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Obtingueren èxit, en canvi, les tropes del rei Pere que eren a la frontera del regne de 
València, les quals, capitanejades pel comte de Dénia i Pere de Xèrica s'apoderaren 
d'Alacant. L'èxit fou facilitat en gran manera pels alacantins, que lliuraren la vila a les 
tropes del Cerimoniós i obtingueren unes capitulacions, signades primer pels infants 
Pere i Ramon Berenguer i pel governador del regne de València, Garcia de Loriz, i 
ratificades pel rei el 7 de desembre, en les quals es confirmaven els privilegis de la vila i 
se'n concedien de nous. Un dels capítols ratificats pel rei era el compromís del monarca 
a defensar els habitants d'Alacant contra qualsevol acusació d'infidelitat pel fet d'ha-
ver-la lliurada i a castigar amb la pena de mort els qui per aquest motiu la difamessin. 
El compromís és interessant perquè demostra com hom considerava més important la 
fidelitat al senyor local, l'infant Ferran, que al monarca, a la sobirania del qual es 
pertanyia, raó per la qual els alacantins, que havien invertit aquests valors (sens dubte 
perquè ja havien estat partidaris del rei en temps de la Unió i l'infant no els devia haver 
dispensat després d'allò un tracte gaire favorable) temien ésser acusats d'infidelitat.2 ' 

La situació d'Alacant des de llavors fou difícil perquè encara que no estigués 
assetjada, es trobava gairebé isolada en terra enemiga. L'aprovisionament de la vila 
s'havia de fer o bé per mar o bé mitjançant rècues protegides per tropes.24 També, a 
causa de la precària situació provocada per la guerra, que agreujava les dificultats 
d'aprovisionament tradicionals de la vila, que tenia una horta poc rica, Alacant 
obtingué, el 16 de desembre, llibertat per a comprar gra, llegums o vitualles de 
qualsevol mena a qualsevol lloc dels seus regnes i per a portar-ho després a la vila, 
malgrat les prohibicions de treta de vitualles que pogués haver-hi en aquells 
llocs.25 

Hi hagué un moment en què semblà que també Villena passaria sota el control de 
Pere el Cerimoniós. En efecte, pel febrer de 1357, Sancho Manuel, nét de don Juan 
Manuel, es mostrava disposat a posar-se al servei del rei català i a lliurar-li la vila i 
l'alcàsser de Villena, que eren seus; això hauria significat un gran èxit per a Pere el 
Cerimoniós, que hauria pogut disposar d'una altra plaça important a les terres dellà 
Xixona, però les negociacions no arribaren de moment a bon terme.26 

Després de la pèrdua d'Alacant la reacció castellana no trigà a produir-se. Al 
principi de l'any 1357, els infants Ferran i Joan feren una cavalcada per terres 

procés (ACA, C, reg. 1532, ff. 54 v.-55 r.: 1356, desembre, 18, i f. 55 v.: 1356, desembre, 11). Després decidí enfocar-lo 
més aviat des del p u n t de vista de traïció en la guerra a m b Castella: lbídem, ff. 56 r .-58 r. (1356, desembre, 17), i cr. Pere 
III, núm. 5676 (1357, gener, 5). T a m b é foren confiscats els béns de la reina Elionor: ACA, C, cr. Pere III, núms. 5682 i 
5683 (1357, gener, 10). Cf. T a m b é P. BELLOT, Anales, I, pp. 36-39. 

23. Pub l iquem aquest capítol a M. T. FERRER, Organització i defensa d'un territori fronterer. La governació d'Oriola 
en el segle XIV, Barcelona, Institució Milà i Fontanals, 1989, doc. 171. 

24. Pere el Cerimoniós era part idari d 'aquest darrer sistema ja que, deia, dels 500 o 600 homes a cavalí que hi 
havia a València alguns podien protegir la récua: ACA, C, reg. 1151, ff. 38 v.-39 r. (1356, novembre, 29). 

25. ACA, C, reg. 889, ff. 154 V.-155 r. 
26. ACA, C, reg. 1293, f. 50 r.-v. (1357, febrer, 4) i J . ZURITA, Anales, llib. IX, cap. VIII (vol. 4, p. 

319). 
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exemple, Francesc d'Aguilar, de València, i Pere Pelleig, de Perpinyà, es queixaren de 
l'atac i de la depredació de què foren objecte en una rambla entre Lorca i Múrcia quan, 
confiats en la treva, tornaren per terra de Granada a València amb sedes, draps d'or i 
joies valorats en 30.000 sous o més.60 

Si Pere el Cruel havia aprofitat la treva per a preparar-se per a la guerra, també 
Pere el Cerimoniós havia fet el que havia pogut per a posar a punt la defensa i buscar 
aliats. 

El 20 de juliol de 1357 havia signat un tractat de pau i d'aliança contra el rei de 
Castella amb els benimerins del Marroc, tractat que havia escandalitzat el papa 
Innocenci VI, a qui Pere el Cerimoniós respongué que la responsabilitat era del rei de 
Castella, que s'havia aliat abans amb els granadins i, utilitzant tropes mores, havia 
atacat algunes places dels seus regnes, com Jumella.61 

Posteriorment, Pere el Cruel intrigà prop del rei Abu Inan, dit Boannen pels 
documents catalans, per a separar-lo de l'aliança amb Pere el Cerimoniós i, ja que no 
aconseguí això, signar, almenys, una aliança contra l'infant Ferran. El primer de juny 
de 1358 Pere el Cerimoniós es veié, per això, obligat a enviar una ambaixada a Abu 
Inan per tal d'explicar-li que qualsevol acció contra l'infant Ferran seria un trencament 
de la pau que tenia amb ell, ja que els llocs del «regne de Múrcia» que l'infant posseïa 
eren dins «los regnes e regalies del senyor rey e que • 1 dit infant hac les dites terres per 
heretament e donació del senyor rey n'Amfós, senyor e pare seu». L'ambaixador del rei, 
Pere Mercer, hauria d'informar, a més, al rei del Marroc que aquelles terres eren de 
senyoria, jurisdicció i regalia del rei d'Aragó per sentència arbitral donada antigament 
entre els reis de la Corona catalano-aragonesa i els de Castella, sentència que havia estat 
acceptada i jurada per llurs regnes i terres.62 

Pere el Cerimoniós, poc després de signar la treva amb Castella, devia haver 
conclòs una treva amb Granada. El 29 d'abril de 1358 havia notificat al monarca 
nassarita que l'infant Ferran havia tornat al seu servei i que, per tant, quedava comprès 
amb les seves possessions de les terres dellà Xixona i amb els seus vassalls en la treva que 
tenia amb ell. Però aquesta treva no fou gaire efectiva.63 Muhammad IV continuà 
mantenint-se com a bon vassall de Pere el Cruel i, quan la Corona catalano-aragonesa i 
Castella trencaren la treva tornà a oferir el seu suport a Pere el Cruel.64 

Pere el Cerimoniós fracassà també quan buscà l'aliança de Portugal, que, ben al 
contrari, donà suport a Pere el Cruel en l'etapa següent de la guerra.*" 

60. El rei els concedí una marca contra els castellans pel valor del que els havia estat robat: ACA, C, reg. 1158, f. 
16 v. (1358, març, 7). 

61. A. GIMENEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, p. 286; R. ARIÉ, L'Espagne musulmane au temps des 
Nasrides (1323-1492), París, 1973, p. 107, i M. T. FERRER i MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i 
sarraïns al País Valencià, Barcelona, CSIC Institució Milà i Fontanals, 1988, pp. 152-154. 

62. ACA, C, cr. Pere III, núm. 5910 (1358, juny, 1). 
63. ACA, C, reg. 557, f. 249 r. (1358, abril, 29). 
64. R. ARIÉ, L'Espagne musulmane, p. 106. 
65. P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica del rey Pedro 1 de Castilla, any 1358, cap. I, p. 480; J . ZURITA, Anales, llib. IX, 

cap. XIII (vol. 4, p. 341). 
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En aquests mesos, tot l'esforç de Pere el Cerimoniós s'havia concentrat a la frontera 
castellano-aragonesa, on l'ofensiva castellana havia fet perdre Magallón, Borja, Mallén, 
Añón i Tarassona al final de març de 1363.185 

Davant d'aquella escomesa, que amenaçava fer-li perdre el regne d'Aragó, Pere el 
Cerimoniós buscava ajuda. Quan havia esclatat la guerra ja havia demanat al comte 
Enric de Trastàmara, als seus germans i als cavallers castellans exiliats, que després de la 
pau de Terrer havien marxat a Provença, que tornessin al seu servei; però aquests 
darrers no havien mostrat gaire interès per la seva oferta, bé que finalment l'acceptaren 
i el 15 de març el comte de Trastàmara ja era a Perpinyà amb 1.000 homes a cavall i 
500 homes més a peu.'"6 

També el rei havia entrat en contacte a través de l'alamí de Xelva amb genets 
granadins, sembla que ex-partidaris del rei Bermejo, Muhammad VI, assassinat per 
Pere el Cruel; segons l'alamí el monarca podia aconseguir el servei de 1.000 genets amb 
un salari de 4 sous diaris, dels quals es podia tenir seguretat que servirien bé i no farien 
mal. El comte de Dénia, que ja tenia vint genets al seu servei, havia de cloure els tractes, 
segons una carta el 9 de febrer de 1363. El 2 de març el rei insistia novament perquè, si 
no es podien tenir 1.000 genets, en tingués almenys 500 i demanava al comte de Dénia 
que li contractés en el regne de València 400 homes a cavall i 1.000 homes a peu triats, 
500 dels quals fossin ballesters i 500 «ab dalls escudats». El rei els demanava amb tota 
urgència perquè creia que la batalla campal amb el rei de Castella era immi-
nent.187 

El 27 de març de 1363 el comte de Trastàmara arribà a Montsó i allí tingué amb el 
rei negociacions secretes que desembocaren en un pacte, signat el 31 de març, pel qual 
Pere el Cerimoniós li prometé ajut per a conquerir el regne de Castella sempre que ell 
pogués incorporar una sisena part de tot el que fos guanyat.188 

Malgrat el secret, l'infant Ferran degué sospitar alguna cosa i el 23 d'abril de 1363 
es queixà al seu germà perquè no li havia mantingut la paraula que pogués llogar 
companyies a França, com ho havia fet el comte, pagant el monarca.189 L'infant era el 
pretendent legítim al regne de Castella i, com a tal, el 31 de gener de 1361, Pere el 
Cerimoniós i ell havien signat una concòrdia per la qual el rei Pere s'havia compromès a 
ajudar el seu germà amb un total de 3.000 homes a cavall i 500 ballesters pagats per 
tres mesos, prorrogables per un altre mes (per a pagar el qual el rei faria el que podria). 

185. J . ZURITA, Anales, llib. IX, cap. XLII1 (vol. 4, pp. 449-454). 
186. Ibídtm, cap. XL (vol. 4, p. 437) i cap XLIII (p. 453). 
187. ACA, C, reg. 1181, f. 95 r. (1363, febrer, 9), reg. 1184, f. 5 r. (1363, març, 2), i J . ZURITA, Anales, llib. IX, 

cap. XLIII (vol. 4, p. 453). 
188. J. ZURITA, Anales, llib. IX, cap. XLIV (vol. 4, p. 457). Cf. els capítols proposats per Gómez Carrillo en nom 

del comte de Trastàmara al rei Pere el 7 d'abril de 1363, a Montalbán, publ. per J . CATALINA GARCÍA, Castilla y León 
durante los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan l y Enrique III, dins Historia General de España, bajo la dirección de A. 
CÁNOVAS DEL CASTILLO, Madrid, 1891, I, doc. D. pp. 486-492. 

189. ACA, C, reg. 1185, ff. 134 v.-135 r. (1363, abril, 23) i 136 r.-137 r. (1363, abril, 27), que era la resposta del 
rei. 
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Entre aquests alcaids, però, no hi havia el d'Oriola, Joan Martínez d'Eslava, que no 
prestà jurament i homenatge al rei fins al setembre de 1364. Tampoc la vila d'Oriola 
no ho féu tot seguit. El 14 de maig de 1364 el rei demanava a la vila que li trametés 
missatgers a fi de prestar-li jurament i homenatge ja que, havent transcorregut dotze 
mesos des que l'infant i la seva muller s'havien vist per darrera vegada, havia quedat 
clar que l'embaràs, que potser havia pretextat la infanta, no existia.206 El 24 de maig el 
rei tornava a insistir que li enviessin els missatgers perquè no hi havia embaràs de la 
infanta, la qual, a més, estava presa perquè amagadament i amb un guiatge falsificat 
havia intentat marxar dels seus regnes i havia mantingut tractes amb l'enemic.207 

El 13 de juny la qüestió del reconeixement d'Oriola encara no havia estat resolta 
perquè els oriolans demanaven ésser deslliurats prèviament del jurament i homenatge 
que havien prestat a l'infant. El rei, que consultà els juristes de la cort, els respongué 
que aquest requisit no era necessari, però que els faria el deslliurament que demanaven 
i els oferí, a més, de fer una escriptura descarregant la vila de l'obligació de pagar les 
15.000 lliures de les quals l'infant podia disposar lliurament en testament, segons la 
donació del rei Alfons, obligació que ell assumiria, així com les que es derivessin de la 
devolució del dot a la infanta Maria. Si la infanta, però, tornava a fugir, com ja ho havia 
intentat, perdria els seus drets.208 El rei assumí efectivament aquestes obligacions 
testamentàries i les dotáis en una escriptura del 10 de juliol de 1364, data en la qual, 
segurament, els oriolans prestaren jurament i homenatge al rei.209 

Com deiem abans, però, l'alcaid del castell d'Oriola no prestà jurament i homenat-
ge al rei pel castell fins al mes de setembre de 1364. Consta que el 15 de setembre Joan 
Martínez d'Eslava anava a la cort per retre el castell al monarca. Per aquest motiu el rei 
demanà a la reina Elionor que fes signar a la infanta l'absolució a aquest darrer de 
l'homenatge pel castell, ja que altrament no podria fer-l'hi a ell. Si la infanta no volia 
signar perquè estava presa o perquè volia seguretats pel seu dot, el rei autoritzava la 
reina a signar una escriptura garantint-li el dot. Si així i tot no volia signar el 
deslliurament d'homenatge n'havia de fer acta pública conforme no volia fer-ho.210 

L A R U P T U R A D E L A P A U D E M O R V E D R E . L A T E R C E R A G U E R R A A M B C A S T E L L A 

Poc després d'haver estat signada la concòrdia de Morvedre ja es veié que, tot i 
ésser-li tan favorable, el rei de Castella no tenia pas cap intenció de complir-la amb el 
pretext que l'altra part no complia el que havia estat pactat, sobretot la mort d'Enric de 
Trastàmara, que, segons ell, li havia estat promesa per Bernat de Cabrera, juntament 
amb la de l'infant Ferran. El monarca castellà posava impediments a l'acompliment per 

206. ACA, C, reg. 1197, f. 139 r.-v. (1364, maig, 14). Cf. t ambé P. BELLOT, Anales, I, p. 129. 
207. ACA, C, reg. 1199, f. 503 v. (1364, maig, 24). 
208. ACA, C, reg. 1200, ff. 551 V.-552 r. (1364, juny, 13), i P. BELLOT, Anales I, pp. 134-135. 
209. ACA, C, reg. 911, f. 22 r.-v. (1364, juliol, 10). 
210. ACA, C, reg. 1202, f. 40 r. (1364, setembre, 15). 
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anat amb la intenció de concentrar-hi les seves tropes per a marxar tot seguit cap a 
València. El 20 de desembre, en una carta plena de neguit, el monarca informava el 
comte de Dénia que Elx, Petrer, la Vila Joiosa, Benidorm i la vall d'Aiora, llevat del 
castell, havien caigut en mans dels castellans i que Pere el Cruel es disposava a assetjar 
Dénia, Pere el Cerimoniós reclamava la presència immediata del seu cosí al seu costat 
per tal de marxar amb les tropes cap a València i li demanava que no s'entretingués ni 
un moment «com la vostra tarda de Ia hora sia I any», li deia.252 El comte era a Navarra 
per tal d'acabar de perfilar l'aliança amb el rei navarrès i també hi era el comte de 
Prades, igualment reclamat pel rei. Al mateix temps que els requeria al seu servei, Pere 
el Cerimoniós convocava també altres nobles per tal d'anar a defensar València i 
manava al seu conseller, Jaume Desfar, que li busqués diners per a pagar les tro-
pes. ' 

Però el rei no pogué marxar cap a València tan ràpidament com volia perquè 
havien sorgit dificultats amb el rei de Navarra i amb el comte de Trastàmara i li calia 
estar segur de l'un i de l'altre abans de marxar cap a València. Així, en comptes de 
marxar cap al sud, es dirigí a Saragossa, d'on passà a Sos per veure's amb el rei de 
Navarra i envià cap a València el primogènit amb els comtes de Dénia, d'Urgell i de 
Prades, el vescomte de Cardona, en Ramon d'Anglesola i d'altres barons i cava-
llers.254 

El 24 de desembre, el rei procurava animar amb aquesta nova l'alcaid d'Alacant, 
Gonçalvo Alvarez d'Espejo, que li devia haver escrit desesperat per la situació en què es 
trobava la vila i pel descoratjament que mostraven els seus habitants, inclinats ja, 
segurament, a retre's. El rei li responia en el to adient i li assegurava, posant Déu com a 
testimoni («Déus no ns leix viure ne regnar»), que si l'auxili que necessitaven depen-
gués d'ell tot sol ja els hauria socorregut, posant-se en perill de «morir o de viure». Però 
ell, deia el monarca, no era més que «I hom» i havia de comptar amb l'ajut dels seus 
súbdits i amics; no estava preparat per a aquesta envestida tan sobtada, abans del que 
pertocava i abans del que hom temia, i havia de buscar diners per a pagar les tropes, 
diners que havien de sortir de Catalunya perquè Aragó i el regne de València li havien 
quedat en no-res. Li assegurava que llavors ja tenia diners i anava reunint un bon 
exèrcit i que aviat els socorreria. Els demanava per això que resistissin encara una mica 
més, i els prometia grans recompenses, tant als defensors que, deia, «mentre viurets ne 
serets honrats e benanants», com grans privilegis a la vila. El monarca els encoratjava a 
resistir, «com a valents hòmens que vosaltres sóts» -els deia-, i a no deixar-se influir 
per l'«aulesa ne viltat de vostres vehins, que han fet e fan ço que no deuen»,2" frase que 

252. ACA, C, reg. 1192, f. 37 v. (1363, desembre, 20). 
253. lbídem i ACA, C, reg. 1192, ff. 37 v.-38 r. i reg. 1193, f. 1 v. i 2 r.-v. (1363, desembre, 20). 
254. J . ZURITA, Anales, llib. IX, caps. LI i LII (vol. 4, pp. 485-487 i 488 1491. M.T. FERRER, La tinença a costum 

d'Espanya, doc. 22. 
255. M.T. FERRER, La tinença a costum d'Espanya, doc. 22. 
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el càstig de Pere el Cerimoniós, marxà a Castella, on era ja per l'octubre de 1366, quan 
les terres dellà Xixona tornaren al monarca català. Les seves víctimes, la família 
Masquefa, almenys, demanà d'ésser indemnitzada pels danys rebuts d'ell amb els béns 
que posseïa a Elx o en altres indrets."'" 

No fou l'únic habitant d'Oriola a comportar-se així. També Joar de Galve, fill de 
Pere de Galve, sortí de la vila assetjada per a posar-se al servei del rei castellà. Quan 
Oriola fou ocupada, denuncià molts dels seus habitants i per aquest motiu obtingué 
alguns premis de Pere el Cruel, com un rossí que era en poder d'Aparici Miró, veí 
d'Oriola, i que havia pertangut a un fill seu, que havia estat mort de manera cruel pel 
monarca castellà durant el setge. Joan de Galve féu que Pere el Cruel confisqués el rossí 
i que li donés a ell. ,w 

Hi hagué algun altre cas d'homes que havien hagut de marxar d'Oriola, com 
Antoni Martí, inculpat de l'assassinat d'Alemany de Montagut, que tornaren amb els 
castellans i es venjaren de llurs enemics personals. Així, per exemple, el citat Antoni 
Martí acusà Jaume de Montagut i un cosí germà seu d'haver estat bons servidors de 
Pere el Cerimoniós; Pere el Cruel els hauria mort o cremat per aquesta raó si la 
intervenció d'alguns amics dels acusats no hagués aplacat el monarca castellà. Es cert, 
però, que en aquest cas, Antoni Martí trobà el seu càstig, ja que fou assassinat. Hom 
atribuí aquesta mort a Jaume de Montagut. '" 

D'altres denunciaren béns que el rei Pere el Cruel pogués confiscar per tal de 
congraciar-se amb ell i situar-se bé en el nou règim. Fou el cas de Berenguer de 
Liminyana, que denuncià a Pere el Cruel l'existència d'una sella que valia 1.000 sous i 
que Pere el Cerimoniós havia donat a Francesc Masquefa; la sella fou confiscada.'7' 
Gràcies a demostracions de bona voluntat com aquesta Berenguer de Liminyana 
aconseguí una bona posició i fou alcalde d'Oriola durant l'ocupació castellana, junta-
ment amb Joan Castell.' ' 

Sembla que un nombre important d'oriolans marxà o fou expulsat de la vila 
ocupada. Alguns ja n'havien marxat abans, particularment els almogàvers, que no eren 
gent adequada per a defensar una vila assetjada i eren molt més útils a fora. El 28 de 
maig de 1365, poc abans de la rendició d'Oriola, Pere el Cerimoniós cridà al seu costat 
els almogàvers d'Oriola que eren a la banda d'Alcoi i de Cocentaina i els oferí 
d'incloure'ls en el contingent de soldats a peu assalariats.'7' 

D'altres, com Arnau Desclòs, foren expulsats de la vila després que fou ocupada 
pels castellans. En aquest cas l'expulsió s'estenia a tot el regne de Múrcia, llavors 

368. ACA, C, reg. 1572, f. 62 r.-v. (1366, octubre, 15). 
369. Aparici Miró reclamà més tard el rossí: ACA, C, reg. 727, ff. 169 V.-170 r. (1366, setembre, 22). 
370. El rei manà després investigar aquests assassinats: ACA, C, reg. 740, !. 10 v. (1368, juny, 12). 
371. Francesc Masquefa reclamà més endavant aquesta sella: ACA, C, reg. 727, f. 161 r.-v. (1366, setembre, 

11). 
372. ACA, C, reg. 728, f. 145 r.-v. (1366, setembre, 19). 
373. ACA, C, reg. 1207, ff. 113 v.-l 14 r. (1365, juliol, 22). 
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rei i demanà la confirmació dels privilegis de la vila i la concessió d'altres de nous, no 
degué tenir lloc fins cap al mes de setembre, que és quan el rei atorgà els p r i v i l e g i s . -
Durant alguns mesos, entre març i l'esmentada data del 12 de juliol, la situació política 
i militar a Oriola i als altres llocs de la contrada degué ésser força ambigua. Les tropes 
castellanes de Pere el Cruel s'anaren retirant també d'aquestes terres, bé que sembla 
que hi romangueren guarnicions a tots els castells importants. D'altra banda, hi ha 
constància, almenys a Elx, que els castellans exigiren el lliurament de rehenes, que foren 
portats a Múrcia, per tal de prevenir qualsevol vel·leitat de revolta.4'6 

Es produí, però, malgrat tot, un buit de poder, que Pere el Cerimoniós aprofità per 
tal d'entrar en contacte amb els seus antics sotmesos. A Elx, sabem que hi trameté 
Pericó de Queixans, un home oriünd de la vila que havia d'encarregar-se de convèncer 
els seus convilatans de tornar a l'obediència de llur rei natural. Tingué la desgràcia, 
però, d'ésser denunciat per un veí de la vila, Domingo Crespo, a un castellà que, amb 
un petit escamot a cavall, es retirava cap a Castella, el qual li féu tallar els peus i les 
mans, seguint la moda sanguinària imposada per Pere el Cruel en aquesta guer-
ra.417 

Ja hem vist igualment que, a iniciativa pròpia o bé en resposta a alguna proposta 
reial, també Oriola s'havia posat en contacte amb el rei al començament d'abril. 

Les poblacions afectades no gosaven, però, fer l'acte formal de submissió a causa 
del jurament prestat a Pere el Cruel de Castella i als seus successors, jurament al qual no 
volien faltar, almenys els oriolans, segurament pel terror que els inspirava encara Pere el 
Cruel. Volien almenys tenir llicència d'Enric de Trastàmara, successor de Pere el Cruel. 
El 8 de juny, Pere el Cerimoniós informà el justícia, els jurats i els prohoms d'Oriola, en 
resposta als temors i a les reserves que li havien exposat llurs missatgers, Jaume Vidal i 
Francesc Miró, que el rei Pere el Cruel havia abandonat els seus regnes i no se sabia on 
era, que la conquesta de Castella per Enric de Trastàmara s'havia fet també en nom seu, 
del rei català, amb el seu esforç i amb tropes seves també i que per pacte amb el rei 
Enric havia quedat establert que totes les ciutats, viles i llocs dels seus regnes que Pere el 
Cruel li havia ocupat romanien sota la seva senyoria i, per tant, se li podien retre sense 
lesionar els drets de ningú. De tota manera, Pere el Cerimoniós havia demanat a Enric 

435. Cf. M.T. FERRER, Organització t defensa d'un territori fronterer, docs. 195 i 196. ACA, C. reg. 910, ff. 99 
V.-100 r.; 111 V.-112 r. i 127 V.-128 r. (1366, setembre, 10), i 112 V.-113 r. (1366, setembre, 16). 

436. ACA, C, teg. 1576, ff. 9 r .- lO r. (1367, setembre, 10). 
437. ACA. C, reg. 727, f. 78 r. (1366, juay, 14). Eri aquesta data , Pere el Cerimoniós ordena als justícies d 'Oriola 

i d'Elx que el prenguessin i sembla que la reina confirmà també aquesta ordre. El 29 de juliol, petó, la reina ordenà al 
governador Nicolau de Pròixida i a Guerau Domènec, procurador d'Elx i Crevillent, que el deslliuressin: reg. 1572, f. 49 
r.-v (1366, juliol, 29). La causa contra Domingo Crespo fou sentenciada pel procurador d'Elx i passà després en 
apel·lació a< tribunal reial, on fou confiada a l 'auditor Pere Comte, doctor en lleis: reg. 1578, f. 34 r.-v. (1368, octubre, 
6), i ff. 46 r. i 60 v. 
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que era de Sanç IV de Castella. El monarca portuguès era representat per Baltasar 
Spinola, que era a València i havia d'acompanyar les tropes de Bernat de So a Murcia, 
com ja hem dit.546 

Si les esperances d'aconseguir Murcia eren molt grans el 17 d'abril, dos dies més 
tard les notícies de la pau signada entre Castella i Portugal portaven l'alarma a la cort 
catalana. Efectivament, quan el mes de febrer de 1371 el comte de Barcelos, que havia 
negociat l'aliança amb Pere el Cerimoniós, estava a punt de tornar a Barcelona després 
d'haver consultat amb el seu rei sobre un parell de punts dels acords que havien estat 
modificats pel rei Pere el Cerimoniós, les pressions dels legats papals aconseguiren fer 
canviar de parer el monarca portuguès, el qual, en una virada espectacular, envià el 
mateix comte de Barcelos a l'Algarve a negociar amb els legats papals i un representant 
d'Enric de Trastàmara. Hom arribà a un acord ràpidament i el tractat de pau fou signat 
el 22 de març a Alcoutim.547 Els rumors sobre aquest pacte havien començat a arribar a 
terres catalanes des del començament del mes d'abril, però la confirmació no li arribà a 
l'infant Joan fins el 19 d'abril.548 

La pau entre Portugal i Castella representava un cop mortal per a les aspiracions de 
Pere el Cerimoniós, que es quedava sol enfront de Castella, ja que també el rei de 
Navarra havia abandonat la seva aliança el mateix mes de març. Sense aliats que 
compensessin el desgast i la fatiga dels seus regnes, el rei Pere no podia emprendre una 
política desafiadora envers Castella, gairebé plenament pacificada en mans d'Enric de 
Trastàmara. 

L'infant Joan acusà el cop de la pau castellano-portuguesa tot seguit i en una carta 
del 27 d'abril de 1371 exposava els seus temors a Bernat de So i a Nicolau de Pròixida 
que les ofertes dels castellans de Múrcia poguessin ésser un engany per a atreure la seva 
persona. No havia pas abandonat encara el seu projecte, només exigia més seguretats 
per a portar-lo endavant i, sobretot, el lliurament de rehenes per part dels seus 
partidaris murcians; 5W però no degué trigar gaire a renunciar-hi, perquè no n'hem 
trobat més notícies. 

Davant de la situació creada, Pere el Cerimoniós féu saber que no tenia intenció 
d'atacar Castella i no gosà refusar de reemprendre les negociacions amb aquest regne el 
mes d'octubre, ara a instàncies dels legats pontificis. Les negociacions desembocaren en 
el pacte del 22 de desembre de 1371, confirmat pel rei Pere el Cerimoniós el 4 de gener 
de 1372, pel qual quedaren regulades diverses qüestions referents a indemnització als 

546. ACA, C, reg. 1737, ff. 45 r.-v. i 46 r. (1371, abril, 17 i 20)i 41 v.-42 r. 
547. F. LOPES, Crónica de D. Fernando, cap. LII1, pp. 179-181; J . ZURITA, Anales, llib. X, cap. XVI, (vol. 4, p. 

626); P.E. RUSSELL, The English intervention in Spain and Portugal, p. 162. 
548. ACA, C, reg. 1737, ff. 45 v. i 46 r. (1371, abril, 19 i 20) i ff. 50 v.-51 r. Encara el 17 d'abril el macip de Pere 

Boi'l, que venia de Castella i que ja hem citat abans, havia desmentit la notícia de la pau entre Castella i Portugal: ibídem, 
ff. 41 v.-42 r. 

549. ACA, C, reg. 1737, f. 49 r. (1371, abril, 27). 
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a Crevillent per por d'ésser castigats a causa de la pèrdua del castell. L'infant reconegué 
finalment que, confiats en la pau vigent, foren sorpresos i no tingueren temps de 
preparar la defensa i que, quan ho intentaren, foren vençuts per la superioritat dels 
enemics/64 Més tard, ja pel desembre, l'infant els retornà la fama i els absolgué de 
qualsevol culpa o sospita a causa de la presa del lloc pel comte de Carrión i prometé que 
cap oficial no els podria molestar més per aquesta raó.565 L'alcaid, en canvi, que tenia 
una responsabilitat més gran en la pèrdua del castell, no fou perdonat i consta que, 
almenys, li foren confiscats el béns.166 

La presa de Crevillent potser volia ésser una mena d'avís per al rei Pere, però no el 
necessitava. Des del moment que els seus dos ambaixadors havien sortit cap a la cort 
castellana hi havia la voluntat de signar la pau, gairebé fos com fos. Justament, els 
primers comentaris del rei sobre la presa de Crevillent coincideixen, gairebé, amb els de 
la pau amb Castella que s'acabava de signar. El 17 d'abril, per exemple, el rei 
desconeixia els termes de la pau, però sabia que ja havia estat signada pels seus 
ambaixadors. En canvi, els oficials i Consell de Molina, als quals el rei pretenia 
tranquil·litzar, sembla que estaven més ben informats, ja que sabien que entre les 
condicions de la pau figurava la devolució de Molina a Castella.567 

El 18 d'abril, el rei també avisà d'aquesta notícia els jurats i prohoms de València 
que, en notificar-li la presa de Crevillent, li havien demanat el nomenament d'un capità 
que s'ocupés de la defensa de la ciutat durant la guerra amb Castella, cosa que ara ja no 
era necessària.56" Igualment el rei avisà de la pau el governador d'Oriola, Nicolau de 
Pròixida, que, després de la presa de Crevillent, li havia demanat tropes i sou per als 
homes d'Oriola que mantenien cavall. La pau feia innecessàries aquestes mesures, però 
de tota manera el monarca recomanà precaucions i vigilància.569 

Però aquesta vegada la pau fou en ferm. El 24 de maig, Pere el Cerimoniós avisava 
el rei de Castella que li enviava la seva filla per a celebrar el matrimoni amb el seu 
fill.570 El somni d'aconseguir la resta del regne de Múrcia quedà definitivament arraco-
nat després d'aquesta pau i la divisió es consolidà amb el transcurs del temps; la 
castellanització progressiva de la població d'origen català resident a la part castellana ho 
facilità. 

564. M.T. FERRER, Les aljames sarraïnes de la governació d'Oriola, doc. 111. 
565. ACA, C, reg. 2064, ff. 197 V.-198 r. (1375, desembre, 10). L ' infant t ambé absolgué alguns sarraïns 

particulars de Crevillent, acusats d'haver afavorit l 'ocupació, que havien demostrat llur innocència en procés, però els 
obligà a residir almenys cinc anys a Crevillent: ibtdern, f. 197 r.-v. (1375, desembre, 10). 

566. ACA, C, reg. 2065, f. 79 v. (1376, . juny, 10). El 10 de febrer de 1377, en canvi, fou perdonat Genis de 
Lenda, vet d'Elx, que havia estat acusat, jun tament a m b l'alcaid, d 'haver lliurat Crevillent ais castellans: reg. 2066, ff. 
21 v.-22 r. (1377, febrer, 10). 

567. ACA, C, reg. 1249, f. 36 v. (1375, abril, 17). 
568. ACA, C, reg. 1249, ff. 37 v.-38 r. (1375, abril, 18). 
569. ACA, C, reg. 1249, f. 48 v. (1375, abril, 28). 
570. ACA, C, reg. 1251, f. 9 r.-v. (1375, maig, 24). 








