
Reintegracionisme 
i dificultats polítiques 
el regnat de 
Pere el Cerimoniós 
Maria Teresa Ferrer i Mallol 

Semblança d'un rei 
i perfil històric d'un regnat crític 

Pere el Cerimoniós va néixer a Balaguer el 5 de setem-
bre de 1319. Era el segon fill de l'infant Alfons i de Teresa 
d'Entença, comtes d'Urgell. No estava, doncs, predesti-
nat a la Corona, però la mort de molt petit del seu germà 
Alfons i la renúncia a la primogenitura del seu oncle, l'in-
fant Jaume, pocs mesos després del naixement de Pere, li 
van obrir el camí del tron en esdevenir el seu pare hereu 
de Jaume II. De fet, ni tan sols semblava predestinat a 
viure: va néixer setmesó i va tenir una infantesa malaltis-
sa. No va ésser mai un home de gran fortalesa, però el seu 
poc vigor físic —era baix i poc corpulent— va quedar com-
pensat amb escreix pel caràcter fort i autoritari, amb ram-
pells d'ira, i també per l'astúcia, sovint força tortuosa. 

Orfe de mare des de ben petit, va créixer i es va educar 
a Aragó amb el seu germà Jaume, sota la tutela de l'ar-
quebisbe de Saragossa, Pedro López de Luna, perquè les 

Estàtua d'alabastre policromat, que hom suposa del rei 
Pere III, atribuida al mestre Jaume Cascalls (mort vers el 
1378), gendre del pintor Ferrer Bassa, i que va ésser 
esculpida el 1345. Durant molt de temps es va creure 
que era una representació del rei-emperador 
Carlemany, i li va ésser rendit culte com a sant 
Carlemany fins que el papa ho va prohibir. 
És una de les peces més importants de l'art gòtic català; 
el rei hi apareix amb corona, espasa i punyalet 
(Museu de la Catedral de Girona). 



intrigues de la madrastra, Elionor de Castella, que volia 
afavorir els seus fills en detriment dels del primer matri-
moni d'Alfons el Benigne, el van mantenir allunyat de la 
cort. Com que la reina no va poder prendre-li la primoge-
nitura, va maldar per aconseguir per als seus fills, els in-
fants Ferran i Joan, un patrimoni territorial prou extens 
que els convertís, de fet, en petits reis dins el regne de llur 
germanastre. L'heretatge d'aquests infants (que finalment 
va consistir en els territoris que comprenien Tortosa i la 
seva vegueria, el marquesat de Camarasa, Albarrasí, 
Oriola, Callosa, Guardamar, Alacant, Montfort, Elda, 
Novelda i Asp per a l'infant Ferran, i els que comprenien 
Castelló, Borriana i Llíria per a l'infant Joan) va provocar 
un gran malestar ja en vida d'Alfons el Benigne, sobretot 
a València, i, mort el rei, la ruptura entre el nou monarca i 
la reina i els seus fills. 

Pere el Cerimoniós es va casar quatre vegades: amb 
Maria de Navarra (1338), amb Elionor de Portugal 
(1347), amb Elionor de Sicília (1349) i amb Sibil·la de 
Fortià (1377), que abans havia estat la seva amant. Dels 
nombrosos fills que va tenir, només sis van sobreviure: de 
la primera muller són Constança (1340), que es va casar 
amb Frederic III de Sicília el 1361, i Joana, que, promesa 
a prínceps de mitja Europa, finalment es va casar amb el 
comte Joan d'Empúries (1373); de la tercera muller són 
Joan (1350) i Martí (1356), que el van succeir, i Elionor 
(1358), que es va casar amb Joan I de Castella (1375); de 
Sibil·la de Fortià és Isabel (1376), que es va casar el 14C7 
amb Jaume d'Urgell. 

El sobrenom d'«el Cerimoniós», amb què ha passat a 
la Història, prové de l'interès que tenia pel protocol i per 
l'organització de la cort, de la cancelleria i. del tribunal 
reial, que va reglamentar en unes famoses Ordinacions. 
L'altre sobrenom, «el del Punyalet», prové del seu gest de 
voler esquinçar, personalment i amb el propi punyal, els 
privilegis de la Unió aragonesa, després d'haver-la vençu-
da. Es va interessar per les arts i per les lletres i ell mateix 
va escriure algunes poesies i va dirigir la redacció de la 
Crònica del seu regnat. 

El regnat de Pere el Cerimoniós, un dels més llargs de 
la història de Catalunya, va ésser també un dels més 
bel·licosos, en part perquè el rei no era precisament un pa-
cifista (com tampoc no ho eren alguns dels consellers) i en 
part perquè va coincidir amb conflictes internacionals, 
com la guerra de Gènova amb Venècia, en els quals era 
molt difícil de mantenir-se neutral. Les guerres internes i 
les externes, doncs, es van succeir constantment durant 
alguns anys. A la ruïna que van produir s'hi va afegir la 
provocada per les calamitats naturals: la pesta negra del 
1348 i les epidèmies posteriors, les secades, una plaga de 
llagostes, etc. Tots els flagells bíblics van caure sobre les 
terres catalano-aragoneses durant el regnat de Pere el 
Cerimoniós, i hi van provocar una crisi de la qual el poble 
va trigar molt de temps a refer-se. 

Les guerres, però, van tenir la contrapartida de fer des-

envolupar el sistema polític català (i tambe l'aragonès i el 
valencià), enfortint el paper de les corts, que havien de 
concedir els crèdits necessaris per a aquestes guerres, i 
propiciant l'aparició d'una institució pública destinada a 
exercir una gran influència en el govern de cadascun dels 
tres estats peninsulars constitutius de la corona catalano-
aragonesa: la Diputació del General o Generalitat, que 
era la delegació permanent de les corts. 

Durant el regnat es va fer sentir al costat del rei la in-
fluència política de diverses grans personalitats, familiars 
o membres del seu consell. L'arquebisbe de Saragossa, 
Pedro López de Luna, va ésser el seu conseller abans d'es-
devenir rei, i encara després, el 1336, va aconseguir que, 
cedint a les exigències dels aragonesos, el nou monarca es 
coronés a Saragossa abans de jurar els Usatges de Cata-
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A dalt a l'esquerra, detall 
d'una pàgina de les Taules 
Astronòmiques del Rei 
Pere el Cerimoniós, obra 
de l'astrònom i metge 
Pere Gilbert, que li van ésser 
encarregades pel rei 
el 1359 per tal de conèixer 
les posicions dels planetes 
(Biblioteca L. Mates, Ripoll, 
Ripollès). A baix a l'esquerra, 
calavera coronada, d'autor 
desconegut, fragment d'una 
sepultura del monestir 
de Santa Maria de Poblet, 
obra del segle XIV o del XV. 
A la dreta, plana miniada 
del còdex del segle xv 
anomenat Llibre de Privilegis 
de la Cartoixa de Valldecrist. 
La cartoixa fou fundada 
el 1385 pel rei Pere III el 
Cerimoniós, prop de Sogorb, 
per satisfer els desitjós del seu 
fill, l'infant Marti. Hi és 
representada una caplletra 
amb el rei Pere III. El treball 
sembla que és atribuïble a un 
membre de la família 
d'il·luminadors valencians 
Crespi (Biblioteca 
de Catalunya, Barcelona). 
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lunya a Barcelona, cosa que el va indisposar amb la no-
blesa catalana. L'arquebisbe va quedar desplaçat aviat 
per l'infant Pere, oncle del rei, que el va acostar als seus 
súbdits catalans, els quals van ésser el puntal del seu 
regnat. L'infant va ésser el seu conseller principal i perma-
nent fins al 1339, any que va deixar voluntàriament 
aquesta responsabilitat, bé que va continuar assessorant-
lo amb el seu consell moderador en les qüestions més deli-
cades, si més no fins al 1358, any que va prendre l'hàbit 
franciscà. També, dins l'àmbit dels membres de la família, 
la reina Elionor de Sicília va intervenir activament en el 
govern dels regnes, mentre que la reina Sibil·la, sense in-
tervenir-hi tan directament, va influir en l'adopció pel rei 
d'una línia política nova, tendent, d'una banda, a protegir 
la petita noblesa, a la qual ella pertanyia, contra els grans 

barons, i de l'altra. a afavorir els estaments menestrals de 
les ciutats i viles, que maldaven per tenir accés al govern 
municipal, monopolitzat per les oligarquies ciutadanes. 
Fora de l'àmbit familiar van exercir una influència extra-
ordinària sobre el rei el noble català Bernat de Cabrera, 
fins que el curs desastrós de la guerra amb Castella el va 
fer caure en desgràcia i, acusat de traïció, va ésser execu-
tat el 1364, i el noble rossellonès Francesc de Perellós; 
sembla que tant l'un com l'altre eren bel·licistes. 

Els inicis del regnat 

Pocs mesos abans de la mort del rei Alfons, la reina 
Elionor, temorosa de la venjança del fillastre, va abando-
nar el seu marit i, amb els seus fills, es va refugiar a Cas-
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tella. Esdevingut rei, Pere el Cerimoniós es va afanyar a 
confiscar-los els béns, arriscant-se a provocar una guerra 
amb els castellans, ja que Alfons XI de Castella s'havia 
compromès a defensar els interessos de la germana i dels 
nebots; però les activitats bèl·liques van quedar reduïdes a 
una campanya del rei Pere, el 1337, contra el noble valen-
cià Pere de Xèrica, partidari de la reina vídua. El plet es 
va solucionar finalment d'una manera amistosa el 1338 i 
el rei va retornar a la madrastra i als germanastres els 
béns que els havia pres, reservant-se, però, la possibilitat 
de permutar els de l'infant Joan, a qui no volia deixar de 
cap manera la possessió de Castelló, Borriana i Llíria, 
llocs que van ésser canviats el 1340 pels d'Elx i Cre-
villent. El destí va voler que aquests heretatges, causants 
de tantes tensions, retornessin a la Corona en el transcurs 
del regnat de Pere el Cerimoniós per la mort sense des-
cendència masculina d'ambdós infants. 

Fora d'aquest conflicte familiar, que va estar a punt de 
provocar la guerra amb Castella, Pere el Cerimoniós va 
començar el seu regnat amb voluntat de pau: el 1336 sig-

nava la pau amb Gènova, que posava terme a una guerra 
iniciada en temps del seu pare, i signava també una treva 
amb Granada, amb la qual hi havia hagut també guerra 
oberta en el regnat precedent. 

Semblava, doncs, que per la banda sarraïna no havia de 
témer res; però no va ésser així, i el 1338 van començar 
a arribar rumors que el soldà benimerí del Marroc aple-
gava una gran flota i un gran exèrcit per tal de passar a 
la Península en ajut del rei de Granada, atacat pels caste-
llans. Aquestes notícies van obligar a coordinar els esfor-
ços militars de Castella i de la corona catalano-aragonesa 
per fer front al perill comú, ja que els catalans temien un 
atac benimerí contra València, atac que podia resultar ca-
tastròfic si trobava la col·laboració dels nombrosos sar-
raïns valencians. Pel pacte de Madrid del 1339, la corona 
catalano-aragonesa, que no podia atacar els granadins 
mentre durés la treva, es va comprometre a enviar un 
estol a l'estret de Gibraltar per tal d'impedir el pas de les 
tropes nord-africanes a la Península. Però la flota catala-
na no va poder evitar un primer desembarcament el 1339 

Detall de[ retaule 
de santa Úrsula, fet per 
a la vila de Cubells 
(la Noguera) el 1468 
pel pintor valencià 
d'ascendència catalana 
Joan Reixac 
(documentat del 1437 
al 1484). Hi són 
representades dues 
carraques (naus 
emprades pels 
mariners catalans 
de la segona meitat 
del segle xiv) en dues 
perspectives, una vista 
per l'aleta de babord 
i l'altra pel codast 
(Museu d'Art 
de Catalunya, 
Barcelona). 
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Miniatura del segle XV del 
còdex Privilegis dels reis 
de Mallorca que representa 
el jurament dels privilegis 
del regne pel rei Jaume III 
de Mallorca (1315-1349), fill 
de l'infant Ferran (mort 
el 1316) i de la seva primera 
muller, Isabel de Sabran, 
prínceps titulars d'Acaia, 
i nebot i successor (1324) 
del rei Sanç I. La seva primera 
muller va ésser Constança 
d'Aragó, germana de Pere III 
el Cerimoniós, i després es casà 
amb Violant de 
Vilaragut (Arxiu Històric de 
Ciutat de Mallorca). 

m'. k jf 

ni tampoc el pas d'un gran exèrcit benimerí el 1340, que 
va aprofitar una retirada temporal de l'estol català de 
l'Estret. La flota castellana va ésser derrotada, però al cap 
de poc temps, els castellans i els portuguesos, amb la 
col·laboració d'un contingent català, obtenien la victòria 
del Salado, que va obligar el soldà marroquí , a retirar-se 
de la lluita. Del 1342 al 1344, la flota catalana va conti-
nuar vigilant l'Estret, proporcionant un ajut important a 
Alfons XI en la campanya d'Algesires, que va caure en 
poder dels aliats el 1344. La derrota soferta va obligar els 
granadins a demanar una treva amb tots dos estats. La 
lluita va recomençar el 1349 amb el setge de Gibraltar, en 
el qual col·laboraren vaixells catalans fins que l'empresa 
va ésser abandonada en morir Alfons XI en el setge. 

La reincorporació del regne de Mallorca 

Mentre, Pere el Cerimoniós s'havia embrancat en una 
altra guerra, que va exigir molts més recursos: la guerra 
amb el seu cunyat Jaume III de Mallorca, una guerra que 
Pere va buscar, sense estalviar les maniobres tortuoses, 
amb la intenció de reunificar els estats que Jaume I havia 
separat. 

La dissensió va començar perquè el rei Pere acusava el 
seu cunyat de no complir les obligacions que li devia com 
a vassall, i, des del 1341, va anar acumulant greuges le-
gals contra ell amb el propòsit de desposseir-lo. La pre-
sentació de Jaume III a Barcelona davant el rei Pere, el 
1342, va enverinar encara més el litigi, perquè el Cerimo-
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Un dels cercles d'un arbre 
genealògic de pergamí, anomenat 
Rotllo genealògic dels comtes 
de Barcelona i reis d'Aragó, amb 
el rei Pere III dibuixat de cos 
sencer. Va ésser executat 
per encàrrec de la cort durant 
el regnat del rei Martí I 
l'Humà i arriba fins al seu fill, 
el rei de Sicília, Martí I el Jove. 
Sembla atribuïble a Rafael 
Destorrents (Monestir de Santa 
Maria de Poblet, Vimbodí, 
Conca de Barberà). 

niós el va acusar d'haver intentat de segrestar-lo. Jau-
me III va haver de tornar a Mallorca sense la muller i els 
fills, que havien quedat retinguts pel rei Pere a Barcelona 
(bé que aquest al·legà que la seva germana Constança, 
la muller de Jaume III, es quedava voluntàriament), i do-
nant per trencat el vassallatge. 

Pere el Cerimoniós li va seguir procés, a la fi del qual, 
el 1343, Jaume va ésser declarat culpable per incompli-
ment de les obligacions de vassall i per conspiració contra 
el seu senyor, i se'l va condemnar a ésser desposseït dels 
seus estats. El mateix any, complint la sentència, Pere el 
Cerimoniós, va envair Mallorca amb el seu estol i va der-
rotar a Santa Ponça l'exèrcit de Jaume III, que va haver 
de fugir al Rosselló. Les Illes es van sotmetre ràpidament 
al Cerimoniós, que aquell mateix any va emprendre la 
primera campanya contra el Rosselló, que va fer com-
pletament seu el 1344, en el transcurs de la segona cam-
panya. L'empresa militar s'havia vist afavorida per la de-
fecció d'una part de la noblesa rossellonesa, que s'havia 
passat al bàndol del rei Pere. Jaume III es va rendir pel ju-
liol de 1344, només amb la condició que li fos respecta-
da la vida i la llibertat. 

Jaume III va conservar només la senyoria de Mont-
peller, des d'on va maldar per recuperar els seus estats. 
Però la mediació diplomàtica del papa i del rei de França 
van ésser inútils, com també dues incursions a la Cer-
danya i al Conflent (1344 i 1347), on esperava de provo-

car la insurrecció dels seus antics súbdits. El 1349 va fer 
encara un nou intent, el darrer, ara a Mallorca. Per tal de 
reunir un exèrcit i reconquerir les Illes va vendre la 
senyoria de Montpeller al rei de França, i amb vaixells 
que li van deixar els Anjou va transportar aquestes tropes 
a Mallorca. Però l'exèrcit reial el va derrotar a Llucmajor, 
on Jaume III va morir i el seu fill Jaume va ésser fet 
presoner. Amb aquest darrer acte quedava consumada la 
reincorporació del regne de Mallorca i dels comtats del 
Rosselló i de la Cerdanya als altres estats de la corona 
catalano-aragonesa, que Pere el Cerimoniós va jurar, en 
nom propi i dels seus successors, de no separar mai més, 
esmenant així l'error comès per Jaume I. 

La lluita contra les Unions 

Quan encara no s'havia clos del tot l'episodi de l'anne-
xió del regne de Mallorca, es va iniciar un nou conflicte 
interior, que va arribar a assolir una extrema gravetat. El 
pretext el va fornir, imprudentment, el mateix rei, que, im-
pacient perquè no tenia fills mascles, va decidir de procla-
mar la filla Constança com a hereva del tron en cas que 
ell morís sense descendència masculina. Aquesta procla-
mació, que trencava el costum successori de la Corona, el 
qual excloïa les dones de la successió, va desagradar 
molts dels seus súbdits i va suscitar les protestes del 
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El Casal de Barcelona a la baixa Edat Mitjana 
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germà del rei, Jaume d'Urgell, a qui, segons la tra-
dició, corresponia la successió si el monarca no tenia des-
cendència masculina. Per tal de pressionar el rei, l'infant 
es va aliar amb els nobles aragonesos, reconstituint la 
Unió d'Aragó i donant suport a les reivindicacions 
d'aquesta lliga. 

Un moviment semblant, bé que més popular i revolu-
cionari, va sorgir també al País Valencià, promogut per la 
ciutat de València, a la qual van seguir totes les ciutats i 
viles, llevat de Xàtiva i Borriana, que eren reialistes, i de 
Morvedre i Morella, que de moment es van declarar neu-
trals, i també per una bona part de la noblesa i fins i tot 
d'alguns oficials reials. En canvi, van fracassar totalment 
els intents d'estendre aquest moviment a Catalunya i 
a Mallorca. 

En acudir el rei a Saragossa per tal de presidir-hi les 
corts, el mateix any 1347, va quedar de fet presoner de la 
Unió d'Aragó, que el va obligar a revocar el nomenament 
d'hereva, a concedir diversos privilegis a l'oligarquia nobi-
liària i a destituir els seus consellers catalans i rossellone-
sos, ja que la Unió era en part un moviment nacionalista 
que pretenia l'hegemonia d'Aragó en el conjunt d'estats 
de la Corona. Bernat de Cabrera, conseller poc important 
aleshores, i que per això havia pogut romandre prop del 
rei, va negociar secretament amb diversos nobles adherits 
a la Unió i va aconseguir de guanyar-ne alguns per al rei. 
Trencat el front nobiliari, el rei va poder deixar Aragó, 
mig revoltat, i traslladar-se a Catalunya. 

La mort de l'infant Jaume a Barcelona a la darreria del 
1347 (mort atribuïda, sembla però que sense fonament, a 
un emmetzinament ordenat pel rei), va provocar, quan la 
notícia va arribar a València, un avalot popular, en el 
transcurs del qual es van produir diversos assassinats i les 
cases dels nobles i dels ciutadans que encara no s'havien 
adherit a la Unió valenciana van ésser saquejades i incen-
diades. L'infant Ferran, germanastre del rei, que era a 
Castella, es va posar al front de la Unió, va enviar tropes 
castellanes a València i després hi va anar personalment. 
Les forces reialistes van ésser derrotades a la Pobla 
Llarga i a Bétera (1347). Això va decidir el rei a marxar 
amb tropes cap a València per tal de dominar la insurrec-
ció i evitar que es propagués a Aragó, on no s'havia arri-
bat a la revolta armada. L'objectiu va fallir, perquè els 
aragonesos van enviar tropes a València i el rei va haver 
de llicenciar les seves a Morvedre perquè no tenia diners 
per a pagar-les. 

Una revolta popular a Morvedre el posà a mercè dels 
unionistes locals, que el van obligar a anar-se'n a Valèn-
cia, on es va registrar, poc després de la seva arribada, un 
avalot contra els consellers reials (6 d'abril de 1348). El 
palau reial va ésser assaltat i el rei va haver de sortir amb 
els avalotadors per tal de calmar-los i després ballar-hi en 
una festa popular improvisada. 

Pere el Ceremoniós va quedar, doncs, presoner, de fet, 
dels unionistes i es va veure obligat a atorgar el reconeixe-
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ment de la Unió de València, la concessió d'un Justícia, 
com a Aragó, i la designació de l'infant Ferran per al càr-
rec de procurador general. La propagació de la pesta ne-
gra (1348) va servir de pretext al rei per a anar-se'n de la 
ciutat de València, sense que els unionistes gosessin assu-
mir la responsabilitat de retenir-lo i posar-lo en perill de 
mort. Aleshores, es va adreçar a Terol, un dels pocs nuclis 
urbans aragonesos que li restaven fidels, per tal de reagru-
par-hi les forces de les viles i dels nobles reialistes, entre 
els quals es destacava Lope de Luna, que, després d'haver 
simpatitzat en un primer moment amb la Unió, havia pres 
partit pel rei. 

Justament aleshores, Lope de Luna, auxiliat per tropes 
navarreses i castellanes, va derrotar les tropes unionistes a 
Épila (1348), batalla decisiva que va significar la fi de la 
Unió aragonesa i en la qual l'infant Ferran va caure pre-
soner dels castellans. Tot seguit, el rei va entrar a Sara-
gossa, i hi va executar els principals dirigents de la Unió i 
va revocar tots els privilegis concedits a aquesta lliga, 
trencant-los i cremant-los, i destruint personalment a cops 
de mall el segell de la Unió. 

Vençuda la Unió aragonesa, el rei va poder enfrontar-se 
als unionistes valencians, que van ésser derrotats a Mis-
lata (1348). València es va haver de retre, i el rei va fer 
executar els capitostos de la revolta. 

El 1350, el fet que havia provocat el conflicte quedava 
resolt amb el naixement de l'infant Joan. 
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La revolta de Sardenya 
¡ la guerra contra Gènova 

Mentre es desenvolupaven aquests conflictes en els reg-
nes peninsulars, a Sardenya s'havia produït una revolta 
que havia anat creixent en no prestar-li l'atenció que es 
mereixia. 

Gènova, desplaçada de Sardenya per la conquesta ca-
talano-aragonesa, no havia acceptat l'assentament català 
a l'illa i havia encoratjat la insurrecció dels Dòria, senyors 
de l'Alguer, d'origen genovès, els quals, el 1347, van ata-
car Sàsser i van derrotar les tropes catalano-aragoneses a 
Turdo (1347), aprofitant-se de l'actitud ambigua del jut-
ge d'Arborea Marià IV, que havia succeït el procatalà 
Pere III d'Arborea. 

La guerra entre Gènova i Venècia pel predomini al Me-
diterrani oriental, que va esclatar el 1350, va obligar amb-
dues potències a buscar aliances. Pere el Cerimoniós, que 
va ésser requerit per totes dues, podia aprofitar l'avinen-
tesa per a impedir l'ajut genovès als rebels sards, bé po-
sant-ho com a condició per a l'aliança amb Gènova, bé 
imposant-ho per la força de les armes a la república ligur 
mitjançant l'aliança amb Venècia. Va escollir aquesta se-
gona opció, cosa comprensible atès el ressentiment acu-
mulat contra els genovesos des de feia temps, i el 1351 va 
entrar en guerra aliat amb Venècia i amb Bizanci. 

La campanya naval del 1352 va tenir per escenari 
l'Orient, on la flota aliada vèneto-catalana es va enfrontar 
amb la genovesa en la batalla del Bòsfor, de resultat incert 
i igualment desastrós per a ambdues bandes. 

A les campanyes següents, la flota es va limitar a ac-
tuar en el seu camp habitual del Mediterrani occidental, i 
s'esforçà per consolidar el domini catalano-aragonès a 
Sardenya. El 1353, els genovesos foren derrotats per la 
flota comandada per Bernat de Cabrera en la batalla na-
val de l'Alguer, vila que els Dòria havien cedit a Gènova. 
Però la revolta del jutge Marià IV d'Arborea va anul·lar 
els beneficis de la victòria. 

El 1354, una expedició catalana presidida pel rei es va 
apoderar definitivament de l'Alguer, població que ales-
hores va ésser repoblada per catalans. La lluita amb els 
sards del jutge d'Arborea no va donar, en canvi, cap re-
sultat definitiu, i el 1355 el rei, inquiet per l'actitud poc 
amistosa de Pere el Cruel de Castella, va optar per la re-
conciliació amb el jutge, a fi de retornar tot seguit als 
regnes peninsulars. 

En canvi, va continuar la lluita amb Gènova, malgrat 
que Venècia, derrotada en la batalla naval de la Sapienza i 
no podent comptar amb la flota catalana, ocupada a Sar-
denya, va signar la pau, per separat, amb aquell enemic 
comú el mateix 1355. Però la guerra amb Castella, aliada 
de Gènova, que va esclatar el 1356, va obligar a concen-
trar totes les energies en la lluita a la Península, de manera 
que la guerra amb els genovesos va quedar gairebé reduï-
da a operacions de cors. 

Finalment, el 1360, el Cerimoniós va acceptar la me-
diació arbitral del marquès de Montferrat per resoldre el 
conflicte. Les sentències pronunciades (entre el 1360 i 
el 1362) per aquest noble italià, casat amb la infanta Isa-
bel de Mallorca, van significar la fi de la guerra, tot i 
que el rei Pere no les va acceptar totalment, perquè li exi-
gien de lliurar als genovesos l'Alguer, que li havia costat 
molts homes. De fet, doncs, les operacions de cors, que 
perjudicaven greument el comerç català, van continuar 
fins a la pau del 1378, que, transgredida constantment, 
va haver de renovar-se el 1386. 

Tantes paus en tan poc temps denoten, precisament, 
que no s'havia aconseguit una pau veritable. I és que la re-
volta sarda, latent o declarada, enverinava les relacions 

Vista parcial aèria de l'Alguer. A primer terme, la ciutat 
antiga amb la torre de la Magdalena i el campanar 
de la catedral. Més enllà, el port i la part moderna. 
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A baix, estatua orant del rei Pere I de Castella, anomenat 
el Cruel (1334-1369), que prové de la 
seva tomba, al monestir de Santo Domingo el Real, 
de Madrid. Va ésser encarregada pels 
Reis Catòlics el 1504 i és atribuida a un anònim 
escultor de l'escola de Gil de Siloé. Les restes 
del rei van ésser traslladades, el 1877, a la 
Capilla de los Reyes, de Sevilla (Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid). A la dreta, 
pintura de Domènec Sert i Rius (1832-1897), 
que representa el Palau Reial Menor, 
de Barcelona, també conegut antigament amb els noms 
de Palau de la Reina i Palau de la 
Comtessa de Palamós. Fou enderrocat el 1859. 

entre els catalans i els genovesos. En efecte, el 1358 s'ha-
via registrat una nova insurrecció de Mateu Doria i el 
1364 una altra de Marià IV d'Arborea, més perillosa que 
la primera perquè el papa Urbà V estava disposat a con-
cedir-li l'illa en feu, atès que Pere el Cerimoniós no paga-
va a la Santa Seu el tribut que li pertocava. El jutge d'Ar-
borea va derrotar el 1368 les tropes expedicionàries de 
Pere de Luna, que va morir en l'empresa, i va arribar a 
dominar tota l'illa, llevat de l'Alguer i Càller. El rei Pere 
va intentar d'enviar-hi després una companyia mercenària 
capitanejada pel condottiero anglès Walter Benedict, però 
l'expedició no va arribar a l'illa (1371). 

La pau amb Gènova del 1378, que va significar una 
disminució de l'ajut als independentistes sards, va deter-
minar una millora de la situació. Més tard, l'assassinat 
d'Hug III d'Arborea, successor de Marià IV, pels seus 
súbdits (1383) i les lluites entre republicans i partidaris 
d'Elionor d'Arborea no van poder ésser aprofitats pel rei 
Pere per a imposar la seva autoritat a l'illa, perquè la falta 
de diners va impedir d'organitzar una nova campanya mi-
litar. D'altra banda, les negociacions del monarca amb 
Brancaleó Doria, marit d'Elionor, van fracassar per la 



desconfiança del rei, que el va retenir com a ostatge 
(1383). Finalment, el 1386, es va signar un conveni amb 
Elionor per tal de posar fi a la revolta, conveni que no va 
entrar en vigor fins el 1388 i que no va resoldre res. 

La guerra amb Castella 

De tot el seguit de guerres i de calamitats que van 
afligir el regnat de Pere el Cerimoniós, la guerra amb 
Castella, anomenada dels dos Peres, llarga i cruel, va 
ésser la pitjor de totes. 

Esdevinguda gairebé sempre en els propis territoris 
d'Aragó i del País Valencià, va comportar destruccions de 
tota mena. Quan els pagesos podien sembrar, que sovint 
no podien, les collites eren destruïdes pels castellans o pels 
mateixos catalans i aragonesos, si es tractava de terres 
ocupades pels enemics. Els arbres van ésser talats siste-
màticament i van trigar molts anys a refer-se. Els molins, 
les conduccions d'aigua de regadiu i les cases van ésser 
destruïts, el bestiar capturat i les persones fetes presoneres 
per tal de demanar-ne rescat. Els sarraïns i els jueus van 

éssser depredats, o venuts pels uns o pels altres com a 
captius, si eren en zona considerada enemiga i no havien 
tingut temps de fugir i d'amagar-se a les muntanyes. D'al-
tra banda, la guerra va deixar, a part els morts, una legió 
de mutilats, de mans o de peus, per obra del tracte cruel 
infligit pel rei castellà als presoners. Pel que fa a Catalu-
nya, a part la contribució en homes per a l'exèrcit reial, va 
haver de sostenir econòmicament la guerra quan els altres 
regnes van quedar ocupats en gran part per l'enemic. No 
cal dir que aquest esforç financer va pesar durant molts 
anys sobre la hisenda reial i sobre la dels municipis. 

El mòbil de la guerra per part castellana era la revenja 
de la humiliació soferta en temps de Ferran IV de Caste-
lla, quan aquest sobirà va haver de cedir a Jaume II una 
part del regne de Múrcia (la meitat meridional de l'actual 
província d'Alacant). Pere el Cruel volia recuperar aquest 
territori i assegurar l'hegemonia peninsular de Castella. 
Segons Pere el Cerimoniós, l'objectiu del seu enemic era 
el d'eliminar els altres estats peninsulars i proclamar-se 
emperador d'Espanya. 

La corona catalano-aragonesa, que no desitjava la 
guerra, va defensar únicament, en un primer moment, els 
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propis territoris, bé que, davant la possibilitat de destro-
nar Pere el Cruel i substituir-lo per l'infant Ferran o per 
Enric de Trastàmara, va fer, posteriorment, reivindica-
cions territorials a canvi del seu ajut als pretendents: el 
regne de Múrcia i algunes places frontereres. 

Ambdues parts van procurar d'atiar guerres civils en el 
camp contrari: en un primer moment Castella comptava 
amb els infants Ferran i Joan, germanastres del Cerimo-
niós, que van intentar, sense èxit, de ressuscitar la Unió. 
Pere el Cerimoniós va sostenir dos aspirants al tron cas-
tellà: el mateix infant Ferran, nét de Ferran IV de Caste-
lla per part de mare, que el 1357 es va passar al seu bàn-
dol, i Enric de Trastàmara, germà bastard de Pere el 
Cruel, que hi va ésser des de l'inici de la guerra. 

Va ésser precisament la guerra civil castellana, que 
Pere el Cruel va fer possible amb les seves arbitrarietats, 
deslleialtats i crims, el que va impedir la victòria de Cas-
tella, que tenia una potència militar, demogràfica i finan-
cera molt superior a la de la corona catalano-aragonesa i 
una organització política més eficaç per a la guerra, ja 
que el rei podia exigir impostos i reunir de seguida un 
exèrcit, operacions que a la corona catalano-aragonesa 
havien de passar per les corts, cosa que les feia més 
lentes. 

Cal remarcar que la tàctica seguida pel rei Pere el 
Cruel va ésser gairebé sempre la d'iniciar l'atac el primer, 
generalment en temps de treva, quan l'adversari estava 
desprevingut, d'ocupar territori i evitar el contacte amb 
l'exèrcit enemic i de retirar-se quan el Cerimoniós intenta-
va de presentar-li batalla. 

En aquest llarg conflicte es poden distingir tres etapes: 
la primera del 1356 al 1361, que s'acabà amb la pau de 
Deza-Terrer; la segona del 1361 al 1363, en què es va sig-
nar una altra pau a Morvedre, i la tercera amb una fase 
activa a les terres catalano-aragoneses (del 1363 al 1365) 
i la intervenció catalano-aragonesa en la guerra civil cas-
tellana fins a la mort de Pere el Cruel (1369). 

El primer conflicte va començar amb una campanya a 
la frontera aragonesa, on els castellans van prendre per 
sorpresa Tarassona, després d'haver signat una treva, i a 
les fronteres del País Valencià, principalment a les meri-
dionals, on l'infant Ferran havia lliurat a Pere el Cruel, ja 
el 1355, els seus castells d'Oriola i d'Alacant, castell 
aquest darrer que va tornar a ésser conquerit per les tro-
pes catalanes amb l'ajut dels alacantins. 

Durant la treva d'un any signada el 1357, l'infant Fer-
ran es va passar al bàndol del seu germanastre Pere el 
Cerimoniós, cosa que va provocar l'assassinat del seu 
germà Joan i de llur mare, Elionor de Castella, per part 
de Pere el Cruel. Represa la guerra el 1358, les tropes ca-
talano-aragoneses i les d'Enric de Trastàmara van fer al-
gunes incursions per Castella, però la principal incidència 
va ésser l'atac naval de Pere el Cruel a Barcelona, 
després d'haver pres Guardamar, el 1359. Era la primera 
vegada que les naus castellanes penetraven en so de guer-

Anvers i revers d'un florí d'or d'Aragó encunyat per 
Pere III a Perpinyà. A l'anvers, Joan Baptista 
amb la inscripció: S. IOHANNES B., i al revers 
una flor de lis esbadellada (senyal de la ciutat 
de Florència) i la inscripció: P. ARAGÓ. REX 
(Gabinet Numismàtic de Catalunya, Barcelona). 

ra en aigües catalanes, encara que van haver de retirar-se, 
primer a Eivissa i després als seus ports quan la flota del 
rei Pere va arribar a Mallorca. 

El 1361, per mediació del legat pontifici, es va signar la 
pau de Deza-Terrer, però Pere el Cruel només volia 
guanyar temps i aliances. Va aconseguir la de Granada 
després d'haver fet assassinar Muhammad VI, aliat del 
Cerimoniós, la de Navarra i la d'Anglaterra. Va trencar 
la pau, com era el seu costum, el 1361 i va atacar per sor-
presa la frontera aragonesa, on va prendre Calataiud, 
Tarassona (que havia estat recuperada pel rei Pere el 
1360), Borja, Magallón i Carinyena i va amenaçar Sara-
gossa. Pere el Cerimoniós es va apressar a reunir l'exèr-
cit, però Pere el Cruel va refusar d'enfrontar-s'hi i es va 
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dirigir cap al País Valencià, i pel camí s'apoderà de Terol, 
Sogorb, Xèrica, Morvedre, Almenara, el Puig, Llíria i 
Xiva i va assetjar València; en arribar el Cerimoniós, es J ' 
va retirar a Morvedre. 

Obertes les negociacions, Bernat de Cabrera va signar 
la pau de Morvedre (1363), que era humiliant per al Ceri-
moniós perquè perdia moltes de les seves terres. Però 
Pere el Cruel no va respectar l'acord i va reprendre les 
hostilitats el mateix 1363. Mentre, la rivalitat entre els 
pretendents castellans, l'infant Ferran i Enric de Trastà-
mara, i la desconfiança que Pere el Cerimoniós sentia pel 
seu germanastre van desembocar en l'assassinat de l'in-
fant per ordre del rei, que el va acusar de traïció. 

El 1363, Pere el Cruel va ocupar Alacant, Elx, Crevi-
llent, Elda, Xixona, Dénia i Gandia, d'on va passar nova-
ment a Morvedre i a València, que va assetjar per terra i 
per mar durant tres mesos. Quan finalment Pere el Ceri-
moniós va poder socórrer-la, Pere el Cruel es va retirar 
novament a Morvedre. El curs desastrós de la guerra va 
ésser atribuït a Bernat de Cabrera, que, desprestigiat 
d'ençà de la pau de Morvedre i acusat de traïció, va ésser 
sotmès a procés, condemnat a mort i executat el 1364. 

Aquest mateix any, Pere el Cerimoniós va recuperar 
Xixona, Almenara, Llíria i algunes altres places i va so-
córrer Oriola, assetjada per Pere el Cruel. El 1365, des-
prés d'un llarg setge, va reconquerir Morvedre, però 
Oriola, assetjada novament pel rei castellà, va caure, 
destruïda, despoblada i vençuda per la fam, que havia 
portat els assetjats a devorar fins i tot els presoners cas-
tellans. 

El tomb favorable de la guerra, assenyalat per la recu-
peració de Morvedre, Sogorb i altres places valencianes, 
es va afirmar amb l'entrada en lluita de les Companyies 
Blanques de Bertrand Du Guesclin, tropes mercenàries 
contractades a França, pagades per aquest país, el papa i 
el rei Pere, que van envair Castella juntament amb les 
tropes del Trastàmara i les catalano-aragoneses del comte 
de Dénia i van provocar la retirada de Pere el Cruel de les 
seves posicions a Aragó i el País Valencià per tal de de-
fensar Castella. Aleshores, el nucli principal de la guerra 
es va traslladar a l'interior d'aquest regne, on la guerra ci-
vil, després de diverses alternatives, va acabar amb la 
mort de Pere el Cruel a mans d'Enric de Trastàmara a 
Montiel el 1369. 

Conquerit finalment el tron castellà, Enric de Trastà-
mara no va complir els pactes signats amb Pere el Ceri-
moniós, pels quals havia de lliurar-li, en cas de victòria, el 
regne de Múrcia i diverses places frontereres; la guerra va 
estar a punt d'esclatar de nou, però les dificultats econò-
miques i la fatiga dels seus regnes van portar finalment el 
Cerimoniós a signar la pau el 1375, amb què renunciava 
a les seves reclamacions territorials a canvi d'una indem-
nització pecuniària. La pau va ésser rubricada amb el ca-
sament de la seva filla Elionor amb Joan, fill del Trastà-
mara. 

Detall de la pintura anomenada Mare de Déu de la Llet, 
taula votiva possiblement pintada el 1370 i atribuïda 
a Ramon Destorrents; s'hi veuen el rei Enric II 
de Castella-Lleó, anomenat el de les Mercès 
o el Fratricida (vers 1333-1379), fill del rei Alfons XI i 
de la seva amant Elionor de Guzmán, i el seu 
fill i hereu l'infant Joan (després Joan I), el qual, cinc 
anys després, es casaria amb Elionor, filla 
del rei Pere III el Cerimoniós. Per aquesta unió, el 1412, 
la corona catalano-aragonesa passaria als Trastàmara 
castellans (Col·lecció Birk, Barcelona). 
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Els darrers anys del regnat 

Aquests darrers anys van ésser encara plens de dificul-
tats: el Cisma d'Occident, que va dividir la cristiandat en-
tre dos papes i en el qual el Cerimoniós es va inclinar per 
la neutralitat o la indiferència; la successió de Sicília; les 
discòrdies amb el primogènit; la guerra amb el comte 
d'Empúries. 

En morir Frederic III de Sicília (1377), deixant només 
una filla, Maria, del seu matrimoni amb Constança 
d'Aragó, filla del Cerimoniós, aquest va reivindicar els 
seus drets a la corona siciliana com a hereu per línia mas-
culina de Frederic III de Sicília, que havia exclòs les dones 
de la successió, drets que va cedir després al seu fill l'in-
fant Martí (1380). Malgrat que no va reconèixer la seva 
néta com a reina, va intentar de casar-la amb l'infant 
Joan, que aleshores havia quedat vidu, per no perdre cap 
oportunitat de tornar a lligar l'illa a la Corona, però 
aquest va refusar el projecte. Mentre, el tutor de la reina, 
Artal d'Alagó, va negociar el matrimoni d'aquesta amb 
Giangaleazzo Visconti. Per tal d'evitar que es portés a ter-
me el projecte, una flota catalana va destruir a Porto Pisa-
no les naus que havien de portar el nuvi a Sicília (1379) i 
la reina va ésser segrestada pel noble sicilià d'origen cata-
là Guillem Ramon de Montcada, que la va lliurar a les 
tropes catalanes enviades pel rei Pere el 1380, les quals la 
van custodiar, primer a Sicília i després a Sardenya, fins 

que va esser portada a Barcelona el 1384. Aqui el rei la va 
prometre al seu nét Martí, fill de l'infant Martí (1386), 
més jove que ella. Però l'expedició a Sicília planejada des 
del 1381 no es va poder dur a terme fins molt més tard, 
per la penúria de la hisenda reial, empobrida amb tantes 
guerres. 

La mateixa causa va impedir de trametre ajut als cata-
lans dels ducats d'Atenes i Neopàtria, dels quals el rei 
Pere havia acceptat la sobirania el 1379, fora del petit es-
tol del vescomte de Rocabertí, enviat el 1381. 

Els seus últims anys de vida es van veure enterbolits 
per les discòrdies amb els fills, especialment amb el primo-
gènit Joan, a causa del casament del rei amb Sibil·la de 
Fortià i de les noces del primogènit amb Violant de Bar i 
no amb Maria de Sicília. La guerra contra el comte d'Em-
púries (1384-88), amb el qual sospitava el rei Pere que el 
seu primogènit estava en connivència, va agreujar el con-
flicte amb el fill, fins al punt de privar-lo del càrrec de go-
vernador general que li corresponia com a hereu. L'infant 
Martí es va solidaritzar amb el germà i cap del dos no va 
assistir a les festes de Barcelona per celebrar les bodes 
d'or de Pere com a rei el 1386. 

Al cap de poc temps, el 5 de gener de 1387, el rei moria 
a Barcelona sol, abandonat per la reina Sibil·la, que, te-
ment la venjança del fillastre Joan, que l'odiava, va fugir 
al castell de Sant Martí Sarroca. El drama de la mort del 
seu pare, el Benigne, es tornava a repetir en ell mateix. 

Sepulcre de Pere III i de 
la seva muller Elionor, filla 
del rei Pere II de Sicília 
i d'Elisabet de Caríntia, 
al panteó reial del monestir de 
Santa Maria de Poblet 
(Vimbodí, Conca de Barberà). 
Va ésser contractat el 1349 
amb Aloi de Montbrai i 
Jaume Cascalls i destruït 
el 1835. El 1946 va ésser 
refet per Frederic Marès. 
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