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Ramon de Perellós, home d'armes, diplomàtic i escriptor, és un 
dels personatges més suggestius de la noblesa del seu temps, entre la 
fi del segle xiv i el primer terç del segle xv; per això, malgrat que la 
seva figura ja ha merescut diversos esbossos biogràfics, m'ha semblat 
interessant reunir les dades aportades per aquests estudis amb moltes 
altres de noves per tal de refer la biografia de l'autor del Viatge al 
Purgatori de Sant Patrici durant els anys del regnat de Pere el 
Cerimoniós. 

Els diversos editors o estudiosos de l'obra, A. Jeanroy i A. Vignaux1 

i R. Miquel i Planas,2 principalment, establiren ja fa temps els trets 
principals de la biografia de Ramon de Perellós aprofitant les notícies 
que proporcionaven Zurita i Escolano i completant-ho amb altres dades 
de procedència diversa. Més tard, C. Brunel, en un article dedicat també 
a l'obra, aportà algunes altres notícies,3 mentre que posteriorment 
Arseni Pacheco, en el resum de la vida de Ramon de Perellós que 
precedeix l'edició dels Viatges a l'altre món,4 va sintetitzar el que se sabia, 
actualitzant-ho amb les dades noves contingudes a l'estudi preliminar 
a les Obras Completas de Bernat Metge, de M. de Riquer, i a les planes 
dedicades a Ramon de Perellós a la Història de la Literatura Catalana 
del mateix autor.5 

1. A. VIGNAUX, Voyage au Purgatoire de Saint Patrice, "Bibliothèque Méridionale", 
Toulouse, 1903. 

2. R. MIQUEL I PLANAS, Llegendes de l'altra vida, "Biblioteca Catalana", Barcelona, 
1914. 

3. C. BRUNEL, Sur la versión provençale de la relation du voyage de Raimon de Perillós 
au Purgatoire de Saint Patrice, "Estudios dedicados a Menéndez Pidal", VI, Madrid, CSIC, 
1956, pp. 3-21. 

4. A. PACHECO, Viatges a l'altre món. Dos relats dels segles xrv i XVII, Barcelona, Edicions 
62, 1973 ("Antologia Catalana", 69). Utilitzarem el text del Viatge editat en aquest volum, 
pp. 27-57, perquè es troba més fàcilment. Cf. també l'article de G. COLON, Sobre els textos 
llenguadocians i català del "Viatge al Purgatori de Sant Patrici", "Medioevo Romanzo", I 
( 1974 ) , pp . 44-60. 

5. M. DE RIQUER, Obras de Bernat Metge, Barcelona, Facultat de Filosofía i Lletres. 
Universitat de Barcelona, 1959, pp. *103, *108, *113, *126. 
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Molt més rics en novetats són l'estudi que Santiago Sobrequés 
dedicà fa uns quants anys a la família Perellós6 i també els articles 
dedicats a la família Perellós redactats per Mercè Costa a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. Però tant l'un com l'altra, bé que basats en 
documentació de primera mà, presenten l'inconvenient de la manca 
de notes a causa de llur caràcter divulgador, cosa que impedeix al lector 
interessat de comprovar o ampliar alguna de les notícies. Darrerament 
P. Ponsich ha aportat noves dades sobre la seva família i la seva 
biblioteca.7 

ELS ORÍGENS FAMILIARS 

Ramon de Perellós pertanyia a una família noble rossellonesa que 
s'havia enlairat gràcies als dots polítics i militars extraordinaris de 
Francesc de Perellós, el seu pare, que de senyor de Millars passà a ésser 
vescomte de Roda. 

L'inici de l'ascensió de la família anà lligat, segurament, a l'actitud 
que Francesc de Perellós adoptà quan esclatà el conflicte dinàstic entre 
la branca troncal i la branca menor de Mallorca i Rosselló de la dinastia 
de Barcelona, el 1343. Hom pot suposar, amb fonament, que Francesc 
de Perellós es mostrà favorable a Pere el Cerimoniós, el guanyador; 
altrament, no es comprendria que ja el 1348 fos uixer del rei i fos 
afavorit per aquest amb la castellania de Talteüll.8 

Més endavant, Francesc prengué part en l'expedició a Sardenya 
capitanejada per Bernat de Cabrera, el 1353,9 i se sap que li foren encar-
regades les negociacions per a la pau amb el jutge d'Arborea.10 

La seva intervenció en aquestes negociacions degué servir per 
apreciar els seus dots diplomàtics, que foren aprofitats des de llavors 

M. DE RIQUER, Història de la Literatura Catalana, II, Barcelona, Ed. Ariel, 1964, pp. 309-
333. 

6. S. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya i el Compromís de Casp, Barcelona, R. 
Dalmau, 1966 ("Episodis de la Història", 86), reeditat després amb altres treballs a El 
Compromís de Casp i la noblesa catalana, Barcelona, Curial, 1973, pp. 128-133. 

7. P. Ponsich, La bibliothèque de Ramon de Perellós, vicomte de Roda et de Perellós 
(v. 1350- apr. 1408), auteur du "Viatge al Purgatori" (1398), a "106e Congrés National 
des societés savantes", Perpinyà, 1981. Philologie et Histoire, pp. 213-223, i Catalunya 
Romànica, vol. XIV. Rosselló, Barcelona, 1993, pp. 270-271. Aquest autor usa, però, 
algunes dades inexactes de J. CAPEILLE, Dictionaire de biographies roussillonnaises, 
Marsella, Laffite reprínts, 1978 ( la ed. Perpinyà, 1914); les biografíes dels Perellós d'aquest 
darrer autor contenen notícies interessants, però també alguns errors. 

8. ACA (= Arxiu de la Corona d'Aragó), C, reg. 1462, f. 230r, (1348, octubre, 8). 
9. Sobre la seva intervenció a la guerra de Sardenya cf. S. SOBREQUÉS, El Compromís 

de Casp, p. 128 i l'article Francesc I de Perellós, de M. M. COSTA a la Gran Enciclopèdia 
Catalana. 

10. Sobre la seva intervenció en les negociacions cf. ACA, C, cr Pere III, núm. 
97 (1355, juny, 2) ireg. 1029,f. 11 (1355, juliol, 6). Aquests documents m'han estat indicats 
per M. M. Costa. 
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ben sovint. Sabem que el 1355 efectuà sengles ambaixades a Nàpols 
i a Avinyó per tal de negociar la pau amb els angevins" i que, el 1356, 
fou enviat a la cort francesa per tractar el matrimoni entre Lluís d'Anjou 
i Joana d'Aragó, un dels molts projectes per a casar aquesta princesa 
que falliren.12 Ben aviat tingué ocasió d'estrènyer els vincles d'amistat 
amb la cort francesa, que pogué lligar amb motiu d'aquesta ambaixada. 

En efecte, el 8 de gener de 1356 Bernat de Cabrera havia conclòs 
un tractat entre la corona catalano-aragonesa i França, en el qual s'havia 
compromès a enviar a aquesta nació una flota de 50 galeres perquè 
patrullés pel Canal de la Mànega, implicant, doncs, els catalans a la 
guerra dels Cent Anys entre França i Anglaterra. Finalment, les galeres 
enviades al Canal foren només deu i foren capitanejades per Francesc 
de Perellós. Segons el Procés contra Bernat de Cabrera, posterior a 
aquests fets, ambdós personatges aprofitaren deu galeres que havien 
estat armades per a fer la guerra contra els genovesos per diversos 
armadors privats. Els armadors, que no hi estaven d'acord, aconseguiren 
que el rei expedís un manament a Francesc de Perellós perquè no lluités 
contra Anglaterra, nació que, segons assenyala el Procés, estava unida 
amb llaços d'amistat amb la casa de Barcelona des de feia nou-cents 
anys. La carta li fou presentada a Francesc a les mars de València, 
però es negà a obeir-la perquè tenia el consentiment de Bernat de 
Cabrera. Però, més que provocar una ruptura amb Anglaterra, l'estol 
de Francesc de Perellós fou la causa immediata de la primera guerra 
dels dos Peres. Pere el Cruel, en efecte, la declarà contra Pere el 
Cerimoniós després que aquest es negà a lliurar-li Francesc de Perellós, 
que havia pres davant de Sanlúcar de Barrameda i en presència del 
rei Pere el Cruel dues naus genoveses, que no havia volgut deslliurar 
quan li fou pregat de part del rei de Castella, cosa que aquest considerà 
com una greu ofensa. 

Segons el Procés contra Bernat de Cabrera, les deu galeres de 
Francesc de Perellós i la xurma que hi navegava es perderen en el 
transcurs de les operacions bèl·liques contra Anglaterra. No pas tothom 
hi perdé, però; Bernat de Cabrera rebé del rei de França, per aquest 
servei, molts diners i Francesc de Perellós, diners i rendes.13 Aquests 
detalls sortiren a la llum més tard, el 1364, quan Bernat de Cabrera 
fou processat després de caure en desgràcia. En la seva caiguda no 
arrossegà pas Francesc de Perellós, amb el qual s'havia enemistat en 

11. ACA, C, reg. 1030, f. 34v (1355, setembre, 11) i reg. 1565, f. 184v (1355, setembre, 
13). 

12. ACA, C, reg. 1293, f. 34v (1356, gener, 18); aquesta notícia m'ha estat indicada 
per M. M. Costa. 

13. CODOIN (Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón), 
XXXIII, pp. 247-248 i 250. 
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oposar-se aquest al tractat signat per Bernat de Cabrera amb Castella 
el 1363.14 Francesc de Perellós esdevingué llavors el privat del rei i, 
sota la seva influència, la política catalana es decantà decididament 
per l'aliança francesa en el panorama internacional dominat per la 
Guerra dels Cent Anys. 

Des del 1356 Francesc de Perellós mantingué un contacte seguit 
amb la cort francesa, on fou enviat sovint com a ambaixador. No sabem 
quan hi portà el seu fill segon, Ramon, per tal que s'hi eduqués, 
circumstància que ens és indicada pel mateix autor del Viatge al 
Purgatori;15 però, si no fou el 1356, potser fou en una de les nombroses 
ambaixades que hi dugué a terme per encàrrec de Pere el Cerimoniós: 
el 1358,16 el 1361,17 el 1363,18 el 1365,19 o el 1366;20 la del 1369,21 sembla 
que ja és massa tardana. 

Cal assenyalar que el 1368, quan precisament el rei Pere es decantà 
per la política anglofila i neutral, Francesc de Perellós esdevingué 
almirall i camarlenc del rei de França, a qui havia servit tan bé. Són 
els honors als quals fa referència Ramon de Perellós en el seu Viatge 
i que foren segurament la culminació d'altres distincions de què havia 
estat objecte anteriorment.22 

La seva francofília i el seu desig de conservar per al fill segon la 
posició i les rendes que tenia a França des del 1356 expliquen l'interès 
de fer educar Ramon a la cort francesa. Potser també la compra de 
la baronia de Rebollet, Prats i Conosols, al Fenolledès, per la qual estava 
en tractes el 1360 amb Maria de Canet,23 responia al mateix projecte 
d'assegurar amb una base de senyoriu territorial aquesta posició al 
regne de França per a ell mateix i per a Ramon. 

14. CODOIN, XXXIII, pp. 260-290 (declaració de Francesc de Perellós). 
15. Viatges a l'altre món, edició a cura d'A. PACHECO, p. 27. 
16. ACA, C, reg. 1293, f. 62r i ss. Dec aquesta notícia a l'amabilitat de M. M. Costa. 
17. Entre novembre i desembre de 1361 era a França, quan fou cridat per Pere 

el Cerimoniós per portar a terme una ambaixada a Gènova: ACA, C, cr. Pere III, núms. 
169 i 171; dec aquestes notícies a l'amabilitat de M. M. Costa. El 1362 anà a Provença 
per tal de concertar una nova aliança del rei Pere el Cerimoniós amb el pretendent a 
la corona de Castella, Enric de Trastàmara: ACA, C, reg. 1075, ff. 52r-53r. 

18. ACA, C, reg. 1339, f. 30r (1363, febrer, 22). 
19. El 1365 sembla que hi acudí més d'una vegada, segons Zurita, per confirmar 

la pau amb França i per negociar una aliança contra el rei de Navarra amb Lluís d'Anjou 
i, més tard, per contractar les Companyies Blanques a fi que lluitessin contra Pere el 
Cruel de Castella: J. ZURITA, Anales, lib. IX, cap. LX i cap. LXII (vol. 4, pp. 531 i 337-
338 de la nova edició). 

20. ACA, C, reg. 1293, f. 34v (1366, agost, 10). 
21. ACA, C, reg. 1804, f. 94v (1369, gener, 17); cf. també reg. 1550, ff. 13r, 14v 

(1369, abril, 23) i reg. 1577, f. 75r. En aquesta ocasió acudí a França com un dels 
procuradors de l'infant Joan per a desposar la filla del rei francès, Joana de Valois. 

22. J. CAPEILLE, Dictionaire..., p. 465. S. SOBREQUÉS, El Compromís de Casp, p. 130. 
23. AHPB (= Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), F. de Ladernosa, 

Vendicionum de 29 de jul. a 9 des. de 1360, ff. 17r-23v. 
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Això no vol pas dir que oblidés els seus interessos a la Corona 
catalano-aragonesa, en els quals devia tenir pensat que el succeís el 
fill primogènit Francesc. Més hàbil o més afortunat que Bernat de 
Cabrera, aconseguí que molts dels serveis que li eren agraïts a França 
li fossin agraïts també a la Corona catalano-aragonesa. Així, per 
exemple, l'enrolament de les Companyies Blanques el 1365 per a la 
guerra contra Pere el Cruel fou un descans tant per a França, que es 
treia de sobre unes tropes sense feina que saquejaven el país, com per 
a Pere el Cerimoniós, per al qual representaven un aliat important, com 
per al mateix Enric de Trastàmara, al qual en definitiva venien a servir. 
Enric de Trastàmara li agraí el favor amb la donació d'Igualada, a la 
qual el vescomte renuncià a precs del rei, que premià, en canvi, la seva 
labor diplomàtica en general i, en especial, la contractació de les 
Companyies Blanques, amb la donació de dues poblacions aragoneses: 
Rueda, en feu honrat, i Epila, en alou; amb totes dues poblacions li 
creà, a més, un vescomtat, el de Rueda o Roda, com era mencionat 
normalment, el 30 de març de 1366.24 Pel que fa a França, ja ens hem 
referit abans als honors que el monarca li concedí el 1368. 

Francesc de Perellós morí el 1369 potser a França, ja que el 17 
de gener havia estat nomenat procurador de l'infant Joan per a negociar 
el seu matrimoni amb Joana de Valois, filla del rei de França,25 

procuració confirmada el 25 d'abril del mateix any. L'11 de gener de 
1370 el rei escrivia al germà del difunt, anomenat com el nebot, Ramon 
de Perellós, que li havia comunicat la mort de Francesc, prometent 
la seva protecció a la vídua i als fills.26 

Sabem només el nom de les mullers de Francesc, la primera, 
anomenada Caterina, morta després del 1345 i abans del 1353, era 
segurament la mare de Ramon, mentre que la segona es deia Blanca.27 

Els fills que es van repartir l'herència foren sis, tres mascles i tres dones. 
Els mascles foren, per ordre de naixement, Francesc, Ramon i Ponç; 
les dones, Brunissenda, Elionor i Clemència. Francesc i Ramon devien 
ésser fills de la mateixa mare. Quan els germans discutiren l'herència 
del pare, Ramon reivindicà la hipoteca dotal de la seva mare sobre 
els béns del pare en contra dels drets exclusius que pretenia el germà 
gran sobre l'herència. La reivindicació es devia, segurament, al fet que 
Ramon devia ésser l'hereu de la mare, tal com ho eren sovint els fills 

24. ACA, C, reg. 918, f. 223v. 
25. ACA, C, reg. 1804, f. 94v i reg. 1550, ff. 13r i 14v. Les negociacions del matrimoni 

s'allargaren a París tot el 1369 i part del 1370. 
26. ACA, C, reg. 1226, f. 104r (1370, gener, 11). 
27. ACA, C, reg. 1465, f. l l v (1353, maig, 22). Dec aquesta notícia a M. M. Costa. 
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segons.28 Hi havia encara altres germans, Violant, que fou monja de 
Valldonzella i abadessa de Vallbona, i Miquel, que fou arquebisbe d'Em-
brun, però potser perquè eren religiosos no foren esmentats entre els 
fills de Francesc en aquest mateix document. L'any 1394 Joan I demanà 
al papa que donés a Miquel alguna dignitat en els seus regnes o fora 
en atenció als serveis prestats pels seus germans Ramon i Ponç de 
Perellós.29 

El germà gran, Francesc, fou camarlenc del rei Joan I i es casà 
el 1376 amb Constança de Pròixida, llavors vídua de Berenguer d'Abella, 
la famosa Constança de Perellós que fou motiu de gravíssimes 
desavinences entre el rei Pere i el seu primogènit l'infant Joan.30 El 
1368 era presoner o hostatge en poder dels anglesos i calgué que 
l'ambaixador de Pere el Cerimoniós a Bordeus, Francesc de Santcliment, 
s'ocupés de negociar el pagament d'un rescat.31 Pel que fa a Ponç, fou 
majordom de Joan I i es casà amb Maria de Steenhont, dama de Violant 
de Bar, vinguda amb ella a la cort catalana.32 Brunissenda es casà, 
sembla, amb Eimeric de Centelles, mentre que Elionor i Clemència es 
casaren respectivament amb Dalmau i Pere de Queralt, pare i fill, 
respectivament.33 

En morir el pare sense haver fet testament, el primogènit Francesc 
reivindicà l'herència que li corresponia segons el dret català, però 
Ramon al·legà que els béns de l'esmentada herència estaven obligats 
a la seva mare i a la seva muller per 12.000 lliures barceloneses dels 
dots d'ambdues i a ell mateix per l'heretament que li havia fet el pare, 
presumiblement amb motiu del seu matrimoni, deixant de banda que 
ja li havia donat alguns d'aquests béns, com els castells i lloc de Monner 
i de Sant Marçal. Com que Ponç i les germanes, de llur banda, 

28. ACA, C, reg. 2148, f. 17r-v (1406, gener, 12). La informació, molt completa, 
sobre l'herència dels Perellós fou recopilada pel rei Martí per als cancellers i presidents 
del Parlament de París, ja que hi havia un plet pendent per l'herència davant d'aquesta 
cort. 

29. C. BRUNEL, Sur la versión provençale de la relation du voyage de Raimon de Perillos, 
p. 7. ACA, C, reg. 1885, f. 93r-v (1394, gener, 17). D'un altre germà, Hug Esteve, esmentat 
per P. PONSICH i de FLUVIÀ, Catalunya Romànica, vol. X I V . Rosselló, pp. 270-271, no en 
sabem res. 

30. Cf. un resum de la qüestió a S. SOBREQUÉS, El compromís de Casp, p. 132. Però 
s'equivoca en fer de Constança la vídua de Francesc de Perellós, vescomte de Roda. 
Constança, que el 1376 era vídua de Berenguer d'Abella, es casà amb Francesc de Perellós, 
fill del vescomte, ja difunt, i germà de Ramon de Perellós, segurament el mateix 1376: 
ACA, C, reg. 1814, f. 62v i reg. 929, f. 158r; dec aquesta notícia a l'amabilitat de M. 
M. Costa. 

31. ACA, C, reg. 915, ff. 150v-151r (1368, gener, 21). 
32. ACA, C, reg. 1666, f. 55r (1382, agost, 25). Tenia un germà, que era cavaller 

de Rodes, fra Lambert de Stieenont o Stamfort; el cognom apareix transcrit de maneres 
diverses: reg. 1659, f. 129r (1380, setembre, 15). 

33. AHPB, F. de Ladernosa, man. 14, f. 49v (1380, gener, 17). 
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demanaven la legítima, tots plegats arribaren a una avinença. En virtut 
d'aquest acord i atès que Ramon tenia més diners que els altres germans 
per a atendre les càrregues de l'herència i les demandes dels creditors, 
els germans decidiren que el vescomtat de Roda i el títol fossin per 
a Ramon, pagant aquest 14.000 lliures al primogènit Francesc, 6.000 
lliures a Ponç i 9.000 lliures a les tres germanes. Segons el rei, les 
càrregues de l'herència havien pujat a més de 50.000 lliures. Ramon 
les havia pagades i en conseqüència l'herència li pertanyia per títol 
onerós.34 

El 7 de maig de 1370 el rei Pere acceptà aquesta successió de Ramon 
al vescomtat de Roda, amb la condició que Ramon confirmés la 
renúncia a Igualada que Enric de Trastàmara havia donat al seu pare 
i que aquest ja havia renunciat, sense que, però, hagués arribat a 
formalitzar-se la renúncia per escrit.35 Almenys des del 1370, doncs, 
Ramon, que era casat (potser ja amb Sibil·la de Tregurà), residia en 
terres catalanes, assumint la primogenitura de la seva casa que per 
naixement no li hauria correspost.36 

Consta, d'altra banda, que a la darreria del mateix any era un dels 
designats per anar a rebre a Besiers la promesa de l'infant Joan, Joana 
de Valois que, com se sap, morí a Besiers mateix, abans que pogués 
entrar a terres catalanes.37 Hi ha el dubte, en canvi, si era ell o el seu 
oncle el Ramon de Perellós que, el mateix any, formà part de la unió 
nobiliària favorable a la corona en la disputa entre aquesta i els magnats 
catalans sobre el grau de jurisdicció que podien exercir aquests en llurs 
senyorius.38 

Les confusions del vescomte amb el seu oncle i homònim Ramon 
de Perellós han estat nombroses. Hom atribueix generalment tots els 
càrrecs de l'oncle, que fou governador del Rosselló i de la Cerdanya, 
almenys entre 1376 i 1384,39 i també uixer del rei Pere,40 al seu nebot. 

34. ACA, C, reg. 2148, f. 17r-v (1406, gener, 12). 
35. ACA, C, reg. 918, f. 226r (1370, maig, 7 i 10). Entre Enric de Trastàmara i 

Francesc de Perellós hi degué haver una bona amistat. El 1362 fou aquest qui anà a 
cercar-lo a Provença per obtenir la seva col·laboració en la nova guerra contra Castella 
i es mantingueren aliats en la crisi contra Bernat de Cabrera. 

36. Era casat amb Sibil·la de Tregurà el 1393: ACA, C, reg. 1882, f. 180v (1323, 
juny, 2). 

37. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, lib. X, cap. XI (ed. a cura d'A. Canellas, 
vol. 4, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 1973, pp. 609-610) ; S. SOBREQUÉS, 
El compromís de Casp, p. 131. 

38. J. ZURITA, Anales, lib. X, cap. XII . 
39. Consta que era governador dels comtats de Rosselló i Cerdanya l'any 1376: 

ACA, C, reg. 1257, ff. 39v-40r (1376, juny, 14) i ho fou uns quants anys més. El 1382 
ostentava el càrrec de lloctinent general al Rosselló: reg. 1002, f. 66r (1382, juliol, 8). 
L'any 1384 el càrrec és esmentat novament com a governador de Rosselló i Cerdanya: 
reg. 943, f. 17r (1384, febrer, 3). 

40. ACA, C, reg. 997, f. 18r (1368, març, 29). 
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Ramon s'havia casat en primeres núpcies amb Isabel de Ravenac, que 
juntament amb la seva germana Esclarmunda, casada amb Hug de 
Llupià, senyor de Bages, posseïen els llocs de Joc, Finestrat i Saorla, 
al Conflent;41 i en segones núpcies amb Constança, vídua de Pere de 
Màrgens, escrivà de ració del rei. Ja era mort el 31 d'agost de 1385, 
havent deixat dues filles, Elionor i Constança, filles, almenys la primera, 
d'aquest segon matrimoni.42 

LES PRIMERES MISSIONS DIPLOMÀTIQUES 

El nostre Ramon de Perellós, malgrat la seva joventut, rebé des 
de ben aviat l'encàrrec de missions d'importància, especialment 
missions diplomàtiques, potser perquè la seva estada a la cort francesa 
li havia donat un toc d'home de món i àmplies coneixences que altres 
nobles de la seva edat no tenien. Ja el 1374 fou enviat, segons Zurita, 
com a ambaixador a Anglaterra per tal de negociar una aliança amb 
el duc de Lancaster, que llavors començava una nova guerra contra 
el rei de Castella, Enric de Trastàmara. El rei Pere estava interessat 
a entrar en aquesta guerra per tal d'aconseguir tot allò que el rei castellà 
li havia promès quan només era un pretendent a la corona i que llavors 
es negava a complir.43 La missió era, doncs, important i l'aliança fou 
un fet, bé que només un any després el rei Pere havia d'abandonar-
la i arribar a un arranjament amb Castella perquè la situació interna 
dels seus regnes i sobretot la gran carestia del 1375 li impedien d'entrar 
en guerra.44 

Acomplerta la seva missió, la tornada del jove vescomte per via 
marítima no fou gaire afortunada: fou detingut a Granada i empresonat, 
com a represàlia per la presa d'un vaixell granadí a Tunis per una de 
les galeres catalanes que custodiaven els mars de Sardenya. Pere el 
Cerimoniós hagué d'intervenir prop del rei de Granada per demanar 
el seu alliberament immediat igual com el de diversos mercaders que 
també hi havien estat detinguts. Cal assenyalar que a la seva carta el 
monarca deia que el vescomte retornava de Santiago, però, sense negar 
que això també fos possible, sembla més aviat que aquesta afirmació 
es devia al desig del rei de tenir secreta l'ambaixada.45 

41. ACA, C, reg. 1479, f. 24r (1383, abril, 20). 
42. AHPB, Bartomeu Exemeno, man. de 31 des. 1377-24 des. 1378, f. 62r-v (1378, 

octubre, 1) i ACA, C, reg. 945, f. 121r-v (1385, agost, 31) i reg. 1932, f. 198v (1393, març, 
10). 

43. J. ZURITA, Anales, lib. X, cap. XVIII (vol. 4, p. 632). Zurita, però, s'equivoca 
1 diu que l'ambaixador era Francesc de Perellós, vescomte de Roda, quan era Ramon. 

44. ACA, C, reg. 1255, f. 3r-v. 
45. ACA, C, reg. 1389, ff. 107v-108r. Regest a Ch. E. DUFOURCQ, Catalogue 

chronologique et analytique du registre 1389 de la Chancellerie de la Couronne d'Aragon 
intitulé "Guerre Sarracenorum 1367-1386" (J360-1386), "Miscelánea de Textos Medievales", 
2 (1974), docs. 193, 194 i 195. 
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Aquest pot ésser un dels incidents de la seva vida, en el qual el 
vescomte pensava potser quan escriví al seu Viatge "E he sostenguts 
grans perills, despeses e treballs, tant en terra com en mar e he preses 
e sofertes en terres d'enfeels e de crestians".46 

Pel setembre de 1375 marxà a França en una ambaixada que li 
havia confiat l'infant Joan amb un objectiu que desconeixem.47 El 1376 
li fou confiada una nova ambaixada, també a França, per tal de resoldre 
entre altres afers la paga de Bertrand Duguesclin, el cap de les 
Companyies Blanques.48 

L'any següent, 1377, l'inquiet vescomte marxava amb una galera 
a Xipre, qui sap si cridat per la reina Elionor, una princesa catalana, 
filla de l'infant Pere de Ribagorça, vídua de Pere I de Xipre i famosa 
pel seu temperament apassionat i sanguinari.49 El 16 de gener del 1378 
el vescomte tornava del seu viatge probablement amb una missió 
concreta prop del rei Pere el Cerimoniós, perquè aquest s'afanyà a 
convocar Berenguer de Cruïlles, un home expert en la guerra i en els 
armaments navals.50 Les dissensions internes havien portat l'illa a una 
situació crítica, que havia permès la intervenció dels genovesos, que 
tenien a l'illa una colònia nombrosa i molts interessos comercials. El 
resultat d'aquesta intervenció fou la presa de Famagusta per la república 
lígur.51 EI monarca xipriota, fill d'Elionor, cercà ajut per a recuperar 
Famagusta: en buscà a Venècia, on trobà una resposta favorable, i en 
buscà també a la Corona catalano-aragonesa. Més o menys al mateix 
temps que el vescomte de Roda, havia arribat un missatger de la reina 
de Xipre, Alfons Ferran, encarregat de buscar gent d'armes que 
volguessin passar a l'illa i d'oferir-los soldada, bé que les despeses 
pujaren més que les provisions que portava Alfons Ferran, i acabà a 
la presó. Alguns nobles s'hi comprometeren tot seguit, per exemple 
Guerau de Queralt prometé anar-hi amb 250 llances i amb una galera 

46. Viatges a l'altre món, a cura d'A. PACHECO, p. 27. 
47. El 1391 Joan I reconegué que li havia pagat, mentre era duc, per aquesta causa 

primer 770 sous de Barcelona el mes de setembre quan marxà cap a França, 12.320 
sous el mes d'octubre a Perpinyà per la mateixa causa i 6.710 sous el mes de desembre 
del mateix any 1375. En total per l'ambaixada li havia pagat 19.800 sous: ACA, C, reg. 
1980, f. 13r-v (1391, juliol, 7). 

48. ACA, C, reg. 1258, f. 128v (1376, agost, 28). 
49. Sobre la història de Xipre en aquests anys: G. HILL, The history of Cyprus, II 

(1192-1432), Cambr idge , 1948, pp. 370-426, especialment pp. 421-425. 
50. ACA, C, reg. 1261, f. 7r (1378, gener, 16). Consta que Ramon de Perellós portà 

regals de part de la reina de Xipre per a l'infant Joan: llibres i un capell turc: A. RUBIÓ 
I LLUCH, Documents per la història de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, 1908-1921, 
I, pp. 273-274. 

51. Cf. sobre la intervenció genovesa a Xipre: G. MELONI, Genova e Aragona all'epoca 
di Pietro il Cerimonioso, 111 (1361-1387), Pàdua, Cedam, 1982, pp. 112-119, 122-125, 130-
131. 



2 2 4 M . TERESA FERRER I MALLOL 

que començà a armar ja el mes de gener,52 i el mateix Ramon de Perellós, 
que devia haver tornat ja amb aquesta intenció, aconseguí permís del 
rei per anar-hi amb cent llances, en companyia del seu germà Francesc 
i altres nobles amics.53 

Entre els mesos de gener i abril del 1378, els esdeveniments de 
Xipre degueren ésser un dels temes de conversa a la ciutat de Barcelona, 
tant per les anades i vingudes dels missatgers d'aquella illa llunyana, 
on tenien interessos mercaders barcelonins molt destacats, com per 
l'activitat desplegada per aquests nobles per tal de preparar l'expedició 
i reunir la gent necessària. 

També el mes de gener del 1378 havien arribat a Barcelona uns 
ambaixadors del rei Pere de Xipre: Ramon Robert, ardiaca de Fama-
gusta i electe de Pafos, Lluís Resta i Ramon Resta. Aquest darrer havia 
passat prèviament per Milà i havia rebut, sembla, l'encàrrec de buscar 
a Catalunya un petit estol per tal de dur a Xipre Valentina Visconti, 
filla de Bernabò, vicari imperial i senyor de la ciutat de Milà, a fi de 
formalitzar el matrimoni amb el rei Pere II. Ramon Resta portava 
poders del senyor de Milà per tal de prendre un préstec de fins a 8.000 
florins d'or de Florència, que ell es comprometia a pagar a Milà.54 

Aquesta quantitat degué servir, en efecte per a pagar el petit estol de 
sis galeres que, sota el comandament d'Hug de Santa Pau, s'encarregà 
efectivament pel maig de portar Valentina Visconti a l'illa, juntament 
amb un estol similar venecià. Pere el Cerimoniós rebé del seu nebot 
el rei de Xipre, com a mostra d'agraïment, la relíquia del braç de sant 
Jordi, encastada en un braç i mà d'argent.55 

Més o menys pel mateix temps que marxà Hug de Santa Pau també 
sortí cap a Xipre Guerau de Queralt amb una galera i els homes que 
havia pogut reunir.56 

Ramon de Perellós, en canvi, anà retardant el seu viatge. Des del 
febrer ens consta positivament que es dedicava a reunir gent; els 
representants de la reina Elionor a Barcelona, Lleó Marc i Joan Bosc, 
li pagaren a ell i a la seva gent diverses quantitats de florins. El 7 de 

52. ACA, C, reg. 1261, f. 70r (1378, abril, 1). Pel que fa a l'armament de la galera 
cf. reg. 1262, f. 7r-v (1378, gener, 14). 

53. ACA, C, reg. 1262, f. 81r (1378, maig, 25). 
54. AHPB, Francesc de Ladernosa, man. 14, ff. 10v-llr Ramon Resta tornà a Milà 

el 10 de febrer de 1378: ACA, C, reg. 1262, f. 18r (1378, febrer, 10). 
55. ACA, C, reg. 1261, f. 89r-v 1378, maig, 13). El rei recomanà a Hug de Santa 

Pau que un cop hagués acompanyat la reina de Xipre a l'illa tornés tot seguit ja que 
necessitava les galeres per a una expedició que projectava a Sardenya i a Sicília: ibid., 
f. 96r-v (1378, maig, 21) i reg. 1263, f. 46r (1378, novembre, 13). Li prohibí que hostilitzés 
els genovesos mentre fos al servei del rei de Xipre: cr Pere III, núm. 1772. 

56. ACA, C, reg. 1262, f. 7r-v (1378, gener, 14), 13r-v i 22r-24r (1378, febrer, 3 
i 18). 
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juliol encara cobrà 2.400 florins per a esmerçar en salaris de ballesters, 
mariners i tots altres de la nau del rei de Xipre, que patronejava Jaume 
Ramon de Narbona, que havia de marxar a l'illa; després, però, degué 
abandonar la idea d'anar-hi perquè els rebuts de la paga i senyal o 
"acorriment" als que l'havien d'acompanyar tenen una nota marginal 
que indica que foren anul·lats perquè els interessats no passaren a Xipre 
i restituïren la paga.57 No sabem, però, quan el vescomte deixà córrer 
l'expedició. Ens consta només que l'any 1380 Venècia es queixà al rei 
Pere el Cerimoniós perquè el vescomte s'havia compromès a servir amb 
una galera contra els genovesos i no complí el servei emparaulat; 
Venècia demanà la devolució de la paga i senyal que el vescomte havia 
rebut per a dos mesos de servei, que pujava a 2.400 ducats d'or.58 

Pel gener de 1379, quan els genovesos presentaren queixes contra 
l'estol d'Hug de Santa Pau i contra Guerau de Queralt perquè, aliats 
amb els venecians, els havien atacats a Xipre, a Famagusta; es queixaren 
també perquè, segons ells, el vescomte de Roda es preparava per anar 
a Xipre amb la mateixa intenció d'atacar-los.59 Bé que els genovesos 
continuaven creient en l'expedició del vescomte, és possible que ell ja 
n'hagués abandonat la idea alguns mesos abans, potser pressionat pel 
rei Pere el Cerimoniós. Les coses havien canviat molt des que aquest 
li havia concedit la llicència per a marxar a Xipre el 25 de maig de 
1378. Com Guerau de Queralt o el mateix Hug de Santa Pau, Ramon 
de Perellós havia estat autoritzat a atacar els enemics del rei de Xipre, 
mentre fossin al servei d'aquest, cosa que volia dir, traduïda a la 
pràctica, que podia atacar els genovesos. Però les negociacions per a 
la pau entre Gènova i la Corona catalano-aragonesa donaren un tomb 
tan important que pocs dies després, el 29 de maig, el rei prohibia a 
Hug de Santa Pau i a Guerau de Queralt, que sembla que ja havien 
marxat, d'atacar els genovesos i d'aliar-se amb els venecians, encara 
que fossin al servei del rei de Xipre, tot anul·lant les concessions 
anteriors que resultessin contràries a aquest manament.60 Des del 
moment que el rei semblava decidit a no deixar-se arrossegar per vene-
cians, milanesos i xipriotes a una nova guerra contra Gènova, el projecte 

57. AHPB, F. de Ladernosa, man. 14, ff. 13v-15r (1378, abril, 24-maig, 3), ff. 17v-
18r (1378, maig, 22) i 20r (1378, juliol, 7). Entre els nobles que renunciaren finalment 
al viatge i tornaren la paga i senyal rebuda figurava el seu germà Francesc. 

58. ACA, C, reg. 1267, f. 235v (1380, octubre, 7). 
59. ACA, C, reg. 1263, f. 72r-v (1379, gener, 21), publ. per M. M. COSTA, Aspectes 

de les relacions entre Gènova i la Corona d'Aragó, de 1360 a 1386, a Atti del Io Congresso 
Storico Liguria-Catalogna (1969), Bordighera, 1974, pp. 231-232. Llavors tres de les sis 
galeres enviades a Xipre ja havien tornat, mentre que la resta continuava a Xipre lluitant 
al costat dels xipriotes i dels venecians contra els genovesos. 

60. ACA, C, reg. 1261, f. 104v (1378, maig, 29). M. M. COSTA, Aspectes de les relacions 
entre Gènova i la Corona d'Aragó, de 1360 a 1386, p. 224. 
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de Ramon de Perellós de servir el rei de Xipre ja no podia trobar un 
ressò gaire favorable a la cort catalano-aragonesa, molt menys des que 
1*11 d'octubre de 1378 Pere el Cerimoniós ratificà la pau amb la 
república lígur.61 Tranquil·litzà els seus parents de Xipre que la pau 
amb Gènova no es giraria contra ells i s'oferí a mediar amb Gènova 
per aconseguir la pau a Xipre.62 

Així, doncs, quan Ramon de Perellós es féu finalment a la mar no 
podia, sense desafiar obertament l'autoritat reial, anar a combatre els 
genovesos a Xipre, ja que ell no podia pretextar ignorància de la pau 
amb Gènova com podien fer-ho Hug de Santa Pau i Guerau de Queralt, 
que havien marxat abans. Aviat trobà, però, una altra empresa profitosa 
per a dedicar-s'hi. 

El 12 de setembre de 1378 el rei havia concedit a Ramon de Perellós 
la patronia de la galera "Santa Úrsula",63 amb la qual degué marxar 
de Barcelona entre gener i març del 1379, però no pas per a la missió 
projectada primerament. 

El 27 de març de 1378 havia mort a Roma el papa Gregori XI i, 
el 8 d'abril, el conclave cardenalici havia elegit un nou papa, el pisà 
Bartolomeo Prignani, que prengué el nom d'Urbà VI. Poc després, però, 
una gran part dels cardenals, al·legant que l'havien votat per coacció 
i temor al poble de Roma, que exigia l'elecció d'un papa italià, es 
reuniren a Anagni i declararen nul·la l'elecció i, reunits novament en 
conclave a Fondi, en terres de la reina Joana I de Nàpols, el 29 de 
juliol de 1278, elegiren papa Robert de Ginebra, que prengué el nom 
de Climent VII. 

Com que ambdues parts es ratificaren en llurs posicions i es negaren 
a tota avinença, es consumà així la divisió de l'Església en el Gran Cisma 
d'Occident. Els estats s'afanyaren a pronunciar-se per un o altre 
d'ambdós papes: França, Nàpols, Savoia i Escòcia es declararen per 
Climent VII, mentre que Anglaterra, l'emperador Carles IV, Hongria 
i gairebé tots els estats italians es declaraven per Urbà VI. La situació 
de Climent VII a Nàpols esdevingué difícil i decidí tornar amb el seu 
col·legi cardenalici a Avinyó, on podia gaudir de la protecció poderosa 
de França.64 El viatge per terra era impossible; així que Climent VII 

61. Líber Iurium Reipublicae Genuensis, II, a Historíae Patriae Monumento, VII, 
Torí, 1857, col. 839-850. G. MELONI, Genova e Aragona, III, pp. 126-128 i 130-131. 

62. ACA, C, reg. 1263, f. 46r (1378, novembre, 13). 
63. ACA, C, reg. 1263, ff. 9v-10r). 
64. Un bon relat del desenvolupament del Cisma a N. VALOIS, La France et le Grand 

Schisme d'Occident, I, París, 1896. Per a les repercussions a la Corona catalano-aragonesa: 
Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià (Barcelona-
Peníscola, 1979), Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1986 i 1988, 2 vols., i VI Centenari 
del Cisma d'Occident. El Cisma a les terres valencianes, "Boletín de la Sociedad 
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hagué de buscar vaixells que el poguessin portar a Provença. La reina 
de Nàpols li oferí dues galeres sota el comandament de Folc d'Agout, 
senescal de Provença, mentre que Ramon de Perellós, que segons 
explica en el Viatge, era llavors a Itàlia, hi col·laborà amb tres galeres 
armades: l'una, probablement la "Santa Úrsula", patronejada per ell 
mateix, i les altres dues, per Jaume Rigolf i Jaume Marrades.65 

Ja el 6 d'abril de 1379 el rei Pere el Cerimoniós cridà l'atenció del 
vescomte de Roda i també la del corsari Pere Bernat, que era al servei 
de Climent VII almenys des del desembre del 1378, perquè de llavors 
en endavant no es posessin al servei d'un dels dos papes ni n'ajudessin 
cap contra l'altre sense exprés manament seu, ja que ell no sabia encara 
quin era el veritable papa. En canvi el rei els demanà que ajudessin 
Gilabert de Cruïlles en la missió que li havia confíat, que no era altra 
que la d'atacar i destruir les galeres pisanes que havien de portar 
Galeazzo Visconti, comte de Virtü, a Sicília per tal de casar-se amb 
la néta del Cerimoniós, la reina Maria de Sicília, casament que el seu 
avi volia impedir.66 No sembla pas que ni el vescomte ni Pere Bernat 
obeïssin la indicació de no posar-se al servei de Climent VII.67 El 
vescomte explica a la seva obra que el papa Climent i el seu col·legi 
sortiren d'Itàlia amb les seves tres galeres i amb les dues del senescal 
de Provença en el "primier any de la Cisma que tant ha durat", i comenta 
que llavors tingué ocasió de fer coneixença amb els cardenals i 
especialment amb Pere de Luna, que fou després papa Benet XIII.68 

Assenyalem que la frase "que tant ha durat", referint-se al Cisma, sembla 
indicar que en el moment d'escriure la seva obra el Cisma ja havia 
conclòs; per tant, el Viatge devia haver estat escrit després del 1417, 
data de l'elecció de Martí V al concili de Constança, bé que a la Corona 
catalano-aragonesa les seqüeles del Cisma s'allargaren fins al 1429, data 
de la renúncia de Climent VIII, successor de Benet XIII. És més 
probable que el vescomte es referís a la data primera, que significà 
la fi del Cisma a Europa. 

Pel juny de 1379 Climent VII arribava a Avinyó portat per les galeres 
catalanes i provençals i, un mes després, el rei Pere amonestava 
novament el vescomte de Roda, Jaume Rigolf, Jaume Marrades i Pere 
Bernat perquè s'havien posat al servei de Climent VII i els manava a 

Castellonense de Cultura", LVI (1980) i diversos autors, El Cisma d'Occident a Catalunya, 
les Illes i el País Valencià. Repertori Bibliogràfic, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1978. 

65. Viatges a l'altre món, a cura d'A. PACHECO, p. 31 i ACA, C, reg. 1263, f. 185r 
(1379, juliol, 22). 

66. ACA, C, reg. 1263, f. 128v (1379, abril, 6). 
67. N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, I, París, 1896, pp. 174, 

n. 1 i 215-217. 
68. Viatges a l'altre món, a cura d'A. PACHECO, p. 31. 



228 M . TERESA FERRER I MALLOL 

ells i als altres caps d'estol dels seus regnes, el vescomte de Cabrera, 
el vescomte de Rocabertí i Gilabert de Cruïlles, que no servissin cap 
papa contra l'altre fins que ell no hagués triat qui reconeixeria, i els 
amenaçava a tots plegats amb castigar-los si no l'obeïen.69 

No sabem què és el que féu el vescomte amb les seves tres galeres 
després que hagué portat Climent VII a Avinyó, ni si continuà al servei 
del papa fins a l'entrada de l'hivern. 

No tornem a tenir notícies seves fins al gener del 1380; llavors el 
vescomte era a Barcelona ocupat a resoldre afers familiars. El 17 
d'aquest mes obligà el seu vescomtat de Roda a Dalmau de Queralt, 
com a garantia dels dots de les seves germanes Elionor i Clemència, 
casades la primera amb el mateix Dalmau de Queralt i la segona, amb 
el seu fill Pere.70 

El mateix dia el vescomte signà uns capítols d'una societat amb 
Guerau de Queralt.71 No s'han conservat aquests capítols misteriosos, 
que podien ésser indici d'algun altre projecte guerrer perquè, quan 
ambdós nobles preparaven llur expedició a Xipre, que Guerau realitzà 
i el vescomte sembla que no, també havien signat uns capítols o societat, 
que tampoc no s'han conservat. Es possible que es tractés novament 
de les qüestions de Xipre perquè la situació de la reina vídua Elionor 
d'Aragó, que no s'avenia ni amb la seva nora Valentina Visconti ni amb 
el seu fill, s'havia fet difícil i era motiu de preocupació tant per a la 
seva família més directa com per al rei i per al mateix Bernabò 
Visconti.72 No sembla, però, que el vescomte fes cap viatge a Xipre de 
manera immediata. 

Diu el vescomte en el Viatge que, després que morí el rei Carles 
de França, al servei del qual havia estat molt de temps, estigué al servei 
del rei Joan d'Aragó, del qual diu "fui son primier cavaller... e fui per 
gran temps privat e amat d'ell".73 Observem que el vescomte no parla 
en absolut del rei Pere, malgrat que aquest, com hem vist, li havia 
confiat missions d'importància. Des del 1375 el vescomte havia portat 
a terme algunes missions encarregades per l'infant Joan, però fins al 
1380 el vescomte no sembla haver estat lligat amb llaços especials a 
la casa de l'infant Joan. A partir d'aquesta data hi ha més d'un indici 
que prengué partit per l'infant en les seves disputes amb el pare, cosa 
que no ens ha d'estranyar si pensem en la influència que tenien prop 
de l'infant el seu germà Francesc i la seva cunyada Constança. 

69. ACA, C, reg. 1263, f. 185r (1379, juliol, 22). 
70. AHPB, F. de Ladernosa, man. 14, f. 49v (1380, gener, 17). 
71. AHPB, F. de Ladernosa, man. 14, 49r (1380, gener, 17). 
72. El 22 de febrer el rei convocà el comte de Prades i el marquès de Villena, 

germans de la reina, per tractar de l'afer: ACA, C, reg. 1265, f. 140v i 155v (març, 3). 
73. Viatges a l'altre món, a cura d'A. PACHECO, p. 31. 
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El 7 de novembre de 1380 el rei li demanà la potestat de Rueda 
i d'Epila. El monarca tenia perfecte dret a demanar la potestat dels 
castells que havia cedit en feu, però llevat dels inicis del regnat, quan 
solien demanar-la per conservar el domini, sovint els monarques 
utilitzaven aquest recurs quan volien demostrar a algun dels seus 
vassalls la seva desconfiança o el seu descontentament.74 Aquest és el 
primer indici que les relacions entre el rei i el vescomte no eren gaire 
bones, impressió confirmada per la negativa reial a admetre'l a les Corts 
de Montsó del 1383-1384, on el rei destituí dels seus càrrecs a la casa 
de l'infant Francesc de Perellós i la seva muller Constança. La negativa 
del rei a admetre'l a ell i a d'altres obligà la cort a queixar-se i a demanar 
al monarca que l'admetés a ell i els seus companys de desgràcia: Gastó 
de Montcada, Eimeric de Centelles, Roger de Montcada, Berenguer de 
Cruïlles i Joan de Bellera, a més del bisbe de Vic, que n'havia estat 
expulsat,75 cosa que el rei finalment degué atorgar. El 3 de març la 
infanta Violant demanava notícies de les Corts al vescomte i al seu 
germà Francesc.76 Justament amb motiu del procés contra la seva 
cunyada, ja vídua, el 1385, fou cridat pel rei a la cort, com també ho 
foren el seu germà Ponç i la seva muller Maria.77 

Durant aquests anys, en canvi, l'infant procurà demostrar al 
vescomte la simpatia que sentia per ell. El 19 de desembre de 1381 
li vengué en alou i amb carta de gràcia els llocs del Voló, Tuir i 
Montesquiu.78 El 2 de gener de 1382 l'envià com a ambaixador seu al 
duc de Bar i al rei de França per cobrar la resta del dot de la seva 
muller, la infanta Violant de Bar,79 i una altra vegada l'hi envià pel 
febrer de l'any següent 1383.80 El 1384 era camarlenc i conseller de 
l'infant, com Andreu de Fenollet i el vescomte de Rocabertí.81 El 30 
de gener de 1386 l'infant l'envià a la cort francesa perquè negociés el 
matrimoni de la seva filla Joana amb el primogènit del duc de Berri.82 

Consta que era a París pel maig del mateix any amb l'encàrrec especial 
de destorbar el projecte matrimonial de la filla de la reina Sibil·la i 

74. ACA, C, reg. 1479, f. 7v. 
75. Cort General de Montsó, 1382-1384, a cura d'I. J. BAIGES I JARDI, A. RUBIÓ I RODON, 

H. VARELA I RODRÍGUEZ, coordinat per J. M. Sans i Travé, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Departament de Justícia, 1992, pp. 164-165; J. ZURITA, Anales, lib. X, cap. 
XXXIV, vol. 4, p. 690. 

76. ACA, C, reg. 1817, f. 142r. 
77. ACA, C, reg. 1108, f. 54r-v. 
78. ACA, C, reg. 1704, ff. 15r, i 58r. 
79. ACA, C, reg. 1665, ff. 90r, 91r i 93v. 
80. ACA, C, reg. 1769, f. 3v. 
81. ACA, C, reg. 1550, f. 116v. 
82. ACA, C, reg. 1759, f. 60v i 61v. Cf. F. LEHOUX, Jean de France, duc de Berri. 

Sa vie. Son action politique (1340-1416), II, París, ed. Picard, 1966, p. 168. 
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del rei Pere, la infanta Isabel, amb Lluís d'Anjou,83 cosa que demostra 
que estava totalment dins el bàndol de l'infant Joan, enfrontat al seu 
pare i a la seva madrastra. 

Naturalment, la mort de Pere el Cerimoniós pel gener de 1387 i 
l'accés a la corona de l'infant Joan significaren un augment de la 
influència del vescomte, però no podem continuar analitzant aquestes 
activitats perquè ens allargaríem excessivament. Caldrà deixar-ho per 
a una altra ocasió, ja que és necessari anar estudiant els personatges 
més influents de cada regnat si volem tenir una idea més clara de com 
s'exercia el poder a l'edat mitjana. 

83. ACA, C, reg. 1759, f. 18r i reg. 1823, f. 191v. L'infant li escrivia també sobre 
la revolta del comte d'Empúries, ajudat per les companyies de Jean de Boulogne: F. 
LEHOUX, Jean de France, duc de Berri, II, p. 193. 




