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LA POLÍTICA SICILIANA 
DE PERE EL CERIMONIÓS 

Després de la mort de Pere el 
Gran, no havia estat possible mante-
nir l'illa de Sicília unida sota la ma-
teixa Corona, juntament amb els 
regnes hispànics peninsulars, Cata-
lunya, Aragó i València; al fill pri-
mogènit, Alfons (més tard Alfons II 
de Catalunya-Aragó, el Liberal), el 
succeí en aquests estats i el secun-
dogènit, Jaume, futur Jaume II de 
Catalunya-Aragó, el Just, ho féu a 
Sicília. A la mort del primer, Jaume 
intentà mantenir a les seves mans 
tots els regnes que havia heretat, 
però no hi reeixí, tant per la necessi-
tat de deslliurar els territoris penin-
sulars de la pressió de França i del 
Papat, contraris a l'assentament dels 
catalans a Sicília, com per la decisió 
presa pels mateixos sicilians, que 
oferiren la corona al seu germà i 
lloctinent Frederic, rei de l'illa des 
del 1296 (Frederic II de Sicília). 
Malgrat que la Santa Seu obligà 
Jaume II a enfrontar-se amb el seu 
germà, les relacions entre ambdós 
foren bones després d'uns pocs anys 
de tensió. L'amistat continuà amb 
llurs successors, però era inevitable 
que la solidaritat familiar s'anés afe-
blit a mesura que els vincles de sang 
fossin més distants. 

Les aliances matrimonials 
El tercer matrimoni de Pere el 
Cerimoniós amb Elionor de Sicília, 
l'any 1349, tornà a estrènyer els lli-
gams familiars i també féu créixer 
les ambicions de la branca central de 
la dinastia de Barcelona sobre l'illa, 
que afrontava un període molt difí-
cil: minoritat successiva de dos reis, 
els germans Lluís I i Frederic II de 
Sicília, fills de Pere II de Sicília i 
néts de Frederic II de Sicília, anar-
quia feudal i atacs dels angevins de 
Nàpols, que arribaren a dominar una 
part de l'illa. 
Pere el Cerimoniós i Elionor de Si-
cília prometeren ajuda al rei Frede-
ric III en diverses ocasions, però no 
arribà a materialitzar-se més que en 
l'auxili d'alguns vaixells, pocs, ja 
que la guerra del monarca català 
contra Gènova i especialment la guer-
ra contra Castella impediren qualse-
vol acció més ambiciosa. Únicament 
foren reforçats els lligams dinàstics 
amb la negociació del matrimoni de 
la filla primogènita del rei Pere, 
Constança, amb Frederic III. Les es-
posalles foren celebrades l'any 1356 
i el matrimoni el 1361. 

Mentrestant, Pere el Cerimoniós ha-
via intentat obtenir, a canvi del seu 
ajut, la cessió de Sicília si Frede-
ric III, de salut delicada, moria sense 
descendència directa, bé que no 
s'estigué de recordar els seus drets a 
la successió en aquest cas, en virtut 
del testament de Frederic II de Sicí-
lia, germà de Jaume II de Catalu-
nya-Aragó, que preveia el retorn del 
regne a la branca troncal del casal de 
Barcelona si mancaven successors 
mascles i legítims a la branca sicilia-
na. També la seva muller, la reina 
Elionor, feia presents els seus drets 
com a filla primogènita de Pere II de 
Sicília, en cas que el seu germà mo-
rís sense deixar fills. 
Aquestes especulacions resultaren 
inútils, perquè el 1363 nasqué la in-
fanta Maria, que podia ésser seguida 
d'altres fills, bé que no pas engen-
drats per la reina Constança d'Ara-
gó, morta el mateix any 1363. 
La mort prematura de Constança 
tornà a debilitar la unitat de les dues 
branques de la dinastia barcelonina. 
Frederic III orientà des de llavors la 
seva política exterior cap a obtenir 
relacions amistoses amb els Visconti 
de Milà i amb els angevins de Nà-
pols, ja que no havia pogut obtenir 
l'ajut que esperava de la seva ger-
mana i del seu cunyat i sogre en els 
moments difícils. 
L'aliança amb els Visconti de Milà 
es concretà, l'any 1370, en un pro-
jecte doble de matrimoni: Frederic 
III amb una filla de Bernabò Vis-
conti i la infanta Maria amb un fill 
de Bernabò; és clar que aquest dar-
rer matrimoni no podia ésser imme-
diat, perquè la infanta era tot just 
una nena. 
Quan Artal d'Alagó féu saber al rei 
Pere el Cerimoniós la notícia i li de-
manà el seu parer, el monarca català 
s'afanyà a fer-li avinent la seva opo-
sició total al projecte. 
No fou l'únic a desaprovar-lo. El pa-
pa Gregori XI fou molt més taxatiu i 
amenaçà de no ratificar els capítols 
de la pau amb Nàpols, que foren sig-
nats el 1372 i que eren vitals per al 
regne de Sicília: reconeixien a Fre-
deric III i als seus successors el títol 
de rei de Trinàcria, amb dependèn-
cia feudal de Nàpols i del Papa, i la 
successió per a la infanta Maria si 
no hi havia hereus mascles; signifi-
caven també la reconciliació amb la 
Santa Seu, la qual aixecà l'entredit 
que pesava sobre l'illa. 
Frederic HI no s'arriscà pas, en aques-
tes circumstàncies, a provocar la ira 
papal i deixà córrer l'aliança matri-
monial amb els Visconti, almenys de 
moment, i es casà amb Antònia dels 
Baus. 
Tornà a rebrotar la idea, pel que fa al 
matrimoni del rei, després de la 
mort, l'any 1375, de la segona mu-
ller. Les negociacions per al matri-

moni del monarca sicilià amb An-
tònia Visconti s'iniciaren el 1376 i 
avançaren ràpidament, de manera 
que les esposalles foren celebrades, 
per procurador, el febrer de 1377; 
però quan, el juliol, la nova reina es 
disposava a traslladar-se a Sicília, 
arribà la notícia de la mort del rei 
Frederic. 

La successió en el tron de Sicília 
Quan el seu pare morí, la infanta 
Maria el succeí en el tron de Sicília, 
amb la plena acceptació dels súb-
dits. Però la nova reina tenia només 
catorze anys; li calia un tutor regent 
o vicari, càrrec que fou assumit per 
Artal d'Alagó, que havia estat desig-
nat per Frederic III en el seu testa-
ment. 
La supremacia d'Artal d'Alagó en-
gelosí els altres barons i provocà un 
període de lluites intestines que con-
clogué quan hom acordà formar un 
vicariat col·lectiu de quatre vicaris: 
el mateix Artal, Manfredo Chiara-
monte, Guillem de Peralta i Fran-
cesco Ventimiglia. El govern, però, 
no havia d'ésser conjunt sinó que es 
repartiren quatre zones d'influència, 
bé que la reina continuà en poder 
d'Artal. 
Fora de Sicília, l'acceptació de la 
nova reina topà amb dificultats a 
causa de l'existència d'altres aspi-
rants a la Corona, com l'avi de 
Maria, el rei Pere el Ceremoniós, el 
qual reivindicà els seus drets al tron 
sicilià en virtut del testament de 
Frederic II, que excloïa les dones de 
la successió seguint la tradició de la 
família comtal catalana. Ben poc 
després de la mort del gendre, el rei 
Pere encarregà un dictamen sobre 
els seus drets i començà a preparar-
se per intervenir a l'illa. 
A primera vista, sobta que un avi 
volgués desposseir la néta del seu 
heretatge, però, com veurem, no es 
tractava ben bé d'això sinó d'afer-
mar uns drets per tal d'assegurar el 
retorn de Sicília a l'òrbita d'influèn-
cia catalana. El projecte de reinte-
gració dels regnes governats per 
monarques sortits del tronc dinàstic 
del casal de Barcelona havia estat un 
dels eixos de la política del rei Pere. 
Havia aconseguit refer la unitat dels 
regnes de Jaume I amb l'annexió del 
regne de Mallorca i dels comtats del 
Rosselló i de Cerdanya i tenia sem-
pre en el seu punt de mira Sicília, 
separada per Pere el Gran. No podia 
permetre, doncs, que la seva néta 
regnés i es casés fora del seu con-
trol, potser amb un enemic de la 
dinastia catalana i fes impossible 
durant molt de temps la política 
reintegradora. 
Un altre dels aspirants a la Corona si-
ciliana era l'infant Martí; fill secun-
dogènit de Pere el Cerimoniós i d'E-
lionor de Sicília. En el testament, la 



reina Elionor li havia deixat els seus 
drets a l'herència siciliana, grega i 
alemanya, tot esperant que s'encarre-
gués de fer-los valer. Mai no ho féu, 
però, passant davant dels drets del 
seu pare, que afavorí la seva candida-
tura, sense renunciar a la pròpia, amb 
la cessió dels drets de Blanca de 
Sicília, la seva cunyada, que aquesta 
darrera li havia traspassat quan el rei 
li havia pagat un dot de 45.000 flo-
rins perquè pogués casar-se amb el 
comte d'Empúries. Sens dubte, el 
rei pensava que, segons com anessin 
les coses, podia ésser útil tenir una 
candidatura alternativa dins de la 
família. 
Un altre aspirant de la dinastia cata-
lana, Alfons de Gandia, marquès de 
Villena, fou en canvi desenganyat 
per Pere el Cerimoniós quan for-
mulà les seves aspiracions a la coro-
na siciliana. 
Fora de la Corona catalano-aragone-
sa, els germans Esteve, Frederic i 
Joan, ducs de Baviera i comtes pala-
tins, reivindicaren també els drets a 
la successió d'Elisabet, filla de Fre-
deric II, que s'havia casat amb el 
duc de Baviera. 
Fou precisament en la resposta a 
aquests pretendents, que li demana-
ren ajut, que Pere el Cerimoniós 
deixà clara la seva posició davant la 
successió siciliana: si el regne podia 
prevenir a una dona, li corresponia a 
la seva néta Maria, filla única del rei 
difunt, i ell tenia l'obligació d'aju-
dar-la com si li fos pare. Si el regne 
corresponia més aviat a les germa-
nes del rei Frederic III i als fills d'a-
questes germanes, els drets corres-
ponien als seus propis fills i de la 
reina Elionor, que era la més gran de 
les germanes. Finalment, si no hi 
podia succeir dona, li pertocava a ell 
com a successor per línia recta mas-
culina de Pere el Gran, que havia re-
cuperat el regne de mans enemigues, 
i de la reina Constança, que n'era la 
senyora natural. També li pertocava 
el regne per les substitucions del rei 
Frederic II, besoncle seu. 
Com és molt natural, a Sicília preo-
cupava l'actitud que pogués prendre 
el rei Pere. A la primeria de setem-
bre de 1377 començaren a arribar a 
Barcelona missatgers dels barons si-
cilians; n'enviaren, almenys, Balase 
d'Alagó i el comte Ramon de Pe-
ralta; el rei respongué a llurs cartes i 
els recomanà els missatgers que tra-
metia a l'illa. Hi envià efectivament 
dos sicilians, que havien servit la 
reina Elionor com a cambrers, Arri-
go de Gusmera i Rainiero Lanza; 
havien de visitar el comte Guillem 
de Peralta, Andrea Chiaramonte, Man-
fredi Chiaramonte, almirall de Sicí-
lia, Francesco Ventimiglia, Artal d'A-
lagó i Jaume d'Alagó. No figuraven 
a la llista ni Balase d'Alagó ni Ra-
mon de Peralta; segurament llurs 

propis missatgers foren encarregats 
d'informar-los. El 10 d'octubre fo-
ren expedides les credencials d'un 
nou missatger, Pino de Vita, també 
antic servidor de la reina Elionor, 
que havia de visitar Manfredi Chia-
ramonte, Guillem de Peralta, comte 
de Caltabellotta, Artal d'Alagó, com-
te de Mistreta i mestre justicier de Si-
cília, i Francesco Ventimiglia, com-
te de Golisano i camarlenc del regne. 

Preparatius d'intervenció del rei 
Pere el Cerimoniós 
El 13 de setembre de 1377 el rei co-
mentava al comte de Pallars, que 
s'havia ofert per a acompanyar-lo a 
Sicília, que decidiria de fer o no fer 
una expedició a l'illa segons les in-
formacions que portessin els missat-
gers que hi havia enviat. Però ens 
consta que llavors ja havia decidit, 
en una reunió del seu consell amb 
els diputats del General de Catalu-
nya i els del regne de València, pas-
sar personalment a Sicília amb un 
estol poderós, de quaranta galeres, 
que en principi havia d'haver servit 
contra el duc d'Anjou, segons la 
concessió de les Corts de Montsó, 
però que fou desviat cap a aquest al-
tre objectiu malgrat les protestes 
dels diputats de Mallorca. 
Sabem que, a mitjan setembre, les 
ciutats començaven a reunir diners 
per finançar el viatge i que s'havien 
iniciat els treballs per construir o 
aparellar galeres. Cap a mitjan de-
sembre, el rei decidí reduir l'estol i 
deixar-lo en trenta galeres, perquè 
no se'n podien pagar més. 
Mentre l'estol es construïa i s'apare-
llava, el rei envià cap a Sicília les 
dues galeres armades del noble Gi-
labert de Cruïlles, capità general 
de la mar, que guardaven les mars 
de Sardenya; tant la del capità gene-
ral com la de Joan de Montbui hi ro-
mangueren fins al mes de gener de 
1378. Ignorem la missió exacta que 
els havia estat encomanada, però cal 
suposar que havien d'evitar qualse-
vol acció per sorpresa d'estats veïns 
que volguessin aprofitar moments 
d'incertesa. 
Durant la resta de l'hivern, la prima-
vera i l'estiu de 1378, els missatgers 
del rei, Joan Desfar, Filippo de 
Càller, Bartomeu de Pavia, Arrigo 
de Gusmera, Antonio Lanza de Mes-
sina etc., anaren i vingueren entre 
Sicília i la cort catalana on hi envia-
ren cartes per tal de mantenir el rei 
informat. També els barons sicilians 
enviaven missatgers a Pere el Ceri-
moniós. Balase d'Alagó li n'havia 
tramesos el mes d'abril i el rei, com 
a mostra d'agraïment per aquesta 
bona disposició, li expedí armes: 
100 ballestes, 60 crocs, 100 llances i 
100 pavesos perquè se'n pogués ser-
vir mentre ell preparava l'expedició 
a Sicilia. Jaume d'Alagó també li 

envià un familiar seu per a expres-
sar-li l'afecte que professava al casal 
de Barcelona. Ignorem si el comte 
de Peralta li havia enviat també cap 
missatger, però el 15 de maig de 
1378 el rei li escrivia per manifes-
tar-li la confiança que dipositava en 
la seva persona, tant pel parentiu 
que els unia com perquè els seus pa-
res havien estat súbdits seus, i li pro-
metia recompenses si l'ajudava. 
En aquells moments, el rei semblava 
decidit a enllestir el seu estol ben 
aviat. Per l'abril tractava amb Pere 
Boïl, amb els comtes de Cardona i 
Pallars i amb d'altres barons i cava-
llers com havia d'ésser l'exèrcit ex-
pedicionari, un exèrcit armat a la 
manera antiga o més lleuger i més 
nombrós. Pere el Cerimoniós s'in-
clinava per la tradició i preferia «po-
cha companya e bona que molts e 
cominals» i demanava ja als seus 
nobles amb quants homes a cavall 
l'acompanyarien per tal d'anotar-ho 
en el seu memorial. Per l'agost ja hi 
havia diversos nobles comprome-
sos: a més dels ja esmentats, Pere de 
Centelles, Berenguer d'Anglesola 
i el seu fill Galvany, Guillem Sa-
torra, etc. 
Pel que fa als vaixells, des del febrer 
de 1378, el rei havia decretat inhibi-
ció marítima general i havia prohibit 
que les embarcacions petites sortis-
sin de les mars catalanes i que les 
naus i els vaixells grossos sortissin 
de l'àrea de la Mediterrània occiden-
tal, a fi que estiguessin disponibles 
quan el rei els necessités. Pel març 
havia donat instruccions perquè co-
mencés Pcnrolament de les tripula-
cions i pel setembre nomenava ja 
patrons d'algunes de les galeres que 
s'armaven. 
L'expedició tenia ara ja un objectiu 
doble: vèncer la revolta capitanejada 
pel jutge d'Arbórea, a Sardenya, i 
després intervenir a Sicília, que ha-
via passat a un segon pla, a causa de 
la situació crítica del domini català a 
Sardenya. 
Hi havia sempre, a més, d'altres 
qüestions que calia atendre i que 
distreien esforços de l'expedició. 
Pel maig de 1378 foren armades sis 
galeres per acompanyar a Xipre 
Valentina, filla de Bernabò Visconti, 
que s'havia de casar amb el monarca 
xipriota, fill d'Elionor de Prades, 
cosina germana de Pere el Cerimo-
niós. El capità de l'estol, Hug de 
Santapau, tenia l'encàrrec de retor-
nar tan aviat com fos possible per-
què el rei en pogués disposar per al 
viatge a Sardenya i a Sicília. Calia 
també enviar reforços a Sardenya, 
perquè la situació era crítica i no po-
dia esperar. Hom no podia deixar de 
banda, tampoc, la defensa de les 
mars catalanes, solcades sovint per 
pirates sarraïns. 
Mentrestant, Pere el Cerimoniós no 
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15. Martí cl Jove, rei de Sicília i 
primogènit de la corona catalano-
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deixava de banda les negociacions 
diplomàtiques. Immediatament des-
prés de la mort de Frederic III ja hi 
havia hagut contactes amb Nàpols, 
però cap al mes de juny de 1378 
hom preparava una ambaixada, en-
comanada a Gilabert de Cruïlles, el 
qual havia de recollir a Marsella Ra-
mon d'Agout, senyor de Saut, que 
feia d'intermediari entre la reina 
Joana de Nàpols i la cort catalana. 
Gilabert de Cruïlles havia de passar 
després a Sicília per parlar amb el 
comte Guillem de Peralta i amb 
Artal d'Alagó. Però la sortida de 
Gilabert de Cruïlles hagué d'ésser 
suspesa per malaltia greu de l'am-
baixador. Hom intentà substituir-lo 
per Joan de Montbui perquè, al-
menys, portés a terme l'ambaixada 
prop dels barons sicilians. Així ho 
comunicà el rei a Artal d'Alagó i al 
comte Guillem de Peralta, que li ha-
via escrit i li havia enviat Arnau 
Guerau, un missatger que uns quants 
mesos abans, per l'abril, el rei havia 
tramès a Sicília en una missió gaire-
bé secreta per parlar amb aquests 
dos nobles i amb Jaume d'Alagó i 
prometre'ls la confirmació de les 
heretats i dels càrrecs. Ei monarca 
comunicà també l'arribada de Joan 
de Montbui a Nicola Abate i a Ber-
nardo de Passanet, que havien posat 
Tràpena sota la seva obediència. 
Un cop guarit, Gilabert de Cruïlles 
reprengué l'armament del seu petit 
estol, format per cinc galeres, que 
quedaren reduïdes a tres, ja que pel 
febrer de 1379 n'hagué de cedir 
dues al vescomte de Rocabertí, que 
el rei volia enviar a Grècia. Gilabert 
de Cruïlles navegava ja el mes d'a-
bril i, com veurem, s'hagué de fer 
càrrec d'una missió inesperada. 

£1 matrimoni de Maria de Sicília 
Si el matrimoni d'un rei era sempre 
una qüestió de gran importància po-
lítica, ho era molt més el d'una rei-
na, ja que hom suposava que un rei 
consort exerciria més poder que una 
reina consort i més encara en un cas 
com aquest en què la reina era una 
adolescent. 
Des de ben aviat, sembla que Artal 
d'Alagó s'ocupà de negociar un ma-
trimoni per a Maria en la línia adop-
tada per Frederic III a la darrera eta-
pa del seu regnat, és a dir, buscant 
l'aliança dels Visconti de Milà, cosa 
que contrarià profundament Pere el 
Cerimoniós, el qual procurà impe-
dir-ho. 
Sembla que, l'octubre de 1377, 
Gregori XI ja havia fet fracassar el 
projecte de Bernabò Visconti de ca-
sar un fill seu amb Maria, ame-
naçant amb la deposició de la reina 
si anava endavant, però d'aquest in-
tent, no n'hi ha constància en la do-
cumentació catalana que, en canvi, 
acusa rebuda immediata dels rumors 
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sobre negociacions des del setembre 
de 1378. El 20 de setembre d'aquest 
any, en efecte, Pere el Cerimoniós 
escriví a Urbà VI per demanar-li que 
no consentís el matrimoni que al-
guns planejaven per a la seva néta 

Jviaria, ja que seria la destrucció del 
regne de Trinàcria. A la mateixa car-
ta li anunciava la visita del seu con-
seller, Hug de Llupià, i del seu cam-
brer, Francesc Marc, portador de la 
missiva, els quals havien de tractar 
amb ell d'aquest afer, així com d'al-
tres problemes, com l'inici del Cis-
ma d'Occident, la revolta de Sar-
denya, etc. 
El cas és que, a la tardor de l'any 
1378, Artal d'Alagó havia iniciat 
negociacions secretes no ja amb Ber-
nabò Visconti, sinó amb el nebot 
d'aquest Joan Galeàs Visconti, com-
te de Vertus, negociacions que els 
seus ambaixadors conclogueren a 
Sicília. El comte es comprometia a 
enviar a Sicília 300 llances i 800 pe-
ons i a anar-hi personalment, per ca-
sar-se amb Maria, en el termini d'un 
any, passat el qual la reina quedaria 
lliure per a tractar qualsevol altre 
matrimoni. 
Caf dir que el comte de Vertus de-
mostrà una gran eficàcia i que el 
mes de març ja armava el seu estol a 
Pisa. Preparatius d'aquesta mena no 
es podien amagar i així el rei Pere 
en tingué coneixement ben aviat. 
Culpà del fet comú de Pisa i al·legà 
que, sense consultar-lo, havia deixat 
armar galeres, galiotes i d'altres vai-
xells per a portar gent d'armes i ca-
valls del comte de Vertus a Sicília 
per tal d'ocupar el regne i casar-se 
amb la seva néta contra el seu voler. 
Per tal d'evitar allò que ell conside-
rava un gran perjudici i un gran des-
honor a la seva corona, ordenà a 
Gilabert de Cruïlles que es dirigís 
a la costa de Pisa amb totes tres ga-
leres i prengués i desfés l'estol, trac-
tant tots aquells que hi fossin o que 
hi col·laboressin com a enemics. 
El 6 d'abril de 1379 el rei notificà al 
potestat, capità i consell del comú 
de Pisa que considerava aquest fet 
com un trencament de la pau i que 
els tindria per enemics si permetien 
que l'estol del comte sortís .de llur 
districte. 
En compliment de les ordres rebu-
des, Gilabert de Cruïlles navegà cap 
a Pisa i pel juny, quan els vaixells ja 
eren a punt i només faltava que hi 
embarqués el comte, els atacà de 
matinada i els cremà. Prengué, a 
més, gent i mercaderies que trobà al 
port. El 10 de juny la notícia ja ha-
via arribat al rei Pere el Cerimoniós, 
que s'afanyà a felicitar Gilabert de 
Cruïlles. 
Poc temps després arribaren queixes 
del rei de França que defensava el 
comte de Vertus i el seu dret a cele-
brar les esposalles amb la reina de 

Sicília la qual, segons afirmava, ha-
via estat raptada. Pere el Cerimoniós 
li recordà que l'illa era governada 
per membres de la seva nissaga i 
que la reina, que ell anomenava 
sempre infanta, era la seva néta; per 
totes dues raons havia d'haver estat 
consultat sobre el matrimoni que, 
segons ell, era contra la voluntat de 
la major part dels barons i del poble 
de Sicília. 
Pisa envià ambaixadors a la cort ca-
talana per a demanar l'alliberament 
dels pisans presos per Gilabert de 
Cruïlles i la devolució de llurs mer-
caderies i dels rescats pagats pels 
qui havien estat alliberats, si els in-
teressats no havien estat presos en 
els vaixells preparats per a passar a 
Sicília. La petició fou feta amb molt 
bones paraules i amb promeses d'ob-
servar la pau amb la Corona catala-
no-aragonesa per tal de no enutjar 
més el monarca català. 
La preocupació pel comte de Vertus 
no desaparegué del tot immediata-
ment. A la darreria de juny, Beren-
guer de Cruïlles havia informat el 
rei que s'armaven a Pisa quatre ga-
leres i dues galiotes de vint-i-cinc 
bancs, raó per la qual demanava re-
forços; però el rei li prometé només 
l'ajut de la galera que hi havia a 
Sardenya i el de la que hi portaria el 
governador de l'illa; tanmateix no 
calgué emprendre cap més acció. 
De tota manera, Pere el Cerimoniós 
féu arribar una advertència a Nàpols 
perquè no es permetés al comte de 
Vertus sortir des d'allà cap a Sicília, 
si ho intentava. El vescomte de Ro-
cabertí, que havia de presentar aques-
ta carta quan passés per Nàpols, de 
camí cap a Grècia, havia de demanar 
també a la reina Joana que cedís a 
Pere el Cerimoniós el seu dret sobre 
Sicília. 
Després del fracàs, però, el comte de 
Vertus deixà córrer el projecte de 
matrimoni sicilià. 
Mentrestant es produí un fet a la 
Corona catalano-aragonesa que, mal-
grat que era un esdeveniment des-
graciat, semblà que havia de facilitar 
una sortida sense violència a la 
qüestió siciliana. El mes d'octubre 
de 1378, en efecte, morí la primera 
muller del primogèry/ del rei Pere el 
Cerimoniós, Mata d'Armanyac. Pere 
el Cerimoniós donà el condol al seu 
fill, l'infant Joan duc de Girona, 
però sense perdre temps posà en 
marxa el projecte matrimonial que 
aquesta defunció feia possible. El 30 
d'octubre envià una carta a la seva 
néta, la reina Maria, en la qual li ex-
plicava que havia vetllat sempre 
amb ànsia pensant en el seu matri-
moni, però que ara li havia trobat el 
marit que li convenia: el seu pri-
mogènit el duc, que acabava de per-
dre la muller. Li recomanava, doncs, 
que no pensés en cap més oferta de 

matrimoni perquè no n'hi havia cap 
més de tan convenient per a ella. En 
termes semblants escriví a Artal d'A-
lagó i al comte Guillem de Peralta. 
Joan de Montbui quedà encarregat 
de presentar aquestes cartes i de 
convèncer Artal d'Alagó de deixar 
córrer altres negociacions matrimo-
nials. 
La veritat és que el rei havia engegat 
el projecte matrimonial sense con-
sultar el primogènit, però li devia 
semblar tan clar que l'infant havia 
d'aprovar un projecte tan convenient 
per a la Corona i per a tots, que ini-
cià les negociacions abans de fer 
aquest pas essencial, potser per res-
pecte al dol del seu fill. El 4 de no-
vembre de 1378 li escriví per reco-
manar-li que no s'entristís gaire per 
la mort de la seva muller, que li fes 
dir misses i procurés viure i estar 
bo; li recordà que ell ja havia passat 
tres vegades per aquesta trista expe-
riència i que, fent-se aquestes consi-
deracions, havia pogut viure llarga-
ment i regir els seus pobles. A la 
carta no li deia res del projecte ma-
trimonial, però encarregà a un dels 
consellers del seu fill que li'n parlés. 
Pel gener de l'any 1379, el rei s'o-
cupava de demanar al papa dispensa 
per a aquest matrimoni, ja que eren 
oncle i neboda i també cosins ger-
mans, bé que calia tenir en compte 
que la mare de la reina era només 
mig germana de l'infant Joan. Pere 
el Cerimoniós demanà, a més, al pa-
pa que, si la reina Maria es casava 
contra la voluntat de la Santa Seu, 
Sicília fos concedida en feu a l'in-
fant Joan i sol·licitava, ja que l'illa 
pertocaria a la Corona catalano-ara-
gonesa per matrimoni o infeudació, 
que ell pogués infeudar a algun dels 
seus fills Sardenya i Còrsega, mal-
grat les condicions posades en la 
concessió d'ambdues illes per la 
Santa Seu. 
Un any després el rei volia tornar a 
insistir, en una ambaixada a la cort 
pontifícia, en la sol·licitud de dis-
pensa per al matrimoni de l'infant 
Joan amb la reina de Sicília. Igno-
rem a quin papa de l'Església, divi-
dida llavors pel Cisma, havia d'anar 
destinada, però és possible que n'hi 
hagués una per a cada papa. 
Però, mentre es preparava aquesta 
ambaixada, es produí un fet impre-
vist. El primogènit, l'infant Joan, 
refusà declaradament el matrimoni 
amb Maria de Sicília i en concertà 
un altre amb una princesa francesa, 
Violant de Bar. No s'ha aclarit total-
ment la causa del refús d'un matri-
moni tan convenient, però sembla 
que n'era el parentiu tan pròxim, raó 
per la qual li semblava gairebé in-
cestuós per molt que pogués obtenir 
la dispensa papal. El rei quedà deso-
lat per la decisió del primogènit, es-
pecialment llavors que Kavia rebut 



un missatge d'Artal d'Alagó, del 
comte Guillem Ramon de Montcada 
i d'altres barons sicilians acceptant 
el seu matrimoni amb Maria i ave-
nint-se a posar-li el regne a les 
mans, notícies confirmades per Gi-
labert de Cruïlles, que era a Sicí-
lia amb tres galeres, vigilant de prop 
els afers de l'illa, des de feia temps. 

El rapte de la reina Maria. 
L'infant Martí, responsable de la 
qüestió siciliana 
Mentrestant, a la cort catalana ha-
vien continuat, entre dilacions cons-
tants, els preparatius per a l'expedi-
ció a Sicilia. Pel novembre de 1378 
el rei calculava que el seu estol esta-
ria llest per a passar a Sardenya i a 
Sicília la primavera següent. Però 
pel febrer de 1379 ja deixava el viat-
ge per a l'estiu, bé que continuà 
fent-ne propaganda perquè els cava-
llers s'hi enrolessin. Ja no era gens 
clar, d'altra banda, que el rei, que 
començava a ésser vell, pogués em-
barcar-s'hi. L'infant Joan s'escudava 
en les seves malalties per tal de no 
anar-hi i volia traspassar l'encàrrec a 
l'infant Martí. A començament de 
gener de 1380 sembla queja s'havia 
decidit que seria aquest infant qui 
encapçalaria l'exèrcit expedicionari 
a Sardenya i després a Sicilia. 
Justament llavors la situació féu un 
tomb decisiu: Guillem Ramon de Mont-
cada, en una acció audaç, aconse-
guia prendre la reina Maria del cas-
tell Ursino de Catània, on vivia sota 
la vigilància d'Artal d'Alagó, i la 
portava al castell d'Agosta, amb l'a-
jut de Manfredi Chiaramonte. 
A mitjan febrer de l'any 1380, Gui-
llem Ramon de Montcada era ja a 
Barcelona acompanyat per Arrigo 
Rosso, comte d'Aidone, per tractar 
amb Pere el Cerimoniós sobre el fu-
tur de Sicília, que era en llurs mans 
puix que tenien la reina. El monarca 
convocà el seu fill, l'infant Martí, 
per tractar de la qüestió, ja que els 
comtes havien ofert de lliurar-la-hi 
perquè es casés amb l'infant Joan o, 
almenys, amb algú de la família 
reial. A començament de març, el 
rei Pere envià el bisbe d'Osca, el 
vescomte de Rocabertí i Galceran de 
Vilarig al primogènit per mirar de 
convèncer-lo perquè es casés amb 
Maria. Les Corts de Catalunya, que 
se celebraven llavors a Barcelona, 
també li enviaren una missatgeria 
amb aquest motiu i el rei demanà als 
jurats de València i als de Saragossa 
que trametessin llurs enviats a l'in-
fant per a una missió semblant. L'in-
fant al·legava que tenia escrúpols de 
consciència perquè ja s'havia com-
promès amb la filla del duc de Bar, 
però el rei assegurava que aquest 
matrimoni es podia desfer fàcilment 
i tornava a insistir prop d'aquelles 
ciutats perquè enviessin missatgers a 

l'infant per a dir-li que no volgués 
que, per falta seva, «la casa d'Aragó 
perda tan gran honor e tan gran 
exalçament». Però tot fou inútil i cal-
gué cercar una altra solució i un nou 
candidat per al matrimoni amb Ma-
ria; fou escollit el fill de l'infant Mar-
tí, anomenat igual que el seu pare, un 
nen encara i més jove que Maria. 
Des d'aquest moment la responsabi-
litat de la qüestió siciliana fou tras-
passada a l'infant Martí, el qual Pere 
el Cerimoniós nomenà hereu dels 
seus drets a la corona siciliana, l'on-
ze de juny de 1380. El rei es reser-
vava el títol de rei de Sicília amb 
caràcter vitalici mentre que l'infant 
seria el seu vicari. L'acord preveia 
també la manera com el rei propor-
cionaria tropes a l'infant per a portar 
a terme la conquesta de l'illa i l'au-
toritzà a alienar el seu patrimoni per 
tal d'obtenir diners per a l'expe-
dició. 
Un dia abans de la cessió de drets 
sobre Sicília, l'infant Martí començà 
la nova missió recompensant Arrigo 
Rosso i Guillem Ramon de Mont-
cada. Al primer li concedí els seus 
llocs de Pertusa, Bolea, Biel i Ber-
begal, a Aragó, mentre que Guillem 
Ramon de Montcada rebé, més tard, 
el feu de Cervelló, prop de Barcelo-
na i, més endavant, els llocs de 
Granollers i Caldes de Montbui, a 
més de 10.000 florins en metàl·lic. 
Les concessions foren confirmades 
pel rei Pere el Cerimoniós. 
Segons Zurita, Guillem Ramon de 
Montcada havia quedat desencantat 
per les dificultats inesperades que 
havien sorgit a la cort catalana i ha-
via tornat a Sicília amb la intenció 
de buscar un partit millor i d'expul-
sar-ne Roger de Montcada i els al-
tres catalans que hi havien estat en-
viats per custodiar la reina. Però 
aquest noble no l'admeté en el cas-
tell de la Licata, on hi havia la reina, 
i tornà a Catalunya, on finalment 
fou recompensat. 
El 24 de juliol de 1380 foren signats 
uns capítols entre el rei Pere i l'infant 
Martí, d'una banda, i Guillem Ramon 
de Montcada i Arrigo Rosso, de l'al-
tra, pels quals aquests darrers es 
comprometien a lliurar la reina Maria 
a Eiximèn Peres d'Arenos i a Roger 
de Montcada. Maria seria tinguda per 
reina i per nora de l'infant Martí. 
Començà llavors la recerca desespe-
rada de diners per tal de poder pro-
veir als afers de Sicília. El rei, que 
tenia les finances en ruïna d'ençà de 
la guerra amb Castella, demanà una 
dita o crèdit de 34.500 florins d'or, 
que havien de servir per a enviar 
tres galeres a Sardenya i a Sicilia, 
als banquers barcelonins Arnau Es-
querit i Pere Pasqual. Foren fiadors 
d'aquest crèdit l'infant Martí, Ra-
mon de Vilanova, Berenguer de Cruï-
lles i Jordi Joan amb diversos llocs 

del patrimoni reial. Pel juliol, el mo-
narca empenyorà Vilareal, al País 
Valencià, per 30.000 florins que 
lliurà a l'infant. L'infant Martí, per 
la seva banda, hagué de demanar di-
ners en préstec a Barcelona amb in-
teressos usuraris, cosa que comportà 
sentències d'excomunió contra els 
seus servidors, dictades per l'oficial 
del bisbe. 
Una part d'aquests diners fou es-
merçada en l'armament de les gale-
res de Roger de Montcada i d'Eixi-
mèn Peres d'Arenós i en la compra 
d'armes, entre les quals figuraven 
almenys sis bombardeé, blat i que-
viures per a proveir els castells de la 
Licata i d'Agosta, on era guardada 
alternativament la reina. La marxa 
d'aquestes galeres, prevista en prin-
cipi per als inicis de setembre, s'ha-
gué de retardar fins a la primeria de 
desembre. Durant l'any 1381, les ga-
leres que feien el servei de Sicília 
degueren patir penúria de diners 
perquè prengueren mercaderies a ca-
talans i les posaren a rescat per tal 
de finançar-se. Aquests excessos pro-
vocaren tant de malestar que el rei 
autoritzà l'armament de galeres per 
anar-los en contra. L'infant Martí es 
queixà d'aquesta decisió, que consi-
derava precipitada i contraproduent, 
pel mal efecte que faria a Sicília i a 
la reina. 
L'any 1381 sorgí una nova preocu-
pació pel que fa a Sicília, ja que 
arribaren rumors a la cort catalana 
sobre la intenció del papa Urbà VI 
de legitimar Guillem, fill il·legítim 
de Frederic III, i de dispensar-lo per-
què pogués succeir-lo en aquest reg-
ne. Pere el Cerimoniós escriví im-
mediatament al papa per queixar-se 
del perjudici tan gran que volia fer a 
la seva néta i a la seva pròpia casa. 
El projecte, però, si era cert, no con-
tinuà endavant. 
En canvi, fou molt més greu per a 
la bona marxa dels preparatius per 
a l'expedició a Sardenya i a Sicília 
la fallida, el 1381, de dues banques 
barcelonines que havien deixat 
grans quantitats de diners al rei, la 
banca de Pere Descaus i Andreu 
d'Olivella i la de Pere Pasqual i 
Arnau Esquerit. Les rendes dels 
llocs del patrimoni i els impostos 
concedits a ambdues banques com a 
garantia dels emprèstits no foren su-
ficients per a fer cara als creditors i 
el monarca hagué de fer-se càrrec 
del passiu del banc Descaus-Olivella 
i satisfer directament els creditors. 
Les dificultats financeres del rei pa-
ralitzaren un quant temps els prepa-
ratius de l'expedició i amb prou fei-
nes hom pogué atendre el proveï-
ment del castell de Licata, on era la 
reina Maria. 
Després d'un sojorn en aquest cas-
tell, Roger de Montcada, cap de les 
galeres catalanes que custodiaven la 



17. Diner (Ic bronze de la reina Maria de 
Sicília, que acabà casanl-se amb Martí el 
Jove l'any 1392 {Palerm, h'ondazione 
Mormino del Hunco di Sicilia). 

/.S'. Sepulcre de Marlí l 'Humà al monestir 
de Poblet, restaurat per l'escultor 
l'Ycdcric Marès. Kill sccundogènit de Pere 
el Cerimoniós i de la reina Klionor de 
Sicília, el futur rei Martí fou nomenat pel 
seu pare, el 1380, hereu dels seus drets n 
la corona siciliana. 

reina Maria, la tornà al castell d'A-
gosta, perquè sabia que Maniredi 
Chiaramonte pensava assetjar aquell 
altre castell, però llavors lou Artal 
d'Alagó qui assetjà Agosta amb cinc 
galeres i una galiota. La situació 
hauria estat difícil per a la guarnició 
catalana si no hi hagués arribat, el 
mes de juny de 1382, la petita flota 
del vescomte de Rocabertí, que tor-
nava de l'Orient. A Càller havia tin-
gut notícia del setge d'Agosta i de 
les dificultats en què es trobaven la 
reina i els catalans que la defensa-
ven i, amb les seves galeres i d'al-
tres vaixells de reforç que prengué a 
Sardenya, es dirigí a Agosta, la qual 
fou desassetjada tan aviat com Artal 
d'Alagó fou informat d'aquesta arri-
bada imminent. 
Considerant que el lloc no era prou 
segur, el vescomte portà la reina, amb 
tot el seguici, a Càller, on més tard el 
rei la féu recollir per vaixells armats. 
El 18 d'agost de 1384 arribà a Ma-
llorca i poc temps després a Barcelo-
na, on residí habitualment fins a l'any 
1392, en què l'infant Martí la portà 
juntament amb el seu fill, amb qui 
acabava de casar-se, a Sicília. 
El fet de tenir la reina, que era la 
penyora clau en la qüestió siciliana, 
influí segurament, com també la man-
ca de finançament adequat, en el rit-
me lent dels preparatius per a l'ex-
pedició a Sicília. 
Malgrat tot, l'activitat orientada en 
aquest sentit i els contactes amb els 
barons sicilians continuaren durant 
alguns anys, bé que hom no donava 
ja dates de partença. L'any 1383, 
l'infant assegurava que les noves 
que li arribaven de Sicília obligaven 

a apressar els preparatius de l'expe-
dició; per això encarregà a Guerau 
de Queralt, que era a la cort castella-
na o que hi havia d'anar, que dema-
nés al rei castellà cinc galeres per a 
quatre o cinc mesos. 
Però les dificultats internes, la falta 
de diners, les diferències entre cl rei i 
el primogènit anaren retardant aques-
ta expedició, que no pogué realitzar-
se fins l'any 1392, regnant ja Joan I 
de Catalunya-Aragó, germà de l'in-
lant Martí. Fou el primer pas per a la 
reincorporació del regne de Sicília a 
la Corona catalano-aragonesa. 
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