
L'INFANT MARTI I UN PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
EN LA GUERRA DE PORTUGAL (1381) 

Per 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

A idea de fer aquest petit treball em fou suggerida pel memorial 
de l'ambaixada que Pere Serra acomplí a Castella el 1381 per 

encàrrec de l'infant Martí. Aquest document, que figura a l'apèndix 
del present estudi (d. III), procedeix del registre 5è de la sèrie 
del Protonotaro del Regne, que es guarda a l'Archivio di Stato de 
Palerm. Aquest volum, que és miscel·lani, conté una part d'un regis-
tre del segell secret de l'infant Martí; crec que es tracta només d'una 
part perquè consta únicament de 17 folis, que van del foli 132 de 
la numeració amb tinta (150 de la numeració amb llapis) al foli 
149 (169 amb llapis) de l'esmentat volum 5è del Protonotaro; la 
documentació d'aquests folis correspon als anys 1380, 1381 i 1382 i 
apareix amb una mica de desordre cronològic. El registre d'on prové 
aquest fragment, junt amb el que actualment porta la signatura 
Protonotaro 6, que ha estat estudiat per C . T R A S S E L L I , II protono-
taro di Martirio, duca di Montblanc, «Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos», LXIII, 2 (1957), pp. 467-502, degué pertànyer a la 
secció del Curie Sigilli Secreti de la cancelleria de Pinfant Martí, de 

Sigles usades: 
ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó. 

AHPB = Arxiu Historie de Protocols de Barcelona. 
ASP = Archivio di Stato de Palermo. 

BRABLB = Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 
C = Cancellería de ACA i Reate Cancelleria de ASP. 
P = Protonotaro del Regno de ASP. 

reg. = registre. 
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la qual manquen, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on haurien d'ésser 
conservats, els volums posteriors al 1377, precisament; foren portats 
a Sicília per l'infant el 1392 i romangueren oblidats a l'illa quan 
aquest retornà a Catalunya el 1397. Després he completat amb dades 
dels registres de la Corona d'Aragó, tant pertanyents a l'infant com 
al rei, les notícies proporcionades per aquell memorial, trobat en un 
lloc tan inesperat *. 

* * * 

Des de la mort de Pere el Cruel de Castella el 1369 i el defini-
tiu assentament al seu tron del bastard Enric de Trastàmara, Cas-
tella i Portugal, refugi dels legitimistes castellans, s'havien enfron-
tat ja en dues guerres. La lluita dinàstica castellana, entrelligada 
amb els episodis de la guerra dels Cent Anys, cuejava encara el 
1380, ja que el duc de Lancaster, fill d'Eduard III d'Anglaterra, 
no havia pas renunciat a les seves pretensions a la corona castellana 
en nom de la seva muller la infanta Constança, filla i hereva de 
Pere el Cruel 1. 

La segona guerra entre Portugal i Castella s'havia clos el 1372 
amb la pau de Santarem, molt favorable a Castella, que havia sor-
tit victoriosa de la lluita. El monarca portuguès, Ferran I, havia 
hagut de conformar-se de moment a les condicions establertes pels 
vencedors, però esperava l'hora de la revenja. 

* Aprofito l'ocasió per donar les gràcies a l'Excel·lentíssima Diputació Pro-
vincial de Barcelona i al senyor A. Brugués, ponent de Cultura d'aquesta entitat 
llavors, per la concessió d'una beca d'investigació mercès a la qual vaig poder 
treballar a l'Archivio di Stato de Palerm durant un mes l'any 1964, així com als 
professors F. Giunta i V. D'Alessandro, de la Universitat de Palerm, per l 'ajut que 
em donaren en lot moment; particularment a aquest darrer agraeixo les dades 
arxivístiques que m'ha facilitat sobre el volum 5è del Protonotaro i que m'han 
estat molt útils a l'hora de redactar aquesta nota. També agraeixo a la direcció i 
personal de l'Archivio di Stato de Palerm les facilitats donades al meu treball, 
i, finalment, al Prof. E. Sáez, de la Universitat de Barcelona, l'ajut que em pro-
porcionà en aquella i en tantes d'altres ocasions. 

1 En l'exposició de la situació política a la Península als volts de 1380-1381 
segueixo els treballs de P. E. RUSSELL, The English intervention in Spain and 
Portugal in the time oj Edward III and Richard II, Oxford, 1955, pp. 283-344, 
i de L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla (1350-1406), dins Historia de España diri-
gida per R. MENÉNDEZ PIDAL, XIV, España cristiana. Crisis de la Reconquista. 
Luchas civiles, Madrid, 1966, pp. 219-230. 
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El 1380 res no semblava indicar que hom estigués prop d'una 
nova ruptura bèl·lica: d'una banda, ambaixadors catalans intenta-
ven, a les corts castellana i anglesa, d'aconseguir la reconciliació 
d'Anglaterra i Castella, cosa que interessava particularment al rei 
Pere el Cerimoniós; de l'altra banda, els portuguesos mantenien 
també converses amistoses amb els castellans, converses que, fins 
i tot, segons les ofertes portugueses, havien de dur a la unió de les 
dues corones per mitjà del matrimoni de l'hereva de Portugal Bea-
triu, filla de Ferran I i de Leonor Téllez, i de l'hereu de Castella 
Enric, primogènit de Joan I i d'Elionor d'Aragó, filla de Pere el 
Cerimoniós. 

Però aquestes darreres negociacions, almenys per part portu-
guesa, no eren sinceres: simultàniament anglesos i portuguesos 
arribaven a un acord, en virtut del qual havia d'ésser enviat a Por-
tugal un cos expedicionari anglès que col·laboraria amb aquella 
nació en una nova guerra contra Castella. L'acord fou signat el 
15 de juliol de 1380 i tot seguit començaren en gran secret els pre-
paratius bèl·lics. 

Malgrat el secret, cap a l'octubre del mateix any aquests projec-
tes de guerra començaren a transcendir fins a arribar a coneixe-
ment de la cort castellana, en part gràcies a la fuga de Portugal 
del bastard reial Joan, en part gràcies a les informacions propor-
cionades per l'infant Joan, fill primogènit de Pere el Cerimoniós. 

La notícia del pròxim inici de les hostilitats per part de portu-
guesos i anglesos havia agafat de sorpresa la cort castellana, que 
no estava preparada per a una nova guerra. Preocupats per aquesta 
situació, tant el rei de Castella com la seva muller, la reina Elionor, 
s'havien afanyat a demanar ajut al pare i als germans d'aquesta, 
el rei Pere i els infants Joan i Martí. Del rei Pere no pogueren 
obtenir sinó bones paraules. Al monarca català, que ja s'havia 
embarcat en prou guerres, li interessava de mantenir-se allunyat 
d'aquesta, i a més volia mantenir bones relacions amb Anglaterra 
per fer front amb èxit a les amenaces d'invasió de Lluís d'Anjou, 
sostingut per França, que reivindicava la successió dels despos-
seïts reis de Mallorca. Tots dos infants, en canvi, prengueren im-
mediatament una actitud favorable a la causa castellana, envers 
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la qual no dissimulaven les simpaties. Les raons d'aquesta actitud 
eren diverses; d'una banda, una bona amistat els lligava al rei de 
Castella des de les estades d'aquest a la cort catalana, quan el seu 
pare no era més que el pretendent a la corona castellana sostingut 
pel rei Pere el Cerimoniós, amistat que havia augmentat quan Elio-
nor, la germana dels dos infants, s'havia casat amb ell; d'altra 
banda, tant Joan com Martí simpatitzaven amb el bloc francès, dins 
el qual militava Castella, en la divisió política europea provocada 
per la guerra dels Cent Anys. 

De tota manera, de l'infant Joan, home de naturalesa reposada 
i gens o poc guerrer 2, la reina Elionor no aconseguí més que un 
ajut d'informació i d'intriga política. Martí, en canvi, empès per 
la seva bel·licositat juvenil —tenia llavors vint-i-cinc anys— i el seu 
esperit cavalleresc, s'oferí tot seguit a lluitar personalment amb la 
seva gent al costat del cunyat que era atacat contra justícia. 

Des dels darrers mesos de 1380, hom nota a la petita cort de 
l'infant Martí un tràfec desacostumat de missatgers de Castella i 
cap a Castella. A començament del mes de novembre hi ha a Bar-
celona, junt a l'infant, Urraca de Ayerbe, de la casa de la reina 
de Castella 3, i un mes més tard hi trobem Beltran de Loyola, escu-
der de la mateixa reina 4. En una data no precisada, entre la fi de 
1380 i començament de 1381, sortí cap g la cort castellana fra Joan 
de Montsó, dominic, per portar a terme l'ambaixada que li havia 
estat encomanada per l'infant. El 22 de febrer ja n'havia tornat6 

a El rei Pere es refereix a la primera acció de guerra del seu primogènit, 
per expulsar unes companyies franceses que havien entrat pel Rosselló el 1380, 
en aquest termes: «de la qual cosa haguérem sobiran plaer, attès que era lo 
primer acte d'armes que-1 dit nostre primogènit havia fet, com fos naturalment 
de calitat reposada. E fem-hi gràcies a nostre senyor Déu del bon començament 
que havia haüt»: A. PAGÈS, Chronique calalane de Pierre IV d'Aragón, III de 
Catalogne, dit le Cérémonieux ou del Punyalet, Toulouse-Paris, 1942, pp. 406-407. 

3 El 6 de novembre de 1380 l'infant ordenà a Jordi Joan que pagués a 
aquesta dama 200 florins d'or: ACA, C, reg. 2085, f. 79 v. 

4 El 19 de desembre de 1380 l'infant Martí mana a Jordi Joan que pagui 
a Bertran de Loyola 50 florins d'or: ibídem, ff. 94 V.-95 r . ; aquests florins li 
havien estat deixats pel mateix Jordi Joan: ibídem, f. 97 v. 

5 El 22 de febrer de 1381 l'infant ordenà a Jordi Joan que li pagués 215 
florins per les despeses que havia tingut en l'ambaixada a Castella: ibídem, f. 99 
r.-v.; cfr. també reg. 2070, f. 39 r. 
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amb cartes del rei de Castella i de Pere Boïl 6, que des dels temps 
de la lluita d'Enric II pel tron castellà estava molt lligat a la cort 
T'rastàmara, on ara feia d'ambaixador permanent de l'infant Martí. 
A la missió del frare dominic seguí la de Bernat Eimeric, que por-

6 Entre els nombrosos Boïl valencians és un xic difícil de destriar el que 
és activitat dels uns i del altres, sobretot perquè n'hi ha uns quants que porten 
el nom de Pere, entre ells el fill d'aquest al qual ens referim ara. ¿Cal identi-
ficar-lo amb el Pere Boïl que fou batlle general de València de 1357 a 1363?: 
ACA, caíàleg del Reial Patrimoni, Secció del Mestre Racional, p. 83. Allò que 
sabem d'ell és que en aquest moment tenia ja un llarg historial militar i diplo-
màtic. El 1352 col·laborà en la defensa de València contra l'infant Ferran, germà 
de Pere el Cerimoniós, que volia entrar amb tropes des de Castella. El 1S54 
prengué part en l'expedició a Sardenya comandada pel mateix rei, del qual era 
ell llavors cavallerís. Es distingí molt a l'Alguer i, cosa mai vista, després d'em-
malaltir a l'illa i de restablir-se a València, retornà a Sardenya per combatre 
de bell nou; per aquesta feta li fou tret el nom de cavaller sens par. El 1360 
fou enviat com a ambaixador a Portugal: la seva primera missió diplomàtica 
d'importància. El 1363 el rei Pere el nomenà capità general de València fins a 
Xixona, amb motiu de la guerra contra Castella; durant la confrontació es dis-
tingí en la defensa de València contra les tropes de Pere el Cruel. El 1366 acom-
panyà el comte de Trastàmara en la seva expedició a Castella i fou fet presoner 
amb molts altres cavallers catalans a Nájera, on foren derrotats el 1367. El 1372 
fou enviat com a ambaixador al rei de Castella Enric II Trastàmara per solu-
cionar les diferències entre aquest i el rei Pere: J. ZURITA, Anales de la Corona 
de Aragón, a Las Glorias Nacionales, IV, Barcelona, 1843, pp. 354, 668, 673, 
708, 738, 748, 754, 769. Hom comptava en aquesta ocasió amb l'amistat d'Enric U 
per aquest noble català trastamarista, al qual havia afavorit, després de la seva 
entronització, amb el senyoriu de Huete, en premi als seus serveis: G. DÍEZ DE 
GAMES, El Victorial. Crónica de don Pero Niño, conde de Buelna, por su alfe-
rez ..., ed. y est. por J. de Mata Carriazo, Madrid, 1940, p. 58. Uns anys després, 
el 1385, Pere Boïl pare, o bé el seu fill, fou portador d'una ambaixada del rei 
de Castella Joan I al primogènit català, l'infant Joan, per demanar-li ajut 
contra els seus enemics. El rei Pere accedí que li fossin enviades cinc galeres 
sota el comandament del mateix Pere Boïl: P. E. RUSSEIA, The English inter-
vention cit, p. 379 i n. 2). El 1391 Joan I demanà a Enric III, per mitjà del 
seu ambaixador Guerau de Queralt, que donés heretats a Castella a Pere Boïl, 
que llavors s'hi trobava, pels grans serveis que havia prestat a aquella nació: 
J. ZURITA, Anales, cit., IV, p. 806. Intervingué també en les bandositats valen-
cianes, dins el bàndol dels Vilaragut: S. CARRERES I ZACARÉS, Notes per a la 
història dels bandos de València, València, 1930, p. 27, n. 4, i pp. 40-42. Sobre 
la família Boïl cfr.: BARÓN DE SAN PETRILLO, El doble sepulcro de los Boil, Va-
lencia, Centro de Cultura Valenciana, 1920, i els meus articles sobre Pere Boïl 
i la seva família a Gran Enciclopèdia Catalana, 3, Barcelona, 1971, pp. 666-669. 
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tà cartes de l'I de març per al rei Joan I i per a Pere Boïl 7, i que 
tornà entre el 15 i el 25 d'abril8. 

Encara que no sabem exactament quina era la missió d'aquests 
ambaixadors, perquè no se'ns en conserven els memorials del que 
havien de tractar, és fàcil d'endevinar que tantes anades i vingu-
des tingueren per objecte, primer, animar l'infant Martí a inter-
venir en la guerra contra Portugal; després, fixar les condicions 
en què es portaria a terme l'expedició, nombre de la gent d'armes 
que passaria a Castella, repartició de la càrrega del sou i el man-
teniment del contingent, etc. Aquest darrer punt, tan important, 
sembla que es resolgué posant una part de la gent a sou del rei 
de Castella, 500 homes, que no sabem si després arribà a ésser-hi 
enviada 8, i una altra a sou de l'infant, almenys per dos mesos. 

Decidida la manera com es portaria a efecte l'ajut militar en 
les seves línies principals, i mentre successius missatgers perfila-
ven els detalls complementaris, a Sogorb, on residia llavors l'in-
fant Martí, començaren els preparatius per a l'expedició. Des del 
mes de febrer l'infant aplegava bèsties de càrrega, que demanava 
als seus vassalls d'Aragó i València 10 o bé les adquiria llits de 
campanya que demanava a les aljames sarraïnes dels seus dominis 
valencians i, sobretot, diners, procedents de les prestacions pecu-
niàries que li feien els seus vassalls 13 o bé de la venda de censáis 
sobre els seus dominis M. 

i ACA, C, reg. 2070, f. 89 r. 
8 Ibídem, f. 69 r. 
8 D'un memorial d'ambaixada del rei Pere al seu fill l'infant Martí es des-

prèn que 500 llances de les que reunia aquest havien d'anar a sou del rei de 
Castella: ACA, C, reg. 1277, f. 18 r.-v.; el memorial de 28 d'agost de 1381 
de l'ambaixada que l'infant Martí envià al rei de Castella parla també d'aquests 
500 homes que havien d'anar a sou del rei de Castella: Apèndix, d. III. 

"> ACA, C, reg. 2085, ff. 98 r.-v. i 134 v.-135 r. 
11 Ibídem, ff. 112 r.-v.; 126 v. 
12 ACA, C, reg. 2070, f. 45 v. 
13 Ibídem, reg. 2070, f. 73 v. - 75 r. A les demandes no es fa menció ex-

pressa del viatge a Castella; es fan amb el pretext de l'expedició a Sicília i 
«altres necessitats». 

14 El 6 d'abril de 1381 l'infant ven un censal de 3.500 florins sobre el lloc i 
baronia de Huesa a Bernat d'Esplugues: ACA, C, reg. 2070, f. 67 r. El 19 de 
juny del mateix any un de 1.000 sous sobre l'aljama de sarraïns de Vall d'Uixó 
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Al mateix temps, l ' infant Martí s'afanyava també a reclutar els 
homes d'armes que l 'havien d'acompanyar en l 'expedic ió . Molts 
nobles se li havien ofert ja per col·laborar en l 'empresa; entre 
aquests figuraven membres de l'alta noblesa catalana: Guerau de 
Queralt, Pere de Fenol let (vescomte d 'I l la ) , Berenguer de Cruï-
lles, Gastó de Montcada, Jaume Ça-Cirera i Berenguer Arnau de 
Cervelló, que foren convocats per l ' infant l ' I de març perquè 
fossin a Sogorb «VIII. dies a la desexida del present mes», és a dir, 
el 23 de març, per marxar cap a Castella 15. D e tots ells, només 
dos arribaren a realitzar l 'expedic ió a Castella: Guerau de Queral t 1 6 

a Antoni Mercader; ibídem, f. 91 v. El 18 de juliol un altre de 7.500 sous, per 
preu de 90.000 sous de València, sobre la vila de Llíria; ibídem. f. 95 r.-v., etc. 

is Ibídem, ff. 41 v. - 42 r. 
16 Guerau de Queralt, senyor de Ceret, era fill de Pere de Queralt, senyor 

de Santa Coloma, i d'Alamanda de Rocabertí: M. DE RIQUER, Miscelánea de 
Poesia Medieval Catalana, «BRABLB», XXVI (1954-56), p. 151. El 1374, junt 
amb el seu germà gran Dalmau hostilitzà les tropes de l'infant de Mallorca, que 
llavors havia entrat a Catalunya: J. ZURITA, Anales cit., p. 773. En premi als 
serveis prestats en l'expedició que comentem, Joan I de Castella li donà la vila 
salmantina de San Felices de los Gallegos: ibídem, p. 806. EJ mes de març 
de 1383 era encara, segurament, a Castella, ja que l'infant Martí li recomanava 
que demanés al rei Joan cinc galeres per quatre o sis mesos, per tal com les 
notícies que arribaven de Sicília aconsellaven apressar el viatge a l'illa: ASP, 
P 6, f. 24 v.; cfr. C. TRASSELLI, II Protonotaro cit., p. 476. El mes d'abril tor-
nava a ésser a Catalunya: en nom de l'infant Martí obtenia del primogènit, 
l'infant Joan, la promesa d'una ajuda seva en homes i galeres per a l'expedició 
a Sicília: ASP, P, f. 28; C. TRASSELLI, II Protonotaro cit., p. 476. En pagament 
dels seus serveis, l'infant li havia concedit ja el 8 de gener del mateix any 
500 florins sobre rendes de Terrassa i Sabadell: ACA, C, reg. 2086, ff. 70 V.-71 r.; 
el 22 de març li'n concedí altres 3.000 amb motiu d'haver-lo armat cavaller; 
llavors era conseller i camarlenc de l'infant: reg. 2088, f. 108 r. Les amistats que 
havia deixat Guerau de Queralt a Castella foren aprofitades en més d'una ocasió: 
el mes d'octubre de 1390 hi fou enviat com a ambaixador per l'infant Martí: 
reg. 2091, f. 124 V.-125 r. El 1391 tornà a Castella per afers particulars, algunes 
dificultats'amb les possessions que tenia allí: reg. 1877, f. 21 v.-22 r. i 22 r.-23 r., 
i per afers públics: una ambaixada motivada per la mort de Joan I de Cas-
tella i el desig de la cort catalana d'intervenir en els problemes de la mino-
ritat d'Enric III : J. ZURITA, Anales cit., p. 806. Encara el mateix any 1391 
Guerau de Queralt, junt amb Berenguer de Cruïlles, s'encarregà d'una altra 
missió de gran importància, la de preparar, mitjançant acords amb els barons 
sicilians, l'arribada de l'infant Martí i els seus fills els reis de Sicília a l 'illa: 
F. GIUNTA, Aragonesi e Catalani nel Mediterráneo, I, Palermo, 1953, p. 192; 
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i Berenguer Arnau de Cervelló 17, ambdós de la cort de l'infant, 
junt amb altres que ara no eren convocats perquè estaven ja en con-
tacte am ell. 

Des del mes d'abril, alguns dels nobles que havien de parti-
cipar en l'expedició començaven ja a rebre el sou corresponent als 

A. BÓSCOLO, La política italiana di Martino il Vecchio re d'Aragona, Padova, 
1962, p. 22; V. D'ALESSANDRO, Política e Società nella Sicilia Aragonese, Pa-
lermo, 1963, pp. 124-125. Guerau de Queralt continuà encara a Sicilia alguns 
anys al costat de l'infant i els reis, els quals li recompensaren els serveis 
prestats amb la donació del comtat de Caccamo primerament: V. D'ALESSANDRO, 
Política e Società cit., p. 131, i del lloc de Calatabiano més tard, el 1394: ASP, 
C, reg. 23, ff. 1-4. El mateix any comandà amb Pere de Planella un estol 
de quatre galeres que l'infant envià a Nàpols en ajut de Lluís d'Anjou; poc 
després fou enviat a Catalunya per obtenir ajuda dels reis Joan I i Violant 
de Bar: F. GIUNTA, Aragonesi cit., pp. 211 i 204. No tardà ja gaire a morir: 
el 1396 Beatriu, la seva muller, apareix com a vídua: M. DE RIQUER, Miscelánea 
cit., p. 152 (altres notícies d'ACA, C., reg. 2331, ff. 81 r.-v. i 107 V.-108 r., 
confirmen també que el febrer de 1397 Guerau era ja mort). Deixà dos fills, 
Guerau i Isaura ¿o Joana? Asenyalem, encara, que Guerau de Queralt, a més de 
militar i polític, fou també poeta: M. DE RIQUER, Miscelánea cit., pp. 152 i segs., 
i ídem, Literatura Catalana, I, Barcelona, 1964, pp. 538-39. Vegeu també sobre 
Guerau de Queralt i la seva familia: M. MERCÈ COSTA, La familia de Queralt i 
Santes Creus, a «I Col·loqui d'història del monaquisme català, I, Santes Creus, 
1967, pp. 93-109. 

17 Sobre la figura de Berenguer Arnau de Cervelló cfr. M. DE RIQUER, Lle-
tres de batalla, I, Barcelona, 1963, pp. 175-225; S. SOBREQUÉS I VIDAL, Els barons 
de Catalunya i el Compromís de Casp, Barcelona, 1966, pp. 24-30, i l'article 
corresponent a Gran Enciclopèdia Catalana, 4 v., per M. T. FERRER i MALLOL. 
Era el fill segon de Guillem Ramon de Cervelló i d'Elisenda de Cervelló; 
en morir el seu germà gran Guerau el 1391, quedà convertit en cap de la seva 
casa. Més o menys per aquesta època es casà amb una noble dama valenciana, 
Teresa, filla de Ramon de Boixadors: P. TOMIC, Històries e Conquestes dels 
cathòlics Reys d'Aragó e de llurs antecessors los comtes de Barcelona, Barce-
lona, 1886, p. 230. Des de 1392, almenys, era uixer d'armes de l'infant Martí, al 
qual acompanyà en l'expedició a Sicília del mateix any: ibídem, p. 233. De Sicí-
lia tornà a Catalunya, suposem que en missió diplomàtica, a la darreria del 1393, 
(el 20 de desembre, probablement per la seva absència, fou deslliurat del jurament 
i homenatge per la castellania de Nicòsia, que havia pertangut als Aragona, rebels, 
i que ara passava a Francesco Ventimiglia: ASP, C, 19, f. 152 r.-v.), mentre 
que el febrer de 1394 reprenia el camí de Sicília amb un memorial del rei Joan 
per al seu germà Martí: ACA, C, reg. 1964, ff. 36 V.-38 r. Poc temps des-
prés fou assetjat per Antonio de Ventimiglia a Nicòsia, empresonat per aquest 
i després alliberat en un canvi de presoners: P. TOMIC, Històries cit., pp. 242-43. 
Tornà a Catalunya amb l'infant Martí, esdevingut rei, el 1397. Fou camarlenc i 
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contingents de tropes que reunien, contingents almenys de deu 
homes cadascun: així Berenguer de Ribelles, a qui l'infant assig-
nava 3.000 sous de Barcelona el 22 d'abril18, que no foren fets 
efectius, però, íntegrament de seguida 19, ja que els ingressos no 
seguien el mateix ritme de creixement que les despeses. Darrera de 
Berenguer de Ribelles reberen també les corresponents subven-

coper del nou rei, que li confià alguns càrrecs, com el de castellà i procurador 
de la vall d'Aran: ACA, C, reg. 2138, f. 186 r.-v. Intervingué en les lluites 
dels bàndols valencians a causa de la tutoria i procuració del béns d'Alamanda 
de Boixadors, cunyada seva (no la seva germana com es diu en els dos estudis 
esmentats al principi), vídua d'un Carroç valencià. Aquest càrrec prop d'Ala-
manda, dement, li fou discutit per Pere de Montagut i la seva muller Vio-
lant, probablement una altra germana d'aquella, o una cunyada, amb l'acusació 
que Berenguer Arnau de Cervelló malversava els seus béns. L'afer fou motiu de 
diferents judicis: regs. 2133, f. 92 v.; 2143, f. 2 r.-v.; 2276, f. 103 r.-v.; 2278, 
ff. 26 v.-28 r., i també de lluites de bàndols a València, que destruïen alguns 
dels béns de Teresa de Boixadors: reg. 2144, f. 163 r.-v., i fins i tot d'un 
desafiament entre Berenguer Arnau de Cervelló i Pere de Montagut. De Te-
resa de Boixadors tenia un fill, Martí Joan, que fou emancipat el 1403, a 
fi que es pogués casar, i li fou feta cessió del castell i vila de Màger, de la 
vila de La Llacuna, de la vila i castell de Pontils, i de les viles de Miralles, 
Selmella i Montclar: reg. 2139, ff. 38 r.-v. i 111 v.-112 r. Alguna d'aquestes 
possessions, La Llacuna i Màger, però, estaven tan carregades de deutes que 
es despoblaven, motiu pel qual el rei hagué de concedir a favor seu, el 1405, 
una moratòria de deutes: reg. 2146, ff. 101 V.-102 v. Posteriorment, el 1409, 
prengué part en l'expedició a Sardenya comandada per Martí el Jove, que, el 
mateix any, l'envià com a ambaixador al seu pare amb Iacopo de Cravina: 
ACA, C, r. 2158, f. 132 v., i ASP, P 17, ff. 313 r.-314 v. El 1419 es casà en sego-
nes núpcies amb Beatriu i, més tard, en terceres, amb Joana, vídua d'Hug de 
Corbera. Morí el 21 d'abril de 1433: AHPB, Pere Pellicer, man. 1419-21, f. 135 r., 
i Llibre de testaments (1402-1435), ff. 116 V.-121 v. 

18 ACA, C, reg. 2085, f. 109 r.-v. Berenguer de Ribelles, fill de Beren-
guer i Sança de Ribelles, era un noble català de terres lleidatanes. Les possessions 
de la seva família eren situades al comtat d'Urgell: Bellestar, Oliana, Linyola, 
Balaguer, Ancona i Segalar: reg. 1900, f. 191. Entre 1389 i 1390 tant el pare 
com el fill havien mort; la vídua del pare, Maria Enyéguez, com a tutora de la 
seva filla Marieta Enyéguez de Ribelles, vengué a la seva fillastra Beatriu de 
Ribelles, muller d'Hug de Santa Pau, els feus, aloers els uns i depenents del 
comte d'Urgell els altres, que hem esmentat més amunt, i això per a pagar els 
deutes de l'herència de Berenguer de Ribelles: reg. 2090, f. 109 v.-HO r. ; 1900, 
f. 191 r. La mateixa Beatriu consta com a hereva del seu germà Berenguer el 
1389: AHPB, Pons Amorós, Primus liber requisicionum, f. 62 r.-v. 

19 El 21 de juliol de 1381 només li havia estat feta efectiva la suma de 500 
florins; faltaven altres 500: ACA, C, reg. 2070, f. 96 v. 
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cions Alfons d'Aragó, comte de Dénia i marquès de Villena, 1.000 
sous el 27 de maig 80; Guerau de Queralt, 3.000 sous el 30 de maig 
i 5.500 florins després, el 19 de juny 21, segurament perquè reunia 
un contingent força més alt dels deu homes d'armes que portaven 
els altres, i Pere Boïl, 220 florins d'or en una data que no ens és 
indicada Z2· Assenyalem, però, que si bé Alfons d'Aragó, nét de 
Jaume II, rebé una ajuda de l'infant, marxà després a Castella pel 
seu compte, com a vassall que era, també, del rei de Castella 33. 

Com es pot veure per les dates que he anat indicant, l'expedi-
ció a Castella, que, segons les cartes convocatòries als nobles cata-
lans, estava programada per als darrers dies de març o els primers 
d'abril, s'havia anat retardant per diferents causes; en primer lloc 
perquè aquesta mena d'afers progressaven sempre amb més lenti-
tud del que havia estat previst, i en segon lloc perquè l'infant 
temia fer el ridícul amb el seu seguici reduït en una guerra que 
es perfilava més greu del que semblava en un principi. A mitjan 
abril, en efecte, corrien veus que els anglesos havien desembarcat 
ja a Portugal; la notícia resultà després falsa, però de moment fou 

30 ACA, C, reg. 2085, f. 111 v. 
21 Ibídem i f. 126 r. 
22 El 8 de febrer de 1382 l'infant reconeixia deure a Bonafonat de Sant Feliu 

clí- 220 florins d'or que aquest lliurà a Pere Boïl en concepte de sou quan Boïl 
anà a Castella amb algunes llances: ACA, C, reg. 2086, f. 20 r.-v. Aquest 
Pere Boïl era fill del Pere Boïl del qual hem parlat a la nota 6. 

23 No consta el seu nom en el memorial del nostre apèndix, on figuren els 
noms dels principals cavallers que foren enviats per l'infant Martí a Castella. 
Hi acudí pel propi compte abans o més tard; el 15 de novembre, almenys, ja hi 
era, perquè el rei Pere, en una carta al de Castella, recomanava Lluc i Joan de 
Bonastre, fills del seu protonotari Bernat de Bonastre, que eren a Castella en 
companyia del marquès de Villena i a servei del monarca castellà: ACA, C, 
reg. 1294, f. 44 r.-v. A començament de juliol de 1382 el marquès fou nomenat 
conestable de Castella a Ciudad Rodrigo per Joan I : L. SUÁREZ, Castilla cit., 
p. 228. Com ja és ben sabut, el comte de Dénia, fill de l'infant Pere d'Aragó, 
nét, per tant, de Jaume II i cosí germà de Pere el Cerimoniós, havia estat no-
menat marquès de Villena per Enric II de Castella el 1366 en premi als seus 
serveis la causa trastamarista; des de llavors quedà molt lligat a Castella, on 
posseïa extensos dominis, i intervingué activament en els afers interns d'aquest 
regne; ibídem, pp. 103 i segs.; P. E. RUSSELL, The English intervention cit., 
pp. 43, 98, etc., i E. MITRE, Señorío y frontera (El Marquesado de Villena entre 
1386 i 1402), Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1969. 
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motiu d'una major reserva per part de l'iníant, que, si bé confir-
mava, el 15 d'abril, a Pere Boïl pare, que era llavors, com ja hem 
dit, a Castella, que l'expedició es portaria a terme, la deixava per 
a quan estaria més preparat, i fixava la data (la primera setmana 
del mes de juny) i el camí que seguiria (per Requena) 24. L'infant 
escrivia, en canvi, el mateix 15 d'abril, a la seva germana la reina 
de Castella que el retard en la seva marxa es devia a les notícies 
que li arribaven de Sicília, que no li permetien de passar la fron-
tera fins passat el mes de maig 25. 

De la mateixa manera que l'infant Martí, el cos expedicionari 
anglès havia retardat també la sortida de la Gran Bretanya. Quan 
ja estava preparat per embarcar-se cap a Portugal, el mes de maig, 
la revolta dels pagesos anglesos havia fet impossible la sortida 38. 

Malgrat tot, a mitjan mes de maig s'havien iniciat les hostili-
tats entre portuguesos i castellans amb petites operacions de fron-
tera 91. La notícia arribà aviat a l'infant Martí, a qui això obligava 
a apressar els preparatius i al mateix temps a assabentar el seu pare, 
el rei Pere, de la seva pròxima marxa a Castella. Fins en aquest 
moment, l'infant no havia informat el vell monarca dels seus pro-
pòsits, probablement perquè en temia la desaprovació i esperava 
poder presentar-ho gairebé com un fet consumat. Ara, però, li 
calgué enviar el seu camarlenc Guerau de Queralt a la cort reial 
a Saragossa per exposar el seu projecte. 

La reacció del rei fou ràpida i contundent: el 31 de maig escri-
via a l'infant desaprovant en tot i per tot la projectada expedició 
a Castella i exposant les seves raons: segons ell, no era assenyat 
abandonar els afers propis per ocupar-se dels dels altres, i tampoc 
no era oportú que l'infant intervingués en una guerra de la qual 
el seu pare, el rei, volia mantenir-se allunyat, perquè inevitable-
ment, pel fet d'ésser l'infant Martí qui era, acabaria per treure'l 
a ell, el rei, de la neutralitat. 

El monarca cridava el seu fill a actuar amb una mica més de 

34 ACA, C, reg. 2070, f. 69 r.-v. 
25 Ibídem, ff. 71 v. - 72 r. 
28 P. E. RUSSELL, The English intervention cit., p. 305. 
27 L. SUÁREZ, Castilla cit. , p. 223. 
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responsabilitat i a ocupar-se del que s'havia d'ocupar en comptes 
d'embarcar-se en empreses cavalleresques que no li havien de por-
tar cap benefici. Ell, li deia, era de jove un entusiasta dels jocs 
cavallerescos, però quan s'havia trobat davant del conflicte amb 
el rei de Mallorca, s'havia deixat de jocs i l'havia afrontat, com 
era el seu deure, dedicant-s'hi completament, i per això de llavors 
ençà havia portat a conclusió tots els afers que havia començat 28· 
La referència del rei als jocs cavallerescos no era inoportuna: pocs 
dies després hagué de renyar novament l'infant perquè s'havia com-
promès a tenir camp de batalla a homes de paratge i de peu que 
volien combatre's tot recordant-li acrement que això era un pri-
vilegi reservat als reis i als primogènits 29. 

La indignació del rei Pere davant el projecte del seu fill petit 
era comprensible, perquè aixó suposava abandonar o deixar en 
segon terme els preparatius de l'expedició a Sicília que li havia 
encomanat. 

Si durant tot el regnat de Frederic IV de Sicília el rei Pere i 
la seva muller la reina Elionor de Sicília havien intentat d'interve-
nir, fins i tot amb la força en els afers de l'illa i, sobretot, de 
fer-se reconèixer el dret a la successió d'aquell rei, a la mort de 
Frederic, el 1377, el desig d'intervenir fou encara més gran. El rei 
Pere impugnà la successió en la persona de la seva néta la reina 
Maria, filla de Frederic i de Constança d'Aragó, en virtut de la 
Uei sálica que regia de temps a l'illa i dels testaments dels reis de 
Sicília anteriors, que assenyalaven que la successió havia de recau-
re en la branca primogènita catalana si no hi havia descendència 
masculina a la branca siciliana. Alhora que emprenia negociacions 
diplomàtiques per fer-se reconèixer el dret a la successió siciliana 31, 

28 ACA, C, reg. 1272, f. 59, pnbl. per J. COROLEU, Documents historichs 
catalans del segle XIV. Colecció de cartes jamiliars corresponents als regnats de 
Pere del Punyalet y Johan I, Barcelona, 1889, pp. 79-81; cit. per P. E. RUSSELL, 
The English intervenlion cit., pp. 308 i 309. 

29 ACA, C, reg. 1101, f. 135 r. (21 juny 1381). 
30 El 1375, poc abans que la reina Elionor morís, el rei Pere havia preparat 

una armada de 30 galeres i 24 naus per passar a Sicília; després, però, ho deixà 
córrer: A. PACES, Chronique catalane cit., pp. 401-403. 

31 F. GIUNTA, Aragonesi e Catalani cit., I , pp. 101 i segs. 
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el rei Pere començava els preparatius per organitzar una expedic ió , 
comandada per ell mateix , que posaria l ' i l la sota el seu domini i 
que, a més, reduiria la rebel·lió dels Arbórea a Sardenya a 
precs del primogènit , l ' infant Joan, l 'expedic ió fou deixada sota 
la seva direcció, però en posar-se malalt aquest el 1379, calgué 
traspassar l 'encàrrec a l ' infant Martí, que se n'ocupà d'ençà d'aquell 
moment 33. 

Per n o deixar de banda cap possibilitat d'unir de nou Sicília 
a la seva corona, el rei Pere planejà també de casar l ' infant Joan, 
que havia quedat v idu llavors, amb la reina Maria 34; però com que 
aquest, amb gran disgut del seu pare, preferí casar-se amb Violant 
de Bar, fou substituït en el projecte matrimonial sicil ià pel fill 
de l ' infant Martí, anomenat així mateix Martí 35. Poc temps des-
prés, l ' l i de juny de 1380, el rei Pere es decidí a fer el que havia 
desitjat en vida la reina El ionor: cedir els seus drets personals a 
la corona sici l iana (per bé que ell es reservava el t ítol de rei de 
Sicí l ia mentre visqués) a l ' infant Martí 3S. Així aquest, que ja pos-

32 Des del desembre de 1378 el rei Pere feia adreçar demandes als seus 
vassalls per a l'expedició a Sardenya i Sicília que volia dirigir ell mateix. 
L'infant Martí s'encarregà d'adreçar les demandes a València: ACA, C, regis-
tre 1554, ff. 87 v.-88 r . i 101 V.-102 r . ; cfr. també J . ZURITA, Anales cit., IV, 
f. 372 v., i F . GIUNTA, Aragonesi e catalani cit., pp. 168-169. 

33 Sobre el projecte de l'infant Joan de dirigir l'expedició a Sardenya i Si-
cília, cfr. F. SOLSONA CLIMENT, Relaciones de la Corona de Aragón con la isia de 
Cerdeña durante el último tercio del siglo XIV. Don Juan, duque de Gerona y 
sus preparativos sardos, extret d'A ui del VI Congresso Internazionale di Studi 
Sardi, Cagliari, 1957, pp. 5-6; D. GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari de l'infant En 
Joan, extret d'vetos y Memorias del III Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, II, València, 1923, p. 299, d. 450. Des de començament del 1380 ja s'ocu-
pava dels afers de Sicília l'infant Martí: ACA, C, reg. 2085, ff. 12 V.-13 r. 

34 R. TASIS, Joan I, el rei caçador i músic, Barcelona, 1959, pp. 82 i segs. 
35 Aquest projecte data, almenys, del 13 d'abril de 1380; ibídem, p. 91. 
36 La donació solemne, en llatí, es troba a ACA, C, reg. 1554, f. 109 r.-

111 v. Un altre document referent a la donació, amb uns capítols en català on 
s'estipula l'ajut que prestarà el rei a l'infant per a la conquesta de Sicília, es 
troba al reg. 1557, ff. 2 v. - 4 r., i al reg. 1554, ff. 111 v. - 113 r., aquest darrer 
citat per R. MOSCATI, Per una storia delia Sicilia nell'età dei Martini (appunti e 
documenti: 1396-1408), Messina, 1954, p. 27, n. 4. La crònica del rei Pere es-
menta també aquesta donació que fou confirmada pel primogènit, l'infant Joan. 
La idea de destinar l'infant Martí als afers de Sicília havia estat cosa de la reina 
Elionor de Sicília, muller del rei Pere, però aquest no havia volgut cedir els 
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seïa els drets de la seva mare, Elionor, de la qual era hereu uni-
versal 31, es convertia d'una banda en el pretendent amb més títols 
a la corona de l'illa, enfront de la seva neboda la reina Maria, i 
de l'altra, com a futur sogre seu, en el protector dels drets d'aques-
ta mateixa reina. 

Sicília, doncs, en la política del rei Pere, queda adjudicada al 
fill segon, l'infant Martí, que des d'ara se n'ocupa amb més motiu 
encara. Des del 1380 els preparatius per a intervenir amb força a 
Sicília s'intensifiquen perquè les circumstàncies ho exigeixen així. 
Un any abans, un noble catalanófil, Guillem Ramon de Montcada, 
s'havia emparat de la persona de la reina Maria, cosa que havia 
de facilitar i legitimar la intervenció catalana 38, però hom no podia 
retardar l'expedició a l'illa sense córrer el perill que la reina tor-
nés a caure en mans dels enemics dels catalans. 

És natural, doncs, que estant així les coses, el rei Pere consi-
derés completament inoportú el projecte del seu fill segon, que a 
més de portar-li complicacions polítiques internacionals, sostreia a 
la desitjada expedició a les illes uns recursos financers que l'extre-
ma pobresa del tresor reial feia indispensables 39. 

seus drets a l'infant quan la reina li ho havia demanat, poc abans de morir: 
E. PAGÈS, Chronique catalane cit., pp. 406 i 401-403; cfr. també J. ZURITA, 
Anales cit., p. 780. Abans de la donació dels drets a Sicília esmentada, el 21 de 
juliol de 1375, el rei havia traspassat també a l'infant el dret a l'herència sici-
liana de la infanta Blanca de Sicília, que havia estat casada amb el conte d'Em-
púries. La infanta havia renunciat als seus drets, sobretot als patrimonials, a 
favor del seu cunyat el rei Pere perquè aquest li havia pagat la dot, 45.000 
florins: ACA, C, reg. 1554, f. 61 r. 62 r., 83 v.-84 v. i 86 r.-86 bis r. 

37 R. TASIS I MARCA, Pere ei Cerimoniós i els seus fills, Barcelona, 1957, 
reed. 1962, p. 199. 

38 A. PAGÈS, Chronique catalane cit., pp . 407-409; J . ZURITA, Anales cit. , IV, 
p . 780; F . GIUNTA, Aragonesi e Catalani c i t . , I , p p . 155-166 i 169-170; V . D'ALES-
SANDRO, Política cit., p. 112. 

39 Era també una observació del rei en la seva carta del 31 de maig citada 
en la nota 28: «Valgra més que la messió que havets feta o entenets a fer per 
la dita anada haguéssets convertida en los dits vostres fets o en estalviar los mo-
gubells.» Aquests mogobells són els interessos del préstec de 34.000 florins que 
els banquers de Barcelona Arnau Esquerit i Pere Pasqual havien concedit al 
rei i a l'infant per tal que poguessin enviar les tres galeres d'Eximèn Pérez 
d'Arenós i Roger de Montcada a Sicília el 1380: ACA, C, regs. 1554, ff. 119 r.-
125 r.; 2085, ff. 62 v., 73 r.-v., 89 r.-90 r., etc. 
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Enrabiat pe l caprici del seu fill, el rei no s'acontentà amb tra-
metre-li la carta que h e m comentat, sinó que, a més, pocs dies des-
prés, el 7 de juny de 1381, li envià Galceran de Rosanes amb un 
memorial en el qual arribava a amenaçar-lo de desheretar-lo i pri-
var-lo dels seus càrrecs si, malgrat tot, el desobeïa i realitzava l'ex-
pedic ió a Castella. A les raons que ja li havia fet presents a la carta 
anterior, el monarca afegia ara que es trobava en tractes amb els 
ambaixadors del rei de Castella, que li havien demanat ajut, i que, 
si podia treure'n el profit pol í t ic que semblava, n o dubtaria a 
aliar-se amb ell i amb el rei de França, per a la qual cosa calia que 
ell , l ' infant, no es mogués per a res, altrament s'espatllaria tot, 
ja que aquests, podent disposar d'un ajut incondicional , el de l ' in-
fant, no s'avindrien a fer-li concessions polít iques a ell , el rei 40. 

Dos dies després, encara, el 9 de juny, el rei enviava una carta 
circular a un grup de nobles, alguns dels quals ja cone ixem: Be-
renguer de Vi laragut 4 1 , Berenguer de Ribelles, Pere Boï l , Guerau 

40 ACA, C, reg. 1277, f. 18 r.-v., cit. per P. E. RUSSELL, The English inter-
vention cit., p. 309. 

41 Berenguer de Vilaragut pertanyia a una de les famílies nobles més signi-
ficades de València i alhora més bel·licoses. El seu nom es féu famós com a cap 
d'una de les bandositats que ensangonaren el país durant molts anys. El 1369, un 
Berenguer de Vilaragut, que suposem pot ésser el nostre, capitanejava ja la ban-
dositat contrària a la de Jaume d'Aragó, germà del marquès de Villena i bisbe 
de València. El 1379 continuava al front del seu partit, ara contra el d'Eiximèn 
Pérez d'Arenós, hereu del del bisbe. El 1396 renovà la lluita, amb el bàndol dels 
Soler, contra els Díez i Centelles, lluita que s'arrossegà durant tot el regnat de 
Martí l'Humà i adquirí nova virulència en l'interregne. En aquesta època 
Berenguer de Vilaragut i el seu bàndol sostingueren la causa de Jaume d'Urgell 
a València contra la candidatura dc- Ferran d'Antequera, sostinguda pel bàndol 
contrari dels Centelles: S. CARRERES, Notes cit., pp. 27-39, 47-48 i 56-59; F . SOL-
DEVILA, Història de Catalunya, 2.A ed., II, Barcelona, 1962, p. 587. Berenguer 
de Vilaragut estigué des de moll aviat lligat a la cort de l'infant Martí, del qual 
era majordom ja el 1377: ACA, C, reg. 2066, ff. 74 r. , 183 v., 197 r . , etc. Par-
ticipà en la defensa de València contra l'infant Ferran i en un atac contra Re-
quena posteriorment: J. ZURITA, Anales cit., IV, pp. 654, 763. Més tard, el 
1387, el seu nom apareix lligat al dels partidaris de la reina Sibil·la: ibídem, 
p. 795, i per tant no degué ésser ben vist pel rei Joan. El 1392 acompanyà 
l'infant Martí en l'expedició a Sicília: ibídem, p. 809. 
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de Queralt, Dalmau de Cervelló 42, Ferrer d'Abella 43, Berenguer 
Arnau de Cervelló, Pere Sánchez de Calatayud 44 i Andreu Mar-

Dalmau de Cervelló era fill de Ramon Alemany de Cervelló, que fou 
durant molts anys governador general de Catalunya. Des de molt jove pertanyia 
a la casa de l'infant Martí, del qual era cambrer ja el 1375. El 3 de setembre 
d'aquest any l'infant li confià el castell de Xèrica perquè el tingués a costum 
d'Espanya: ACA, C, reg. 2064, f. 179 r.-v. El 1377 l'infant li concedí 20.000 
sous de Barcelona perquè pogués adquirir ja l'herència que li havia de donar el 
seu pare: ibídem, f. 139 r.-v. Es casà cap al 1381 amb una filla de Lluís Boïl 
i amb aquest motiu rebé de l'infant Martí 50.000 sous reials de València: 
reg. 2086, f. 40 v. El 16 de gener de 1387 el rei Joan I li confià el càrrec de 
governador general de València més enllà de Xixona: reg. 1920, f. 66 v. Els 
congressistes que visitàrem el Museu Provincial de Castelló de la Plana, dins 
els actes del VIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, tinguérem ocasió 
d'admirar, en la vitrina central d'una de les sales, l'escut i la tarja de Dalmau 
de Cervelló, ornats amb els cérvols, signe de la seva casa, esplèndidament con-
servats. 

43 No tenim gaires notícies de Ferrer d'Abella. Molts membres d'aquesta 
familia valenciana prengueren part en les bandositats valencianes en el partit 
dels Vilaragut i Soler: S. CARRERES, Notes cit., pp. 42, 98, 139-141. De Ferrer 
d'Abella només sabem que el 8 de gener de 1383 l'infant Martí li concedí 200 
florins d'or en premi als seus serveis: ACA, C, reg. 2086, f. 71 r.-v.; que 
el 1392 acompanyà l'infant en la seva expedició a Sicília: J. ZURITA, Anales 
cit., IV, p. 809, i que el 2 de setembre de 1396 reclamà a la cort reial els béns 
de l'herència de la seva mare, Constança, germana de Gelabert de Cruïlles, que 
havia estat casada amb Guillem d'Abella, pare seu: ACA, C, reg. 2333, 
ff. 13 v. - 14 r. Entre les seves possessions figurava el castell de Tudela: ibídem, 
reg. 2070, f. 132 r.-v. 

44 Pere Sánchez de Calatayud pertanyia de temps a la casa de l'infant Martí. 
El 1377 n'era ja cambrer quan en rebé una subvenció de 1.000 florins per al seu 
matrimoni: ACA, C, reg. 2066, f. 100 r., i el 1379 n'era majordom: reg. 2068, 
ff. 153 r.-155 r. El 1384 formà part de la comissió de corts encarregada d'in-
vestigar els abusos a les cases del rei i del primogènit: J. ZURITA, Anales cit., 
IV, p. 787. Tres anys més tard cl rei Joan li confirmà, a ell i al seu germà 
Lluís, el mer i mixt imperi sobre els llocs de Pedralba i Rafal, a València, 
que havien heretat, respectivament, de llur pare Rodrigo Sánchez de Cala-
tayud, al cual els havia concedits el rei Pere: reg. 1891, ff. 154 r.-155 v. El 
1390 el rei Joan els concedí el grau de noblesa pels serveis prestats a la Corona 
per llurs avantpassats i per ells mateixos: reg. 1898, f. 25 r.-26 r. El 1392 
Pere participà en l'expedició de l'infant Martí a Sicília, i en premi als seus 
serveis rebé, el mateix any, la terra de Gagliano (que després, el 1408, vengué 
a Sanç Ruiz de Liori: J. ZURITA, Anales cit., IV, p. 851) i la terra de S. Fi-
lippo d'Argirò: V. D'ALESSANDRO, Política e Società cit., p. 130, i encara altres 
concessions: ASP, C, reg. 18, f. 118 v. Entre 1403 i 1404 negocià, a Avinyó, 
l'alliberament de Benet XIII i el retorn a la seva obediència dels cardenals 
i França: J. ZURITA, Anales cit., IV, p. 842. El 1407 posseïa els títols de 
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tínez de Vallterra 45; la carta era una credencial a favor de Gal-
ceran de Rosanes el mateix que el rei enviava amb el memorial 
esmentat al seu fill. Què era el que aquest ambaixador havia de 
comunicar als nobles que acabem de citar, ho sabem per una altra 
carta del mateix dia adreçada ara al governador de València, al 
qual manava que no permetés als nobles valencians de sortir del 
regne per anar a Castella en servei del rei Joan I contra Portugal, 
tant si anaven amb l'infant Martí com sense aquest 47. 

Les amonestacions i les prohibicions del rei Pere no serviren de 
gaire res. El 12 de juny l'infant responia al seu pare, de manera 
respectuosa, però ferma, per confirmar-li el seu viatge a Castella, 
que, deia, portaria a terme de forma que el rei no tindria res a 
dir-hi48 i així els preparatius per a l'expedició continuaren, ara 
a un ritme més intens, perquè, com ja hem dit abans, l'infant 
sabia que les hostilitats entre Portugal i Castella s'havien iniciat 
a mitjan maig. 

Per aquesta raó, entre els darrers dies de juliol i els dos pri-

conseller i majordom del rei i era, junt amb Pere de Montagut, curador dels 
béns de Ramoneta Boïl, filla de Ramon Boïl, governador de València, assas-
sinat aquest mateix any: ACA, C, reg. 2154, f. 60 r. El 1409 assistí a València 
al consell reunit per pacificar els bàndols que dividien la ciutat i el regne : 
S. CARRERES, Notes cit., p. 189. Segons Zurita, fou un dels consellers preferits 
de Martí l 'Humà: Anales cit., IV, p. 858. 

45 Andreu Martínez de Vallterra era conseller i algutzir de l'infant Martí 
des d'almenys el 1377. Aquest any, l'infant li concedí el Iluïsme sobre la vall 
ile Joanetes, si se la venia, concessió que confirmà l'infant Joan, ja que l'esmen-
tada vall era situada al vescomtat de Bas, propietat seva: ACA, C, regs. 2066, 
f. 12 v., i 1682, ff. 213 V.-214 r. El mateix any li concedí 200 florins d'or, assig-
nats sobre les rendes de Serra d'Eslida, a València: reg. 2066, f. 15 r.-v. També 
aquest any reconeixia deure-li altres 250 florins per un cavall anomenat Cabeça 
de Moro que li havia comprat: ibídem, ff. 96 v. - 97 r. El 1378 fou enviat pel 
rei Pere, junt amb el seu germà el bisbe de Sogorb, a la cort pontifícia per rei-
vindicar la successió de Sicília: J. ZURITA, Anales cit., IV, p. 779. El 1387 el 
rei Joan li concedí el càrrec de justícia de Daroca: ACA, C, reg. 1918, f. 42 
r.-v. Estava casat amb Sibil·la Puigpardines: reg. 2036, f. 40 v. 

46 ACA, C, reg. 1276, f. 1 r. 
47 Ibídem, f. 1 r.-v. Prohibia també que fossin enviats cavalls, bèsties de 

càrrega i arnesos, és a dir, material de guerra, cap a Castella. 
48 ACA, C, reg. 2070, ff. 89 v.-90 r. Sembla, però, que aquesta carta no 

fou enviada. 
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mers d'agost, els nobles i cavallers que ja estaven a punt comença-
ren a passar, per ordre de l'infant, cap a Castella. Marxaren de 
primer Berenguer de Vilaragut, Ferrer d'Abella, Pere Sánchez de 
Calatayud, Andreu de Vallterra, Pere Boïl fill i Jofre de Tous 
valencians tots, que reunien plegats uns 100 homes d'armes. Poc 
temps després emprengueren la marxa el vescomte de Roda Gue-

48 Jofre de Tous era filí il·legítim d'un religiós (¿potser Pere de Tous, mes-
tre de Montesa de 1327 a 1374, o el seu germà, Albert de Tous, tambe mestre 
de Montesa de 1374 a 1382?) i d'una dona casada. El 10 de febrer de 1362 fou 
legitimat pel rei Pere perquè pogués fruir dels seus béns. El mateix dia el rei 
li confirmà tots els privilegis concedits a la seva família per ell i els seus ante-
cessors: ACA, C, reg. 906, ff. 187 r. i 186 v. El 1379 el veiem propietari de 
tres llocs: Sollana i Orpesa a la costa valenciana i Borriol a l'interior, on el rei 
li permeté d'exigir imposicions per tal de poder fortificar-los: reg. 1264, f. 61 v.-
62 r. El mateix any participà en les lluites de bandositats valencianes al costat 
dels Vilaragut: S. CARRERES, Notes cit., p. 42. Al contrari de molts nobles 
que anaven sempre curts de diners, Jofre de Tous sembla que disposava d'una 
bona caixa: el 20 de juliol de 1381, poc temps abans de sortir cap a Castella, 
comprà a l'infant Martí, per 48.000 sous reials de València, un censal de 
4.000 sous anuals sobre la pobla de Benagezir, ja que l'infant necessitava di-
ners per a la seva expedició a Castella: ACA, C, reg. 2070, ff. 133 r.-136 v. 
Entre aquesta data i 1401 comprà encara una altra possessió a la cort de la gover-
nació de València, la d'Artana, que era en litigi: reg. 2278, ff. 24 r.-25 r. 
El 1393 feia passos per fundar un monestir de franciscans a Borriol, que tenia 
en feu pel rei: reg. 1906, ff. 53 v.-54 r. El 3 de juliol de 1401 el rei Martí 
li concedí el grau nobiliari i elevà els seus feus d'Artana i Sollana a la cate-
goria de baronies: reg. 2196, f. 132 r.-v. Poc temps després, Jofre de Tous 
prestava homenatge al rei pel lloc de Borriol: reg. 2316, f. 76 r. Morí entre 1401 
i 1404. EI 21 de juliol d'aquest darre any, quan es resolgué el plet entre 
els Tous i Mateua de Montcada pel lloc d'Artana, Jofre de Tous ja era mort 
i fou el seu fill, d'igual nom, qui rebé la sentència favorable: reg. 2278, 
ff. 24 r.-25 r. 

50 Ramon de Perellós era fill de Francesc de Perellós, primer vescomte de 
Roda, diplomàtic, almirall i privat del rei Pere el Cerimoniós. Es crià a la cort 
de França, on residí el seu pare un temps, ja que fou també camarlenc i almirall 
de Carles V. Hi residí més o menys habitualment fins al 1380, any de la mort 
d'quest rei. De tota manera, ja abans havia vingut sovint a Catalunya i fins i tot 
havia fet un viatge a Xipre, probablement en missió diplomàtica. Des del 1381, 
almenys, era governador dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, on tenia pos-
sessions: ACA, C, reg. 1101, f. 106 r.-v. El 1388 vivia a París, però el 1389 
participà en la defensa del Rosselló contra les tropes del comte d'Armanyac. 
Entre finals d'aquest any i principi del següent portà a cap una ambaixada a 
França amb Esperandeu Cardona. A començament del 1390 preparava una armada 
de tres galeres, sota la seva capitania, per ajudar el papa Clement VII que volia 
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rau de Queralt, Pere Maça 5l, Berenguer de Ribelles, Dalmau de 
Cervelló i Berenguer Arnau de Cervelló, que entre tots reunien 

anar a Roma: reg. 2015, ff. 14 v.-15 v.; reg. 1959, ff. 7 v. 8 r. Aquestes ma-
teixes galeres serviren per ajudar Lluís d'Anjou, que havia passat llavors a 
Nàpols, i per col·laborar en el setge d'Africa (El Mahadia), que portà a cap 
l'estol franco-genovès: M. T. FERRER I MALLOL, Documenti catalani sulla spe-
dizione franco-genovese contro Berbería (1390), a Miscellanea di Studi Storici, 
I, Genova, 1969, pp. 213-261, cfr. pp. 227-229. El 1391 el rei Joan creà per a 
ell el vescomtat de Perellós: ACA, C, r. 1970, ff. 74 r.-75 v„ i li concedí el 
càrrec d'almirall dels seus regnes: ibídem, ff. 54 r.-55 r. El 1392 passà a Sicí-
lia amb l'infant Martí. El 1393-94 fou enviat a Xipre per concordar el matriu 
moni entre Isabel, germana de Joan I, amb Jano, hereu de Xipre, matrimoni 
que després no es realitzà. El 1396 era a la cort papal d'Avinyó, on investigà 
l'afer de les companyies que es deia que havien de penetrar hostilment en 
terres catalanes, i contribuí, amb les seves negociacions amb llurs capitans, 
a allunyar aquest perill. Fou encartat en el procés contra els consellers de Joan I 
després de la mort d'aquest el 1396; malgrat això li foren confiades igualment 
missions molt delicades: el mateix any, les negociacions amb el comte d'Arma-
nyac per veure d'aturar l'atac concertat d'aquest i del comte de Foix contra terres 
catalanes. Des d'aquest any residí llargues temporades a la cort del papa d'Avi-
nyó, al qual prestà nombrosos serveis, particularment diplomàtics: així les nego-
ciacions de 1399 per obtenir la llibertat del papa Benet XIII, etc. Durant l'inter-
regne fou un partidari incondicional de Jaume d'Urgell, i el seu fill Ramon 
l'ajudà fins i tot militarment. Ramon de Perellós era també home de lletres; 
és famós per la seva obra Viatge al Purgatori de Sant Patrici, on explica el seu 
viage a Irlanda per visitar la cova així anomenada. Vivia encara el 1420: AHPB, 
Pere Pellicer, man. de 1419-21, ff. 87 V.-88 r. Per a més informació sobre aquest 
personatge, cfr.: J. ZURITA, Anales cit., IV, pp. 767, 800, 801, 805, 809, etc. 
(vegeu l'índex onomàstic del vol. VI de l'ed. de Las Glorias Nacionales) A. Vi-
CNAUX, Voyage au Purgatoire de saint Patrice, «Bibliothèque Méridionale», Tou-
louse, 1903; R. MIQUEL I PLANAS, Viatge del vescomte Ramon de Perellós y de 
Roda fet al purgatori nomenat de Sant Patrici a Llegendes* de l'altra vida, 
Barcelona, 1914; M. DE RIQUER, Historia de la Literatura Catalana, II, Barce-
lona, 1964, pp. 309-333, que he utilitzat en aquest resum. 

51 Pere Maça de Liçana era un noble valencia. El 1354 participà en l'expe 
dició a Sardenya comandada pel rei Pere; contribuí després a la defensa de 
Valencia contra les tropes de Pere el Cruel; una de les qüestions debatudes en 
les paus que seguiren els successius episodis de la guerra catalano-castellana fou 
precisament la possessió del seu castell de Jumilla. El 1363 fou pres pel rei de 
Castella quan defensava Sogorb. Cap al 1379 participà en les lluites de bandosi-
tats de València dins el bàndol d'Eiximèn Pérez d'Arenós: S. CARRERES, Notes 
cit., p. 42. El 1393 fou nomenat capità general de l'armada que el rei Joan volia 
enviar a Sardenya i que després fou enviada a Sicília en ajut de l'infant Martí. 
Morí de malaltia en el setge de Catània, el 1394: J. ZURITA, Anales cit., IV, 
p p . 630 , 659, 668, 674 , 683 , 686 , 695, 697 , 699 , 715, 727 , 781, 812-13. 
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altres 100 homes d'armes M. Probablement entraren a Castella per 
la frontera castellano-aragonesa, eludint així la vigilància del go-
vernador de València, i degueren passar per Molina (Guadalajara), 
on alguns havien d'esperar l'infant que, amb la resta de les tropes, 
no pas més d'un altre centenar d'homes 53, aniria a reunir-s'hi un 
cop hagués solucionat una dificultat sorgida al darrer moment. 

Aquesta dificultat era que Guillem Ramon de Montcada, comte 
d'Agosta, Eiximèn Pérez d'Arenós i Miquel Gurrea havien tornat 
de Sicília, on havia quedat Roger de Montcada per guardar la 
reina Maria, i havien portat a l'infant algunes notícies d'impor-
tància, més aviat, pel que sembla, favorables a la seva causa. Per 
aquesta raó l'infant Martí es veié precisat a anar a parlar amb el 
seu pare el rei, que llavors era a Saragossa. 

L'infant marxà, doncs, de Sogorb cap a Saragossa i en passar 
per Ojos Negros, a tocar de la frontera castellana, donà les darreres 
instruccions a Pere Boïl, tresorer de l'expedició, al qual havia 
fet venir de Molina, on ara l'hauria d'esperar durant tot el mes 
d'agost De tota manera, com que l'infant no devia veure ben 
segur que abans d'un mes pogués ésser a Castella, manà a alguns 
dels seus capitans que ja hi eren, que no deixessin el servei del 
rei Joan, un cop haguessin passat els dos mesos de prestació mili-
tar que ja tenien cobrats, fins que ell hi anés, ja que Pere Boïl els 
pagaria tot el que passés d'aquest temps 55. 

El 7 d'agost l'infant Martí ja era a Saragossa i havia començat 
les entrevistes amb el seu pare el rei. Entrevistes difícils perquè 
el rei continuava oposant-se a la marxa del fill cap a Castella La 
mediació de la reina Sibil·la, que havia estat pregada per l'infant 
d'intervenir a favor seu, així com els esforços d'aquest per convèn-
cer el seu pare semblaren, un moment, resultar eficaços w , i en uns 

52 Apèndix, d. III. 
53 Apèndix, d. II. 
51 Apèndix, dd. I i II. 
55 ACA, C, reg. 2070, ff. 101 r.-102 r. Fou dirigida aquesta carta a Pere Boïl, 

senyor de Manises, Jofre de Tous, Pere Sánchez de Calatayud, Ferrer d'Abella 
i Andreu Martínez de Vallterra. 

56 Apèndix, d. II. 
57 Apèndix, d. III. 
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instants en què les notícies que hom tenia d'Anglaterra eren favo-
rables a la causa del príncep, faltà poc perquè el rei l'autoritzés a 
realitzar la seva desitjada expedició a Castella. El 7 d'agost, efec-
tivament, les notícies arribades d'Anglaterra feien creure que la in-
tervenció d'aquest país en la guerra de Portugal no seria possible. 
Hom tenia notícia de la revolta dels pagesos anglesos, motivada, 
segons es deia, per les exaccions del duc de Lancaster per finançar la 
guerra contra Castella, que havia produït ja nombroses víctimes: 
dos bisbes o abats, quatre cavallers i un comte i molta altra gent del 
consell del duc, per la qual cosa aquest havia hagut de fugir i l'ex-
pedició havia quedat aturada 58. Les notícies, però, arribaven amb 
un retard considerable; la realitat era ja completament diferent. 

A mitjan juliol la flota anglesa havia deixat finalment les costes 
d'Anglaterra i havia arribat sense novetat a Lisboa 59. La notícia 
arribà pocs dies després del set d'agost a Saragossa amb una carta 
de Pere Boïl a l'infant. Aquest intentà encara de salvar el seu pro-
jecte castellà amagant la notícia al seu pare i fins i tot enganyant-lo 
amb una carta, falsificada, de Pere Boïl en la qual es desmentia 
l'arribada dels anglesos. Però el truc fou inútil perquè el rei Pere, 
a qui havien arribat també les notícies veritables, volia esperar-ne 
la confirmació abans de deixar marxar el seu fill, ja que, en cas 
d'intervenció anglesa, no volia que l'infant anés a Castella si no 
era molt ben acompanyat, a fi de no fer un mal paper Això 
almenys és el que li digué, potser per picar-lo en l'amor propi i 
guanyar temps, que era al capdavall el que li interessava a fi de 
poder veure venir els esdeveniments. 

L'infant Martí, doncs, hagué de sotmetre's de moment a la deci-
sió del seu pare, però no per això deixà de cercar homes d'armes 
i cavalls i altres pertrets necessaris amb l'esperança que, quan n'ha-
gués reunit al seu voltant un nombre suficient, el rei no li podria 
denegar el permís d'anar a Castella. 

Mentre, li havia arribat, ara per una carta de la seva germana 
la reina de Castella, la confirmació de l'arribada de l'expedició an-

58 Apèndix, d. II. 
60 P. E. RUSSELL, The English Intervemion cit., p. 311. 
60 Apèndix, d. III. 
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glesa a Portugal, i això l'obligà a apressar més encara els prepa-
ratius i a empenyorar castells i altres béns a fi de reunir els diners 
necessaris per pagar les seves tropes 61. 

Si bé en un primer moment, doncs, l'infant continuà fent pre-
paratius per a la seva expedició a Castella, malgrat la prohibició 
del seu pare, no tardà gaires dies a canviar de pensament i a arri-
bar al convenciment que el seu pare tenia raó. 

Sembla que, a Sicília, l'arribada el 1380 de les tres galeres 
d'Eiximèn Pérez d'Arenós i Roger de Montcada havia fet el seu 
efecte; els nobles i les ciutats sicilians havien cregut sens dubte 
que això no era més que el preludi del gran estol amb el qual els 
catalans passarien a l'illa i que, per tant, era qüestió de posar-se 
en bones relacions amb els que exercirien el poder pròximament. 
El fet és que Eiximèn Pérez d'Arenós havia portat, de retorn de 
l'illa, nombroses cartes d'adhesió, tant de nobles com de ciutats 
de Sicília, en les quals oferien a l'infant de retre-li els castells i 
posar-se a la seva disposició. 

Al seu torn, aquelles cartes i la relació verbal d'Eiximèn Pérez 
d'Arenós impresionaren molt favorablement l'infant i probable-
ment dels dos Martins, pare i fill, a Sicília seria molt més fàcil del 
que havia semblat en un principi: hom comptava amb la reina per 
legitimar l'operació, i amb el consentiment de la majoria de les 
ciutats i els nobles; no es podia desitjar res més. 

Hom pogué veure més tard que l'adhesió i les promeses de molts 
nobles i cuitats sicilians no eren més que el fruit de conveniències 
particulars i circumstancials, però de moment semblà que un exèr-
cit reduït bastaria per a assegurar a l'infant el domini de l'illa, on 
no tenia gairebé enemics. L'infant creia que amb els 500 homes 
d'armes que reunia, a sou del rei de Castella per anar a lluitar 
amb els castellans contra els portuguesos i anglesos, més les tropes 
i les naus que el rei Pere s'havia obligat a proporcionar-li per a 
l'empresa, quan li cedí els seus drets a la corona siciliana, n'hi 
hauria prou per a poder realitzar l'expedició. 

81 El 17 d'agost encara continuava venent censáis sobre els seus dominis per 
al viatge a Castella, ara 3.130 sous censáis annals sobre Bardallur, Luceni, Pla-
sència i Turbena: ACA, C, reg. 2070, f. 114 r . ; cfr. també Apèndix, d. III. 
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Així les coses, el 28 d'agost de 1381 l'infant Martí es decidí a 
enviar un ambaixador al rei de Castella per explicar-li la nova 
situació que no li permetia, de moment, d'anar en aquest regne 
per complir el que li havia promès. El memorial confiat a micer 
Pere Serra, l'ambaixador en qüestió, feia història de tot el que 
havia fet l'infant per portar a terme l'expedició d'ajut al seu 
cunyat, així com de les dificultats amb què s'havia trobat, espe-
cialment, ara, per la necessitat o conveniència de passar al més 
aviat possible a Sicília. Per aquest motiu l'infant deia que ell conti-
nuaria reunint tropes fins a 500 homes i demanava al rei de Castella 
que li trametés el sou corresponent a aquesta gent a la frontera; 
si el rei Pere li proporcionava tot seguit les tropes i els trans-
ports necessaris per a realitzar l'expedició a Sicília, aquells 500 ho-
mes i l'infant passarien a l'illa per sotmetre-la al seu domini, i això 
no seria perjudici per al rei de Castella, ja que com més gran fos 
el patrimoni de l'infant, més aquest el podria ajudar; si l'expedi-
ció a Sicília no es podia dur a terme de seguida, l'infant passaria 
amb els 500 homes a Castella en servei del rei Joan com havia 
estat acordat abans 62. 

Aquests eren els propòsits de l'infant a finals d'agost de 1381. 
No sabem quina fi feren aquestes negociacions. Ni un projecte ni 
l'altre, però, es dugueren a terme: ni l'infant anà a Castella ni 
passà a Sicília fins deu anys i mig després. 

L'expedició de l'infant Martí en ajut del seu cunyaf, el rei de 
Castella, es féu innecessària en avançar el 1381 i el 1382. La guerra 
castellano-portuguesa s'havia quedat en joc de poques taules; el 
duc de Lancaster no havia pogut portar a terme l'expedició a la 
Gascunya, des d'on un atac contra Castella, en conjunció amb un 
altre del seu germà el comte Edmond de Cambridge (el mossèn 
Aymon del memorial que acabem de comentar) des de Portugal, 
hauria posat en perill el tron de Joan I. La guerra es resolgué el 
mes d'agost de 1382 amb la pau d'Elvas, sense que gairebé hi ha-
guessin hagut veritables accions de guerra, fora de la batalla naval 

® Apèndix, d. III. 
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de Saltes 63. El maig de 1382 gairebé tots els nobles i altra gent 
d'armes que havia anat a Castella en servei del rei Joan havien 
tornat ja; ho sabem almenys de Guerau de Queralt i de Pere Sán-
chez de Calatayud, que en aquest mes apareixen com a testimonis 
d'un document de l'infant Martí 64. El mateix Guerau de Queralt 
marxà a Castella el mes de febrer de 1383 per recollir unes quan-
titats de diners que el rei Joan havia de donar a l'infant Martí 65; 
probablement es tractava d'una indemnització per les despeses que 
l'infant havia tingut en la tramesa dels seus homes a Castella. 

Pel que fa a l'expedició a Sicília no fou tampoc portada a cap. 
L'infant hagué d'esperar al 1392, deu anys i mig més tard, per 
poder-la realitzar. Malgrat que els contactes entre Sicília i la seva 
cort continuaren l'un darrera l'altre els obstacles anaren retar-
dant l'empresa, encara que al fons de tots ells hi hagué sempre el 
mateix problema: la manca de diners. El 1381 i els anys següents 
feren suspensió de pagaments els principals banquers barcelonins, 
entre ells Pere Pasqual i Arnau Esquerit 67, que tenien obert crèdit 
a la seva taula al rei Pere i a l'infant per a l'expedició a Sicília 
Després fou molt difícil de trobar diners per a l'empresa, i l'infant 
hagué de refiar-se gairebé exclusivament dels seus propis béns, i 
dc les futures entrades fiscals del regne de Sicília, per poder dur-la 
a terme. Quan arribà el moment, però, la bona voluntat de l'infant 
Martí en ajudar el seu cunyat el rei de Castella no fou pas obli-
dada, i aquell pogué comptar amb un ajut de quatre galeres caste-
llanes per a l'expedició 89. 

63 L. SuÁREZ, Castilla cit., pp. 226-27. 
64 ACA, C, reg. 2086, f. 46 v. 
85 Ibídem, ff. 77 r. - 78 v. 
86 C. TRASELLI, II protonotaro cit., pp. 470 i segs., i H. BRESC, Un épisode 

de la guerre de course: l'échec d'une ambassade sicilienne auprès de Martin, 
duc de Montblanc (1383), «Archivio Storico per la Sicilia Orientales, LXVI 
(1970), p p . 137-144. 

67 Cfr. R. GUBERN, La crisis financiera de 1381 en la Corona de Aragón a 
Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Riassunti delle Comunicazioni, VII, 
Firenze, 1955, pp. 236-38. 

68 ACA, C, reg. 1554, ff. 119 r.-125 r.; reg. 2085, ff. 89 V.-90 r. A cansa 
d'aquests préstecs, els oficials reials que els negociaren foren excomunicats pel 
bisbe de Barcelona, acusats d'usura: ibídem, f. 82 v. 

69 C. TRASSELLI, II protonotaro cit., p . 495. 
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APÈNDIX 

I 
1381, agost, 2. Ojos Negros. 

L'infant Martí comunica al rei de Castella que les noves que Guillem Ramon 
de Montcada, Eiximèn Pérez d'Arenós i Miquelet de Gurrea li han portat de 
Sicília l'han obligat a retardar la seva marxa a Castella, projectada per a mitjan 
juliol, i a anar a Saragossa a parlar amb el rei. Pensa sortir cap a Molina, on 
l'espera Pere Boïl, durant el mes d'agost, per continuar viatge després fins a la 
seva cort. Altra carta igual fou enviada a la reina de Castella. 

ACA, Cancelleria, reg. 2070, f. 100 v. 

Molt alt e molt poderós senyor e car frare, sàpia la vostra senyoria que yo 
havie acordat de partir de Sogorb, miyant lo mes de juliol prop passat, per anar-
me'n dret camí a vós, senyor, e per entrar ab vós en Portogal. E axí, senyor, 
con yo me apparellave de partir, són venguts de Sicília mossèn Guillem Ramon 
de Muncada, comte de Agosta, mossèn n'Eximèn Pérez d'Arenós e Michaliquo de 
Gorrea, los quals, senyor, m'an apportats tals ardits e tals noves de Sicília, per 
les quals jo m'e a veure necessàriament ab lo senyor rey, pare meu, e axí mateix 
m'e a veure ab lo dit senyor rey per rahó de la malaltia que ha e per agraciar-me 
d'ell e après que me'n vage a vós, senyor. Per què, senyor, jo partí de Sogorb 
per anar al dit senyor rey dilluns prop passat, que havíem .XXIX. del dit mes 
de juliol, e vuy, que és divendres, data de la present letra, són stat al loch de 
Uyos Negros, on he fet venir don Pero Boyl, ab lo qual he acordat e l'e pregat 
que m'esper a Molina per tot lo present mes d'agost, dins lo qual, Déus volent, 
entén haver deliurats los dits affers ab lo dit senyor rey e ésser ab ell en lo 
dit loch de Molina per anar-me'n dret camí a vós, senyor, segons que dit és. 
E plàcia us, senyor, que no-us maravellets com tant he trigat de partir, car per les 
rahons dessús dites no s-i-a pogut als fer. De totes les dites coses, senyor, vos 
scriu largament lo dit don Pero Boyl. Si algunes coses vos plahen, senyor, que 
yo face per honor vostra scrivits-me'n, car jo-u compliré de bon cor. 

Dada en lo loch de Uyos Negros a .II. d'agost del any .MCCCLXXXI. Infans 
Martinus. 

Dominus infans mandavit Berengario 1 Sarta. 

i El registre diu Berengartus. 
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Dirigitur domino regi Castelle. 
Similis Huera, verbis competenter mutatis, fuit missa domine 2 regine 3 Cas-

telle. Pro visa. 

» domine, corregit sobre domina. 
J regine, corregit sobre repina. 

I I 

1381, agost, 7. Saragossa. 
L'infant Martí dóna notícia a Pere Boïl dels disturbis d'Anglaterra que han 

retardat la sortida de la flota del duc de Lancaster. Disposa que, dels diners que 
té, pagui 1.000 florins a Ramon d'Abella, si aquest va a Castella amb 10 homes 
d'armes, i que en reservi la resta per al pagament de la gent que anirà amb l'in-
fant i per als que ja hauran servit a Castella dos mesos. L'infant no pot enviar 
encara la seva gent a Molina, perquè tot just ha començat les converses amb el rei. 

ACA, Cancelleria, reg. 2070, f. 101 r.-v. 

L'infant en Martí. 
Don Pero Boyl, vostra letra havem reebuda a la cual vos responem, prime-

rament, a les noves d'Anglaterra que, per letres que són vengudes a persones 
certes, se sab que contra lo duch del Encastre se són levats, per rahó d'una 
questa que fayen al poble per a l'armada que fahien sobre 1 Castella, e han mort 
.Ií. bisbe o abats e .1111. cavallers en un comte e molta altra gent de consell 
del dit duch; e lo duch és fugit per manera que la armada ha mal endreç. Al fet 
dels diners que vós tenits aquí havem axí acordat: que-us pregam que-n donets 
a mossèn Ramon d'Abella, en cas que vingué aquí ab .X. hòmens d'armes, mil 
fflorins, ell fahent a vós seguretat senblant dels altres que servirà dos meses al 
rey de Castella e a nós, e més avant no-y toquets per res, per tal que-n puxats 
soccórrer a nostres companyes, qui seran aquí ab nós e iran ab nós en Castella, 
car a present d'altra cosa no-ls podem accórrer, e axí mateix és mester que proi-
veyscats per manera que hayats diners als .C. hòmens d'armes dels quals en 
neguna manera no podem anar menys, ans és gran flix e així-u acordam, vós 
present, a Uyos Negros e vós nos digués que-ns dariets recapte, és assaber, al 
sou e al accorriment, e és mester que-ls hi trobem con hi siam, en altra ma-
nera, si no-u fahiem, seria gran torb dels afers e minva nostra e escàndel que 
se-n seguiria e vós seriets-ne causa. Quant és de nostres companyes a trametre 
a Molina, encara no-s pot fer, car yr entram en Çaragoça e solament havem 
començat de parlar ab lo senyor rey e ab la reyna, mas hayats per cert que en 
als no entendrem e com enans porem hi trametrem de les dites companyes. Les 2 

letres que demanats que-us trametam per als capitans de nostres gents d'armes 
que, passats los .II. meses, servesquen al rey de Castella, vos trametrem ensemps 
ab lo dia que partirem de Sogorb, e és mester que vós proveyscats per manera 
que-1 sou los sia pagat, passats los .II. meses, en guisa que no hayan raó de 
partir-se'n. Sapiats que les letres, les cuals nos fahiets saber que-ns trametriets 

i Segueix Anglaterra, ratllat. 
> El registre diu A lea; A fou ratllat. 
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dins la vostra letra, no les havem vistes e axí pregam-vos que les nos trametats 
e grayr-voB-o-em molt. 

Dada en Çaragoça a .VII. d'agost del any MCCCLXXXI. Infans Martinas. 
Dominas infans mandavit Berengario Sarta. Pro visa. 
Dirigitur nobili Petro Boyl. 

III 

1381, agost, 28. Saragossa. 

Credencials de l'infant Martí a favor de Pere Serra, ambaixador davant del 
rei i de la reina de Castella, i memorial de l'ambaixada: des que Vinfant sabia 
que havia començat la guerra entre Castella i Portugal havia anat preparant-se 
per passar a Castella, on ara havia enviat ja 200 homes d'armes. Després havia 
anat a Saragossa per obtenir l'autorització del seu pare, el rei Pere, però aquest 
no la hi concedia, davant les notícies que els anglesos entraven en la guerra, si 
no anava acompanyat de molta tropa. Finalment, ara, havia arribat Eiximèn 
Pérez d'Arenós de Sicília amb notícies favorables, per les quals semblava que la 
submissió de l'illa seria cosa fàcil, per tant l'infant demana al rei de Castella de 
dedicar els 500 homes d'armes que ara reuneix, a sou d'ell, a l'empresa de Sicí-
lia, des d'on el podrà ajudar després molt més; si això no pogués fer-se tot se-
guit, passaria amb els 500 homes a Castella. 

(Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro 5, ff. 147 r. - 148 v. 

Pro curia. 

Molt alt e molt poderós senyor e car frare: Com jo, axí sobre alsguns ardits 
que he haüts de Cerdenya e de Sicília, com sobre lo fet de ma partida haya 
informat largament de ma intenció micer Pere Serra, conseller e promovedor 
meu, lo qual, senyor, va a vós per la dita rahó, per ço-us plàcia, senyor, que 
donets fe e creença a les paraules les quals lo dit micer Pere dirà a vós, senyor, 
de part mia sobre los dits afers, axí com si yo les vos dehia. E si algunes coses 
vos plaen, senyor, que yo faça per honor vostra, scrivits-me'n car yo les compliré 
de bon cor. 

Dada en Çaragoça a .XXVIII. d'agost del any de mil CCCLXXXI. Infans Mar-
tinus. 

Dominus infans mandavit Berengario Sarta. Pro visa. 
Dirigitur regi Castelle. 
Similis littera, verbis competenter mutatis, fuit missa domine regine Castelle. 

ídem. Pro visa. 
Pro curia. 

Tenor vero memorialis credencie per dominum inffantem comisse dicto Petro 
Serra, ut in dictis litteris continetur, sequitur in hunc modum. 

Memorial a micer Pere Serra d'açò que ha a dir al rey e a la reyna de Cas-
tella [de] part del senyor inffant. 

Primerament, los dirà com lo dit senyor inffant, com hac sabut que la guerra 
[de] Castella e de Portogal fo uberta, acordà que tot hom de casa sua, axí offi-
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ci[als] com altra manera de gents, qui ab ell deguessen anar en Castella, anasen 
armar; e de fet féu armar mossèn Berenguer de Vilaragut, mossèn Ferrer d'Abe-
lla, mossèn Pero Sànxeç de Calatayud, mossèn Andreu de Vallterra, mossèn Pero 
Boyl, mossèn Joffre de Tous, qui foren entre tots .C. hòmens d'armes los quals 
lo dit senyor inffant hordonà que tantost partisen e anasen en Castella, conside-
rant que li bastava quels trobàs llà con hi 1 fos. 

ítem més, lus dirà que après que ach deliurats los damunt dits .C. hòmens 
d'armes, los quals eren tots valencians, ordonà lo senyor inffant que-s armàs lo 
vezcomte de Roda, en Guerau de Queralt, en Dalmau de Cervelló, en Pero Maça, 
en Berenguer2 de Ribelles, en Berenguer 3 Arnau de Cervelló, los quals són 
entre tots altres .C. hòmens d'armes e volch lo dit senyor inffant que axi mateix 
cutrassen en Castella, primer d'ell, per la rahó dessús dita. 

ítem més, lus dirà que, après que-1 senyor inffant hac ordonades les coses 
dessús dites, partí de Segorb e vench en Saragoça per veure lo senyor rey, del 
qual ach ardit, per letres de la reyna, que era malalt, e axí que stava en veritat, 
e axí metex per pendre licencia del dit senyor e per anar-se'n tantost al dit 4 rey 
de Castella e a la reyna, e que, per tal que pus tost e mills hagués deliurats sos 
afers sobre la dita anada, mès per migençera la senyora reyna entre lo dit senyor 
rey e ell, la qual ab gran diligència treballà sobre lo dit negoci, en tant que lo 
senyor rey estava per donar la dita licència al dit senyor inffant. 

ítem li dirà que, estant lo senyor en aquest punt de dar licència que anàs, 
que vengueren molts ardits que-ls angleses eren en Portogal e que, entre los 
altres, mossèn Pero Boyl féu saber al senyor inffant, per sa letra, que mossèn 
Aymon, ab algunes gents d'armes e de Flanchs, eren en Portogal, per la qual 
cosa lo senyor inffant féu fer una letra de part del dit mossèn Pero Boyl, qui-s 
dreçava a ell, la qual contenia que no era ver que companya de angleses hagués 
en Portogal, [la] qual letra lo dit senyor inffant, per dissimular lo fet, mostrà 
al senyor rey [e] ço per tal que pogués haver sa licència, e que en aquell punt 
cavalcàs e anàs [a Molina] e que d'aquí avant continuas son camí e metent-se 
sobre açò fort e suplicant al dit senyor rey, ab la senyora reyna ensemps, que una 
vegada hagués sa licència, lo senyor rey li respòs que debades se fahia, car entró 
que ell sabés tot clar què era dels angleses, no li daria licència, car, si ver era 
dels dits angleses, covenia que anàs per tal forma acompanyat que pogués ésser 
profit e honor del rey de Castella e d'ell mateix, de la qual cosa fo fort despagat lo 
dit senyor inffant, com no poch obtenir sa licència e fer ço que havia acordat. 

ítem més, li dirà que, après que-1 dit senyor inffant ach sabuda sobre açò la 
volentat del senyor rey, que, axí tost com fo partit denant ell, se mès a emprar 
aquella més gent 5 d'armes que poch e açò per tal que-1 dit senyor rey no pogués 
haver neguna scusa de donar-li la licència. E que, stant e tractant sobre açò, lo 

' hi afegit a l'espai Interlineal. 
* El registre diu Bw. , abreviatura llatina que correspon a Bernardo; es tracta, perd, 

d'una equivocació de l'escrivà, perquè en altra documentació consta que aquest noble es deia 
Berenguer. No he trobat noticies de cap Bernat de Ribelles. 

3 Tampoc aquest nom correspon a l 'abreviatura que figura al registre: una S-, ¿equi-
valent a Sanç? Peró no tinc cap noticia d'un Sanç Arnau de Cervelló, mentre que un 
Berenguer Arnau de Cervelló participà en l'expedició d 'ajut enviada per l ' infant Marti 
al seu cunyat el rel de Castella, segons consta en altra documentació que he utilitzat. Es 
tracta, doncs, d'un altre error de l'escrivà. 

* Segueix senyor, ratllat. 
* Escrit gents, amb la B ratllada. 
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senyor inffant ach una letra de la reyna de Castella, per la qual li féu saber la 
venguda dels angleses, e axí mateix lo pregava que, per la dita rahó, volgués 
cuytar se anada en Castella e ab aquella món gent d'armes que pogués, per la 
qual cosa lo senyor inffant se refermà pus fort en haver més gent d'armes e con-
tinuà sos ampraments e començà de tractar totes aquelles barates que poch, axí 
de vendrà alsguns castells com en altra manera, a fin que pogués haver diners per 
pagar la dita gent d'armes, ab los quals pogués anar en Castella, qui era cosa 
que desiga més que res que a present pogués fer. 

ítem més, li dirà que, estant lo dit senyor inffant sobre los dits fets, vench 
mossèn Eximèn Pérez d'Arenós de Sicília e portà letres e altres seguretats de 
part dels barons e de les universitats de tot lo regne de Sicília e dix de part dels 
damunt dits al senyor rey e al senyor inffant tals coses concordants-se ab les dites 
letres que, per poch de poder que-1 senyor inffant pas en Sicília, tot lo regne és 
seu e ja que és la inffanta en son poder ab els gents e castells de la illa, per 
la qual cosa lo senyor inffant a acordat de continuar sos am[praments?] entro 
haya compliment a .D. hòmens d'armes, dels quals de vuy mès [ ] recapte. E que 
ab aquella mellor instància que puxa continuadament sup [Iich] lo senyor rey 4 

que li don via e manera con ell puxa passar en Sicília e haver aquell regne, 
la qual cosa entén lo senyor inffant que, si-s pot fer, deu molt plaura al rey 
de Castella e a la reyna, sa germana, car con més aurà major comte poran 
fer d'ell. 

ítem més, los dirà que si dins breu temps lo senyor rey no dóna manera e 
loch que-1 dit senyor inffant faça son passatge en Sicília que-1 senyor inffant ven 
acordat que ab los damunt dits .D. hòmens d'armes vage en Castella, e axí que 
plàcia al rey e a la reyna que trameten en algun loch de lur ffrontera sou per 
los dits .D. hòmens d'armes, car, abans que-1 dit 7 sou 8 hi puxa ésser, lo senyor 
inffant aurà sabut ab lo senyor rey si axí prestament porà fer lo dit passatge e, 
si fer-se pot, és cosa que deu molt plaure al dit rey e a la reyna, per les dites 
rahons e encara per moltes més que n-i porà aplicar. E si cas és que-1 dit pas-
satge prena algun alongament, lo senyor inffant en aquell punt darà lo dit sou 
als dits .D. hòmens d'armes, ab los quals tantost se'n irà dret camí, un que-1 
dit rey de Castella sie. 

ítem rahonarà lo dit micer Pere lo fet del sou segons que-1 honrat en Jordi 
Johan lo-n informarà. 

« ren, escrit a l'espai interlineal. 
i Segueix senyor, ratllat. 
« aoit, escrit a l'espai interlineal. 
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