pere el Cerimoniós tramesa per 
aquells mateixos missatgers46 degué ésser positiva perquè, el 29 del mateix mes, 
don Tello ja era a la cort del monarca català. El 29 d'aquest mes, efectivament, 
Pere el Cerimoniós féu redactar un memorial per a un ambaixador destinat a la 
cort castellana, que havia d'ésser escollit pel comte de Luna entre Pedro Zapata, 
Ximén de Puyo, Diego Gonçàlvez de Cetina, Juan Pérez de Mur i Juan Martí-
nez de Urnes. Com que el rei, que era a Llardecans, prop de Lleida, no sabia 
quin d'aquests cavallers aragonesos podria dur a terme l'ambaixada, expedí cre-
dencials per a casacun d'ells. L'ambaixada tenia per objecte, únicament, interce-
dir a favor del comte de Trastàmara i de don Tello. L'ambaixador havia d'infor-
mar el rei de Castella de l'arribada de don Tello a la cort catalana amb pocs 
acompanyants i de les queixes formulades per don Tello: que Pere el Cruel 
anava a la terra del comte de Trastàmara per empresonar-lo a ell mateix a l'al-
càsser de Valladolid, i també de les seves peticions: que don Tello no fos empre-
sonat i que el rei li lliurés la seva muller, la senyora de Biscaia, retinguda per a 
evitar la consolidació del poder dels bastards. 

Pere el Cerimoniós recomanà al rei castellà que concedís aquestes peti-
cions, ja que així assossegaria el seu regne. L'ambaixador havia de buscar la in-
tercessió de la reina de Castella i del privat del rei, Juan Alfonso de Albur-
querque47. 

Al començament de juliol, Don Tello signà a Lleida uns acords, pels quals 
prestà homenatge al rei Pere el Cerimoniós el 14 de juliol de 135248, mentre que 
Pero Ruiz de Villegas havia de prestar homenatge en mans del comte de Luna, ja 
que no devia trobar-se al costat de don Tello49. 

Els refugiats aviat portaren problemes, perquè pretenien utilitzar Aragó 
com a base per a llurs atacs contra el regne de Castella i Pere el Cerimoniós hagué 
d'ordenar al governador d'Aragó, Miquel de Gurrea, que ho prohibís50; li de-
manà, al mateix temps, que recomanés a don Tello que establís amb tropes els 
castells que tenia a la frontera, però sense fer incursions contra el rei de Castella, 
fins a veure què feia aquest monarca. Llavors havien arribat notícies que el 
comte de Trastàmara s'havia avingut amb Pere el Cruel i que, malgrat que el 
pacte encara no s'havia clos del tot, el rei habia aixecat el setge a Gijón51. 

Malgrat que el 21 de juliol el rei insistia en el seu manament que don Tello i 
Pero Ruiz de Villegas s'abstinguessin de fer incursions contra el rei de Castella i 
recomanava al comte de Luna que, amb Miquel Pérez Zapata i el justícia d'A-

46. ACA, C, reg. 1135, f. 60 v. (1352, juny, 1). 
47. ACA, C, reg. 1139, ff. 117 V.-119 r. (1352, juny, 29). 
48. J. B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, Madrid, 1910, pp. 57-58. 
49. ACA, C, reg. 1139, f. 147 r. (1352, juliol, 11). 
50. ACA, C, reg. 1141, f. 1 v. (1352, juliol, 11). 
51. ACA, C, reg. 1141, f. 4 r. (1352, juliol, 17). El document no diu que la ciutat assetjada fos 

Gijón, però ho sabem per altres fonts: L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla (1350-1406), p. 17. 
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ragó, s'estiguessin a Calataiud i als voltants per tal de controlar-los52, no degue-
ren poder impedir les accions dels refugiats, de les quals es queixà el rei de Caste-
lla per mitjà del seu ambaixador, Mateo Fernández, majordom de la reina, a co-
mençaments del mes de setembre53. 

Mentrestant el recel contra els germanastres de Pere el Cerimoniós i contra 
llur mare, Elionor de Castella, havia anat augmentant fins a tal punt que el mon-
carca català ordenà, 1' 11 de juliol, que s'obrís una enquesta secreta per a aclarir la 
connivència de la reina vídua, Elionor, i de l'infant Ferran amb els unionistes, 
durant les revoltes del 1348, mentre l'infant exercia el càrrec de procurador. Era 
el primer pas per a decretar la confiscació de llurs béns, si l'infant arribava a en-
trar en so de guerra en els seus regnes. De moment, només foren assabentats de 
les intencions del rei el procurador o governador del regne de València, Garcia 
de Loriz i Arnau Joan i Berenguer Ferrer, doctors en lleis, que havien de portar 
l'enquesta a València, i el governador d'Aragó, Miguel de Gurrea i Lope de Aysa 
i Juan Aldeguer, jurisperits de Saragossa, que havien de fer-ho a Aragó54. El 17 de 
juliol, el rei autoritzà també que el jurats de València fossin informats d'aquesta 
qüestió, però havien de prestar jurament de mantenir-ho en secret55. 

Les ordres per tal de reforçar els castells fronterers del regne de València i 
d'Aragó, fer-hi obres, portar-hi soldats, viandes i armes continuaren durant el 
mes de juliol56. Malgrat tot, el rei de Castella i el mateix Pere el Cerimoniós con-
tinuaren les iniciatives diplomàtiques per tal de solucionar tant les queixes de 
l'infant Ferran com les de don Tello i del comte de Trastàmara. 

El 22 de juliol, Pere el Ceremoniós respongué a una ambaixada del rei de 
Castella, que li havia presentat les queixes de l'infant Ferran per una imposició 
exigida a Tortosa, que li pertanyia. Per mitjà del mateix missatger, Mateo Fer-
nández, majordom de Juan Alfonso de Alburquerque, respongué que es trac-
tava d'un impost del General de Catalunya, votat a Corts i que obligava tothom 
sense excepcions57. 

Poc temps després, degueren començar el contactes preliminars que porta-
ren a la signatura d'un tractat de pau i d'aliança entre ambdós reis, un cop Pere el 
Cruel s'hagué convençut que no li convenia que els regnes catalano-aragonesos 
es convertissin en refugi i base d'operacions dels seus nobles rebels. 

Després d'uns acords preliminars entre Juan Alfonso de Alburquerque i 
Bernat de Cabrera, s'anaren perfilant diversos detalls durant el mes de setembre 
de 1352 per obra de Joan Escrivà, cavaller, Ximèn Pérez d'Uncastiello i Mateu 
Adrià, secretari del rei. 

Especialment, aquests procuradors foren els encarregats d'aconseguir mi-

52. ACA, C, reg. 1139, f. 182 r.-v. (1352, juliol, 21). 
53. ACA, C, reg. 1142, ff. 4 v. i 9 v. (1352, setembre, 10). 
54. ACA, C, reg. 1141, f. 3 r.-v. (1352, juliol, 11). 
55. ACA, C, reg. 1141, f. 4 r. (1352, juliol, 17). 
56. ACA, C, reg. 1141, ff. 1 r., 4 r. (1352,juliol, 11 i 17), reg. 1139, f. 189 r.-v. (1352,juliol, 22). 
57. ACA, C, reg. 1139, f. 183 r.-v. (1352, juliol, 22). 
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llors condicions per a don Tello i per a Pero Ruiz de Villegas. Segons els acords 
de Bernat de Cabrera i Juan Alfonso de Alburquerque, el rei de Castella els havia 
de perdonar a ells i llurs seguidors, posant-ho per escrit; els havia de concedir 
guiatge i també ho havia de fer el mateix Juan Alfonso de Alburquerque; els ha-
via de tornar llurs béns i, a Pero Ruiz, la majordomia de don Tello, que Pero 
Ruiz tenia concedida fins que el seu senyor no complís vint anys, amb la condi-
ció que, quan el rei la demanés, la hi tornés, Pere el Cerimoniós demanà que fos 
anul·lada aquesta darrera condició i que, quan don Tello complís els vint anys, 
la hi tornés directament, en comptes d'haver-ho de fer al rei de Castella. Pere el 
Cerimoniós demanà també que fos lliurada a don Tello la seva muller i sol·licità 
la condonació d'un incident o «robería» fet per ambdós magnats i pels seus a 
Burgos58. Suposem que es tracta del robatori de la rècua de mercaders de Sòria 
que anaven a la fira d'Alcalà59. 

Finalment, els pactes foren signats pels procuradors d'ambdues bandes el 4 
d'octubre de 1352. Foren signades diverses convencions aquest dia i els dies se-
güents. Pere el Cerimoniós confirmà novament les donacions fetes pel seu pare, 
Alfons el Benigne, a la reina Elionor i als seus fills, ratificant la confirmació del 6 
de març de 1339, i foren ratificats també els pactes entre la Corona catalano-ara-
gonesa i Castella, des de la sentència del rei Dionís de Portugal sobre la partició 
del regne de Múrcia fins a les concòrdies de Russafa, del 6 de març de 1339, i de 
Gibraltar, del 29 d'agost de 134960. 

Altrament, l'acord comprenia dues parts: un tractat d'aliança i unes con-
vencions relatives als germanastres i a la madrastra de Pere el Cerimoniós. 

Pel tractat d'aliança ambdós reis es coalitzaven contra tothom menys con-
tra els reis de França i de Portugal per banda castellana, perquè hi havia conve-
nis vigents, i contra França i Navarra per banda de la Corona catalano-arago-
nesa per la mateixa raó. Ambdues parts es comprometien a ajudar l'altra amb 
tropes i galeres, a despeses pròpies, llevat que, quan fossin requerits per a una 
guerra amb un rei cristià, estiguessin lluitant contra sarraïns. S'obligaven també 
a no acollir en terres pròpies els traïdors a l'altre rei i a concedir l'extradició dels 
qui s'hi refugiessin de llavors en endavant. Es comprometien a no permetre la 
participació de vassalls propis en tumults o revoltes de l'altre regne, encara que 
hi tinguessin béns. El tractat es completava amb el compromís mutu d'extradi-
ció dels oficials reials i dels deutors, que fugien a l'estat veí per tal de no retre 
comptes o de no pagar llurs deutes61. 

La signatura del tractat fou comunicada per Pere el Cerimoniós a Juan Fer-

58. ACA, C, reg. 557, ff. 138 r.-139 r. (1352, setembre, 15). 
59. L. SUAREZ FERNANDEZ, Castilla (1350-1406), p. 17. 
60. ACA, C, cr. Pere III, caixa 41, núms. 5135, 5141 i 5142 (1352, octubre 4 i 29). 
61. Apèndix, doc. 7. 
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nández de Heredia, que es trobava a la cort pontifícia, perquè ho comuniqués 
als cardenals62. 

Els procuradors que signaren finalment aquest conveni foren Ferran Sán-
chez de Valladolid, conseller de Pere el Cruel, i Per Yanes, doctor en decrets i 
alcalde del mateix rei, per banda castellana; i Juan López de Sessé, justícia d'A-
ragó, Roger de Rovenach, cavaller, i Ximén Pérez d'Uncastiello, savi en dret, 
per banda catalano-aragonesa. El tercer procurador per banda castellana, Suer 
Téllez de Meneses, algutzir major de Toledo, sembla que, finalment, no pogué 
assistir-hi. 

El tractat fou confirmat per Pere el Cerimoniós el 16 d'octubre, igual que 
el conveni relatiu als seus germanastres. Pere el Cerimoniós es comprometé a 
no procedir contra l'infant Ferran ni contra els seus familiars ni els seus béns, 
en vida del rei de Castella, a causa d'alguns «yerros» que havia fet contra ell; 
concedí també que no perseguiria alguns cavallers que eren amb l'infant a Cas-
tella, contra els quals havia pronunciat sentència; aquestes persones podien es-
tar-se amb seguretat a Albarrasí, Oriola, Alacant, Guardamar, Elx, Crevillent, 
la vall d'Aiora i totes altres possessions de la reina Elionor o dels infants i, si 
eren en algun altre lloc, tindrien un mes de temps per a marxar-ne. El rei s'o-
bligà, a més, a no confiscar els béns de la reina i dels infants i a tornar-los si ho 
havia fet. Quant a la procuració general dels seus regnes, que l'infant recla-
mava, prometé fer examinar la qüestió per homes bons i prometé també lliurar 
un guiatge als seus germanastres a fi que poguessin residir en els seus regnes si 
volien. Els infants, sempre que el rei Pere observés les esmentades conven-
cions, no podrien promoure aixecaments o «bollicios» contra llur germà i, si 
ho feien, el rei de Castella no els permetria residir en el seu regne ni treure'n ca-
valls ni armes per a anar contra Pere el Cerimoniós. En cas que això no fos ob-
servat, el monarca català tampoc no hauria de respectar la resta dels pactes63. 

De llur banda, els infants havien de donar també carta de seguretat i 
guiatge a totes les persones que el rei nomenava en una llista que havia de tra-
metre en els dos mesos següents. Pere el Cerimoniós complí aquest requisit 
ben poc després i trameté la llista a Joan Escrivà i a Ximén Pérez d'Uncastie-
llo, que es devien trobar a la cort castellana. La llista la formaven nobles, cava-
llers i ciutadans que s'havien distingit en el bàndol reialista durant la revolta de 
les Unions64. 

A Pere el Cruel el pacte li permetia dedicar-se a sotmetre alguns focus de 
rebel·lió que li havien sorgit sense haver de témer que fossin atiats des dels reg-
nes veïns, mentre que a Pere el Cerimoniós li consentien de marxar a Sarde-

62. ACA, C, reg. 1142, f. 23 r.-v. (1352, octubre, 23). 
63. Apèndix, doc. 8. Cf. també J. B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, pp. 

101-106, que publica la ratificació d'aquest acord per Pere el Cruel el 29 d'octubre de 1352, que es 
conserva a ACA, pergamins de Pere III, núm. 1736. Cf. també J. ZURITA, Anales, Uib. VIII, cap. 
X L I X (vo l . 4, pp. 223 -224 ) . 

64. Apèndix, doc. 9. 
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nya, el 1354, per tal de sufocar la revolta sarda, encoratjada i ajudada per Gè-
nova, república amb la qual estava en guerra des del 1351. 

Les discòrdies civils castellanes 

El 2 d'agost de 1354 el governador del regne de València, Garcia de Loriz, 
informava el rei Pere que el regne era en pau i concòrdia i que no li calia témer ni 
de Castella ni dels moros. L'informava, però, que a Castella hi havia grans dis-
còrdies i que «tota Castella ne va a foch e a flama». La causa de la discòrdia era la 
negativa del monarca castellà a viure amb la seva muller, la reina, i a deixar la 
seva amant Maria de Padilla. Pere el Cruel havia acudit fins a Segura per comba-
tre el mestre de Santiago, però havia hagut d'aixecar-ne el setge. 

El governador informà també el rei que els infants Ferran i Joan havien es-
tat atacats pel comte de Trastàmara i per Joan Alfonso de Alburquerque i es deia 
que havien ferit l'infant Joan. Segons el mateix comunicat, els granadins s'ha-
vien espantat pels moviments bèl·lics a Castella i havien aplegat llurs tropes a 
Vera; però després, en vista que no anaven contra ells, havien desfet les concen-
tracions65. 

Contràriament, hom deia que el rei del Marroc volia aprofitar les discòrdies 
internes castellanes per tal d'apoderar-se d'alguns castells. Davant d'aquestes 
noves, l'infant Pere, que veia els perills que podien comportar les revoltes caste-
llanes, ordenà inspeccionar tots els castells de la frontera amb Castella66. 

Els fets demostrarien més endavant que, efectivament, les discòrdies de 
Castella eren un perill real per a la Corona catalano-aragonesa, tan real que pro-
vocarien la guerra entre ambdós regnes, la més cruel, llarga i devastadora que hi 
hagué mai. 

L'actitud del rei Pere de Castella envers la reina Blanca, que posava en pe-
rill les relacions amb França i exposava el monarca a l'excomunió papal, havia 
provocat, en efecte, un profund descontentament a Castella, que fou aprofitat 
pels germans bastards i per altres nobles per a declarar-se en rebel·lió. S'hi suma-
ren també el mes d'octubre de 1354 els infants Ferran i Joan; Pere el Cruel n'in-
formà l'infant Pere d'Aragó, lloctinent general dels regnes catalano-aragonesos 
durant l'absència del seu nebot a Sardenya, i li demanà que l'ajudés contra els in-
fants atacant llurs possessions en aquests regnes67. Potser fou pel temor que Pere 
el Cerimoniós atengués aquesta petició que l'infant Ferran demanà ajut al 
comte de Trastàmara i als altres nobles revoltats per tal d'assegurar la possessió 
dels seus béns dins la Corona catalan-aragonesa. Segons els rumors que arriba-

65. Apèndix, doc. 10. 
66. ACA, C, reg. 1603, f. 84 r. (1354, setembre, 29). 
67. J. ZURITA, Anales, Uib. VIII , cap. L V I (vo l . 4, pp. 2 5 4 - 2 5 8 ) ; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Casti-

lla (1350-1406), pp. 19-31. 
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ren a la cort catalana a la darreria del mes de novembre de 1354, el comte de 
Trastàmara havia ofert a l'infant ajudar-lo amb 2.000 homes a cavall i 20.000 a 
peu. Hom deia també que el rei estava en tractes amb Juan Alfonso de Albur-
querque, amb els seus germans i amb els infants Ferran i Joan, i que un dels 
punts de l'avinença era el suport que tots donarien als infants contra Pere el Ce-
rimoniós. N'hi havia que deien que el rei de Castella faria veure que expulsava 
els infants, els quals, per emparar-se, haurien d'entrar a Aragó amb tropes i que 
per això avançaven cap a Sòria. També confirmaven aquestes notícies, reporta-
des per espies, unes cartes enviades pel bisbe de Pamplona al governador d'A-
ragó que, a més, informaven de la mort de Juan Alfonso de Alburquerque, que 
havia estat privat del rei. 

Per tot això, l'infant Pere ordenà al governador del regne de València que 
prengués les mesures necessàries per a la defensa d'aquest territori, però de ma-
nera secreta. Suposem, tanmateix, que el secret degué ésser difícil de guardar 
perquè, ultra fornir els castells, el governador havia de manar als cavallers d'or-
des militars, als rics-homes, als cavallers i als prohoms de vila que estiguessin a 
punt de servir amb cavall i armes. També havia d'enviar espies a Castella per a 
tenir informació continuada de tots els moviments que s'hi fessin68. 

La veritat és que ni la petició de Pere el Cruel perquè fossin atacades les pos-
sessions dels infants a la Corona catalano-aragonesa fou atesa ni tampoc aquests 
magnats atacaren les terres de llur germà. Més endavant, el 1356, Pere el Ceri-
moniós declarà al monarca castellà que no havia volgut atendre aquella petició 
perquè no era de raó69. Pel que fa als infants, estaven prou ocupats a Castella, 
amb els altres magnats castellans, com per llançar-se a una aventura contra la 
Corona catalano-aragonesa. 

En efecte, mentrestant, els magnats castellans havien aconseguit d'imposar 
llur voluntat al rei. Pere el Cruel hagué de cedir davant l'extensió que havia pres 
la revolta i fer la pau amb els seus nobles. Per aquest motiu acudí a Toro, que era 
llur quarter general, i allí quedà virtualment presoner70. Des de Toro, Pere el 
Cruel tornà a escriure, el 24 de desembre de 1354, una altra carta a l'infant Pere 
felicitant-lo per les bones noves del èxits del rei Pere, d'una banda, i demanant, 
d'una altra, que el monarca tornés tan aviat com pogués per veure's amb ell i 
tractar de coses molt importants per a l'un i l'altre". El portador de la carta sem-
bla que fou Martín Díez, un simple ballester, cosa que dóna idea de la difícil si-
tuació en què es trobava el monarca castellà. D'altra banda, no sabem si per a 
evitar d'ésser detingut amb el seu missatge o bé per a portar a terme algun altre 
encàrrec del rei, Martín Díez seguí un itinerari molt estrany, ja que en comptes 

68. Apèndix, doc. 11. Cf. també J. B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, p. 
106. 

69. PERE III, Crònica, cap. 6-4, p. 1127. 
70. Cf, la nota 67. 
71. Apèndix, doc. 12. 
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d'entrar per Tarassona, com era natural si venia de Toro, entrà en els regnes ca-
talano-aragonesos per Oriola, d'on marxà a Barcelona i d'aquí a Càller72. 

Potser, fins i tot abans que Martín Díez no arribés a Barcelona, ja ho havien 
fet les notícies de la gravíssima situació en què es trobava Pere el Cruel. El 19 de 
gener, l'infant Pere havia fet redactar un memorial per al rei, que fou confiat a 
Mateu Adrià, el qual fou obligat a salpar amb el primer vaixell disponible. L'in-
fant informà el seu nebot que la lliga formada pels seus germanastres i per alguns 
nobles havia arribat a una avinença imposada al rei Pere el Cruel, segons la qual 
la direcció de la seva casa romania a les mans dels coalitzats. Hom deia que a la 
primavera tots plegats entrarien en el regne d'Aragó o, més probablement, en el 
de València, raó per què el consell reial i les personalitats que ell mateix havia 
convocat a Lleida per aquest motiu i, també, per la nova de la derrota dels aliats 
venecians al port de la Sapiència a mans dels genovesos, creien que era necessà-
ria la seva presència en els regnes i en sol·licitaren el retorn73. 

Aquestes noves i el missatger personal del rei de Castella degueren arribar 
més o menys al mateix temps a Sardenya. 

Martín Díez proposà al rei Pere de fer noves avinences entre ambdós mo-
narques i aquest acollí favorablement les propostes del rei castellà. El 22 de ge-
ner de 1355 li escriví dues cartes des de Càller fent-li saber el seu desplaer per les 
revoltes dels seus vassalls i per les males obres que li feien els infants Ferran i 
Joan, cosa que no li estranyava perquè amb ell no s'havien comportat ni com a 
germans ni com a vassalls. Pere el Cerimoniós afegia que aquestes revoltes eren 
odioses i eren un mal exemple que podia ésser imitat i que per això tots els reis 
s'havien d'ajudar, com ell ho hauria fet si no fos dellà mar. El monarca català co-
municava al de Castella que s'havia apoderat de l'Alguer, que li hávien pres 
abans els genovesos, que el jutge d'Arbórea i alguns altres senyors se li havien 
sotmès i que ell els havia perdonáis. Pensava celebrar corts en el regne de Sarde-
nya, a fi de deixar-lo en bon estat, i tornar tot seguit als seus regnes peninsulars, 
on esperava poder-lo ajudar i veure's a Molina o Daroca, com ell li ho havia pro-
posat. 

Aquesta resposta del rei, amb un memorial confiat a Joan Escrivà, on pro-
posava una aliança ofensiva i defensiva contra els infants Ferran i Joan i contra 
tothom, llevat dels reis de França i Portugal, i on demanava que Pere el Cruel el 
deslliurés de la promesa de no procedir contra els seus germanastres durant la 
vida del rei castellà, no pogueren arribar a Pere el Cruel, com s'havia previst, per 
mitjà de missatgers qualificats. Un correu sembla que li portà la carta, però és 
molt possible que el memorial no li arribés, puix que aquesta mena de docu-
ments eren confiats a missatgers que els havien d'explicar al destinatari. En 
efecte, el missatger castellà es posà malalt a València, on morí al cap de poc, i ni 

72. P. BELLOT, Anales, I, pp. 24-25. Els jurats d'Oriola avisaren del pas del missatger l'infant 
Ferran, que els agraí la nova en una carta del 9 de gener. 

73. Apèndix, doc. 13. 
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Diego Gonzálvez de Cetina, que l'havia d'acompanyar i que també emmalaltí, 
ni Joan Escrivà, Ximèn d'Orís o Ximén Pérez d'Uncastiello, noms tots que ha-
vien estat citats com a possibles missatgers, sembla que no arribaren a marxar a 
Castella74. En realitat, la carta, i sobretot el memorial del rei, havien perdut ac-
tualitat quan arribaren a la Península i això explica la manca d'interès a portar a 
terme la missatgeria, cosa que probablement contribuí a indisposar Pere el 
Cruel, home atrabiliari i susceptible, contra Pere el Cerimoniós. 

Efectivament, Pere el Cruel havia pogut fugir de Toro els primers dies del 
1355, sembla que gràcies a un pacte secret amb els seus cosins, els infants Ferran 
i Joan, i la seva tia la reina Elionor d'Aragó, que poc després es passaren oficial-
ment al seu bàndol juntament amb d'altres barons de Castella. Això permeté a 
Pere el Cruel de reprendre la iniciativa i anar sotmetent els revoltats, bé amb 
pactes bé amb la força75. L'avinença interior tingué una projecció inmediata cap 
a l'exterior i començaren a córrer rumors que la primavera següent, del 1355, els 
infants, que ara gaudien d'una gran influència, atacarien els regnes de Pere el Ce-
rimoniós, especialment el de València. Ja hem dit que aquestes notícies foren 
motiu de gran preocupació per a l'infant Pere i per al consell reial que, des de 
Barcelona, havien de governar els regnes deçà mar durant l'absència del rei i que 
el 19 de gener de 1355 n'informaren el rei Pere el Cerimoniós76. 

Pocs dies després la notícia ja havia arribat a Sardenya, des d'on el rei es-
criví al governador d'Aragó, Miguel de Gurrea que, si era cert que els seus ger-
mans Ferran i Joan volien envair el regne, confisqués tots llurs béns i els de la 
madrastra77 

D'altra banda, però, hom no perdia les esperances d'arribar a un acord amb 
Pere el Cruel, tal com aquest ho havia sol·licitat en els darrers dies de desembre 
de 1354. El 20 de març de 1355 Pere el Cerimoniós escrivia des de Càller al seu 
oncle i lloctinent general, l'infant Pere, sobre l'aliança a fer amb el rei de Caste-
lla, aliança que volia que es fes i per això li enviava poders, bè que demanava 
que es negociés a poc a poc, fent temps dissimuladament, perquè ell volia inter-
venir-hi personalment78. 

El 26 d'abril de 1355 encara el monarca es mostrava confiat; mentre que el 
seu consell a Barcelona temia que la guerra amb Castella no esclatés de manera 
inmediata, ell creia que els seus germans els infants no començarien la guerra 
sense deseiximent previ, perquè altrament serien tinguts per traïdors, i no creia 

74. Apèndix, docs. 14, 15, 16, 17, 22. 
75. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla, (1350-1406), pp . 31 -38 . 
76. Apèndix, doc. 13. 
77. ACA, C, reg. 981, f. 9 r. (1355, gener, 28). 
78. ACA, C, reg. 981, f. 38 v. (1355, març, 20). 
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tampoc que el comte Enric de Trastàmara i el seu germà don Tello li fessin guer-
ra, car eren vassalls seus i li havien fet grans ofertes quan passà a Sardenya79. 

El rei recordava al seu consell que, a més, si esclatava la guerra, no faltaven 
persones capaces de fer-se càrrec de la defensa dels seus regnes: hi havia els in-
fants Pere i Ramon Berenguer, el comte de Luna i el vescomte de Cardona i d'al-
tres rics-homes i cavallers que havien marxat de Sardenya i defensarien la terra, 
per a la qual cosa comptava, a més, amb la lleialtat dels seus súbdits. Si hi havia 
perill imminent, el consell li hauria d'enviar vaixells per a tornar immediata-
ment i li hauria de trametre també algun dels «reyals», és a dir, algun membre de 
la família reial perquè ocupés el seu lloc a Sardenya. Mentrestant, assegurava, 
volia resoldre personalment els afers pendents a l'illa80. 

Però el perill de guerra s'anava fent més evident, sobretot després que Pere 
el Cruel hagué arribat a un acord amb els infants d'Aragó i llur mare perquè 
abandonessin definitivament la lliga nobiliària i es posessin al seu servei. Tots 
tres reberen béns i càrrecs i, el primer de juny de 1355, l'infant Ferran donà en 
rehenes al monarca castellà els castells d'Oriola i Alacant i d'altres situats en el 
regne de València, com a penyora de la seva lleialtat i de la del seu germà. 

Pocs dies després, la notícia ja havia arribat a València, on era llavors l'in-
fant Pere. Suposem que, el 6 de juny, ja se'n sabia quelcom perquè l'infant Pere 
demanà a Bartomeu Puig, que era l'arxiver a Barcelona, que busqués els conve-
nis entre Jaume II i Ferran IV de Castella sobre els castells i llocs del regne de 
Múrcia i les donacions del rei Alfons a l'infant Ferran i que li'n trametés còpia, a 
fi, sens dubte, d'estudiar la situació81. Degué trametre algú a Sardenya tot seguit 
per a comunicar la notícia al seu nebot, que el primer de juliol ja n'estava assa-
bentat; però no hem trobat aquesta carta perquè no es conserven els registres del 
segell secret de la lloctinència de l'infant Pere, cosa que ens priva, en general, de 
conèixer la major part de la correspondència que intercanvià, sens dubte, amb el 
rei durant la seva absència, així com d'altra documentació important. 

Davant la gravetat de la notícia, l'infant prengué la decisió d'enviar una 
ambaixada a la cort castellana, sense esperar les instruccions que el seu nebot li 
pogués fer arribar. Els ambaixadors designats foren Pero Ximénez de Lumbierri 
i Munió López de Taust; els foren lliurades credencials per al rei de Castella i per 
a l'infant Ferran. El memorial que contenia l'objectiu de l'ambaixada es cen-
trava en la qüestió del lliurament al monarca de Castella dels castells que els in-
fants posseïen a les terres meridionals del regne de València, entre ells Oriola i 
Alacant, que eren de l'infant Ferran, i Crevillent, que l'infant Joan tenia en feu 
pel rei Pere el Ceremoniós. L'infant Pere recordava al monarca castellà que cas-

79. En aquesta data el comte encara es mantenia rebel a Pere el Cruel i cap a finals de l'any s'e-
xilià a França. Pel que fa a Tello, es reconcilià amb el rei de Castella a la darreira del 1355 o als pri-
mers mesos de 1356: L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla (1350-1406), pp. 36-38. 

80. Apèndix, doc. 18. Cf. també J.B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, p. 
156, que cita aquest document, bé que indica que és al f. 5 v. 

81. ACA, C, reg. 1605, f. 31 r. (1355, juny, 6). 
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tells o llocs dins senyoria d'un altre rei no podien ésser lliurats sense consenti-
ment exprés d'aquest rei i que, si li havia estat feta una oferta així, ell, com a 
príncep just, l'havia de rebutjar, perquè allò que no voldria per a ell mateix no 
ho havia de voler per a un altre. Li recordava també els pactes de pau i d'aliança 
fets amb el rei Pere el Cerimoniós i les promeses abans que aquest monarca no 
marxés a Sardenya, quan s'havia ofert a guardar i defensar les seves terres com 
les pròpies. Li demanava, doncs, que si el lliurament no s'havia efectuat encara, 
no l'acceptés i que, si ja havia tingut lloc, el revoqués. 

L'últim punt del memorial feia referència al rumor que corria sobre el 
viatge del rei de Castella cap a Conca i la frontera d'Aragó. No era un rumor nou, 
perquè anteriorment, el 15 de maig, Pero García de Marziella, jutge de Terol, ja 
havia informat l'infant que segons es deia, Pere el Cruel anava cap a Conca amb 
moltes tropes82. Ara l'infant demanava només al rei de Castella que fes mana-
ments perquè les seves tropes no damnifiquessin el bestiar, el blat o els altres 
conreus de llocs i viles fronterers amb Castella83. 

Un memorial semblant havia d'ésser exposat pels mateixos ambaixadors a 
l'infant Ferran, al qual, com a oncle, pregava que no fes un afront tan gran al seu 
germà, especialment durant la seva absència84. 

Quan Pere el Cerimoniós s'assabentà del lliurament dels castells de la fron-
tera meridional al rei de Castella, considerà aquesta acció dels infants molt le-
siva per a la seva sobirania i perillosa per a la defensa dels seus regnes, però no 
volgué portar les coses a un punt de ruptura sense intentar abans el camí de la 
moderació. El monarca tenia present, sens dubte, que la situació del seus regnes 
era prou difícil amb una guerra amb Gènova i una revolta a Sardenya i que calia 
evitar complicar-los més amb una guerra amb Castella. Així, doncs, decidí que, 
mentre ell fos fora, tant ell mateix com l'infant Pere fessin veure que coneixien la 
notícia del lliurament dels castells d'Oriola i d'Alacant en rehenes com si fos un 
rumor sense confirmar i donà instruccions al seu oncle perquè escrivís una carta 
en nom seu al rei de Castella fent-li una sèrie de consideracions sobre el greuge 
que li feia acceptant els esmentats castells en rehenes, tot dit amb bones parau-
les. La carta, que fou escrita efectivament seguint les instruccions del rei, deia al 
monarca castellà si li hauria agradat que es fes semblant cosa amb castells situats 
dins dels seus regnes i li feia veure que la seva conducta era contrària a la justícia, 
virtut que els reis havien de servar, puix que aquest era el fonament de llur po-
der, i contrària també a la «caritat», que exigia que ningú no volgués per a altri el 
que no volgués per a ell; li demanava que no prengués possessió dels castells i 
que, si ja ho havia fet, els tornés, corresponent a la bona amistat que hi havia ha-
gut amb el seu pare, que havia tingut l'ajut dels seus regnes en les guerres contra 
els moros. Aquesta amistat havia continuat amb ell mateix i li recordava els pac-

82. ACA, C, reg. 1604, f. 113 r. (1355, maig, 15). 
83. Apèndix, docs. 16 i 17. 
84. ACA, C, reg. 1605, f. 35 r. 
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tes signats entre ells dos i les seves promeses de vetllar pels seus regnes quan ell 
marxà a Sardenya, així com, d'altra banda, la petició d'ajut que li havia fet arribar 
en aquesta illa per tal de fer cara a les sublevacions que s'havien produït a Castella 
contra la seva persona, petició que el monarca català no havia pogut atendre tot 
seguit com ho hauria fet si s'hagués trobat en els seus regnes peninsulars85. 

Al mateix temps que l'infant Ferran acordava amb Pere el Cruel el lliura-
ment dels castells en rehenes de la seva pròpia fidelitat i de la del seu germà Joan, 
aquest darrer, en nom de tots dos, intentava una aproximació a llur germanas-
tre, el rei Pere el Cerimoniós, segurament per tal de veure d'on treien més avan-
tatges. 

En efecte, a la darreria del mes de maig o al començament de juny de 1355, 
l'infant Joan envià a Aragó el fill de la seva dida, que era un jurista («savi en dret») 
de Saragossa, Pero Garcés de Januas, amb la missió de veure's amb el noble Pedro 
Fernández díxar, que havia format part de la Unió, bé que se n'havia separat a da-
rrera hora, i que, per tant, simpatitzava amb la causa dels infants o era partidari, 
almenys, de la reconciliació86. Ambdós havien de mantenir converses amb l'ar-
quebisbe de Saragossa i diversos nobles aragonesos perquè influïssin prop del rei a 
fi d'obtenir del monarca el perdó dels infants, si havien delinquit per j oventut, ig-
norància o mal consell, i el perdó també de llurs servidors. Pero Fernández d'Ixar 
envià a Sardenya un representat seu, Peregrí de Bonsom, vicari díxar, amb la 
missió d'explicar al monarca la petició dels infants i l'oferta feta per l'infant Joan 
de passar a Sardenya amb 400 o 500 homes a cavall. Segons Pero Fernández d í -
xar, tant si anava a Sardenya com si no ho feia, l'infant volia passar a Aragó, on 
ningú, deia, no s'imaginava els treballs que passava el rei. El 17 de juny, el mo-
narca envià aquest memorial a Bernat de Cabrera demanat-li el seu parer, però la 
resposta trigà uns quants dies encara a ésser decidida. 

El primer de juliol de 1355, el rei respongué finalment a Pero Fernández d í -
xar accedint a fer les paus amb els infants, sempre que aquests fessin la pau amb 
tothom dels seus regnes, de la manera que ell disposaria, i sempre que es com-
prometessin a no emparar llocs ni viles sense el seu voler i anul·lessin les rehenes 
d'Oriola i Alacant. D'altra banda, el rei es negava a perdonar els servidors dels 
infants que havien intervingut en els fets de la Unió i delegava qualsevol nego-
ciació futura al seu oncle, l'infant Pere, el qual fou informat de tot l'afer en una 
carta escrita el mateix dia87. 

85. R. GUBERN, Epistolari, doc. 16 i ACA, C, reg. 1030, ff. 2 r., 2 v.-3., 5 v.-6 v., 7 r., 7 r.-v. 
(1355, juliol, 1) i Apèndix, doc. 22. Cf. també A. GUTIÉRREZ de VELASCO, Los ingleses en España (s. 
XIV), «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», IV (1951), p. 217, considera que el lliura-
ment dels castells i la reivindicació de Múrcia foren la vertadera causa de la guerra. 

86. R. GUBERN, Epistolari, doc. XVII, nota 12. 
87. Apèndix, doc. 21 i ACA, C, reg. 1293, ff. 21 r.-v. (carta a Bernat de Cabrera: 1355, juny, 

17), 22 r.-v. (resposta a Pero Fenández d'íxan 1355, juliol, 1), 22 v.-23 r. (credencials per a Pero 
Garcia de Januas: 1355, juliol, 1. Cf. també J. ZURITA, Anales, Uib. IX, cap. I (vol. 4, p. 291) i J.B. SIT-
GES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, pp. 107-108. 
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Les negociacions s'allargaren tot un any i, finalment, foren abandonades 
per part de Pere el Cerimoniós el mes d'agost de 1356, malgrat la insistència de 
Pero Fernández d'íxar, que volia continuar-les per tal d'evitar la guerra amb 
Castella. Més clarivident que no pas el seu monarca, preveia que seria una guer-
ra desastrosa, ja que les forces del rei de Castella li semblaven superiors a les de 
la Corona catalano-aragonesa; però Pere el Ceremoniós no volia que això fos 
dit88. 

Pere el Ceremoniós es queixà també al Papa de l'afront rebut dels seus ger-
mans i del rei de Castella en l'afer del lliurament d'Oriola i Alacant en rehenes, 
aprofitant l'ambaixada de l'infant Ramon Berenguer per a tractar dels afers de 
Sicília i Sardenya, el mes de novembre de 135589. 

Cap d'aquestes gestions no tingué èxit i, davant d'una situació que hom no 
dubtava que desembocaria en una guerra, l'aspiració de tots, consell reial, muni-
cipis i personalitats diverses era que el rei tornés tot seguit. Des que s'havia sa-
but el lliurament dels castells en rehenes, en efecte, el consell reial de Barcelona 
havia demanat al monarca que s'entengués amb el jutge d'Arbórea i que tornés 
immediatament. Però el rei al·legava que no podia fer-ho perquè el jutge no ha-
via complert res del que havia promès abans, que lluitava un altre cop contra ell 
i que la seva gent li havia cremat quinze o setze viles. Es queixava que tots volien 
que tornés, però que no li proporcionaven mitjans perquè pogués enllestir els 
afers de l'expedició i pogués fer-ho90. 

Finalment, el rei pogué marxar de Sardenya el 6 de setembre de 1355 i el 12 
del mateix mes arribava a Badalona91. La guerra amb Castella trigà encara uns 
mesos a esclatar i, quan això s'esdevingé, fou per un motiu fútil, que demostrava 
que Pere el Cruel la buscava. 

MARIA TERESA FERRER I MAILLOL 

88. Apèndix, doc. 23 i R. GUBERN, Epistolari, doc. XVII, pp. 126-127. 
89. ACA, C, reg. 1293, ff. 26 v.-29 v. (1355, novembre, 18). 
90. ACA, C, reg. 1030, ff. 2 r„ 2 v.-3„ 5 v"-6 v„ 7 r. i 7 r.-v. (1355, juüol, 1). 
91. J. ZURITA, Anales, Uib. VIII, cap. LIX (vol. 4, p. 275). 
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Apèndix documental 

1 

1339, agost, 30. Barcelona. 

Sentència arbitral pronunciada pels infants Pere, comte de Ribagorça i d'Empúries, i 
Ramon Berenguer, comte de Prades, per tal de solucionar el plet existent entre llurs ne-
bots, el rei Pere el Cerimoniós i l'infant Joan, pels llocs de Castelló de la Plana, Borriana i 
Llíria, que el rei Alfons el Benigne havia llegat a aquest darrer en el seu codicil del 2 dejuny 
de 1335. El rei Pere havia confirmat aquest llegat i féu donar possessió d'aquests llocs, els 
dos primers en franc alou i el darrer en feu honrat, a la seva madrastra la reina Elionor, tu-
tora de l'infant, però protestant que desitjava retenir Llíria i Castelló de la Plana per a la 
Corona i que donaria a l'infant uns altres llocs equivalents segons el parer de tots dos in-
fants, designats com a àrbitres per ambdues parts. Els infants, que no han trobat cap lloc 
equivalent dins el patrimoni reial, declaren que l'un, l'infant Ramon Berenguer, cedirà a 
l'infant Joan Elx i Crevillent amb les mateixes condicions amb les quals tenia Castelló de 
la Plana i Llíria, és a dir, la primera en franc alou i la segona en feu honrat. Però, com que 
aquests llocs valen molt més que Castelló i Llíria, l'infant haurà de cedir també al rei Bor-
riana, renunciant al llegat del seu pare. Si la reina Elionor no accepta aquest canvi, el rei li 
haurà de cedir Almenar, a Catalunya, en franc alou, i Corbera i la vall d'Uixó, a València, 
en feu honrat a canvi de Castelló de Borriana i Llíria. 

La sentència fou acceptada immediatament pel rei Pere i, Vil de setembre, per la 
reina Elionor, que escollí la primera solució, és a dir, Elx i Crevillent, posant com a condi-
ció que li'n fos lliurada possessió abans de Nadal del 1340. 

ACA, C, perganins de Pere III, núm. 446, 72 x 62 cms. 
ACA, C, cr. Pere III, caixa 28, núm. 3841; quadern de paper, en foli, ff. l-5r. 

Pateat" universis quod nos, infans Petrus, Rippacurcie et Impuriarum comes, et nos, 
infans Raymundus Berengarii, comes Montanearum de Prades, attendentes qualiter se-
renissimus dominus Alfonsus, clare memorie rex Aragonum, frater noster, inter cetera 
legata que fecit Ínclito infanti, domino Johanni, nato suo et illustris domine Elionore, re-
gine Aragonum, nepoti nostro karissimo, in disposicione sue ultime voluntatis seu in co-
dicillis suis, confectis in regali regio civitatis Valencie die veneris, intitulata quarto nonas 
iunii, anno Domini M0CCC°XXX0 quinto, legavit et dimisit eidem iure institucionis et 
pro hereditate paterna villam Castilionis Campi de Borriana et villam de Borriana, in re-
gno Valencie consistentes, per franchum alodium ad imperpetuum, necnon castrum et 
villam de Liria, in eodem regno sistencia, in feudum honoratum, sine ullo" servicio, 
iuxta Usaticos Barchinone et constituciones ac consuetudines Cathalonie similiter im-
perpetuum. Qualiter etiam illustrissimus ac magnificus princeps et dominus, dominus 
Petrus, Dei gracia rex Aragonum, nepos noster karissimus, predictos codicillos preffati 
domini regis Alfonsi, patris sui, quo ad legatum factum dicto infanti, domino Johanni, de 
dicta villa Borriane laudavit sub quisbusdam protestacionibus, aprobavit*, ratificavit et 
ex certa sciencia confirmavit, prout et sub eis condicionibus, retencionibus ac substitu-
cionibus, quibus dicta villa sibi legata fuerat et dimissa, faciens fieri dicte domine regine, 
tanquam illius tutrici, per homines eiusdem ville homagium et fidelitatis et iuramen-
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tum, quodque ínter dictum dominum regem Petrum ex parte una et dictam dominam re-
ginarrr ut tutricem predicti infantis, domini Johannis, ex altera super legato facto eidem 
domino infanti Joahanni de dictis castro et villa de Liria et de villa Castilionis Campi de 
Borriana materia contencionis exorta, tándem inter eos ad invicem fuit actum, conven-
tum, concordatum et in pacto deductum quod, si dictus dominus rex vellet huiusmodi 
loca de Liria et de Castilione sibi et sue corone regie retiñere, teneretur facere dicto in-
fanti, domino Johanni, vel dicte domine regine, eius tutrici, recipienti nomine ipsius, 
compensacionem et emendam in locis equivalentibus ad cognicionem nostri, infantis 
Petri et infantis Raimundi Berengarii, comitum predictorum. Et dictus dominus rex do-
minaque regina arbitrio et declaracioni nostre stare et acquiescere tenerentur, quod arbi-
trium et declaracionem usque ad proximum tune et nunc instans festum sancti Michaelis 
mensis septembris profferre seu facere teneremur. Et quod declaratis per nos locis 
emende seu composicionis predicte, dictus dominus rex teneretur tradere et integrare 
eidem infanti, domino Johanni, vel predicte domine regine, ipsius tutrici, loca pro 
emenda huiusmodi declarata, a dicto festo sancti Michaelis usque ad festum Nativitatis 
Domini anni millesimi trecentesimi quadragesimi, que loca dictus infans, dominus Jo-
hannes, haberet et possideret perpetuo sub forma, condicionibus, retencionibus, vinculis 
et substitucionibus quibus dictum castrum et ville seu loca de Liria et de Castilione sibi 
lega ta et dimissa fuerunt per dictum dominum patrem eius, sicut nos declararemus infra 
terminum supra tactum, prout hec et alia in convencionibus et pactis predictis et in ins-
trumentis inde confectis plenius ac seriosius continentur. 

Idcirco, cum dictus dominus rex infra tempus debitum et condictum suam, quod 
dicta loca Lirie et Castilionis sibi et suis retiñere volebat, declaraverit voluntatem, Nos, 
volentes, ut convenit, iuxta pacta et convenciones predictas infra tempus preffixum de-
clarare ac exprimere loca que dicto infanti domino Johanni, vel predicte domine regine, 
tanquam eius tutrici, pro emenda huiusmodi sint tradenda, consideratis sollicite infra 
dominium et immediatum districtum dicti domini regis locis equivalentibus dictis locis 
Lirie et Castilionis, cum non invenerimus loca equivalencia, que sine magna lesione et 
diminucione corone regie predicto infanti, domino Johanni, in emendam huiusmodi 
possent tradi, cum omnia sint disparia in redditibus seu precio vel valore, ac diligenter 
attento quod multum expedit domino regi quod loca notabilia et insignia dicti regni Va-
lencie sibi et suis remaneant et a corona regia nullatenus separentur, et multum expediat 
similiter dicto infanti, domino Johanni, quod pro emenda huiusmodi habeat aliquem lo-
cum notabilem et alia in redditibus opulenta, consideratis etiam multis aliis racionabili-
bus causis, que ad hoc iuste nostros ánimos induxerunt, ea propter ad hec omnia nos, in-
fantes predicti, propter comune bonum et ut inter fratres predictos fervor dileccionis 
exestuet et animorum ydemptitas perseveret, debitum respectum habentes, arbitramur, 
dicimus, deceraimus et declaramus quod dictus dominus rex, sub forma tamen et condi-
cione subscripta, in compensacionem et emendam dicti castri et ville de Liria ac dicte vil-
le Castilionis Campi de Borriana, ad hec nostri infantis Raymundi Berengarii supra dicti 
expresse attendente consensu, sub spe tamen compensacionis et emende inde nobis per 
dictum dominum regem, ut convenit, faciende, det, tradat et tribuat et daré, tradere ac 
tribuere teneatur dicto infanti, domino Johanni, vel dicte domine regine, tutrici ipsius, 
ac eius nomine recipienti seu cui vel quibus voluerint loco sui, hinc ad dictum festum 
Nativitatis Domini, anni M'CCC1 quadragesimi inclusive, castra, villas et loca de Elchio 
et de Crivillen, que nos, dictus infans Raymundus Berengarii, ex donacione serenissimi 
domini regis Jacobi, patris nostri, nunc habemus et possidemus in parte regni Valencie 
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ultra locum videlicet de Sexona, que castra, villas et loca de Elchio et de Crivillen cum 
suis terminis et pertinenciis universis dictus infans, dominus Johannes, et sui, si tamen 
dicta domina regina, tutrix ipsius, condicionem subscriptam aprobaverit et acceptaverit 
infra tempus inferius expressatum habeant, teneant et possideant perpetuo cum militi-
bus et dominabus, hominibus, feminis, redditibus, proventibus, monetatico, mero et 
mixto imperio, iurediccione civili et criminali, alta et baxia et cum portu maris atque sa-
linis et cum ómnibus illis iuribus que et prout nos, infans Raimundus Berengarii, habe-
mus et habere debemus in locis predictis et nobis competunt et melius competere pos-
sunt et debent vigore dicte donacionis paterne, ut premittitur, nobis facte et alia 
quacumque racione vel causa. 

Decernimus tamen et dicimus ac arbitrando declaramus expresse quod dictus in-
fans, dominus Johannes, et sui habeant, teneant et possideant perpetuo cum iuribus su-
pra dictis dictum castrum seu locum et villam de Elchio per franchum, quitium et libe-
rum alodium, et dictum castrum et locum de Crivillen teneant ipse et sui perpetuo pro 
dicto domino rege et successoribus suis in feudum honoratum, sine ullo servicio, iuxta 
Usaticos Barchinone ac constituciones et consuetudines Cathalonie, prout tenere debe-
bat iuxta legatum paternum pro dicto domino rege castrum de Liria supra dictum. Que 
tamen loca de Elchio et de Crivillen dictus infans, dominus Johannes, et sui habeant et 
teneant perpetuo, ut est dictum, cum ómnibus illis iuribus et sub illis condicionibus, íe-
tencionibus, modis, formis, vinculis et substitucionibus quibus castrum et villa de Liria 
et villa Castilionis de Borriana sibi legata et dimissa fuerunt per dictum dominum regem 
Alfonsum, genitorem ipsius. 

Ceterum, ut de condicione pretacta, sub qua dictum arbitrium nostrumd profferi-
mus et sub qua dicta loca de Elchio et de Crivillen predicto infanti, domino Johanni, vel 
dicte domine regine, ipsius* tutrici, eius nomine, in premissorum emendam tradenda et 
integranda decrevimus, expressa menció ad omne tollendum dubium habeatur, dicimus 
et arbitramur, decernimus et declaramus quodque dicta loca de Elchio et de Crivillen 
longe plus valent in redditibus quam dicta loca de Liria et Castilionis de Borriana et in 
hoc non servaretur equalitas, ymmo in hiis pars domini regis esset multipliciter circum-
venta nisi huiusmodi plus valencia reduceretur ad rectum, equum et congruum modera-
men, propterea nos, infantes predicti, arbitramur, dicimus et declaramus predictum in-
fantem, dominum Johannem, et suos dictamque dominam reginam, eius tutricem, 
nomine ipsius infantis, debere, habere ac possidere perpetuo predicta loca de Elchio et de 
Crivillen sub forma predicta et non aliter, si tamen dicta domina regina, tutorio nomine 
suppradicto, dimitat et cedat dicto domino regi et suis perpetuo dictam villam de Bo-
rriana et etiam dictam villam Castilionis et castrum et villam de Liria, cum ómnibus ter-
minis, pertinenciis et iuribus suis, ac nomine quo supra renunciaverit ac resignaverit 
cum eñectu legato facto de dictis villis Borriane et Castilionis et de castro et villa Lirie 
iamdicto infanti, domino Johanni, per dictum dominum patrem suum, necnon tradide-
rit vel tradi realiter fecerit possessionem plenam et integram dicte ville de Borriana dicto 
domino regi vel cui voluerit loco sui, et liberaverit ac absolverit omnes homines et femi-
nas dicte ville de Borriana, cuiuscumque status, legis et condicionis existant, ab omni ho-
magio, fide, dominio, iuramento et fidelitate per eos prestitis dicte domine regine, no-
mine tutorio supradicto, et quibus dicto infanti, domino Johanni, vel dicte domine 
regine, tanquam eius tutrici, vigore dicti legati vel alias quomodolibet sint astricti. 

Que tamen omnia realiter et cum eñectu intelligimus debere fieri eo videlicet tem-
pore quo dicta domina regina, quo supra nomine, possessionem dictorum locorum de El-
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chio et de Crivillen adepta fuerit et per eam vel alium loco sui possessionem dictorum lo-
corum aprehenderit corporalem. 

Dicimus insuper et arbitramur quod dicta domina regina, predicto tutorio nomine, 
infra quindecim dies a tempore huius declaracionis et arbitrii in antea numerandos, te-
neatur aprobare seu acceptare expresse cum publica scriptura declaracionem seu arbi-
trium supradictum. 

Adicimus insuper declarando quod, si dicta domina regina infra dictos quindecim 
dies non aproba verit nec acceptaverit arbitrium et declaracionem superius per nos lata, 
ex nunc ut ex tune arbitramur, dicimus, pronunciamus et declaramus quod dictus domi-
nus rex in compensacionem et emendam dicti castri et ville de Liria et dicte ville Castilio-
nis de Borriana det, tradat et tribuat predicto infanti, domino Johanni, et dicte domine 
regine, eius tutrici, ipsius nomine recipienti, castrum et villam de Almenar, situm in Ca-
thalonia, per franchum et liberum alodium, necnon castrum et villam de Corbera et cas-
trum ac valíem de Uxone et utrumque ipsorum castrorum atque locorum in feudum ho-
noratum, sine ullo servicio, iuxta Usaticos Barchinone et constituciones ac consuetudi-
nes Cathalonie, ita quod dictus infans, dominus Johannes, et sui habeant, teneant et 
possideant sub forma et condicione proscripta dicta castra et loca de Almenar, de Cor-
bera et de Uxone, cum hominibus, feminis, redditibus, exitibus, proventibus et moneta-
tico ac cum mero et mixto imperio, iurediccione civili et criminali, alta et baxia, et cum 
ómnibus terminis, pertinenciis ac iuribus universis, sub illis tamen condicionibus, reten-
cionibus, modis, formis, vinculis et substitucionibus quibus castrum et villa de Liria et 
viíla Castilionis de Borriana sibi legata et dimissa fuerunt per dictum dominum patrem 
eiusdem. 

Et in hoc casu dicta domina regina, predicto tutorio nomine, cedat atque dimitat ac 
cedere atque dimitiere teneatur dicto domino regi et suis perpetuo dictum castrum et vil-
lam de Liria et dictam villam Castilionis Campi de Borriana, cum ómnibus terminis, 
pertinenciis ac iuribus universis et etiam renunciet et cum effectu resignet legato facto de 
huiusmodi castro et villis Lirie et Castilionis predicto infanti, domino Johanni, ac omni 
iuri competenti eidem in predictis quacumque racione vel causa. Que tamen dicta do-
mina regina teneatur facere et complere realiter cum effectu eo videlicet tempore quo 
dicta domina regina, quo supra nomine, possessionem dictorum castrorum, villarum et 
locorum de Almenar, de Corbera et de Uxone adepta fuerit et per eam vel alium loco sui 
possessionem castrorum atque locorum aprehenderit corporalem. 

Latum et lectum fuit presens arbitrium in camera domini regis palacii Barchinone 
per me, Dominicum de Biscarra, notarium infrascriptum, de mandato expresso et in pre-
sencia dictorum inclitorum infantum domini Petri Rippacurcie et Impuriarum et do-
mini Raymundi Berengarii Montanearum de Prades comitum, tercio kalendas septem-
bris, anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo nono, presentibus dicto serenis-
simo domino rege ac venerabili Luppo Petri de Fontecha, decano ecclesie Valencie ac 
procuratore dicte domine regine, tutricis predicte, prout de ipsius procuratorio constitit 
per publicum instrumentum. 

Actum in civitate Dertuse, sexto idus augusti, anno predicto, per Michaelem Carcas-
ses, auctoritate regia notarium publicum per totam terram et dominacionem dicti domini 
regis. Qui siquidem dominus rex dictusque deccanus voluerunt et consenserunt expresse 
quod in eorum presencia per me, dictum notarium, presens arbitrium legeretur. 

Testes etiam premissis fuerunt presentes nobilis Otho de Montecatheno, venerabilis 
Gondissalvus Garsie, ffrater Sanccius Luppi de Ayerbio, confessor, Luppus de Gorrea, 
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porterius maior, Raymundus de Boyl, thesaurarius, Johannes Ferdinandi, vicecancel-
larius in regno Valencie, Bernardus de Ulzinellis, legum doctor, consiliarii dicti do-
mini regis, et plures alii. 

Et dictus dominus rex, lato et lecto arbitrio supra dicto, incontinenti et in eodem 
instanti, laudavit, aprobavit, firmavit et emologavit dictum arbitrium et contenta in 
eo, prout in eo superius continentur, presentibus testibus supradictis. 

Postea, die sabbati, qua dicebatur et computebatur tercio idus septembris, anno 
predicto millesimo trecentesimo tricésimo nono, il·lustris domina Elionor, regina Ara-
gonum supradicta, in castro civitatis Dertuse personaliter constituía, lectis sibi per me, 
Petrum Bugatelli, notarium substitutum et iuratum a Dominico de Biscarra, notario in-
frascripto, arbitrio, pronunciacione et declaracione predictis gratis, ex certa sciencia at-
que spontanea volúntate, nomine tutorio et ut tutrix dicti infantis, domini Johannis, 
approbavit, acceptavit et emolugavit atque firmavit predictum arbitrium et declaracio-
nem dictorum dominorum infantum quo ad primam partem arbitrii et declaracionis 
ipsorum, videlicet quo ad loca de Elchio et de Crivillen, promitens se facturam et im-
pleturam realiter et cum effectu omnia et singula in dictis arbitrio et declaracione quo 
ad primam partem ipsius contenta statim cum dominium et possessionem pacifficam 
et quietam dictorum locorum de Elchio et de Crivillen, fuerit per se vel alium assecuta, 
protestans tamen expresse et hanc condicionem adiciens quod, si dictus dominus rex 
hinc ad dictum festum Nativitatis Domini anni millesimi trecentesimi quadragesimi 
non dederit atque tradiderit paciffice et potenter predicta loca de Elchio et de Crivillen 
vel ipsa loca data et tradita non fuerint corporaliter dicto infanti, domino Johanni, vel 
eidem domine regine, eius tutrici, aut cui vel quibus voluerint loco sui iuxta arbitrium 
et declaracionem predicta, quod statim ex trascursu dicti temporis, ipso iure et ipso 
facto, predictum castrum et villa de Liria et villa Castilionis de Borriana sint dicto in-
fanti, domino Johanni, pleno iure, lapso dicto termino Nativitatis Domini, protinus ac-
quisita et dicta villa de Borriana remaneat, sicut nunc est, dicto infanti, domino Jo-
hanni, vel dicte domine regine, tutrici eiusdem, iuxta legatum paternum, ut predicitur, 
sibi factum. Et in dicto casu, statim dicto termino lapso, predictum castrum et villa de 
Liria et dicta villa Castilionis de Borriana tradantur paciffice et quiete dicto infanti, do-
mino Johanni, vel dicte domine regine, ipsius tutrici, vel cui seu quibus voluerint loco 
sui, iuxta convenciones et pacta inter dictum dominum regem et dictam dominam regi-
nam super hiis habita et inita, quibus in dicto casu renunciare in aliquo non intendit, 
non obstantibus dictis approbacione, acceptacione, et emologacione firma et promis-
sione per eam factis, per que vel aliquod premissorum non intendit in dicto casu pre-
dicto infanti preiudicium aliquod generan, immo protestata fuit expresse quod omnia 
iura ei, vigore legati paterai et dicti pacti conventi, in dictis castris et villis competencia 
salva prorsus in dicto casu sib/ remaneant et illesa. 

De quibus ómnibus supradictis facta fuerunt duo publica instrumenta alterum 
penes dictum dominum regem et alterum penes dictam dominam reginam, nomine 
tutorio quo supra, ad perpetuam rei geste memoriam retinenda. Que omnia acta fue-
runt diebus, locis et anno superius expressatis. 

Testes sunt qui presentes fuerunt firme approbacioni, acceptacioni et emologa-
cioni per dictam dominam reginam, nomine quo supra factis, nobilis Galvannus de 
Angularia, venerabilis Gondissalvus Garsie, consiliarius domini regis, Sanccius Remi-
rii, hostiarius maior dicte domine regine, Johannes Alfonsi, Petrus Fusterii, baiulus 
Xative, Raymundus de Bas, Mascarosius Castell, iurisperitus Dertuse, Arnaldus 
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Breto, civis Dertuse, Garsias Petri de Carrione, Fferdinandus Didaci, Johannes Martini, 
capellanus, et Dominicus Alfonsi, de domo dicte domine regine. 

Sig(+)num Dominici de Biscarra, scriptoris domini regis et auctoritate regia notarii 
publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui hec scribi facit et clausit, cum 
litteris suprapositis in Va linea, ubi dicitur «reginam», et in XXa, ubi legitur «nostrum», 
et in XXIa, ubi continetur «ipsius», et in XLVa, ubi dicitur «in dicto casu sibi»*. 

(Al dors del pergamí) Sentencia lata super legato facto domini infanti Johanni super 
quibusdam castris equivalentibua eidem legato per Ínclitos infantes Petrum et Raymun-
dum Berengarii.- Ff. Jacobus.- Probata. 

(A la pàgina inicial del quadern de paper) Al senyor en Matheu Adrià, prothonotari 
del senyor rey e tinent los seus segells. Sobre-1 fet del infant en Johan. 

a. Seguim la versió del pergamí ( - ms), sense recollir les variants ortogràfiques de la cr. 3841 de Pere III ( - B), només les de 
més entitat, per tal de no esmenar massa el text, ja paginat.- b. comprobavit, a B.- c. reginam, interlineat al ms.- d. nostrum, 
interlineat al ms.- e. ipsius, interlineal al ms. - / in dicto casu sibi, interlineat al ms. - g. Sig(+)num... sibi, falta a B. 

2 

1340, setembre, 11. Barcelona 

Pere el Cerimoniós, d'acord amb la sentència arbitral dels seus oncles els infants Pere 
i Ramon Berenguer, ratifica la permuta per la qual aquest darrer cedeix Elx i Crevillent a 
l'infant Joan, el qual torna al rei Castelló de la Plana, Borriana i Llíria. L'infant Joan tin-
drà Elx en franc alou i Crevillent en feu honrat sense servei, amb les mateixes condicions 
amb què tenia aquells llocs, és a dir que, si no té descendencia masculina, revertiran a la 
corona. En esmena d'Elx i Crevillent el rei dóna a l'infant Ramon Berenguer Almenar, a 
Catalunya, i Corbera, a València, i a més 41.500 lliures barceloneses perquè en pugui 
comprar rendes, ja que el valor d'àquests dos llocs és molt inferior del d'Elx i Crevillent. 
L'infant accepta la permuta. 

ACA, C, reg, 870, ff. 53 r.-58 r. 
, , cr. Pere III, caixa 28, núm. 3841; quadern de paper, en foli, ff. 60.-12 r. 

3 

1341, gener, 17. València 

Llop Pérez de Fontecha, degàdelaseude València i procurador de la reina Elionor, tu-
tora de l'infant Joan, renuncia al llegatfet a aquest darrer pel seupareacanvi de lavilad'Elx, 
el castell i vila de Crevillent, el cap del'Aljub i la torre de la Calaforra i, pels dits llocs, fa ho-
menatge al rei, el qual li dóna la investidura de Crevillent en feu honrat sense servei; 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 29, núm. 3861; quadern de paper, en foli, de dos fulls. 
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4 

1351, setembre, 27. Girona 

Credencials del rei Pere el Cerimoniós a favor de Berenguer de Palau, cavaller i conse-
ller seu, enviat com a ambaixador al rei Pere el Cruel de Castella. 

ACA, C, reg, 1138, f. 67 v. 

Al muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Tho-
ledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe e d'Al-
gezira e senyor del condado de Molina, don Pedro, por eixa misma gracia rey d'Aragón et 
cetera, salut como a rey que tenemos en cuenta d'ermano, el qual muyto amamos e pre-
ciamos e del qual muyto fiamos e pora quien querríamos muyta honra e buena ventura e 
tanta vida e salut como pora nos mismo. 

Rey, de los8 afferes del infant don Ferrando, nuestro ermano, por los quales envias-
tes a nos Pero Lópeç d'Ayala, enviamos a vos l'onrado consellero nuestro, Belenguer de 
Palau, cavallero, informado plenament de nuestra entenció, al qual vos rogamos, rey, 
que creades de aquello que vos dirá de part nuestra sobre los afferes sobreditos. 

Dada en Girona, sots lo nostro siello secreto, a XXVII dies de setiembre, en l'anyo 
de la natividat de nuestro Senyor MCCCLI. Vidit Jaspertus. 

Mandato domini regis, Ffranciscus Fuxi. 

a. de los, interlineat. 

5 

[1351, setembre, 27. Girona] 

Memorial de l'ambaixada de Berenguer de Palau al rei de Castella. Respon a les 
qüestions plantejades per l'ambaixador castellà Pero López de Ayala, principalmente el 
reconeixement de l'infant Ferran com a procurador i la devolució dels béns confiscats als 
seus partidaris. Segons Pere el Cerimoniós els acords i furs de Corts impedeixen ambdues 
coses; altrament, la conducta seguida per l'infant Ferran l'inhabilita per al càrrec. 

ACA, C, reg. 1138 ff. 66 v.-67 v. 

Aquestos son los capítoles de la mandadería comendada a Berenguer de Palau, cava-
llero e consellero del senyor rey d'Aragón, de la respuesta fazedera al rey de Castiella so-
bre lo que.l dito rey de Castiella embió a dezir al dito senyor rey d'Aragón sobre.l feyto del 
infant don Ferrando por Pero Lópeç d'Ayala, cavallero, con carta de creencia, al qual el 
dito senyor3 rey dixo que respondríab por su mandadero especial. Vidit Jaspertus. 

Primerament, al primer capítol que comença «Primerament, que.l embía rogar que.l 
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infant don Ferrando, su primo, el qual quiere ir en Aragón,» et cetera, responde.l senyor 
rey d'Aragón que maravella muyto de lo que.l dito mandadero l'a dito por que.l dito se-
nyor rey d'Aragón no ha el dito infant por procurador ni huvo en algún tiempo ni en-
tiende, guardando los aferes que son stados e són, que sea proveytoso a ell ni a sus regnos 
ni tierras ni a sus súbditos, mas si el dito infant quiere venir en sus regnos, assí como a su 
ermano e simplament con sus domésticos, e no assí como a procurador, que.l plaze muy-
to.E él no fendo alguna cosa que fer no deva cuentra ell ni cuentra0 los suyos, quiere e.l 
plaze que cadauno le faga honra, assí como ss.i pertenesse. 

E si.l rey de Catiella dezía que la dita procuración pertanesce al dito infant por dona-
ción a ell feyta por ell senyor rey en la villa de Murvedro, puede.l responder el dito Beren-
guer que.l dito rey de Castiella puede bien saber en qual manera fue feyta la dita dona-
ción, si a tal nombre meresce haver, e en aquell caso por la dita honra era el más perigloso, 
e.l más fuert caso que nunca fuesse de la Unión. E ante ed depués de la dita, que.s dize, do-
nación, el seyor rey protestó sobre aquesto, según que paresce por cartas públicas. E se-
gund dreito e razón la dita, que.s dize, donación, assí como aquella que fue feyta por 
fuerça, non vale. E encara que valiesse, lo que noe es atorgado, el dito infant ha usado en 
tal guisa del dito officio de procuración, que segund dreyto e razón lo deve haver perdido. 
Pero si.l dito infant entiende que.l dito senyor rey le faze tuerto sobre.l feyto de la dita 
procuración, como el dito senyor rey aquesto non pueda nin devaf metre* a conosci-
miento d'alguna persona, segunt los fueros feytos en los regnos d'Aragón e de Valencia, 
qui dizen que algún filio de rey ni otro rich hombre, sino tan solamente cavallero d'un es-
cudo, no puede regir el dito officio de procuración, yes aparellado dar le jutge en su cort, 
qui.l faga sobre aquesto breument complimiento de justicia. 

E si aquesto el dito senyor rey no podría justament fer por dos razones, la una porque 
los ditos fueros feytos en Cuertes generales de los ditos regnos hi contrastan e la otra por 
la parcialidat que.l dito infant ha por muytas razones en los regnos e tierras del dito se-
nyor rey, la qual los fueros de la tierra no consienten. 

Al segundo capítulo que comença «Otrossí, que como el dicho rey d'Aragón haya to-
mado e fecho tomar castiellos e villas e otros11 bienes muebles e rayzes de muchos qui 
eran con ell sobredicho infant» et cetera, responde.l senyor rey que por algunos graves ex-
cessos que fueron feytos cuentra el dito senyor rey por algunos richos hombres, cavalle-
ros, ciutadanos e hombres de villas e de lugares, fizo punición el dito senyor rey por Cor-
tes generales e en otra manera justa e de vida d'algunos que havien usado en manera que 
era fuert grieu e de mal exiemplo e no tan solament contra.1 dito senyor rey, mas en es-
guart de todos los príncipes del mundo. 

E si.l dito rey de Castiella quería replicar que.l dito senyor rey, por amor d'él, lo qui-
siesse relexar, sea.l feyta tal respuesta, que pues que por Cortes generales ha seydo orde-
nado que.l dito senyor rey no lo puede relexar e fue feyto fuero en Cort general e a requeri-
miento e supplicación de la Cort que.l dito senyor rey las ditas cosas non podiesse relexar. 

Al terç capítol, que comença «Otrossí, como el dito infant e a los otros de los sobredi-
chos» et cetera, responde.l senyor rey que quanto a la fama del infant ninguno non dize 
ren. E si dito hi era, el dito senyor rey hi diría e.y faría lo que s.i conviniesse, guardando la 
honra de cadauno e.l deudo que ha con ell. E quanto a los otros, el dito senyor rey ha feyto 
e feyto fer sus processos segund que es de dreyto, de fueros e de razón. 

Al quarto capítulo, que comença «Otrossí, que en las ciudades, villas e lugares del 
dito infant no.i ponga nuevament sisas» et cetera, responde.l senyor rey que no entienda 
a fer algunas cosas nuevas en las ciudades ne villas del dito infant, empero toda vegada 
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entiende que las cosas que son estadas atorgadas en Cortes generales, assí por infantes 
reales como por otros se devan seguir assí en ell e en las sus ciudades e villas como en 
los otros, assí como es costumbre en los sus regnos e tierras. 

Al quinto capítulo, que comença «Otrossí, l'embia dezir que non se maraville porque 
tan afincadament l'embia rogar las sobreditas cosas» et cetera, responde.l senyor rey que 
no.s maravilla de las sus rogarías por el deudo que ha con el dito infant e que.l dito rey de 
Castiella pueda pensar que non calina rogarías en res que.l senyor rey podiesse fer justa-
ment, porque cierto es que mayor deudo' ha con él que con algún otro, empero por algún 
deudo que con él haya non pueda res fer que fues cuentra justicia ni razón ni buen esta-
mento de sus regnos. E que ruega el dito rey de Castilla que.l haya por escusado, por que nok 

faze aquello del que lo ruega, porque sagunt razón e justicia1 no lo pueda fer. E si fuesse cosa 
que injustament e a proveyto de la su cosa pública fer podiesse, assí por el deudo que ha con 
él como por las rogarías del rey de Castiella, le faría muyt de grado. Vidit Jaspertus. 

Mandato domini regis, Ffranciscus Fuxi. 

a. senyor, interlineat.- bSegueix por su mandarería, ratllat.- c. cuentra interlineat sobre encara, ratllat.d. e interlineat.- e. no.s al 
ms. amb la s ratllada.- f . Segueix fazer, ratllat.- g. Segueix a conscimiento.ratllat.- h. otros, amb la s interlineada.- i. Segueix han, 
ratllat - k. nos al ms.amb la s ratllada.- I. justia al ms. 

6 

1352, març, 10. Sant Boi 

Pere el Cerimoniós notifica al rei Iussuf de Granada que li envia com a ambaixador 
seu, Pere Solzina, per a tractar dels rumors que li han arribat que proporcionarà genets 
al seu germà, l'infant Ferran,el qual els utilitzarà contra ell. 

Segons el memorial d'instruccions, l'ambaixador havia de demanar al rei granadí 
si volia pau o guerra amb el rei Pere perquè aquest darrer judicava l'ajut a l'infant Fe-
rran com una demostració hostil. 

ACA, C, reg. 555, f. 117 r. 

Al molt noble e molt honrat almir don Jucef Abonamir3 Almuçlanim, Hubalet, Is-
meil aben Ffaraig, rey de Granada e de Màlica e d'Almaria e de Guardiex, de nós en 
Pere, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et cetera, salut comfc a rey que molt amam e per 
qui volríem molta honor e bona ventura. 

Rey, fem-vos saber que per ço car nós havem entès per fama e relació de gens que 
vós donats ajuda d'òmens a cavall de la geneta al inffant an Fferrando, germà nostre, 
contra nostres regnes, a vós trametem lo feel nostre Pere Solzina, portador de la present, 
al qual havem comenades alcunes paraules a vós deïdores de part nostra, pregant-vos 
que a les paraules, les quals vos dirà sobre als dits affers per part nostra, ajats plenera fe 
e creensa e per ell nos en certifiquets largament ab vostres letres. 

Dadac en lo loch de Sent Boy, a X dies de març del any de la nativitat de nostre Se-
nyor mill CCC Lli. Visa Roma. 

Bartholomeus de Lauro, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, 
consiliarium. 
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Aquesta és la creença que.n Pere Solzina deu splicar de part del senyor rey d'Aragó al 
rey de Granada. 

És a saber, que li diga que com lo senyor rey aja entès per fama e reía [ció] de gens 
que.l dit rey dóna e donar entén ajuda e sacós d'òmens a cavall de la geneta al inffant don 
Fferrando, son germà, contra los regnes e terres del dit senyor rey d'Aragó, que.l certiffich 
si entén a ésser ab lo dit senyor rey d'Aragó en pau e treva o en guerra, e si en pau vol ésser 
ab ell, que.s guar que ses gens no vengan mal fer ab alcuns en los dits regnes e terres del dit 
senyor rey d'Aragó. Visa Roma. 

La qual resposta aguda, lo dit Pere Solzina se.n torn ab aquella al senyor rey hon que 
sia o la Hura ab informació clara al procurador de Valencia, qui aquella trameta enconti-
nent là on sia. Visa Roma, 

ídem. 
Senblant letra de credènciad e senblants capitulis foren comanades a.n Domingo 

Solzina. 
ídem. 

a. Jucef Abonamir, interlineat.- b. como al ms. amb la o ratllada.- c. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Da t - c. Se-
gueix fo, ratllat. 

1 

1352, octubre, 16, Saragossa 

Pere el Cerimoniós confirma el conveni de pau signat amb Pere el Cruel de Caste-
lla, que comprèn els punts següents: 1. Aliança contra tothom, menys contra els reis de 
França i de Portugal, per banda castellana, i contra França i Navarra, per banda de la 
Corona catalano-aragonesa. Ambdues parts s'hauran d'ajudar amb tropes i galeres, a 
despeses pròpies, llevat que, quan fossin requerits per a una guerra amb un rei cristià, 
lluitessin contra sarraïns. 2. Compromís de no acollir en terres pròpies els traïdors a 
l'altre rei i d'extradir-ne els que s'hi refugiessin d'ara en endavant. 3. Compromís de no 
permetre la participació de vassalls propis en tumults o revoltes a l'altre regne, encara 
que hi tinguessin béns. Tot allò que es refereix a la reina Elionor i als infants Ferran i 
Joan és objecte d'un conveni especial. 4. Compromís d'extradició dels oficials reials i 
dels deutors, que fugen a l'estat veí per tal de no retre comptes o de no pagar llurs 
deutes. 

ACA, C, reg. 557, ff. 142 v.-147 r. 

Sepan quantos estaa carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Ara-
gón et cetera, viemos una carta scripta en pergamino de cuero e signada de los signos de Mat-
heu Adrián, nuestro scrivano-secretario e por nuestra auctoridat real notario general en to-
das las tierras e senyoríos nuestros, et otrosí de Matheos Ferrández, scrivano del muy alto e 
muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallicia, 
de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Aljazira e senyor de Molina, e su 
notario público en la su cort e en todos los sus regnos, el tenor de la qual es este que se sigue: 
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«En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta vieren como nos, Ffe-
rrant Sánchez de Valladolit, vassallo del muy alto et muy noble e mucho honrado e 
poderoso sennor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de To-
ledo, de Gallicia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Alja-
zira e senyor de Molina e del su consejo e Per Yanes, doctor en decretos, alcalle del 
dito senyor, procuradores del dicho sennor rey, et Johan López de Sessé, justicia de 
Aragón, e Rogell de Raonat, cavalleros, et Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en dere-
cho, consejeros e procuradores del muy alto e poderoso sennor don Pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Aragón e de Valencia, de Mallorca, de Cerdenya, de Córcega, conde 
de Barcelonab, de Rossellón e de Cerdanya, por el poder e mandado que es fecho e 
otorgado e dado a cada unos de nos por las procuraciones de cada uno de los dichos 
altos señores reyes, seelladas con sus siellos de cera, collados e signados de scrivanos 
públicos, las quales procuraciones presentamos e mostramos luego e de las quales los 
tenores son estos que se siguen: 

«Sepan quantos esta carta de procuración vieren como nos, don Pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Còrdova, 
de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Aljazira e sennor de Molina, cobdiciando por 
servicio de Dios e acrecentamiento de la santa fe católica e por bien de pac e de so-
siego de los regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos del muy alto e muy noble 
don Pedro0, por esta misma gracia rey de Aragón, de Valencia e de Mallorca e de Cer-
denya, de Córcega, conde de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, otrosí de los 
nuestros, dar acabamiento e cima e sosiego a todas las contiendas e demandas de 
los regnos, condados e tierras e súbditos e vassallos sobre dichos e cada uno d'ellos e 
de fuera d'ellos, de que contienda o bollicio se pudiesse seguir entre el dicho rey e nos 
e los dichos regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos, de cierta sabidoría, ffaçe-
mos, ordenamos, stablecemos nuestros ciertos speciales procuradores a Suer Télleç de 
Meneses, nuestro vassallo, del nuestro consejo e nuestro alguazir mayor de Toledo, e 
a don Fferrant Sánchez de Valladolís, nuestro vassallo e del nuestro consejo, e Per 
Yanes, doctor en decretos, nuestro alcalle, a todos tres en uno e a los dos d'ellos pora 
veer e conocer en uno con los procuradores e mandaderos del dicho rey de Aragón, en 
aquelld o aquellos lugar o lugares que los dichos procuradores se abinieren, todas las 
contiendas e demandas sobre dichas e de cada una d'ellas, de qualquiere manera que 
sean o se puedan dezir, et para tractar e acordar e abenir e consentir e firmar sobre 
ellas e cadauna d'ellas por nos e en nuestro nombre tractamientos e abenencias e pos-
turas de pac e assesiego para siempre o por tiempo cierto, segunt que a ellos pareciere 
e segunt que con los dichos procuradores e mandaderos del dicho rey de Aragón se 
abenieren e lo entendieren. Et damos e atorgamosles nuestro complido leño poder e 
actoridat a los dichose nuestros procuradores, a todos tres et a los dos d'ellos, como 
dicho es, e para tractar e fazer e firmar entre el dicho rey e nos e los suyos e los nues-
tros abenencias, tractamientos e posturas de paç o paçes, asiego o asesiegos, para 
siempre o a tiempo, e que se guarden e tengan firme e lealment, a buena fe e sin enga-
nyo e pora obligar por firme e solempne stipulación, con jura o omenage sin jura, se-
gunt que les mejor paresciere, los dichos tractamientos, abenencias e posturas et gene-
ralment para tractar, abenir, consentir, fazer, firmar sobre todas las dichas cosas e 
cada una d'ellas todas aquellas cosas e cada una d'ellas que verdaderos, leales e suffi-
cientes procuradores pueden e deven fazer e que nos mismo faríamos, si present fués-
semos, et aunque sean tales que requieran special mandado e aunque sean mayores 
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que las que son contenidas en esta procuración. Et juramos sobre la cruz e los santos 
Evangelios, por nos corporalment tañidos, a Matheos Fferrández, nuestro scrivano e 
nuestrof notario público en la nuestra cort en todos nuestros regnos, assí como a per-
sona pública, de haver por firmes e valederas e de guardar todas las cosas e cada una 
d'ellas que los dichos nuestros procuradores, o los dos d'ellos, sobre las dichas con-
tiendas o demandas tractaren et prometieren e firmaren. Et prometemos de non venir 
contra ellas ni contra alguna d'ellas en público ni en scondido, so obligación de nues-
tros bienes, ávidos e por haver, doquiere que sean, e sola jura et homenatge sobre di-
chos. Et porque esto sea firme e non venga en dubda, mandamos al dicho Matheos 
Ferrández, nuestro scrivano e notario sobre dicho, que fiziesse e scriviesse esta carta e 
la signasse con su signo. Et mandamos la sellar con nuestro siello de cera colgado. 

Dada en Sant Stevan, diez e ocho días de setiembre, era de mill e trezientos e no-
vanta annos. 

Testigos que estavan presentes, don Johan Alfonso de Alburqueque, nuestro cance-
ller mayor e mayordomo mayor de la reyna nuestra madre, don Vasco, obispo de Palèn-
cia, nuestro notario mayor del regno de León e chanceller mayor de la dicha reyna, Gutier 
Fferrández de Toledo, nuestro camarero mayor, Gutier Gómez, chantre de Santiago, 
nuestro notario mayor de latín, e Suer Pérez de Quinyones e Johan Furtado de Mendoça, 
fijo de Johan Furtado, e nuestros vassallos. 

Et yo8, Matheus Ferràndeçh, scrivano e notario sobre dicho, fuy present a esto que 
sobre dicho es, et vi fazer al dicho sennor rey la dicha jura e recibí la dicha stipulación en 
nombre de aquell o aquellos a quien pertenesce o pertenecer puediere. Et por mandado e 
otorgamiento del dicho sennor rey screví esta carta de procuración e fiz en ella este mío 
signo a tal, en testimonio». 

«En nombre de Dios. Manifiesta cosa sea a todos los que esta present carta verán 
que nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Valencia, de Mallorca, de 
Cerdenya e de Córcega et conte de Barcelona', de Rossellón e de Cerdanya, cobdician-
tes a servicio de Dios e a creximiento de la santa fe católica e a bien de pac e de so-
siego de los regnos, condados e tierras, subditos e vassallos del muy alto é muy noble 
don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de 
Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe e sennor del condado de Mo-
lina, et de los nuestros, dar buena fin de paç e de sosiego a todas e cada unas contien-
das e qüestiones de los regnos, condados e tierras e subditos e vassallos sobre ditos e 
fuera de los ditos regnos, condados e tierras, de que contienda o bollicio se pudiesse 
seguir entre el dito rey e nos e los ditos regnos, condados e tierras, súbditos e vassa-
llos, con esta present pública carta, de scierta sciencia e con agradable voluntat femos 
e ordenamos sciertos speciales procuradores nuestros vos, amados conselleros nues-
tros don Johan López de Sessé, justicia d'Aragón, e don Roger de Ravonach, cavalle-
ros, e don Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en dereyto, a veyer, reconocer e entender 
ensemble con los procuradores e mandaderos del dito rey, e en aquell o aquellos lugar 
o lugares del qual o de los quales vos e los ditos procuradores o mandaderos del dito 
rey vos avernedes, todas e cada unas contiendas e qüestiones avant ditas, por qual-
quiere manera o nombre se puedan dezir o nombrar e sobre aquellas e cada una d'e-
llas tractar, concordar, avenir, consentir e firmar en nombre nuestro e por nos trac-
tos11, convenciones, posturas de paç e de pazes, sosiego e sosiegos perpetuales o a 
tiempo, segunt que a vos bien visto será e segunt que con los ditos procuradores e 
mandaderos deldito rey poderes convenir, segunt vuestro buen entendimiento, dantes 
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e atorgantes a vos, ditos procuradores nuestros, pleno e libre poder e actoridad en e sobre 
las ditas contiendas e qüestiones e cada una de aquellas en nombre nuestro e por nos trac-
tos, convenciones e1, posturas™1 de paç e de paces, sosiego et sosiegos perpetuales o a 
tiempo, segunt dito es, tractar, fer e firmar entre el dito rey et nos e los suyos e los nuestros 
regnos, condados e tierras súbditos e vassallos, firme" e lealment tenederas e observade-
ras en buena fe e sin enganyo, e por aquellos e aquellas tractos e posturas e convención de 
paç e de pazes al dito rey e a los suyos sobre ditos procuradores e mandaderos, en su nom-
bre, nos e los nuestros regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos e los nuestros e lu-
res bienes qualesquiere obligar por firme e solempnial stipulación con jura e omenatge 
nuestro o sin jura e sin omenatge, segunt que mellor vos será visto seer fazedero, los qua-
les jura e omenage podades en nombre nuestro e por nos fer e prestar, et generalment to-
das e cada unas cosas tractar, convenir, consentir, fer e firmar en e sobre las cosas sobre 
ditas e cada una de aquellas que pueden e deven fer legítimos e verdaderos procuradores, 
encara que sean tales que de su condición o notta requieran mandamiento special, e que 
sean mayores e de mayor peso que las cosas sobre dichas e que nos podríamos fer si hi 
fuéssemos personalment constituidos et otorgantes e dantes a vos, ditos procuradores 
nuestros, en e sobre las sobre ditas cosas e cada una de aquellas libre e general aministra-
ción, juramos sobre.l livro e cruz e los santos Evangelios, por nos corporalment tocados, 
e por virtud de aquella jura prometemos a vos e al scrivano e notario dius nombrado, assí 
como a pública persona, aquestas cosas en nombre e en voz del dito rey e de los suyos e de 
aquell o de aquellos, al qual o a los quales las ditas cosas o alguna de aquellas se pertene-
cen o se pueden pertenecer por cualquiere razón o manera, haver siempre e perpetual-
ment agradables e firmes e tener sin violación e observar todas e cada unas cosas que por 
vos, ditos procuradores nuestros, en e sobre las avant ditas cosas serán tractadas, prome-
tidas e en pacto aduitas e firmadas e contra aquellas o alguna d'ellas no vernemos, ni fare-
mos ni venir ni fer faremos, lexaremos e consintremos públicament ne en0 scondido, 
dius obligación de todos nuestros bienes, ávidos e por aver, doquiere que sean o serán, e 
dius la jura e homenatge sobre ditos. En testimonio de la qual cosa fazemos fazer la pre-
sent carta pública por el notario e scrivano dius dito, signada de su mano e seellada con 
nuestro siello pendient. 

Ffeyta e dada en Çaragoça, a XV días de setiembre, en el anyo de la natividad de 
nuestro Senyor M CCC LII. Examinavit Raymundus. 

Signo de nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Valencia, de Mallor-
cas, de Cerdenya e de Córcega, comte de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, qui 
aquesto loamos, firmamos e juramos. 

Testimonios son de aquesto los nobles don Bernalt de Cabrera e don Galceran de 
Belpuig, mayordomo, e don Lop de Gurrea, cambrera" mayor e consellera del dito se-
nyor rey. 

Signo de Matheo Adrián, scrivano secreto del dito senyor rey d'Aragón e por actori-
dat de aquell mismo senyor notario público por todos los regnos e tierras suyas, qui a to-
das las avant ditas cosas present fue e aquellas" fizo screvir, con raso e emendado en la 
quarta linea, onde es contenido "López", e aquesto cerró de su propia mano». 

Porque es servicio de Dios e acrecentamiento de la santa fe católica haver paç e as-
sessiego entre los dichos reyes e sus regnos e tierras e condados e senyoríos e los suyos e 
por guardar e acrecentar los buenos deudos que fueron e son entre las casasr de Castiella e 
de Aragón, havido tractado e consejo con los nobles don Johan Alfonso, sennor de Albor-
queque de Medelín, chanceller mayor del dicho senyor rey de Castiella e su consejero e 
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mayordomo mayor de la reyna donna María, su madre, e don Bernalt de Cabrera, conse-
jero del dicho sennor rey d'Aragón, por los poderes sobre dichos que havemos de los di-
chos senyores reyes, por ellos e en su nombre otorgamos et ponemos e firmamos estos 
pleytos e posturas que se siguen: 

Primerament, que los dichos reyes sean amigos el uno del otro e se fagan obras de 
amigos e que se ayuden el uno al otro contra todos los reyes del mundo, tan bien christia-
nos como moros, salvo contra el rey de Francia e de Portogal, que no ayude el rey de Cas-
tiella al rey de Aragón por guardar las posturas e amistat que.l rey de Castiella ha con 
ellos, otrosí contra el dicho rey de Francia e de Navarras, que no ayude el dicho rey de 
Aragón al rey de Castiella por posturas que el rey de Aragón ha con ellos e que se ayuden 
contra todos los otros reyes, tan bien por mar como por tierra. Et si el rey de Castella po-
sier tregua con los moros, que ponga y al rey d'Aragón, queriendo en ella seer. Otrosí, si el 
rey de Aragón posier tregua con los moros, que ponga y al rey de Castiella, queriendo en 
ella seer. Et que se ayuden por tierra e por mar, con cavallos et gentes e ornes e armas e ga-
leas bien e verdaderament e lealment, sin enfinta e sin enganyo, a costa de aquell que 
oviere ayudar al otro, e que sea tenido de ayudar el uno al otro en quanto durare la guerra 
que oviere, pero que si el rey de Castiella oviere guerra con algún rey de los moros, que en 
quanto durare la guerra d'ellos, que no sea tenido de ayudar a la guerra que ovier el rey 
d'Aragón con otro rey christiano, ni el rey de Aragón al rey de Castiella, si oviere guerra 
con algún rey de los moros, que en quanto durare la guerra que oviere el rey d'Aragón con 
algún rey de los moros, que entre tanto no sea tenudo de ayudar a la guerra que.l rey de 
Castiella oviere con otro rey christiano. 

Otrosí, que ninguno de los reyes non consienta d'aquí adelant coger ni mantener en 
sus regnos e senyorío ninguno' que d'aquí adelante sea dado por traydor o por alevoso, a 
qui disen en Cathalunya bare, o por fechor de algún maleficio. Et si alguno y tomare que 
sea tenido de lo mandar prender e entregar al rey que lo diere por traydor o alevoso o por 
fechor de maleficio, seyendo d'ello requerido. 

Otrosí, que no consienta coger nin mantener el rey d'Aragón en sus regnos e senno-
río ninguno ni ningunos de los que fueron dados fasta aquí por traydores por el rey de 
Castiella, que agora son en el sennorío del rey de Castiella o en otra parte, fuera del regno 
de Aragón, en qualquiere otro regno o tierra que sean. Et si y entrare d'aquí adelante, que 
los mande prender e entregar al rey de Castiella, embiándolo requerir d'ello. 

Otrosí, que no consienta el rey de Castiella coger ni mantener en sus regnos e senno-
río a ninguno ne ningunos de los que fueron dados fasta aquí por traydores por el rey de 
Aragón, qui agora son en el sennorío del rey de Aragón o en otra parte, fuera del regno de 
Castiella, en qualquiere otro regno o tierra que sean. Et si y entraren d'aquí adelant, que 
los mande prender e entregar al rey de Aragón, embiándolo requerir d'ello. 

Otrosí, que el dicho rey de Aragón no consienta a ningunos del su senyorío que fa-
gan guerra ni bollicio ni levantamiento contra el dicho rey de Castiella ni contra su re-
gno ni contra los suyos de qualquier grado, o stado o condición que sean. Et si lo fizie-
ren, que los non consientan estar en sus regnos e sennorío e les tome lo que ovieren en 
quanto de fuero e de razón lo podier fazer. Et que viede quanto podier que gentes, ni ca-
vallos, ni armas, ni otras cosas de que ayudar se puedan, no lieven ni consientan levar 
de sus regnos e señorío por mar ni por tierra, mas que les tire toda mercet que tengan 
d'él. 

Otrosí, que si alguno o algunos de los naturales o moradores o de aquellos que han 
algo en el señorío del rey de Castiella, movieren o fizieren bollicio o levantamiento con-
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tra el rey de Castiella o contra su regno o contra los suyos, de qualquier grado o estado o 
condición que sean, que el rey de Aragón no los acoga ni los tenga en los sus regnos e sen-
norío nin los consientan ni dexen estar y. Et viede quanto podiere que gentes ni cavallos 
ni armas ni otras cosas, de que ayudar se puedan, no lieven ni consientan levar de sus reg-
nos e sennorío por mar ni por tierra. 

Otrosí que l dito rey de Castiella no consienta a ningunos de su señorío que fagan 
guerra e bollicio ni levantamiento ante el dicho rey d'Aragón ni contra su regno ni contra 
los suyos, de qualquiere grado o estado o condición que sean, e si lo fizieren que los non 
consientan estar en sus regnos e sennorío e les tome lo que oviere en quanto de fuero e de 
razón lo pudiere fazer e que viede quanto pudiere que gentes ni cavallos ni armas ni otras 
cosas, de que ayudar se puedan, no lieven ni consientan levar de sus regnos e sennorío 
por mar ni por tierra, mas que les tire toda merced que tengan d'él. 

Otrosí, que si alguno o algunos de los naturales o moradores o de aquellos que han algo 
en el señorío del rey de Aragón movieren o fazieren bollicio o levantamiento contra el rey 
de Aragón o contra su regno o contra los suyos, de qualquier grado o estado o condición que 
sean, que-l rey de Castiella no los acoga ni no los tenga en los sus regnos e señorío nin los 
consienta nin dexe estar y. Et que viede quanto pudiere que gentes nin cavallos ni armas ni 
otras cosas no lieven nin consientan levar de sus regnos e sennorío por mar ni por tierra, 
pero que en lo de donna Leonor, reyna d'Aragón e de los infantes don Fferrando e don Jo-
han, sus fijos, e de los suyos, que se guarde segunt se contiene en las posturas que son entre 
los reyes en razón de la dicha reyna e infantes, que son puestas en otra carta, que es fecha el 
día de la data d'esta carta e es firmada por estos mismos notarios de que es firmada ésta. 

Otrosí, porque algunos officiales de los dichos reyes e otros que recaudaron por ellos al-
gunas rentas e otros que les deven algunas quantías se acogen del un regno al otro, por 
non pagar lo que deven, que estos que se assí acogieren o acogieran a qualquier de los reg-
nos, embiando gelos demandar qualquiere de los reyes, que sea tenido de los mandar 
prender e entregar al rey a qui deven la debda o a quien embiare dezir. 

Et porque todas e cada unas d'estas cosas, pleyto, postura, abenencia e prometi-
miento sean más firmes, nos, los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, doctor, procura-
dores del dicho sennor rey de Castiella, en nombre del dicho sennor rey de Castiella, et 
nos, los dichos Johan López de Sessé e Roger de Rovenach e Ximén Pérez d'Uncastiello, 
procuradores sobredichos del dicho rey de Aragón, en nombre del dicho rey de Aragón, 
prometemos los unos a los otros que los dichos sennores reyes guardaran todo esto que 
dicho es, el uno al otro a buena fe e sin mal enganyo. Et por el poder sobredicho que have-
mos de los dichos sennores reyes ffazemos pleyto e omenatge en vuestras manos los unos 
a los otros, segunt costumbre d'Espanya. Et juramos a Dios e a Santa Maria sobre la cruz 
e los santos Evangelios, por nos corporalment tañidos, en las almas de los dichos reyes, 
que los dichos nuestros sennores reyes de Castiella e de Aragón, por si e por sus vassallos 
et gentes, guardaran el uno al otro los dichos pleyto, postura, juramiento, abenencias, ju-
ras e omenatges que nos fazemos e otorgamos en su voz e en su nombre, como dicho es. 
Et prometemos que estos pleytos e posturas, que dichos son, que serán firmes e valederas 
e guardadas en vida de amos los dichos sennores reyes. Et que guarden e tengan todo esto 
que dicho es e que no vengan contra ello en todo ni en parte por si nin por otro en ninguna 
manera. Et nos, los sobredichos procuradores, por el poder sobredicho ponemos e pro-
metemos que los dichos señores reyes e cada uno d'ellos aprovarán e ratificarán, aviendo 
por firme, estos dichos pleyto, postura, abenencia, prometimiento, juras e omenatges por 
sus cartas seelladas, con sus siellos de cera colgados, faziendo jura e pleyto et 
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omenatge de lo tener e complir, como dicho es, e que los embiarán el uno al otro fasta 
postremero día d'este mes de octubre de la era e anno d'esta carta. Et d'esto todo que di-
cho es, rogamos a Matheos Adrián, escrivano secretario del dicho sennor rey de Aragón e 
por su auctoridad real notario público en las tierras e sennoríos del dicho sennor rey d'A-
ragón, que fiziesse screvir ende dos cartas públicas, amas en un tenor, tal la una como la 
otra, la una que finque a nos, los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes e la otra a vos, los 
dichos Johan López e Roger de Rovenach e Ximén Pérez, signadas con su signo. Et por 
quanto esto que dicho es fue otorgado e firmado primerament ante l dicho Matheos 
Adrián, en término de Taraçona, que es del sennorío del rey de Aragón, rogamos a Ma-
theos Ferrández, scrivano del dicho sennor rey de Castiella e su notario público en la su 
corte e en todos los sus regnos, que estava present, que fuesse d'ello testimonio. 

Testigos que estavan presentes, don Johan Alfonso, sennor de Alborqueque e de Me-
dellín, chanceller mayor del rey de Castiella e mayordomo mayor de la reyna, Don Ber-
nalt de Cabrera, consejero del rey d'Aragón, don Fray Alvar Gonçàlvez, prior de las casas 
que la orden del Spital de Sant Johan ha en Portogal, Giralbell de Centellas, consejero del 
rey de Aragón, García Fferrández Martínez, adelantado mayor de Castiella, Miguel de 
Gurrea, governador de Aragón, Gutier Fferrández, camarero mayor del rey de Castiella, 
Miguel Pérez Çapata, consejero del rey de Aragón, Yénego López de Horosco, Bernalt de 
Tous, consejero del rey d'Aragón, Fferrant Pérez d'Ayala, Johan Scrivan, consejero del 
rey d'Aragón, Fferrant Gómez d'Albornoz, Pero Jurdán d'Urríes, consejero del rey d'A-
ragón, Johan Fferrández de Fenestrosa, alcalle del rey de Castiella de los fijosdalgo, Lop 
de Gurrea, Diago Gómez, notario mayor del rey de Castiella del regno de Toledo, Pero 
Ximénez de Santper. Ffecha en el campo, en término de Taraçona, cerca del dicho lugar 
de Taraçona, jueves, quatro días de octobre en el anno de la natividat de nuestro Senyor 
mil CCCL II. 

Et luego, después d'esto, nos, los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, doctor, e Jo-
han López e Roger de Rovenach e Ximén Pérez, fuimos a término de Agreda e otorgamos 
otra vez por mayor abastança todas las cosas sobredichas e cada una d'ellas e posimos e 
firmamos los dichos pleytos e posturas e abenencias e fezimos el dicho pleyto e jura e 
omenatge en nombre de los dichos sennores reyes, ante los dichos don Johan Alfonso e 
prior e Garci Ferrández e Miguel de Gurrea e Garci Ferrández e Miguel Pérez Çapata e 
Yénego López e Bernalt de Tous e Ferrant Pérez d'Ayala e Johan Scrivan e Ferrant Gó-
mez e Pero Jurdán e Johan Ferrández e Diego Gómez e Pero Ximénez. 

E otrossí, ante los dichos Matheos Adrián e Matheos Ferrández, scrivanos e notarios 
sobredichos, et rogamos al dicho Matheos Fferrández que posiesse en cada una de las di-
chas cartas su signo. 

Testigos los sobredichos. 
Ffecha el dicho día jueves, quarto días de octubre, era de mill e trezientos e noventa 

annos. 
Sig (en blanc) no de mi, Matheo Adrián, scrivano secretario del dito senyor rey d'A-

ragón e por auctoridat real notario público por todos los regnos e senyorío suyos, qui a las 
cosas sobredichas present fuy con el dicho Matheus Ferrández e con los dichos testigos e 
vi fazer e otorgar e firmar esto, que dicho es, a los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, en 
nombre del dicho sennor rey de Castiella. Et otrosí a los dichos Johan López e Roger de 
Rovenach e Ximén Pérez d'Uncastiello en nombre del dicho senyor rey d'Aragón. E vi 
les fazer la dita jura, pleyto e homenatge los unos a los otros, en nombre de los dichos se-
nyores reyes, en la manera que dicha es. Et a su ruego e atorgamiento las cosas sobredi-
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chas escrevir fiz, con raydo e emendado en la XVa linea, do dize «todas e cada» e en la 
XXXVIIa, do dize «otro» e en la XL, do dize «senyorío» e con sobre scripto en la XLI li-
nea, do dize «que agora en el senyorío del rey d'Aragón» e en la La, do dize «algunas ren-
tas», e aquesto por mi mano cerré. 

Et yo, Matheos Ferrández, scrivano e notario sobredicho, fuy presente a todo esto 
que sobredicho es con el dicho Matheos Adrián e con los dichos testigos e vi fazer e otor-
gar e firmar esto que dicho es a los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, en nombre del 
dicho sennor rey de Castiella, et otrosí a los dichos Johan López e Roger de Rovenach e 
Ximén Pérez en nombre del dicho sennor rey de Aragón e vi les fazer la dicha jura e 
pleyto e omenatge los unos a los otros, en nombre de los dichos senyores reyes, en la ma-
nera que dicha es e, a su ruego e otorgamiento, fiz aquí este mío signo a tal {en blanc) en 
testimonio». 

Et nos, sobredicho don Pedro, rey d'Aragón, veyendo que es esto servicio de Dios e 
exalçamiento de la santa fe cathólica e per guarda" de los dichos regnos e condados e se-
nyoríos del rey de Castiella e nuestro, approvamos e ratificamos e havemos por firme to-
das las dichas cosas e cada una d'ellas, segunt dicho es, que los dichos nuestros procura-
dores los pusieron e otorgaron e firmaron con los dichos procuradores del dicho rey de 
Castiella. E por mayor firmedat, juramos a Dios sobre la cruz e los santos Evangelios, por 
nos corporalment tañidos, de tener e guardar e complir todas las cosas que se contienen 
en la dicha carta de las posturas et cada una d'ellas e non venir contra ellas ni contra parte 
d'ellas, en todo ni en parte, en ningún tiempo, por ninguna manera. Et de más, fazemos 
pleyto e homenatge segunt fuero d'Espanya en manos de vos, Tel Ferrández, cavallero, 
vassallo del rey de Castiella, que lo recebides de nos en nombre del dicho rey e para el, por 
poder complido que d'el traxiestes, por recebir de nos el dicho pleyto e homenatge por el e 
en su nombre, el qual poder mostrastes ante nos, el tenor de la qual está en esta carta, que 
nos que guardemos e tengamos e cumplamos e fagamos guardar e tener e complir todas 
las cosas sobredichas e cada una d'ellas e que non vengamos nin passemos nin consinta-
mos ir nin passar contra ellas en ningunt tiempo, por ninguna manera. El qual poder que 
traxiestes para recibir de nos la dita jura e pleyto e homenatge el trasllat d'ell es este que se 
sigue: 

«Sepanv quantos esta carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey de 
Castiella, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, 
del Algarbe de Algezira e senyor de Molina, otorgamos e conoscemos que por razón que 
don Fferrant Sánchez de Valladolit, nuestro vassallo e del nuestro consejo, e Pero Yanes, 
doctor en decretos, nuestro alcalle, e nuestros procuradores, posieron e otorgaron e fir-
maron en nuestro nombre algunos pleytos e posturas con Johan López de Sessé e Roger 
de Rovenach e Eximén Pérez d'Uncastiello, procuradores del muy alto e muy noble don 
Pedro, por essa mesma gracia rey d'Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Serdenya e de 
Córcega e comte de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, los quales pleytos e posturas 
son signadas de los signos de Matheo Adrián, scrivano secretario del dicho rey de Aragón 
e por su auctoridat notario público en las tierras e senyorío suyo. Et otrossí de Matheos 
Ferrández, nuestro scrivano e nuestro notario público en la nuestra corte, e en todos los 
nuestros reynos. Et porque en las dichas cartas se contiene que nos e el dicho rey de Ara-
gón fagamos jura e pleyto e omenatge de lio tener e guardar e complir, nos por esto damos 
todo nuestro poder complido a vos, Tel Ferrández de Toledo, cavallero, nuestro vassallo, 
pora que vayades al dicho rey de Aragón e tomedes e recibades por nos, e en nuestro nom-
bre, del dicho rey jura e pleyto a homenatge, en la manera que en las posturas, que en esta 
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razón fueron fechas por los dichos procuradores, se contiene, que el dicho rey d'Aragón 
guarde e tenga e compla los dichos pleytos e posturas e abenencia e ratenimiento que los 
dichos nuestros procuradores e los dichos procuradores del dicho rey de Aragón pusie-
ron e atorgaran e firmaron en nuestro nombre e en el suyo, segund se contiene en las 
cartas que sobr'esto fueron fechas, signadas de los dichos Matheo Adrián e Matheos Fe-
rrández, que fueron firmadas quatro días de octubre de la era d'esta carta. E la jura e 
pleyto e omenatge que vos, el dicho Tel Ferrández, tomaredes e recibieredes en nuestro 
nombre del dicho rey d'Aragón, nos la recebimos e avernos e hauremos por firme, assí 
como si nos por nos mismo lo tomássemos e recibiéssemos. Et d'esto vos mandamos 
dar esta carta sellada con nuestro siello de cera colgado. 

Dada en Soria, ocho días de octubre, era de MCCC e noventa annos. Yo, Martí 
Martíneç, la fiz scrivir por mandado del rey. Per Yanes.» 

Et d'esto mandamos fer esta carta pública, seellada con nuestro siello ab magestat. 
Dada e feyta en la nuestra Aljafería de Çaragoça, a XVI díes del mes de octubre, en 

el anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCC LII. Examinavit Raimundus. 
Signo (en blanc) de don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón et cetera, qui 

aquesto ratificamos e firmamos e por aquello jura e homenatge femos. 
Presentes fueron testimonios d'aquesto l'onrado padre en Quisto don Lop, arce-

vispe de Çaragoça, e los nobles don Lop, comte de Luna e senyor de la ciudat de So-
gorbe, don Pedro de Exérica, don Bernalt de Cabrera, don Pedro de Luna, Sancho Gar-
cía de Liçuan, cavallero, e Bernalt de Ulzinelles, doctor en leys e cavallero e tresorero, 
Johan Scriván, cavallero, Ximén Pérez d'Uncastiello, conselleros del dito senyor rey 
d'Aragón, e Matheos Ferrández, scrivano del dito rey de Castiella. 

Sig (en blari) no de mi, Matheo Adrián, scrivano secretario del dito senyor rey d'A-
ragón e por auctoridat real notario público por todos sus regnos e senyorío suyos, que a 
las sobredichas cosas present fuy e aquellas scrivir fiz, con raído e emendado en la LXa 

linea, do se dize «que fiziesse escrivir ende»; e esta carta de mi mano cerré. E otrossí con 
raído e emendado en la 1111a linea, do dize «doctor en decretos, alcalde del dicho senyor 
rey» e en la penúltima linea, do dize «Martí Martíneç»*'. 

(Al marge superior) Super convencionibus initis cum illustri rege Castelle. 
(Al marge esquerre) Tenor procuracionis. -Alia procuracio. -Super remissionibus. 

a. esta interlineat sobre aquesta, ratllat.- b. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna.- c. Pedro, interlineat.- d. Se-
gueix 1, ratllat.- e. dichos, interlineat.- f . nuestro, interlineat.- g. Segueix Matheus Ferrández, ratllat.- i. Martín Martíneç, interli-
neat i ratllat.- h. Matheus Ferrández, interlineat- i. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna.- k. tractos, interli-
neat sobre quantos, ratllat-1. convenciones e, interlineat.- m. Segueix e convenciones, ratllat.- n. firmet al ms., amb abreviatura i 
lax ratllada.-o. en, interlineat.- p. Segueix cambrero, ratllat.-g. Segueix screvir, ratllat.-r. Segueix àe cas, ratllat.-s. Navarra in-
terlineat sobre Murcia, ratllat - t. Segueix ni ninguno de los que fueron dados fasta aquí por traydores por el rey de Castiella, que 
agora son en el senyorío, ratllat- u. guardar al ms. amb la r final ratllada i interlineat.- v. Segueix todos, ratllat.- x. Yo Martí Mar-
tíneç, interlineat sobre Mateos Fferrández, ratllat.- y. Des de e otrossí fou afegit posteriorment. 

8 

1352, octubre, 16. Saragossa 

Pere el Cerimoniós ratifica el conveni signat pels seus procuradors i pels de Pere el 
Cruel de Castella referents a l'infant Ferran. El rei Pere es compromet a no procedir con-
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tra l'infant ni contra ningú de la seva casa en vida del rei de Castella, llevat d'aquelles 
persones contra les quals els oficials reials donin sentència, exclosos, però, els qui hagin 
estat o estiguin amb l'infant o amb la reina a Albarrasí, Oriola, Alacant, Guardamar, 
Elx, Crevillent, la Vall d'Aiora etc.; tots aquests, si es troben ara en algun altre lloc, tin-
dran un quant temps per a sortir-ne i anar als llocs citats o fora dels regnes. Pel que fa a 
la procurado que l'infant reclama, farà decidir la qüestió per homes bons. Donarà asse-
gurament als infants, mentre ells i la reina no provoquin tumults i revoltes contra seu. En 
cas que, malgrat tot, promoguessin revoltes contra ell, el rei de Castella no els permetria 
de refugiar-se als seus regnes ni els permetria de treure'n cavallas i armes per a com-
batre'l. 

ACA, C, reg. 557, ff. 147 r.-150 r. Ed. J.B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro, pp. 
101-106, que publica la ratificación de Pere el Cruel d'ACA, C, pergamí de Pere III, 
núm. 1736. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey 
d'Aragón, de Valencia et cetera, viemos una carta scripta en pergamino de cuero e sig-
nada de los signos de Matheo Adrián, nuestro escrivano secretario e por nuestra aucto-
ridat real notario general en todas las" tierras e senyoríos nuestros, e otrossí de Matheos 
Ferrández, scrivano del muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de 
Castiella, de León, de Tholedo, de Gallicia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Ja-
hén, del Algarbe, de Algezira e senyor de Molina e su notario público en la su cort e en 
todos los sus regnos, el tenor de la qual es este que se sigue: 

«En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta vieren como nos, Fferrant 
Sánchez de Valladolit, vassallo del muy alto e muy noble e mucho onrado e poderoso 
senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galli-
cia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e senyor de 
Molina, e del su consejo, e Pero Yvanyes, doctor en decretos, allcalle del dicho senyor, 
procuradores del dicho senyor* rey e Johan López de Sessé, justicia de Aragón, e Rogell 
de Rovenach, cavalleros, e Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en derecho, consejeros e 
procuradores del muy alto e poderoso senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey d'A-
ragón, de Valencia, de Mallorca, de Serdenya e de Córcega e comte de Barcelona"7, de 
Rossellón e de Cerdanya, por el poder e mandado que es fecho e acordado e dado a ca-
daunos de nos por las procuraciones de cadauno de los dichos altos senyores reyes, see-
lladas con sus siellos de cera colgados e signadas de scrivanos públicos, las quales pro-
curaciones presentamos e mostramos luego, e de las quales los tenores son estos que se 
siguen: 

«Sepan quantos esta carta de procuración vieren, como nos, don Pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Castiella, de León et cetera, insertis tenoribus procuracionum in pre-
senti registro in proximo precendenti carta registratis, de verbo ad verbum ut ibi conti-
netur4. 

Et post tenores dictarum procuracionum fuit additum quod sequitur: 
Porque es servicio de Dios e acrecentamiento de la santa fe cathólica haver paç e as-

sossego entre los dichos reyes e sus regnos e térras e condados e senyoríos e los suyos e por 
guardar e acrecentar los buenos debdos que fueron e son entre la casa de Castiella e de 
Aragón, havido tractado e consejo con los nobles don Johan Alfonso, senyor de Albor-
queque e de Medelín, chanceller mayor del dicho senyor rey de Castiella e su consejero, 
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maiordomo mayor de la reyna dona María, su madre, e don Bernalt de Cabrera, conse-
jero del dicho senyor rey d'Aragón, por los poderes sobredichos que ha vemos de los di-
chos senyores reyes, por ellos e en su nombre otorgamos e ponemos e firmamos estos 
pleytos e posturas que se siguen. 

Primeramente, sobre.l feito del infante don Fferrando, primo del rey de Castiella 
e hermano del dito rey de Aragón, que.l dito rey de Aragón, a ruego del rey de Castie-
lla e de gracia, que dé su carta seellada con su seello de cera colgado, en que prometa 
que non farà nin consintrà fazer ningún enantamiento ni procedimiento contra el dito 
infante ni contra ninguna cosa de lo suyo nin de los suyos ni usarà contra ell ni contra 
los suyos de los que eran feitos fasta aquí, en vida del rey de Castiella, por algunos 
yerros o cosas, si han feito fasta aquí contra su servicio o en danyo de su regno, tan 
bien en dito como en feito, e que guardará en toda su onra e su estado e su fama del 
dito infante, ell guardando la suya del rey. E que d'aquí adelant, quanto por lo pas-
sado, non passe contra el dito infante ni contra ninguna cosa de lo suyo ni de los 
suyos, en vida del dito rey. Et esto que sea a buena fe e sin escatima e sin enganyo, pe-
ro* que esto non se entienda de aquellos contra quien fueron dadas algunas sentencias 
por el rey de Aragón o por sus officiales o por sus comissarios, pero si algunos d'ellos 
estan o estodieron con la reyna e infantes o con alguno d'ellos fuera del senyorío del 
rey de Aragón o con ellos o sin ellos en Alvarrazín o en Oriuela o en Alicante o en 
Guardamar o en Elche o en Cribillén o en Val d'Ayora o en qualquier lugar que los 
ditos infantes o alguno^ d'ellos han de Sexona adelante, contra el reyno de Murcia o 
en sus términos, de cadauno d'estos lugares qu'ellos non puedan allí prender nin fazer 
mal nin demandar a la reyna e infantes nin a sus officiales nin a los justicias del lugar 
de la reyna o infantes do estodieron que gelos entreguen o passen contra ellos nin 
cayan en pena por no gelos dar, nin passar contra ellos, pero todavía si los tomar el 
rey d'Aragón o sus officiales fuera de los lugares e términos sobreditos, que pueda en 
ellos complir justicia con derecho. Pero si algunos de los sobreditos que fueron conde-
nados estan en algunos otros lugar o logares de la dita reyna e infantes o de qualquier 
d'ellos fuera de los que ditos son, que hayan tiempo e spacio pora se partir e ir dend 
desde el dia que la carta del rey de Castiella fuer presentada al rey de Aragón en que.l 
faze saber que la reyna e los infantes consintieron en esto que dito es fasta un mes. Et 
que durando este tiempo que se puedan ir seguros fuera de la tierra o a cadauno de los 
otros sobreditos lugares nombrados, non se deteniendo en los lugares del reyg de Ara-
gón* o de su senyorío más de un día de posada por cada lugar e que non sean presos 
nin muertos nin lisiados nin feito otro mal ninguno por el rey ni por sus officiales nin 
por otros officiales algunos, nin por alguno d'ellos nin por su mandado. 

Otrossí, que prometa el dito rey de Aragón que no embargará ni consintrá embar-
gar a la dita reyna de Aragón, madre del dito infante don Fferrando, ni al dito infante 
don Fferrando ni al infante don Johan, su hermano, nin a ninguno d'ellos ningunos de 
sus lugares, rentas, derechos, bienes, justicia, jurisdicción que ellos o qualquier d'ellos 
han en su senyorío del rey de Aragón ante, si alguno gelo embargar o contrallar, que gelo 
fará desembargar e fará dar sus cartas a sus porteros, las que para esto complieren, por-
que les sea' desembargado, en manera que lo haian bien e complidamente sin ningún 
embargo. E si alguna cosa les tienen tomado o tomaren o alguna cosa les deven, que 
gelo fagan luego dar e entregar. 

Otrossí, que d'aquí adelante en vida del rey de Castiella no embargará nin tomará 
nin consintrá embargar nin tomar* ninguna cosa de los lugares e tierras e derechose jus-
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ticia e jurisdicción de la dita reyna e infantes nin de ninguno d'ellos nin de los suyos que 
non sea alguno de los sobreditos, contra quien es dada sentencia como dito es, nin los fará 
otro agravio, nin otra cosa de nuevo porque ellos pierdan lo suyo, nin les minguen sus 
rentas, no faziendo ellos cosas d'aquí adelante porque lo devan perder, ni enantará nin 
procedirà contra ellos ni contra alguno d'ellos, non faziendo ellos d'aqui adelante cosa 
por la qual oviesse el rey a procedir contra ellos por justicia justamiente. 

Otrossí, que en feito de la procuración, que el dito infante dize que deve haver, que el 
dito rey de Aragón, cada que el dito infante lo demandare ant'él en su corte, por si o por su 
procurador que.l dé omnes buenos sin sospecha que conoscan d'ello e le faga ende com-
plimiento de derecho. 

Otrossí, que dé carta de seguramiento el rey de Aragón a los infantes don Fferrando e 
don Johan, por aquell tiempo nombrado, que ellos pudieren, en que los assegura que 
vayan a qualesquier partes que quisieren del senyorío del rey de Aragón e de sus regnos, 
ellos e los suyos, e que sean seguros de ida e de estada e de tornada al senyorío del rey de 
Castiella e otra parte do quisieren. Et que el rey nin sus officiales nin su mandado, non les' 
faga nin mande nin consienta fazer mal ni danyo nin otro desaguisado ninguno durando 
el tiempo del dito seguramiento. E que los infantes que den sus cartas de seguramiento al 
rey de Aragón o a su procurador en nombre de aquellos que embiar el rey de Aragón nom-
brados, en que se contenga que les dan treuga e segurança por aquell tiempo que dice el 
rey de Aragón a los ditos infantes, segurança otorgándola los nombrados al rey de Aragón 
para los ditos infantes, et faziendo gelo el rey de Aragón saber a los infantes del día que los 
infantes otorgaren la segurança fasta dos meses. Et esta tregua e segurança que otorgaren 
los infantes, que sea firmada por scrivano público e que fagan d'ello pleyto e jura™ e ho-
menatge a buena fe, sin mal enganyo e que den esta tregua e segurança para los que el rey 
de Aragón embiare nombrados por su carta al rey de Castiella, los quales le ha embiar el 
rey de Aragón nombrados de oy a un" mes. Et compliendo este mes que sea tenido el rey 
de Castiella dende a II meses de embiar dezir al rey de Aragón si los ditos infantes quieren 
atorgar la dita tregua e segurança, e si lo quisieren atorgar, que.l del dito plazo de los dos 
meses complidos fasta un mes sea tenudo el rey de Aragón de embiar la dita su carta de 
seguramiento a los ditos infantes. 

Otrossí, embiar a este plazo quien tome tregua e segurança e pleyto e jura e ome-
natge de los ditos infantes, segunt dito es. Pero que en la dita carta del seguramiento del 
rey non se entienda ninguno de los contra quien es dada sentencia, segunt se contiene 
de suso. 

Otrossí, que el rey de Castilla que dé su carta seellada con su seello colgado en que 
promete que guardando el rey d'Aragón a la dita reyna, e infantes esto que dito es, que la 
dita reyna e infantes non muevan nin fagan ningunt bollicio nin levantamiento contra el 
dito rey de Aragón nin contra su regno, nin fagan bollicio nin levantamiento contra los 
suyos infantes, condes, viscondes, nobles e varones, cavalleros, cibdadanos e otros de 
qualquier grado o estado o condición que sean nin los mate nin prenda por lo que fizieron 
fasta aquí. E si lo fizieren que.l dito rey de Castiella non los dexe estar en los logares de su 
regno donde podiessen fazer deservicio o danyo al dito rey de Aragón o a su regno. E que0 

vedará quanto pudiere que gentes nin cavallos nin viandas nin armas nin otras cosas de 
que ayudar se podiessen non levassen nin consintiesse levar de sus regnos e senyorío por 
mar nin por tierras. E los tirará toda ayuda que tirar les pueda, de que podiesse venir mal 
o danyo al rey de Aragón o a su senyorío, a buena fe sin mal enganyo. E en tal caso como 
éste, que.l rey de Aragón non fuesse tenudo de guardar a la dita reyna e infantes lo que so-
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bredicho es, ante podiesse procedir contra ellos e contra lo suyo justamiente, tan bien por 
lo passado como por lo de aquí adelant. E non guardando el rey de Aragón todas estas co-
sas que se aquí contienen e cadauna d'ellas o viniendo contra ellas o contra parte d'ellas, 
que.l rey de Castiella nin la reyna d'Aragón nin los infantes sus fijos non sean tenudos de 
guardar las cosas que se aquí contienen, nin ninguna d'ellas. Et demás, que.l rey de Cas-
tiella pueda ayudar a la reyna e a los infantes e a cada uno d'ellos contra el dito rey de Ara-
gón e los de su regno e senyorío e que lo non dexe de fazer por las posturas que son entre 
los ditos reyes del amistat que de consuno han, nin le enbargue la jura e pleyto e omenatge 
que sobr'ello fizo e fiziere. 

Otrossí, que non guardando el rey de Castiella todas e cadaunas cosas que se aquí 
contienen e cadauna d'ellas o viniendo contra ellas o contra parte d'ellas, que.l rey de 
Aragón non sea tenudo de guardar las cosas que se aquí contiene ni ninguna d'ellas. 

Et porque todas e cada una d'estas cosas " 
(Al marge superior, en lletra coetània) Super convenciones domine regine et infantis 

Ferdinandi. 

a. la, al ms. -b. Segueix don Pedro, por ta gracia de Dios, ratllat- c. Hem desenvolupat en aragonès l'abreviatura llatina Barchna.- d. 
Cf. el textdelesprocuracions en el doc. 7- e. pero interlineat sobre per, ratllat-f. algunos, amb la s ratllada al ms- g. rey interlineat so-
bre regno, ratllat.- h. Segueix rey, interlineat i ratllat.- i. Segueix todo, ratllat- k. nin tomar, interlineat.-1. Segueix mande, ratllat, 
-m. e jura, interlineat- n. un interlineat sobre VII meses, ratllat.-o. Segueix d, ratllat-p. La resta del conveni és igual que el del doc. 7, 
llevat de comptades variants ortogràfiques. 
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1352, octubre, 23. Chipriana 

Pere el Ceremoniós tramet a Joan Escrivà i a Ximén Pérez d'Uncastiello, ambaixa-
dors a Castella, la llista dels nobles, cavallers i ciutadans que havien estat al costat del rei 
en la revolta de la Unió i que l'infant Ferran haurà d'assegurar, segons els termes de l'a-
cord amb Castella. 

ACA, C, reg. 1142, f. 24 r.-v. 

En Pere, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et cetera, als arnats consellers nostres en Jo-
han Escrivà, cavaller, e a.n Exemén Periç d'Uncastiello, salut e dilecció. 

Ja sabets en qual manera, segons tenor de les covinençes entre nós e.l rey de Castella 
novellament fetes, nós per tot lo present mes de octubre devem nomenar al dit rey de 
Castella aquells richs hòmens, cavallers e altres que l'alt infant en Fferrando ha assegurar, 
en cas que accepte lo guiatge que nós li devem fer e les altres coses, segons la tenor de les 
dites covinences, perquè nós li anomenan en la present los dessús dits, segons que devall 
se seguexen. 

Primerament, los infants dom Pedro e.n Ramon Berenguer; dom Pedro, comte 
d'Urgell; en Lop, compte de Luna, ab tots los seus e" de sa casa e son vasalls e tots aquells 
quiforen a la batalla de Épila ab ell; dom Pedro de Exèricha, ab tots los seus e de casa sua e 
sos vessalls; Alfonso de Lúria e tots los seus e de se casa e sos vessalls; dom Blasco d'Alagó 
e tots los seus e de se casa e sos vessalls e tots aquells qui foren en la batalla de Épila ab ell; 
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dom Pedro de Luna e tots* los seus e de sa casa e sos vessalls e tots aquells qui foren ab 
ell en la dita batalla de Épila; Johan Exeménez d'Alcalatén e tots los seus e sos vessalls; 
en Thomás Corneli ab tots los seus e de se casa e sos vessalls e tots aquells qui ab ell fo-
ren en la batalla de Épila; Michel de Gurrea, governador d'Aragó; Lop de Gurrea, se-
nyor de Gurrea; Lop de Gurrea, cambrer major; Johan López de Sessé, justícia d'Aragó; 
Pero Jordán d'Urries e sos fills; Pero Jordà e Jordán Pérez, a tot ço del lur e sos compa-
nyons; los ciutadans de la ciutat de Terol, per tal con se són molt asseyalats en servir a 
nós en lo fet de la Unió; C ciutadans de la ciutat de Saragoça, los quals li direm con ell 
farà la segurtat; L hòmens de Calatayud; los habitadors de Daroca, per tal con foren en 
la batalla de Épila; L ciutadans de la ciutat d'Osca; XXX ciutadans de Jacca; L ciuta-
dans de Taraçona; XXX hòmens de Boija e tots los hòmens de Magallon per tal con se 
asseyalaren molt en lo nostre servey e foren a la batalla de Épila; Garcia de Loriz; Mi-
quel Periz Çapata e Fferran Gómez d'Albernuç; en Guilabert de Centelles ab tots los 
seus e de casa sua e sos vessalls e tots aquells qui, ensemps ab ell, foren contra los qui te-
nien ab la Unió; bisbe de València; maestre de Muntesa; castellan d'Amposta; comte de 
Terranova; Olfo de Próxida; Ramon de Riusech; en Boxadós; micer Rodrigo Díaç e son 
fill; Ramon de Vilanova; Pere de Vilanova; Vidal de Vilanova; Ramon Colom; Bernat 
Fabre; Johan Exeménez de Muntornés; Johan Escrivà; Matheu Mercer; Berenguer de 
Cudinachs; C ciutadans de la ciutat de València, los quals li direm quan farà la segurtat, 
e L de Xàtiva e L de Morella e XL de Murvedre e XXX de Castelló de Burriana; altres 
XXX de Burriana e XX de Vilareyal e XXX d'Algezira, e L hòmens de paratge, part los 
desús dits del regne de València, los quals li direm quan farà la segurtat; Bernat de Ca-
brera; comte de Pallars; vescomte de Cardona; vescomte de Cabrera; vescomte d'Illa; 
Asamar de Mosset; Artal de Pallars; en Galceranich de Pinós; lo fill d'en Pere de Que-
ralt; Guillem de Bellera; Pere de Montcada; Ramon d'Angleola; Guispert de Guimerà; 
Berenguer d'Abella; micer Bernat d'Otzinelles; Bernat de Thous e C hòmens de la ciutat 
de Barcelonac e L de Leyda, los quals li direm con farà la segurtat. 

Perquè.us deïm e.us manam que encontinent vós, en nom e en veu nostra, nome-
nets al dit rey de Castella les dites persones, segons que damunt són escrites, e si per 
ventura vos serà dit perquè nós li nomenam tantes persones, podets respondre que.l dit 
alt infant en Fferrando era cap e regidor de la dita Unió e los uns dels'' dessús dits foren 
en la batalla de Épila e los altres en Murvedre e los altres dampnificaren, servén a nós, 
en una manera o en altra, los qui eren de la Unió desús dita. 

ítem, si.us serà dit perquè no nomenam los L hòmens de paratge del dit regne de 
València e los de les dites ciutats e vil·les, pot ésser per vós respost que per tal con seria 
larch d'escriure, mas que si fort ho volen, que.ls lus nomenarem singularment. Si empe-
rò vos serà dit que alcuns dels nomenats dessús no. y volran ésser en la segurtat, sia res-
post per vosaltres que.ns plau, pus per nós no romanga. 

ítem siats membrant del fet de don Tello, que cosa és que fort tenim a cor. 
Dada en lo loc de Xipriana, sots nostres segell secret, a XXIII dies de huytubri, en 

l'any de la nativitat de nostres Senyor MCCCLII. Garcia Lupi. 
Franciscus Fuxi, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consi-

liarium. 

a. de al ms. amb la d rascada.- b. Segueix 1, ratllat.-c. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna.- d. Segueix 1, 
ratllat. 
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1354, agost, 2. Xàtiva 

García de Loriz, governador del regne de València, informa el rei Pere el Cerimo-
niós, que és a Sardenya, que al regne hi ha pau i que no cal témer res ni de Granada, 
malgrat que hi ha hagut una concentrado de tropes a Vera, que ja s'ha dissolt, ni de Cas-
tella. En aquest regne hi ha, però, grans discòrdies. El rei Pere el Cruel assetjà el mestre 
de Santiago a Segura, sense èxit. El mestre comminà el rei a tornar amb la reina, aban-
donant Maria de Padilla. Els infants Ferran i Joan han estat atacats pel comte de Tras-
tàmara i per Juan Alfonso de Alburquerque, i hom diu que l'infant Joan fou ferit. Garcia 
de Loriz demana la substitució per tal de poder passar al seu servei a Sardenya. 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 43, núm. 5336, paper 27'5 x 37 cms. En mal estat de conser-
vació. 

Monsenyor, 
Significh a la real mayestat vostra que tot lo regne de València, des que fos passat 

en lo benaventurat viatge, tot lo regne areu de qui yo he cercat, tots veya, senyor, que 
havien voluntat e desig de saber de la sanitat de la vostra persona e de la senyora reyna e 
del vostre estol. E tots han verdadera amor e desigan saber bones noves, aytant que yo 
no m.o poria pensar ni albirar de la bona e verdadera amor que.us porten que, per una 
amor que.us mostraven cara a cara, ara.n mostren molta més sens comparació, axí que 
totes les vostres gens paria que per saber bones noves, com tant se tardaven, perdien 
dormir e altres fahenes. Et, sabudes les vostres bones noves e la salut vostra e de la se-
nyora reyna e del vostre estol, han haüt gran confort e pagament, tant que no.us ho po-
ria dir, del qual, senyor, el regne de València està, la mercè de Jhesu Christ, en pau e en 
verdadera amor e en bona concòrdia, axí que.n podeu estar ab bon cor e sens tot dupte. 

Senyor, de les noves de Castella han tant de mal e tanta discòrdia entre ells que tota 
Castella ne va a foch e a flama. El rey de Castella vench a Segura, que entre dia e nit àn 
ben XXXa legues, e cuydà prendre lo maestre de Santhiago, que era en un loch, e no.l 
poch aver, que pujà-se.n a [S]egura, qui és un castell dels forts que si[en] en Castella e 
aquí féu venir les osts de totes aquelles terres" t[ ] maestre mès-se en una munta-
nya que era loch d[ ] que no.s volch metre en lo castell e tramès-li d[on] Tello que.s 
metés en son poder e respòs—[li] que si ell s'avia [a] metre en son poder, ell havia a lexar 
na Maria de Pad[ella] e l'altra muller que havia presa [e] totes les amigues e que tornàs a 
la [reyna], perquè la reyna era de tan alta sanch que no [se.n] devia tenir per deshonrat, 
[....] que si açò fahia per tal que romangués rey en Castella ledesma que eretàs lo regne e 
que [....] fahia [ab la] entenció que, si fills hi havia de na Maria de Padella, cert era que.l 
comte eretaria e no lo fill de na Maria de Padella, e axí pensar-se podia [que] a bona en-
tenció ho fahia. Et que axí mateix gitàs de son consell los mals hòmens qui li daven mal' 
consell. [Axí] que.l rey no volch atorgar res d'açò e donà batalla al loch on lo dit maestre 
era e lo maestre portà-hi moltes gents. Et en après, per viandes que . / defallien, levàs 
del setge. Et axí mateix, per ardit que hac que.l [comte de] Trastàmara [e Johan Al-
fonso] d'Alborqueque se volien combatre ab los infants, don Ferrando e don Johan, e 
anà-se.n [ver]s los dits infants. Et en après que.l dit comte e Johan Alfonso se són com-
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batuts ab l'infant [...don] Johan, àn-lo desbaratat e encara que.s diu que.l dit infant és 
ferit e altres dien qu'és mort, mas aquestes [....] plegaren huy, dia de la data de la 
[ ] mas yo me.n certificaré pus larch e aureu-ne en breu ardit. 

Senyor [....] que los moros de Granada, per temor del rey de Castella o del maes-
tre, feren pl[ega] de ben DCCC hòmens a cavall o pus [.... moltes] gents de peu a 
B[era]. E yo, sabut açò'', venguí-me.n a Xàtiva e aquí ordení mos afers e tramis hò-
mens e espies a la frontera [vers les parts] de Castella e fiu cridar [....]. Et enaprés he 
sabut que.ls dits moros se són desaplegats e són-se.n tornats. Diu-se [ ] los mo-
ros que ab vós no volen guerejar que por [ ] que no.ls don[à] seu [....] vidada, com 
Déus vos leix [ ] ab salut e bé, axí que tots han tolt los frens e les selles" als rocins e 
han-los gitats [a] péxer e axí quant és de guerra de Castella ni de moros no.us ne cal 
recelar. Emperò yo tinc mos espies e si res s.i mou ni altres ardits hic ha, de continent 
ho sabrets. 

Et és, senyor, aquest un dels grans miracles que ara nos pot fer nostre senyor 
Déus, que tant tenen del lur mal, que no.ls va el cor a altre. Axí, senyor, que de moros 
ni christians no.us ne cal aver ànsia de guerra. 

Senyor, en tal estament està lo regne de València é en tan gran concòrdia, que no 
s.i pot pus fer e que tenguéssets e fos vostra mercè que metéssets ací altre governador 
o lochtinent e yo que anàs aquí a vós a servir, que hivaç seria arreat e fariets-me gran 
gràcia e mercè. 

Senyor, ab reverència clamam a vós mercè sovén haja sabuderia e ardit de la vos-
tra salut e de la senyora reyna e del estol* e de la vostra ost que, quant és deçà, no.us 
cal recelar d'alcuna cosa. 

Nostre Senyor tot poderós vos do vida longa e salut e.us prest a la gubernació 
dels vostres sotsmeses per lonch temps e.us exalce tant como vós desigats, 

Scrita en Xàtiva, disapte, a II de agost del any mil CCCL quatre. 
Garcia de Loriç, besan vostres peus e man, humilment se comana en vostra grà-

cia e mercè. 
(Al dorsh) Al molt alt e excellent e senyor rey en Pere, per la gràcia de Déu rey 

d'Aragó, de València, de Mallorques, de Sardenya e de Córcega, comte de Barcelona, 
del Rosselló e de Cerdanya. 

a. Segueix e de, ratllat.- b. mal, interlineat sobre bon, ratllat.- c. Segueix havia, ratllat.- cL Segueix ani, ratllat.- e. Segueix, e, rat-
llat.-/. Segueix ta, ratllat.- g. Segueix per tal que yo, ratllat.- h. No es llegeix bé perqué la carta fou restaurada i hi fou enganxat 
un paper al dors. 
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1354, novembre, 28. Tarragona. 

L'infant Pere mana a Garcia de Loriz, governador del regne de València, que posi 
en estat de defensa els castells de la frontera amb Castella i que doni ordres perquè 
rics-homes, cavallers i prohoms de vila es preparin per a servir a l'exèrcit ja que, se-
gons les notícies de Castella, el comte de Trastàmara i d'altres ajudaran l'infant Fe-
rran en un atac contra la Corona catalano-aragonesa; també es diu que el rei de Cas-
tella està en tractes d,avinença amb don Juan Alfonso de Alburquerque, amb els seus 
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germans i els infants, i que aquests darrers també en rebrien ajuda. Pel bisbe de Pamplona 
ha sabut però, que don Juan Alfonso de Alburquerque ha mort. 

A C A , C, reg. 1 6 0 3 , f. 1 4 8 r.-v. Cit. J.B SITGES, Las mujeres del rey don Pedro, p. 1 0 6 . 

Ex parte domini infantis, Garçie de Loriç, gubernatori regni Valencie. 
Sapiats que ara novellament havem reebudes letres del governador del regne d'A-

ragó, per les quals nos fa a ssaber que ell ha haüt cert ardit d'un hom qui és en Castella, 
que.l comte de Trastàmara e altres poderosos de Castella, als quals l'infant en Fferrando 
ha demanada ajuda, li han promès de valer-li ab II m. hòmens a cavall e ab vint mille 
hòmens de peu de palacio, a lur costa e messió, e encara que hi vendran ells, si mester 
serà, personalment, e que.l justícia d'Aragó e.l merino de Çaragoça li han tramès a dir 
per lur letra, dada en Çaragoça, a XIII de noembre, que havien haüt ardit de persona 
certa, que és de creure, que.l rey de Castella està en tractament d'avinença ab don Johan 
Alfonso d'Alborquerch e ab sos ffrares e ab los infants don Fferrando e don Johan e que 
en los dits tractaments se tracta que axí lo rey com don Johan Alfonso e.ls altres deuen 
dar favor e ajuda en tot ço que puxen als dits infants e que encara diu aquella persona 
que diu-se per altres, que alcuna cosa hi deuen saber, que.l rey de Castella cuyda gitar 
de Castella per manera d'exil·li los dits infants e que aquells, axí com per emparar-se, 
venran en Aragó ab gents e ab poder e que.y daran aquell dan que poran e que per 
aquesta rahó s'entenen avançar vers les partides de Sòria. E que axí meseix, a XX d'a-
quest mes, lo dit governador reebé dues letres del bisbe de Pamplona, qui és noble e 
honrada persona, la una sua e l'altra que li era estada tramesa de Castella, les quals lo 
dit governador ha a nós trameses en sa prima figura, en les quals era contengut que.l dit 
don Johan Alfonso era passat d'aquesta vida, en les quals és feta menció de totes les co-
ses damunt dites en acabament. On, com lo senyor rey absent de la sua senyoria deçà 
mar, a nós se convenga vetlar e entendre en la defensió dels regnes e terres e sotsmeses 
seus, per açò volem e.us dehim e.us manam que, com pus secretament porets", los cas-
tells de regne de València façats regonèxer e ben guardar e fornir de gents e de viandes e 
d'armes e en altra manera, prenen-vos guardia del estament de les ciutats, viles e lochs 
e de les gents del dit regne, façats e procurets fer tals provisions que, ab l'ajuda de Déu, 
lo dit regne e.lls habitants en aquell per la rahó damunt dita dampnatge pendre no pus-
quen, manan als religioses d'órdens de cavalleria e als richs hòmens, cavallers e altres 
havents castells e lochs en lo dit regne e als prohòmens de les ciutats e viles d'aquell re-
gne, sol.licitan aquells ab aquelles mellors maneres que porets, no expressan la rahó da-
munt dita, que estien entre si meseys e.s aparellen de cavalls e d'armes e de viandes e 
d'altres apparellaments e en guarda segura dels dits castells, viles e lochs, entenen sàvia-
ment e contínua, en manera que no puguen ésser decebuts ni pendre dampnatge de 
gents estranyes. E res no menys, volem e.us manan que en la cort e en la terra del rey de 
Castella tingats contínuament espies de qui.us pugats fiar, en manera que res no s.i puga 
moure que no ho sapiats. E tot ço que saber ne porets, sovín nos fets saber. E si en açò 
de nós alcuna altra provisió hi haurà mester, escrivits-nos-en, car nós hi provehirem 
segons que.s pertanyerà. 

Dada^en Tarragona, a XXVIII de noembre, en l'any de la nativitat de nostre Senyor 
MCCCLIIII. Expedita. 

Dominus infans mandavit Matheo Adriani. 
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a. porets, amb la t interlineada al ms.- b. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Dat. 

12 

1354, desembre, 24. Toro 

Pere el Cruel acusa rebuda a l'infant Pere de la seva carta, en la qual li notificava els 
èxits del rei Pere a Sardenya, dels quals s'alegra. Li demana que transmeti al rei el prec 
que apressi la tornada deçà mar, ja que tots dos s'han de veure per a afers d'interés mutu. 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 43, núm. 5399, paper 24'5 x 17'5. 

Don Pedro, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Sevilla, de Còrdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, a 
vos, infante don Pedro de Aragón, salut como aquel que mucho amamos et preciamos e 
de quien mucho fiamos e para quien querríamos mucha onra e buena fortuna. 

Inffante, ffazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes e entendi-
mos todo lo que en ella nos embiastes dezir. Et Dios sabe que de toda onrra acrecenta-
miento del estado e sennorío que acaesçiese al rey de Aragón, nuestro amigo, que nos 
piase a nos mucho d'ello porque somos cierto que así plazerá a él e a vos de toda onrra e 
acrecentamiento e sennorío que nos oviéssemos. Et de las otras nuevas que complida-
mente por vuestra carta nos enbiastes dezir, gradeszemos vos lo e fiziestes nos en ello 
grant plazer. Porque vos rogamos, inffante que, pues Dios tovo por bien de dar buena 
ventura al dicho rey porque la sua onrra e acrecentamiento del su estado vaya adelante, 
que le enbiesdes dezir que acucie la venida. Et que se venga lo más ayna que seer pueda 
para el su regno por cosas nuestras e suyas que tenemos de veer en uno, que cumplen mu-
cho a nuestro servicio e suyo e que cumple a vuestra onrra. 

Dada en Toro, sellada con nuestro sello de la poridat, veynte e cinco días de desien-
bre, era de mill e tresientos e noventa e dos annos. 

Yo [...] don Johan Fferrandes, la fiz escrevir por mandado del rey. 
(Al dors) Al infante don Pedro de Aragón 
El rey de Castiella e de León. 

13 

1355, gener, 19 

Instruccions donades per l'infant Pere a Mateu Adrià, enviat prop del rei a Sardenya 
per a informar-lo de la situació política a Castella, on el rei d'una banda i la lliga formada 
pels seus germans, els infants Ferran i Joan i alguns grans nobles d'una altra han arribat, 
contra la voluntat del mateix rei, a una avinença per la qual la direcció de la seva casa ro-
man en poder dels coalitzats. Hom diu que a la primavera tots plegats entraran en el regne 
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d'Aragó o, més probablement, en el de València, raó per la qual el consell reial i ell mateix 
creuen que és necessària la presència del rei. 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 44, núm. 5409, quadern de paper, tamany foli, de 4 fulls. Res-
tes de segell de cera sobre el manament de l'escrivà. 

Capítols fets sobre la missatgeria la qual en Matheu Adrià, notari e tinent los sagells 
del senyor rey, deu fer a aquell senyor, de part del senyor infant. 

Primerament, lo dit en Matheu diga al senyor rey que, con lo dit senyor infant hagués 
entès que lo senyor rey era recruat, emperò que era mellorat e que.l loch del Alguer era 
vengut a mà e a poder seu e lo jutge d'Arbórea a obediència sua, e açò sabés per alcuns 
richs hòmens e alcunes altres persones, qui de Sardenya eren vengudes, e no per letres del 
senyor rey, de la qual cosa aquell senyor infant estava en gran ànsia e torb. 

Hagués encare entès que avinença era feta entre lo rey de Castella d'una part e sos 
frares e los infants en Fferrando e en Johan e alcuns assenyalats barons de Castella d'altre, 
de la discòrdia la qual entre ells era enguany estada, e que.l rey de Castella, jassia contra 
volentat sua, e la ordinaciò de sa casa era en mà e en poder d'aquells, los quals havien ju-
rat sobre la òstia sagrada, que entre si havien partida, que.s valrien e.s ajudarien contra 
totes persones, e que en aquesta primavera devien entrar en lo regne d'Aragó o de Valèn-
cia e més que més en lo regne de València. 

Hagués encare entès que.l Genovès en lo port de Sapiència havia haüda victòria del 
Venecià e que.n havia haüdes XXXVI galees, V naus e XXII barques e havien pres micer 
Nichola Pisà e son nabot e son fill e tota la xurma de les galees, exceptats tro a Ilm qui.n 
eren negats e que micer Pagani Dòria, capità del estol del Genovès, era vengut ab XLVII 
galees bé armades en Gènova, hon havia menats los dits micer Nichola Pisà e son nabot e 
son fill e gran partida de les altres persones e que aquí havien desarmat. 

Hagués encare entès per letres dels Consells, los quals lo senyor rey ha lexats en 
Aragó, en València e en Barcelona", e en altra manera que aquells Consells havien 
gran fretura de moneda e que bonament no vehien d'on iverçosament haver-ne po-
guessen. 

Per ço, lo senyor infant, considerant e attenent que era expedient e necessari a ell 
de haver acort ab sàvies e antigues persones e zelants la honor e profit del senyor rey e 
de la sua corona, apellà en la ciutat de Leyda los honradors pares en Christ l'archa-
bisbe de Tarragona e los bisbes de València e d'Oscha e encare lo pebordre de Tarra-
gona, et per lo Consell del senyor rey romàs en Aragó, lo justícia e el batle general 
d'Aragó e el merino de Saragoça, e per lo Consell del senyor rey romàs en Barcelona, 
micer Bernat d'Olzinelles, en Fferrer de Manresa, en Pere Sentcliment e en Jacme Dez 
Far, e per lo Consell del senyor rey romàs en València, lo mestre racional e micer Ar-
nau Johan. 

Apellà encara dues persones bones e antigues de la ciutat de Saragoça, la qual hi tra-
mès en Johan de Capella e en Guillen de Calavera e altres dues de la ciutat de València, 
qui. y tramès en Johan Scrivà, cavaller, e en Ffrancesch Marrades, ciutadà, e altres dues 
de la ciutat de Barcelona, qui. y tramès en Ffrancesch Senticliment e en Eymerich Dusay 
e altres dues de Leyda, qui, y deputà en Pere de Sentmartí e en Pere de Muntanyana. 

Les quals totes persones foren justades en la ciutat de Leyda dimecres, a XIIII del 
present mes de janer, ans de menjar, e après menjar, lo senyor infant proposà los dits af-
fers largament e clara, e finalment, haüt consell, col·loqui e tractament una vegada e mol-
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tes entre les dites persones*, present lo senyor infant, aquelles persones consellaren al se-
nyor infant e aquell senyor deliberà e acordà, ab acort d'aquelles persones que fossen tra-
meses al senyor rey dues bones persones, con pus secretament e pus tost fer-se pogués, los 
quals no anassen en una nau o vexell, mas cascuna en son vexell. 

La qual persona suplicàs al senyor rey de part del senyor infant que fos sa bonea e 
mercè que clarament per missatge cert o letres faés saber al senyor infant la salut e esta-
ment de la sua persona e de la senyora reyna e la manera per la qual lo loch del Alguer era 
vengut en mà e en poder seu e lo jutge e los altres de lac illa a obediència sua e encare l'es-
tament del regne de Sardenya, cor d'aquestes coses hauria lo senyor infant e tota la terra 
gran consolació e plaer. Axí mateix, la dita persona significàs al senyor rey los gran perills 
qui són apparallats de ésser als dits regnes d'Aragó e de València, specialment per los ar-
dits de Castella dessús dits, majorment haút esguart a la absència del senyor rey e a la po-
cha moneda, la quals los dits consells han, als quals perills, segons que lo senyor infant e 
les dites persones entenen seria obviat e secorregut mils per la presència del senyor rey 
que per neguna altre manera, la qual presència seria no solament profitosa, ans encare ne-
cessària als dits affers. 

Perquè la dita persona suplicàs al senyor rey que fos sa mercè que per sa acustumada 
bonea e pietat, haút esguart als dits perills e a la gran fretura que.ls dits consells han de 
moneda e a la terra, qui és fortment esmesa, vulla provehir e fer tals provisions en les di-
tes coses, per les quals a la salut de la persona del senyor rey e als dits perills dels dits re-
gnes sia recorregut e aydat. 

Lo qual acort per lo senyor infant ab les dites persones haút, de continent aquell se-
nyor infant, attenent que negunes persones pus secretament ne pus tost no porien ésser 
trameses al senyor rey que.n Matheu Adrià e en Bertran de Pinós, los quals per lo fet de la 
armada lo senyor rey de Sardenya ha trameses deçà, elegí lo dit en Matheu Adrià, qui en 
aquest e en tots los altres consells, qui d'aquestes coses se tengren, fou present, lo qual ab 
la nau d'Alaxandria, qui tots dies deu partir de Sant Ffeliu o, si partida n'era, ab lo primer 
vexell qui trobar-se pogués, vaja al senyor rey, al qual explich e significh les coses dessús 
dites e d'aquelles a aquell senyor suplich, lo qual Matheu ab si se.n porta translat de les le-
tres e de tota altra informació per les quals lo senyor infant ha sabuts los ardits de Castella 
e la victòria del Genovès e encare la summa de moneda que.ls dits consells han o haver 
poden. 

Axí mateix lo senyor infant elegí en Bertran de Pinós, scrivà del senyor rey, qui per 
semblant cosa vaja al senyor rey ab altre nau o vexell. 

Domino regi. 
Jacobus de Besanta, mandato domini infantis Petri in consilio. 

a. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna sempre que surt en el text- b. Segueix una vegada e moltes, ratllat, -c. Se-
gueix terra, ratllat. 
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1355, gener, 22, Càller 

Pere el Cerimoniós escriu a Pere el Cruel de Castella lamentant les revoltes dels seus 
vassalls contra ell i les traïdores dels infants Ferran i Joan. L'ajudaria de molt bon grat si no 
es trobés dellà mar, perquè els monarques s'han de fer costat en aquests casos, que són de tan 
mal exemple. Quant torni, podran veure's a Molina. 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 44, núm. 5410; quadern de dos fulls de paper, en foli. 
, , reg. 981, f. 6 v. 
Al" muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de 

Toledo, de Murcia, de Còrdova, de Jahén, del Algarbe, de Galicia, de Sibilia, de Algezira e 
senyor del condado de Molina, de nós, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón, de 
Valencia, de Mallorcas et cetera, salut como a rey que muyto amamos e muyto preciamos e 
pora quien queríamos tanta salut, vida e honor como pora nos mismo. 

Rey, bien creyemos que vos deve venir a memoria como de aquestos días nos ficiestes 
saber las rebelliones a vos feitas por los vassalos del regno vuestro de Castiella, et encara las 
malas obras que los infantes don Fferrando e don Johan han feitas contra vos, amando más 
la malvestat de los rebeles que la honor e buen estamiento de la vuestra corona. Et aquesta 
yes cosa que a todos aquellos qui han estamiento reyal deve seyer fort odiosa et algun rey 
non deve aquesto sostener, antes deve seyer grant ayudador que tales cosas no sean feitas 
como aquellas sean contra Dios e contra justicia e contra el estamiento de los reyes, como a 
cadaun6 rey puede esdevenir senblant cosa, porque deve seyer dado castigo a aquellos qui 
tales obras fan que a los otros sea exemplo e que senblantes cosas no osen ensayar. E a 
aquesto dovemos seyer ayudadores todos los reyes, assí por zeloc de justicia como por man-
tener e defender nuestros estamientos, e facemos vos saber que si fuéssemos en los regnos 
nuestros dallá mar nos faríamos más en los ditos afferes que no vos feyts saber. Empero, 
mercé de Dios, nos havemos feito aquello que a fer aviamos en el regno de Cerdenya, se-
nyaladament que havemos preso el lugar del Alguer, el qual los genoveses o el senyor de 
Milá se avían occupado. E no res menos el jutge d'Arbórea e otros del dito regno de Cerde-
nya, qui se eran rebellados contra nós, son tomados a nuestra mercé e los havemos perdo-
nados. Mas encara havemos a clamar Cortes en el dito regno de Cerdenya e tener aquellas 
por tal que.l dito regno podamos meter e lexar en buen estamiento. E depués entendemos 
cuytar nuestro passage de manera que quanto ante podamos seamos en aquexas partidas et 
en especial por los ditos afferes. Et encontinent que seamos pasado dallà vos lo faremos sa-
ber. Et si querredes que ayamos vistas en las partidas de Molina, segunt nos enbiastes a de-
cir, nos, Dios queriendo, seremos a Darocha o en otros lugares, los quales vos queredes e 
que sean convinientes a vos e a nos por haver faula sobre los ditos afferes e otros que sean 
honorables e pro vehosos a vos e a vuestros regnos e gentes e a nos e a losd nuestros. Et face-
mos vos saber que, siquiere por los afferes sobre ditos que nos ficiestes saber, siquiere por 
otros, enbiamos a vos al amado consellera nuestro don Johan Scrivá, cavallero, el qual 
[lieva al] algunos capítoles sobre aquesto, al qual vos rogamos que querades creyer de aquello 
que sobre los ditos afferes vos recontará de part nuestra, bien assí como si de nos lo oyéssedes. 

Dada en Castell de Cállar, a XXII días de jenero en el anyo de la natividat de nuestro 
Senyor MCCCLV. Subscripsit G / 
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Johannes Egidii, mandato regio facto per nobilerr/Petrum de Xèrica et Bernardum 
de Capraria, consiliarios*. 

(In calcé) Sub predicta forma fuerunt facte III alie, in quibus fuerunt apposita no-
mina sequenti, videlicet Eximinus d'Oriz, Eximinus Petri de Unicastro et Johannes Exi-
mini d'Osca et fuerunt misse Consilio regio* residenti Valencie. 

(Al marge superior de la còpia del registre) Messatgeria de Castiella. 
(Al marge esquerre) b. 

a. Oferim la versió de la carta reial, sense les variants del text del registre, llevat d'algun cas d'incorrecció, per tal de no esmenar massa el 
text, ja paginat. La majoria de les variants es refereixen a Us de z en comptes de c al registre (fíziestes i no fíciestes); les formes del verb 
haver ambhak registre i sense a la carta; reforçament de dues e seguides amb y a la carta reial (creyemos i no creemos, seyer i no seer 
etc.).-B. adaun al ms. (- cr. Pere UI, núm 5410).-c. zalo, falta alms- d. Segueix vuestros, ratllat al ms.- e. Subscripsit G. falta al ms.-
f . Segueix Bernardum de Capraria, ratllat.- g. Johannes... consiliarios, faíla al ms.- h. regio, fulla al ms. 

1355, gener, 22. Càller 

Pere el Cerimoniós escriu novament a Pere el Cruel de Castella deplorant el capteni-
ment hostil que li demostren els seus germans, els infants Ferran i Joan, els quals amb ell 
mateix no s'han comportat ni com a germans ni com a bons vassalls. Li anuncia que li tra-
met el seu reboster major, Diego Gonzálvez de Cetina. 

En el memorial confiat a aquest ambaixador el rei proposa a Pere el Cruel de fer un pacte 
d'ajuda mútua contra llurs enemics, especialment contra els infants Ferran i Joan, i demana 
que l'absolgui de la promesa que li féu en el pacte acordat per Bernat de Cabrera iJuanAlfonso 
de Alburquerque de no procedir contra els seus germans per llur revolta contra ell. 

ACA, C, cr. Pere III, caixa 44, núm. 5410; quadern en paper que conté també el dor. 14. 
, , reg. 981, ff. 6 v. -7 v. 
Al" muyt alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella et cetera, 

de nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón et cetera, salut et cetera. 
Rey, recebidas vuestras letras, las quales nos enbiastes con Martín Díaz, balestero 

vuestro, e aquellas entendidas, vos femos saber que somos muyto desplacient del treballo e 
del afán de los vuestros regnos e como aquellos no son obedientes a vos, assín como vassa-
llos deven seyer obedientes a lur rey e senyor. Et encara nos es fort greu de aquello que los in-
fantes, don Fferrando e don Johan, han feito contra vos, segunt que en las ditas letras vues-
tras más largament se contiene, assín por el danno vuestro como de la6 erada que los ditos 
infantes han feito. Et ya sia qu'ellos, entro aquí, no nos ayan feito obras de hermanos ni de 
vassallos, empero por el deudo de sangre que los ditos infantes [han con nos, desplace] nos 
muyto, specialment de tan ledas cosas que nos feytes saber que ellos han feytas e quan las 
hoymos haviemos ende fort gran dolor e desplacer. Et no solament [d'aquestos que son] 
vassallos [e] hermanos nuestros, mas de qualque sotzmeso nuestro que no oviesse deudo 
de sangre con nos, qui tales obras ficiesse, seríamos muyt despagado e aquello non querría-
mos en alguna manera oyr. Empero nos vos entendemos enbiar por la dita razón el amado 
repostero mayor de casa nuestra Diago Gonçàlvez de Cetina, el qual plenerament infor-
mado de nos vos dirá o recontará sobre los ditos afferes aquello que avernos acordado que 
se deve fer sobre los ditos afferes a honor e bien vuestro e nuestro. 

Dadac en Castiell de Cállar, a XXII días de jenero en el anno de la natividat de nues-
tro Senyor M CCC°S LV. Subscripsit G.d 

Johannes Egidii, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consilia-
riumf. 
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Estos son los capítoles por los quales yes enbiado don Johan Scrivá, cavallero et conse-
llen/ e sobre los quales ha a faular con el rey de Castiella. 

Primerament, que.l rey de Castiella refirme e faga avinença quanto firme e segura fer 
se puede de valer e ayudar al rey de Aragón, en special contra los infantes don Fferrando e 
don Johan, sus vassallos, gentes, lugares e tierras, et encara contra tod homen, exceptado 
contra el rey de Ffrancia et rey de Portogal, et que.l rey de Aragón faga senblant firma, 
quanto más firme et segura fer se pueda, de valer e ayudar al rey de Castiella e[n] special 
contra los ditos infantes don Fferrando et don Johan et contra sus vassallos, g[entes], luga-
res, [tierras] e bienes. Et encara contra todos ricos homes, cavalleros, ciudades, villas e lu-
gares que [sean] contra el rey de Castiella, et encara contra tod homen, exceptado contra el 
rey de Ffrancia e del rey de Navarra. 

Item que.l rey de Castiella absuelva al rey de Aragón de la promissión que.l fiço facer de 
sobreseyer e de non* enantar contra sus hermanos, los infantes don Fferrando e don Johan, 
por razón de algunos excessos et crímenes que avían cometidos contra el rey de Aragón ante 
de la paz e avinencia que fue feita entre don Johan Alfonso de Alborquec, procurador del rey 
de Castiella, et don Bernat de Cabrera, procurador del rey de Aragón, en las vistas que anta-
nyo havieron a Taraçona, no contrastant la avinencia que.l dito rey d'Aragón fizo de no enan-
tar contra los ditos infantes de vida del dito rey de Castiella. Et que.l rey de Castiella faga dic-
tar las convinencias sobre ditas, et que enbie un homen bien entendido con procuración 
bastant al infant don Pedro qui haya poder de minguar e toller e adobare emendar en los ditos 
dictados de las ditas avinencias aquello que necessario hi será. Subscripsit G.h 

Predicta capitula fuerunt duplicata et missa consilio regio residenti Valencie. 
Johannes Egidii, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consilia-

rium'. 

ñ.Cf. la notaadeldocl4.-b.de la. interlineat sobrepor, ratllat; segueix la, repetir, al ms. ( - cr. Pere ¡II. núm. 5410). c. Hem desenvolupat 
en català l'abreviatura llatina dat - d. falta al ms.- c. íd.- f. A ( - reg. 981) diu en Castella, en comptes de et consellera.- g. Segueix dar 
danno, ratllat.- h. Falta al ms.- i. íd. 

16 

1355, gener, 22. Càller 

Pere el Cerimoniós comunica al seu oncle, l'infant Pere, que un ballester del rei de Cas-
tella que li ha portat cartes d'aquest monarca sobre les revoltes que afronta, torna cap a Cas-
tella amb una carta seva i que també hi envia Diego Gonzálvez de Cetina, reboster major, 
amb una altra carta i uns capítols que el rei de Castella hauria de signar; abans caldria que 
els examinessin alguns savis. Li dóna poders perquè s'ocupi d'aquesta qüestió. 

ACA, C, reg. 981, ff. 7 v.- 8 r. 

Lo rey d'Aragó. 
Car avoncle, fem-vos saber que és vengut a nós I ballester del rey de Castiella ab letres 

sues, en les quals nos fa saber de molts e diverses crímens, malvestats e rebellions de la terra 
sua e alcuns vassals e sotsmeses seus li fan, en les quals són los infants en Fferrando e en Jo-
han, frares nostres. E nós responem-li per lo balester seu en esta forma: 
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«Al muyt alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castella e de 
León», inserto toto tenoré1 littere supra regístrate, ubi est digenum de: b.b. Data ut infra. 
Et post dictam datam futí additum quod sequitur. 

Encara li enviam altra letra ab en Diago Gonsálvez de Cetina, reposter mayor nos-
tre, lo qual trametem là ab certs capítols, dels quals vos enviam translat, e de la letra que.l 
dit Diago Gonçàlvez se.n porta per tal que entenats bé los affers. Enviam-vos encara pro-
curació special per a fer los dits affers, per què.us notificam tot açò e volem e manam que 
façats bé regonèxer a bonsc savis los dictats de les dites avinences, les quals deu trametre 
lo dit rey de Castela e encara los dits capítols que nós vos trametem, de manera que la 
cosa se faça segurament e com pus ferma fer se puxa. E feta e fermada la cosa per nós e per 
lo dit rey de Castella o aquell qui ell hi trametrà, volem e manam que, si request serets per 
lo dit rey de Castella, ajudets a ell ab aquell poder que puxats ab les gents nostres, en aque-
lla manera que a vós vejares serà fins que nós siam tornats là. 

Dada en castell de Càller, a X X I I dies de janer, en l'any de la nativitat de nostre Se-
nyor MCCCLV. Subscripsit G. 

ídem 
Fo tramesa al infant en Pere. 

a. Segueix cuius, ratllat- b. Cf. el doc. 14. -c. bons, interlineat. 

1 7 

1355, gener, 22. Càller 

Pere el Cerimoniós comunica al Consell reial de València que caldrà substituir el seu 
reboster, Diego Gonzálvez de Cetina, que havia de portar un missatge al rei de Castella, 
juntament amb el ballester d'aquest monarca, Martín Díez, perquè està malalt. Hi poden 
enviar Joan Escrivà, Ximén d'Orís, Ximén Pérez d'Uncastiello o Joan Ximenis d'Osca, 
per a cadascun dels quals tramet credencials, a més del memorial de l'ambaixada. 

ACA, C, reg. 981, f. 8 r.-v. 

Lo rey d'Aragó. 
Ffem-vos saber que d'aquests dies havíem ordenat que Diego Gonçàlvez de Çatina, 

reboster major nostre, anàs al rey de Castiella ensemps ab en Martín Díez, ballester del dit 
rey, ab carta de creença nostra ab alcuns capítols, los quals se devien fermar entre lo dit rey 
de Castella e nós. E ara, per ço como és malaut lo dit Diego Gonçàlvez, havem ordenat que 
vagen en la dita mandaderia la I d'aquests, ço és a ssaber, en Johan Scrivà, cavaller, o n'Exe-
mèn d'Oriz o en Exemén Pérez d'Uncastiello o en Johan Exemèniz d'Osca, ab letra de 
creença o ab los capítols al dit rey de Castella e trametem-vos Ull letres de creença per" al 
dit rey de Castella, en cada una de les quals és escrit lo nom de cada ú d'aquests desús dits, 
segons que ho trobarets en el dos de cadascuna letra, e semblantment vos trametem IIA 

translats dels capítols sagellats, en los quals ha espau, on porets scriure lo nom d'aquell qui 
per vós serà ordenat que. y vaga, los quals capítols li mostraran ço que deurà fer ab lo dit rey 
de Castella, perquè.us deïm e.us manam que, de continent, triets I dels damunt dits qui 
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vaga en la dita mandaderia com abans pusque, ensemps ab lo dit Martín Díez, ballester 
del dit rey de Castella, e liurats-li aquella carta on serà scrit lo nom d'aquell qui hi serà 
triat e hi volrà anar e I translat dels capítols e, en aquell spau que hi trobarets, scrivits-hi 
lo nom seu, e dats-li bona mesió e complida, de manera que per allò no s'agués aAdestor-
bar la dita missatgeria, car greu nos seria si.s destorbava. E les altres III letres e loc ld trans-
lat* dels capítols qui romandran vos manam que sien bé estojats per vós, per tal que, si 
aquell qui irà prenia alcun desviament, de continent, per aquella matexa forma, n.i po-
guéssets trametre altre dels damunt dits d'aquells qui romandran, axí que per neguna ma-
nera no ces la dita missatgeria. E açò no mudets ne triguets per alcuna manera. 

Dada^en castell de Càller, a XXII dies de janer, en l'any de la nativitat de nostre Se-
nyor MCCCLV. Subscripsit G. 

ídem. 
Fo tramesa al Consell de València. 

a. Segueixo, ratllat- A. II interlineat sobre III, ratllat.-b. s'agués a interlineat sobre nos havemos, ratllat.-c. los al ms, .amb la s ratlla-
da.-d. I interlineat sobre II ratllat.-e. translats al ms. amb la s f inal ratllada.-/. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina. Dat. 

18 

1355, abril, 26. Càller 

Capítols de resposta del rei Pere el Cerimoniós a una consulta dels consells reials de 
Barcelona, de València i de Mallorca. Pel que fa al perill de guerra amb Castella, no creu 
que ni don Tello ni el comte de Trastàmara l'ataquin però, si ho fessin, els infants Pere i 
Ramon Berenguer o d'altres magnats podrien fer-se càrrec de la defensa. En cas de gran 
perill, haurien d'enviar-li vaixells a Sardenya perquè pogués tornar i haurien de trame-
tre-li algú de la família reial perquè el subsituís. 

ACA, C, reg. 1293, ff. 9 r.-16 v (15 v.-16 r. els fragments). 

XLVI. Si dien com ho farem de la guerra de Castella, diu lo senyor rey que no entén que.ls 
infants li fessen guerra sens deseximents, com en altra manera serien tenguts per tray-
dors, ni entén que.l comte ni don Tello li façen guerra, car vassalls són seus e.ls ajuda en 
lurs necessitats e encara que.l dit comte e don Tello feren grans profertes al dit senyor, al 
seu passatge en Cerdenya, per què no vol lexar ço qu'és cert per ço que no és cert. E si ells 
ho feyen, la qual cosa no creu, lo dit senyor entén haver bon recapte d'allà per l'infant en 
Pere, que hi és, e per l'infant en Ramon Berenguer e per lo comte de Luna e per lo vez-
comte de Cardona e per moltes altres bones persones, axí richs hòmens com cavallers qui 
se.n són anats d'açí, les quals li defendrien sa terra. E encara que.l dit senyor se confia tant 
en la lealtat dels seus sotsmeses, que ell no.s dubta d'aytals coses, però si res sentien que 
fos cert, de fet que fos perillós a la Corona del senyor rey, que encontinent nos trametes-
sen navilis suficients, ab los quals lo dit senyor se.n pogués anar, lo dit senyor provehiria 
en les dites coses al pus iverçosament que poria, mas emperò açò no fos per folla suspita, 
si de fet no.s vehia, e si li trameten en què se.n vaja salvament, en aquell cas lo dit senyor 



5 0 2 MARIA TERESA FERRER I MALLOJL 

se.n irà e treballarà e.y metrà la sua perssona, axí per aquells regnes com ara fa per aquest. 
XLVII. ítem, entén lo senyor rey que.ls fets fossen en tal manera que ell se.n hagués anar 
per necessitat dels seus regnes per " les rahons dessús dites, que fos tractat e fet que un del 
reyals vinguessen açí per salvar e guardar lo regne de Cerdenya, per tal que la Corona 
no.n prengués tan gran desonor ne tan gran dampnatge, lo qual reyal sia emprat de part 
del consell del senyor rey de la sua venguda de part del dit senyor e aquest vengués en les 
galeres on ell se.n deu anar, però açò no entén lo senyor rey si no en cas que ell se.n hagués 
anar per affers de Castella o per altres, car necessari és que àls no s.i pogués fer, car en altre 
cas, lo dit senyor vol açí romandre e vol passar e haver aquest affany a bé de la cosa pú-
blica e honor de les sues gents e de la sua corona e ha major plaer que açò faça ell que ne-
gun altre. 

a. per, interlineat. 

1 9 

1355, juny, 10. València 

Credencials de l'infant Pere a favor de Pero Ximénez de Lumbierri i de Munió López 
de Taust, enviats com a ambaixadors al rei de Castella. 

ACA, C, reg. 1605, f. 33 v. 

Al muyt alto e muy poderoso e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de 
Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Còrdova, de Murcia", de Jahén, 
del Algarbe, de Algezira e senyor de Molina, de nos, infant don Pedro*, del muy alto se-
nyor don Jayme, de buena memoria rey d'Aragón, filio e general lugartenient del muy 
alto et poderoso senyor don Pedro, por exa misma gracia rey d'Aragón, nieto nuestro 
muy caro, salut con creximiento de todo bien, como aquell por qui muyto faríamos e 
pora quien queríamos mucha honra e buena ventura e tanta vida e salut como pora nos 
mismo. 

A la vuestra alteza fazemos saber que nos hemos comendadoc a los amados conselle-
ros nuestros Pero Ximénez de Lumbierri et Munio López de Thaust algunas palauras, las 
quales de part nuestra vos dirán. Por esto vos rogamos quanto más podemos que, dando 
creyença a lo que los ditos conselleres nuestros vos dirán de part nuestra, assí como a lu-
gartenient del dito senyor rey, aquello querades complir por obra, assí como de buen rey e 
caro amigo del dito senyor rey d'Aragón se conviene. 

Dada en Valencia, a X días de junio del anno de la natividat de nuestro Senyor 
MCCCLV. Examinavit Raimundus. 

Jacobus Conesa, mandato domini infantis, cui fuit lecta. 

a. de Murcia, interlineat. - b. Segueix por exa misma, ratllat. - c. acomendado al ms, amb la a inicial ratllada. 
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1355, juny, 10. València 

Memorial de l'ambaixada encomanada per l'infant Pere a Pero Ximénez deLumbie-
rri i a Munio López de Taust, per tal de protestar davant del rei de Castella pel lliurament 
a aquest monarca dels castells i llocs que els infants Ferran i Joan posseeixen en el regne de 
València. 

ACA, C, reg. 1605, f. 34 r.-v. 

Capítols de la creença comanada a.n Pero Ximénez de Lumbierri e a.n Munio López 
de Thahust, consellers del senyor infant en Pere, sobre ço que de part del dit senyor in-
fant, axí com a lochtinent general del senyor rey han a dir al alt rey de Castella. 

Primerament, premesa la salutació, axí com és acostumat, diran al dit rey de Castella 
com lo senyor infant ha entès que.l infant en Fferrando e.l infant en Johan, germans del 
dit senyor rey e vassals seus, han liurat o deuen liurar al dit rey de Castella los castells e 
lochs que.ls dits infants et cascú d'ells han e posseexen dins los límits, senyoria, jurisdic-
ció e règalia del dit senyor rey en part del regne de València, axí com Oriola e Alacant e al-
tres castells que.l dit infant en Fferrando ha en lo dit regne de València e lo dit infant en 
Johan Crivelleny, lo qual té en feu per lo dit senyor rey, e d'altres. Examinavit Rai-
mundus. 

De la qual cosa lo dit infant se maravella molt, com sàpia bé lo dit rey de Castella 
que castells o lochs que sien dins senyoria o regne d'alcun rey no poden ni.n deuen ésser 
liurats per alcuna manera o forma a altre rey, sens voluntat, licència e esprés consenti-
ment d'aquell rey dins la senyoria del qual són los dits castells e lochs, perquè com los 
dits infants per qualsevol raó se offerissen e diguessen si voller liurar los dits castells o 
lochs que han dins la senyoria del dit senyor rey d'Aragó, lo dit rey de Castella, axí com 
a rey e príncep just, deu recussar de pendre aytals castells o lochs qui no són" dins son 
regne ne dins senyoria sua, ans són dins regne et senyoria4 del senyor rey d'Aragó e axí, 
ço que no voldria per ell mateix, que no ho deu voler per lo dit senyor rey, majorment 
car ha postures e convinences de pau e de bona amor entre.ls dits senyors reys, e encara 
més, que com lo dit senyor rey degué partir per anar en Serdenna et tramès al dit rey de 
Castella sos missatgers, entre les altres coses dix e promès lo dit rey de Castella que per 
rahó de la absència del rey d'Aragó ell se tenia per tengut de guardar e defendre los lochs 
e terres del dit rey d'Aragó, axí com les sues pròpies et d'altres bones paraules e profer-
tes féu lo dit rey de Castella envers lo dit senyor rey, axí com deu ésser entre ells per lo 
gran deute e bona amor que és entre les cases reyals de Castella e d'Aragó. Examinavit 
Raimundus. 

Per quèc lo dit senyor infant, axí com a lochtinent general del senyor rey e represen-
tant la sua reyal magestat, prega aytant com pot lo dit rey de Castella que si lo dit liura-
ment de castells e lochs no és fet, que no.s faça, axí com fer no.s deu, per les rahons da-
munt dites. Et si per aventura és fet de tots los dits castells o d'alcun de aquells que o 
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revoch e o faça de fet revocar e que vulla guardar la honor e lo dret del senyor rey, major-
ment ara com lo senyor rey és absent, axí com ell e lo dit senyor infant, en loch seu, guar-
daria e entén a guardar tots temps la honor e lo dret de la casa reyal de Castella. Examina-
vit Raimundus. 

ítem lo pregan affectuosament que, com segons que.s diu, ell deja venir devers Con-
cha e devers la frontera d'Aragó, que faça fer provisions e manaments que les sues gents 
no facen mal ne dany a bestiar o blats o altres fruyts dels lochs e vil.les de la terrra del se-
nyor rey. Examinavit Raimundus. 

Jacobus Conesa, mandato domini infantis, in presencia cuius et in consilio fuerunt 
lecta. 

a. són, interlineat. - b. Segueix sua ans, ratllat. - c. què, interlineat. 

21 

1355, juliol, 1. Càller 

Pere el Cerimoniós comunica al seu oncle, l'infant Pere, el missatge rebut del seus ger-
manastres per mitjà del vicari d'íxar, que li ha portat cartes de Pero Ferrandis, senyor d'í-
xar, a qui els infants havien enviat Pero Garcés de Januas, savi en dret de Saragossa, per 
tal d'exposar llurs peticions i oferiments. Els infants li demanen perdó i li ofereixen llurs 
serveis. Els respon favorablement, posant-hi algunes condicions. Li encomana la conti-
nuació de les negociacions. 

ACA, C, reg. 1293, ff. 23 r.-24 r. 

Lo rey d'Aragó. 
Car avoncle, fem-vos saber que sobre.ls affers dels alts inffants en Ferrando e en Jo-

han, frares nostres, és estat a nós tramès lo vicari de la església d'íxar per lo noble en Pero 
Ferrández, senyor d'íxar, ab letres del dit noble e d'en Pero Garcez de Januas, savi en dret 
de Çaragoça, lo qual par que sia estat promovedor d'aquests affers, a instància del dits in-
fants o almenys del inffant en Johan. E nós, oyda la creença de paraula, volguem haver 
aquella en escrits, la qual lo dit vicari féu e.ns liurà en escrits, segons que.s segueix. 

«A la muyt grant vuestra alteza, senyor, Pelegrín de Bonsom, vicario d'íxar, bes-
sando los vuestros piedes e manos humilment e con devida reverencia notifiquya e de-
clara la creyença de las cartas qu'él vos traye del noble don Pero Ferrández, senyor d'íxar, 
e de Pero Garcez de Janoves. 

Primerament, senyor, sepa la vuestra muyt grant alteza como el noble don Pero Fe-
rrández me mandó que vos notificasse de part suya como Pero Garcez de Janohas, filio 
de la ama del inffant en Johan, era venido de Castiella, de los inffantes, e havia faulado 
con él de part de los inffantes que ell, con el arcebispe de Çaragoça o con otros nobles de 
Aragón se deviessen entremeter de clamar mercé a la vuestra alteza de vós misericordio-
sament querer los perdonar en qualesquier cosas que ellos o alguno d'ellos hoviessen de-
linquido por juventut, por ignorancia o por mal conssello contra la vuestra real magestat, 
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como ellos e cada uno d'ellos fuessen apparellados de perdonar sueltament a quales-
quiere personas de vuestra senyoria que a ellos huviessen dado algún danyo. E esto fazían 
cobdiciando venir e seyer a la vuestra mercet e servicio. E don Pero Ferrández, senyor, 
quiere saber la vuestra buena intención, si él se entremete de tractar esto que a vos non 
fuesse en deservicio, com ell seya volenteroso de fazer e tractar toda cosa que a la vuestra 
alteza pudiesse seyer servicio. Pero Garcez de Janouas me dixo que vos dixiesse por la 
creencia, ídem. Pero declaró más, que si vos los quisiéssedes perdonar e" prender los a 
merçé, que ell sabía la voluntat del inffant don Johan que, seyendo perdonados e vuestra 
merçé era* de querer le mandar que viniesse en Cerdenya, que era apparellado de venir 
con CCCC0J o D0J homnes a cavallo, pero la entención suya era por passar con vós en Ara-
gón, que non sospeytan ni cuydan en Aragón la guerra ni el treballo que vós passades. 

ítem dixo Pero Garcés que si la vuestra merçé era que ell doviesse esto notificar al 
inffant don Pedro, que ell personalment vernía al senyor inffant e tractaria de los afferes 
en servicio vuestro, pero creye senyor, que ell seya ydo ya en Castiella. 

On nós, aüt acort secretament sobre.ls dits affers ab alcuns de nostre conssell, respo-
nén escrivim al dit noble en Pero Ferrández en acabament que tots temps nos ha desplagut 
e.ns desplau com los dits inffants no són anats vers nós, axí com anar devien, esguardat lo 
bon deute qui és entre nós e ells, que si ho haguessen fet, nós los àgrem arnats e preats, axí 
com rey e senyor deu amar sos germans e sos sotsmesos e que, jassia que ells hajen molt 
errat envers nós e creem que o haguessen fet per mals conssells, però nós, qui volenterosa-
ment alsc nostres sotsmeses obrim los braços de nostra clemència, és a saber, a aquells qui, 
après colpa, demanen misericòrdia, quant més als dits inffants, tota vegada que demanen 
perdó e vènia de ço que han fet, però ab cor de no tornar en ço que erraren, los perdonarem, 
però volem que.ls dits inffants nos façen les seguretats següents: 

És a saber, que facen pau perpetual e final avinença ab tots aquells de nostres regnes e 
terres, en aquella forma e manera que nós ordenarem. 

E que no empararan ni deffendran ni mantendran alcuns pobles de ciutats ni de viles 
nostres sens nostra voluntat. 

E encara sí les reçenes, que.s diu que són dades al rey de Castella del castells d'Oriola 
e d'Alacant e dels altres de qui.s diu ésser donades per los dits inffants al dit rey de Caste-
lla, sien tornades al primer estament. 

E que.l inffant en Ferrando, per alcuna concessió a ell feta ni per alcuna rahó passada 
en nostres regnes, comtats o terres no ús d'alcun ofici o comissió, si donchs d'ací avant 
per nós no li era comanat. 

Perquè.ns plau e volem que si per los dits nobles e Pero Garcez o per altres per part 
dels dits inffants vos és mogut o dit sobre les coses damunt dites tractament, que.l ojats e, 
ab les condicions e retencions damunt dites, los portets a acabament e, finat aquell, nos 
n'escrivits largament, per tal que nós hi pugam fer ço que nós hi dejam fer e açò acoma-
nam a la vostra discreció, car som certs que.y guardareis en totes coses la nostra honor e.l 
profit de cascuna part per la gran affinitat de deute de sanch que havets ab cascuna. Però 
no volem que senes totes les dites coses e cascuna d'aquelles passets ni consintáis a alcun 
tractament. E si per ventura vehiets que per no consentir les dites coses o alguna d'aque-
lles se podia seguir algun brugit o algun escàndel, volem e.us pregam que, ab maneres, no 
dién de no al fet, los passets fins que nós, si a Déu plau, siam dellà. 

Dada en castell de Càller, lo primer dia de juliol, en l'any de la nativitat de nostre Se-
nyor MCCCL cinch. Rex Petrus. 

Dominus rex mandavit Matheo Adriani. 
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Probata. 
Al alt inflant en Pere, comte de Ribagorça e de les Muntanyes de Prades, avoncle 

nostre molt car, e en los regnes e terres nostres dellà mar general lochtinent. 

a. Segueix e, repetit.- b. era, interlineat, -c. al al ms. 
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1355, juliol, 21. Càller 

Pere el Cerimoniós es queixa ben agrament al rei Pere el Cruel de Castella del greuge 
que aquest li ha fet acceptant els castells d'Oriola i d'Alacant, entre d'altres dels seus domi-
nis, en rehenes dels infants Ferran i Joan d'Aragó, germans del Cerimoniós. Li demana 
que no en prengui possessió o que, si ja ho ha fet, els torni, corresponent a l'actitud d'amis-
tat i aliança que ell ha mantigut envers Castella durant el regnat del rei Alfons i del propi. 

ACA, C, reg. 1030, ff. 9 v-10 r. 

Die ma[rtis] vicésima prima die iulii, anno a nativitate Domini millesimo CCC° 
LV°, fuit missa a domino rege quadam barcha Barchinone que tulit litteras que secuntur. 

Al muy noble e muy honrado don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de 
León, de Toledo, de Gallicia, de Sivilla, de Còrdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, 
d'Algezira e senyor de Molina, don Pedro, per aquella misma gracia rey d'Aragón et ce-
tera, salut como a rey que tenemos en conta de hermano, el qual muyto amamos e precia-
mos e del qual muyto fiamos e por a quien querríamos muyta honra e buena ventura e 
tanta vida e salut com por a nos mismos. 

Rey, bien sabedes los buenos deudos de buena amor e de sangre que han seydo e son" 
entra la nuestra casa e la vuestra, por los quales la una por la otra en sus necessidades o 
menesteres ja han feyts buenas obras e nos, que con el muy noble don Alfonso, rey de 
Castiella, padre vuestro, de alta recordación, a qui Dios perdone, entendíamos haver e 
haviemos aquellos buenos deudos que los otros reyes4 passados de Castiella e d'Aragón 
havien havido, ensemble en sus manesteres o necessidades de las guerras que havie com 
los moros e en sus conquistas le ajudamos con nuestros vassallos e con lo nuestro e 
aquesto es a vos bien cierto. Et tanto quanto él vivió fue conservado buen deudo e buen 
amor entre él e nos. E después el dito rey vuestro padre passado d'aquesta vida, vos e nos, 
cobdiciando conservar l'amor e los buenos deudos sobreditos, fiziemos ciertas conven-
ciones e posturas, las quales son contenides e firmades por cartes públicas, segund que en 
[aque]llas es contenido. Et quando deviemos venir en est viatge de Cerdenya, por nuestro 
mansagero vos lo enviamos dezir e rogar que nos estando en el dito viatge vos plaziesse 
fazer en buena guarda e en bien de los nuestros regnos e tierres d'allén mar aquello que 
pertenescía a buen rey amigo nuestro, tal qual vos sodes, al qual mensagero nuestro de 
palaura e a nos por vuestra carta respondiestes que en la dita guarda e bien [de los] ditos 
regnos nuestros e tierras feríades má[s] por lo nuestro en nuestra absència que [si nos] hi 
fuésse [mos] present [es]e que los ditos [regnos] e tierras hauríades recomenfdadas. E 
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de]spués que nos fuemos en Cer[denya], [como] s'era [ha]vido algún bullicio cuentra vos 
en los vuestros regnos e tierres, por Martín [Día]c, ballestero vuestro qui fuec, e con vues-
tras cartes nos enviastes rogar que.us quisiéssemos en los ditos bullicios ayudar. Et nos 
vos embiamos dezir por ell dito Martín Díaç e por nuestras cartas que lo faríemos volen-
terosament e lo hauríemos luego feyto de feyto si fuéssemos d'allén mar en los ditos nues-
tros regnos e tierras. E segund que después sabiemos, el dito Martín Díaç passó d'esta 
vida en Valencia, antes que tornasse delant vos, e que les cartes que vos lavava sobre 
aquesto vos fueron enviades, les quales creemos sin dubda que haviestes. E agora, segund 
que nos es seido dado a entender, por razón de algunos tractos que han ido entre vos 
d'una part e los infants don Fferrando e don Johan, nuestros hermanos, de la otra, ellos 
vos han liurados o quieren liurar algunos castiellos que ellos hanrf dentro los nuestros reg-
nos por manera de canvio o de rahenes, la qual cosa apenas podemos creer que vos en 
tanto nuestro prejudicio prendiéssedes rahenes ne camios de castiellos dentro los nues-
tros regnos, porque, si assí es, d'aquesto muyto nos maravellamos viendo que la justicia, 
la qual, entre los otros, los* reys deven muyto guardar, porque por aquella a guardar son 
puestos en regimiento de los otros, es de tal condición que dé a cada uno lo que es suyo e 
la caridat es tal que ninguno no deve querer por otri lo que no querría por assí mismo. E 
creemos que no.us plazaría que nos ni otro rey^ vuestro8 vezino ni otro recibíssemos en 
rahenas ne en otra manera castiellos algunos que fuessen dentro vuestro senyorío. Por-
que, rey, vos rogamos que si les dites rahenas o camios'1 de castiellos dentro los nuestros 
regnos no havedes recebidos, que aquellas en tanto nuestro prejudicio no querades rece-
bir ne prender, e, si recebidas les havedes, que aquellas querades tornar al primero e de-
vido [esta]do, en tal manera que con la ajuda e gracia de Dios los' buenos deudos e amor 
sobreditos entre [nos e] vos sen conservados e reciban de bien en mellor creximiento a 
servicio de Dios e bien de toda la christiandat e exelçamiento de la santa fe cathólica, sa-
biendo que por* conservar vuestra amistat nos nos cataríamos de fazer algunes coses que 
fuessen en vuestro prejudicio e que fuessen feytas las tornaríamos a devido stado. E 
otrossí faríamos toda cosa e.us ajudaríamos a toda cosa que fuesse bien vuestro e conser-
vación de vuestro estamiento e honra. 

Dada en Castell de Càller, a XXI de juliol, en l'anyo de la nadividat de nuestro Se-
nyor MCCCLV. Rex Petras. 

Dominus rex mandavit Matheo Adriani. 
Probata. 

a. Segueix encara, ratllat. - b. Segueix s ratllat. - c. qui fue, interlineat. - d. liurados han, interlineat. - e. los, interlineat. - f . Segueix 
ne, ratllat. - g. Segueix vesino, ratllat. - h. camios amb un signe d'abreviació general inútil al ms. (-caminos). - i. Segueix bon, ratllat. -
k. por, interlineat sobre per, ratllat. 
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1356, agost, 30. Perpinyà 

Pere el Cerimoniós prohibeix a Pero Ferrandis d'íxar que continuï les negociacions 
amb els infants, cosa que provava de fer malgrat el seu manament en contra. El reprèn, 
també, perquè comenta la superioritat de forces del rei de Castella i li adverteix que les se-
ves no són pas menyspreables. 

ACA, C, reg. 1148, f. 104 r.-v. 
Lo rey d'Aragó 

Ffem-vos saber que havem entès que vós volíets e enteníets anar envers l'infant en 
Ferrando e l'infant en Johan, per raó d'alcuns tractaments, dels quals en temps passat e 
encara l'altre dia nos parlàs e sabets que, après que vós fos partit d'açí e aquests comovi-
ments de Castella foren sobrevenguts, vós nos trametés a dir si.us entrametríets dels dits 
affers e nós vos resposem e.us trameten a dir e manar que quant a adés d'aquell fet no.us 
entrametéssets ne.n parlàssets, si donchs altre manament no havíets nostre, e vós ara de-
manàvets d'acord sobre aquells affers si.us n'entrametríets" l'infant Ramon Berenguer e 
aquells de nostre consell qui són en València, axí que, si ells vos ho consellassen, vos en-
teníets anar o trametre per raó dels dits tractaments e aquells metre a avant, de la qual 
cosa nos meravellam molt que vós ni altre sotmès nostre, contra espressa volentat e ma-
nament nostre, s'entrameta d'aytals affers, per què.us dehim e.us manam, sots pena de la 
ira e indignació nostra, que vós dels dits affers no.us entrametats ne parlets ne façats par-
lar a neguna persona*. 

Encara, havem entès que vós deyets alcunes paraules, és a saber, que feyets fort po-
derós lo rey de Castella, induín que nós ne el nostre poder no som per contrastar a ell, e 
pògrets e dègrets vos bé callar d'aytals paraules, de les quals no sóts menys de reprensió. E 
nós sabem mils lo nostre poder e ell seu que no sóts vós e devets pensar que, Déu volent, 
qui prosegueix la nostra justícia e confondrà la supèrbia del rey de Castella, lo nostre po-
der és tal e.s mostrarà que no deu ésser vituperat per lo dit rey ne per altre, e tots temps los 
nostres predecessors se són ben defeses dels seus e sí.ns farem nós d'ell, si a Déu plau, per-
què volem que.us tolgats e.us gardets d'aquí avant d'aytals paraules e que per vós ne hom 
vostre no sien sembrades ne meses a avant. E escaurà.us bé que.us apparellets de sser en 
nostre servey, de guisa que.us hajam què grair e.ns en tingam per ben servits. 

Dada en Perpenyà, a XXX dies d'agost, en l'any de la nativitat de nostre Senyor 
MCCCLVI, sots nostre segell secret. Petrus, cancellarius. 

ídem [Jacobus Conesa, ex provisione facta in consilio, presente domino rege]. 
Fuit duplicata, una missa apud Valenciam, alia in Aragonia, cum nesciretur ubi es-

set et fuit directa: Al noble e amat nostre en Pere Ferrandis d'íxar. 
(Al marge esquerre) Pro curia. 

a. Segueix dels dits affers, ratllat. - b. que vós dels dits affers... persona, interlineat. 




