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N O T E S S O B R E LA CONQUESTA DEL REGNE DE MÚRCIA PER JAUME II 
(1296-1304) 

Des que Jaume I, després de reconquerir el regne de Murcia, que s'havia revoltat 
contra el seu gendre, Alfons X de Castella, de pacificar-lo i de repoblar-lo, l'hagué 
lliurat a Castella ben generosament i sense cap contrapartida, els seus successors 
maldaren per corregir la seva decisió i recuperar el regne.1 

No sabem què hi ha de cert en l'afirmació feta pel cronista Ramon Muntaner i per 
donjuán Manuel, segons els quals Jaume I havia lliurat el regne de Múrcia als castellans 
com a dot de la seva filla Constança, casada amb l'infant Manuel, germà d'Alfons X de 
Castella, que l'havia nomenat adelantat de Múrcia. Morta Constança sense descendèn-
cia, el dot havia de revertir a la Corona catalano-aragonesa i aquest fou, segons 
Muntaner, un dels motius legals esgrimits per Jaume II per a demanar el retorn del 
regne de Múrcia, pel qual sempre havien sentit recança els successors de Jaume I.2 

La guerra civil desfermacfa a Castella, a la mort de Sanç IV, proporcionà a Jaume II 
l'oportunitat de poder obtenir les seves reivindicacions. En efecte, des que la reina 
Violant d'Aragó, muller d'Alfons el Savi de Castella, portà el 1277 a terres catalano-
aragoneses els seus néts, els infants de la Cerda, fills del seu primogènit, l'infant Ferran, 
mort el 1275, per tal de salvar-los de la persecució de llur oncle, l'infant Sanç, que 
ambicionava la successió de la corona, els reis catalano-aragonesos tingueren un atot 
formidable enfront de Castella. Pere el Gran no l'utilizà a causa de la seva amistat amb 
Sanç el Brau, que succeí efectivament Alfons el Savi a Castella, malgrat que aquest rei el 
desheretà el 1282 abans de morir; però l'aliança castellana amb França, enfrontada amb 
la Corona catalano-aragonesa per la qüestió de Sicília, capgirà la situació.3 

El 1288, Sanç el Brau intentà desviar la imminent utilització dels infants de la 
Cerda per part del monarca català oferint-li la seva filla Isabel per muller, amb el regne 
de Múrcia com a dot, mentre Alfons posés els infants en un castell fronterer sota la 

1. Sobre la reconquesta del regne de Múrcia per Jaume I cf. J . TORRES FONTES, La reconquista de Murcia en 1266por 
Jaime I de Aragón, Múrcia, 1967, reed. el 1986. Cf. també F. SOLDEVILA, Pere el Gran. Primera part: L'infant, I, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1950, cap. VII. 

2. R. MUNTANER. Crònica, ed. a cura de F. SOLDEVILA, Les quatre grans cròniques: JAUME I, Bernat DESCLOT, 
Ramón MUNTANER, PERE III, Barcelona, 1971, caps. XV-XVII, pàgs. 680-682, i cap. CCXLV, pàgs. 886-887. A. 
GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biografia y estudio critico, Saragossa, 1932, pàgs. 684-685. 

3. J . ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, ed. a cura d'A. CANELLAS LÓPEZ, 2, Saragossa, Institución Fernando 
el Católico, 1970, Uib. IV, cap. III, pàgs. 15-17, cap. VI, pàgs. 25-26, cap. XXXIV, pàgs. 124-125 i cap. XLVII, pàgs 
172-175. 
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guarda de dos alcaids castellans. Alfons no acceptà la proposició i el mateix any 
Castella, França i la Santa Seu arribaven a un acord en virtut del qual Sanç el Brau es 
comprometia a lliurar als infants de la Cerda, protegits per França, el regne de Múrcia a 
canvi de la renúncia d'aquests darrers a llurs drets successoris a la corona de 
Castella.4 Però aquest acord fou totalment inútil, perquè els infants de la Cerda eren en 
poder del rei català i aquest s'afanyà a donar la seva resposta: féu portar els infants del 
castell de Morella, on eren, a Jaca, on era el monarca, i allí Alfons, el primogènit dels 
dos infants, fou proclamat rei de Castella i Lleó pels nobles castellans exiliats.5 Poc 
temps després, el 26 de juny de 1289, Alfons de la Cerda donava al seu aliat Alfons el 
Liberal el regne de Múrcia en agraïment de l'ajut que li prestava per a recuperar 
Castella.6 

De moment, però, la guerra es limità a operacions de frontera, amb incursions 
breus en territori enemic; la ruptura amb França, altrament, impedí al monarca català 
de programar una ofensiva de més volada a Castella.7 El tractat de Tarascó entre 
l'Església, França, Carles de Valois i la Corona catalano-aragonesa canvià la situació en 
quedar privat Sanç el Brau, que no volgué adherir-se al tractat, del seu aliat francès.8 La 
mort impedí a Alfons el Liberal d'aprofitar les noves circumstàncies i fou el seu germà 
Jaume II, que el succeí el 1291, qui jugà a fons la carta dels infants de la Cerda per tal 
d'obtenir Múrcia. 

Si bé, en un primer moment, Sanç el Brau intentà amb el pacte de Monteagudo 
(1291) una nova aproximació a la Corona catalano-aragonesa oferint a Jaume II la mà 
de la seva filla Isabel, oferiment que fou acceptat, l'actitud deslleial de Sanç el Brau a les 
vistes de Logronyo, el 1293, on amenaçà de retenir Jaume II, si no accedia a les seves 
peticions, tornà a deteriorar les bones relacions.9 

La mort del monarca castellà, el 1295, i l'inici d'una minoritat tempestuosa, la del 
seu fill Ferran IV, proporcionà a Jaume II l'oportunitat esperada per portar endavant la 
reivindicació de Múrcia. Les circumstàncies internacionals li eren favorables: el tractat 
d'Anagni, signat el mateix any 1295, donava seguretat a les seves fronteres amb França, 
el reconciliava amb el papat i li permetia desentendre's de la lluita de Sicília. La clàusula 
del seu casament amb Blanca d'Anjou, pactada en aquest mateix tractat, l'obligà a 
trencar el de Monteagudo i a retornar a Castella la infanta Isabel.10 També, el 1295, 

4. ¡bidem, cap. LXXXIX, pàgs. 302-303 i cap. C, pàgs. 346-350 i J . TORRES FONTES, La delimitación del Sudeste 
peninsular (tratados de Torrellas-Elche, 1304-1305) Múrcia, 1951. 

5. J . ZURITA, Anales, llib. IV, cap. CHI, pàgs 356-359. 
6. A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. 2; Colección de documentos inéditos para ¡a historia del reino de 

Murcia, II. Documentos del siglo XIII, Murcia, 1969, doc. 96. 
7. J . ZURITA, Anales, llib. IV, cap. CV, pàgs. 366-367, cap. CIX, pàgs. 375-376 i cap. CX, pàg379 
8. Ibídem, cap. CXX, pàgs. 407-412 i cap. CXXI, pàg. 415. 
9. Ibídem, llib. IV, cap. CXXIV, pàgs. 422-426 i llib. V, cap. VII, pàgs. 449-450. 
10. Ibídem, llib. V., cap. IX, pàg. 458, cap. XI, pàgs. 467-468 i cap. XV, pàgs 481-482, i F. SOLDEVILA. Historia de 

Catalunya, I, Barcelona, 1962, 2 pàg. 407. Sobre la guerra civil castellana, cf. C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Fernando IV de 
Castilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Valladolid, Universitat, 1976. 
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Jaume II signava un pacte amb Granada, amb qui s'aliava ja obertament el 1296." El 
monarca català es disposava així a jugar la carta dels infants de la Cerda. Pel gener de 
1296, Jaume II i l'infant Alfons, que s'intitulava rei de Castella, confirmaren llur 
aliança a Bordalba i després a Serón. Jaume II es comprometia a fer la guerra a Castella 
per ajudar l'infant Alfons a aconseguir el tron castellà i l'infant li cedia, en canvi, el 
regne de Múrcia, el comtat de Molina i el lloc de Requena, amb la promesa d'obligar els 
seus habitants a reconèixer Jaume II com a llur senyor per la força de les armes, si no ho 
feien de grat seguint el manament que tingué cura de trametre a les persones afectades.. 
El pacte es coronava amb un enllaç matrimonial: el de l'infant Alfons amb la infanta 
Violant, germana de Jaume II, que era a Sicília.12 

L'aliança del pretendent amb Jaume II s'integrava, altrament, en una coalició més 
àmplia, en la qual entraven, dins de Castella mateix, la reina Violant, vídua d'Alfons el 
Savi i protectora des del primer moment dels seus néts els infants de la Cerda, el seu fill 
l'infant Joan, oncle de Ferran IV, al qual Alfons de la Cerda hauria de cedir els regnes 
de Lleó, Galícia i Sevilla, i hi entraven també diferents nobles castellans. Fora de 
Castella, el pretendent i Jaume II comptaven amb l'aliança de Portugal i de Granada.13 

Des del mes de febrer, almenys, Jaume II començà a preparar el terreny per tal 
d'aconseguir la submissió voluntària del regne de Múrcia. Amb aquest propòsit 
trameté des de Saragossa, on era, un enviat seu al regne de Múrcia: Bernat Mercer, un 
ciutadà de València emparentat o bé que tenia amistat amb prohoms eminents de les 
viles d'Alacant, d'Oriola i d'altres. La cancelleria reial expedí credencials a favor de 
Bernat Mercer adreçades a Ramon Sacoma, un destacat prohom alacantí, a Jaume 
Bernat, a Martí Álvarez de Ferrero, a «Sanxo Ximenis de Validares», que deu ésser 
Sancho Ximénez o Jiménez de Lanclares. el «merino» de don Juan Manuel a Elx, 
Domingo Vedell, veí d'Oriola, Joan Garcia, Bernat d'Uluja i Bonanat Mercer. Bernat 
de Sarrià, que era a València, s'havia d'encarregar d'adoctrinar el missatger perquè 
portés a terme la seva missió.14 

Aquestes credencials foren expedides el 21 de febrer, mentre que la carta a Bernat de 
Sarrià donant-li instruccions sobre la missió de Bernat Mercer fou escrita el 22 .'5 L'en-
demà, el rei escriví encara una altra carta a Bernat dè Sarrià per a comunicar-li que havia 

11. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada,'«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», III i IV (1907-1908), pàgs. 129-133; cf. també M. ALARCÓN i R. GARCIA DE LINARES, Los documentos árabes 
diplomáticos del Archivo de U Corona de Aragón, Madrid, 1940, doc. 1, i R. ARIÉ, L'Espagne musulmane au temps des 
nasruies (1232-1492), París, 1973, pàgs. 81-82. 

12. Colección de documentos inéditos para la historia del reino de Murcia, doc. 116; cf. la promesa d'Alfons de la Cerda 
d'obligar els habitants del regne de Murcia, del comtat de Molina i del lloc de Requena a reconèixer la senyoria de Jaume II, si 
no ho feien de grat: ACA, C, pergamins de Jaume II, núm. 602(1296, febrer, 4). Cf. també els poders donats per Jaume II al 
seu germà l'infant Pere per a rebre la donació d'Alfons de la Cerda i negociar amb ell el casament amb la infanta Violant: 
ACA, C, reg. 252, ff. 125, V.-126 v. (1296, gener, 29). 

13. J . ZURITA, Anales, llib. V, cap. X X , pàgs. 493-498. 
14. ACA, C, reg. 252, f. 129 v. (1296, febrer, 21). 
15. Apèndix, doc. 1. 
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enviat un missatger a la cort castellanaper a declarar la guerra i que, per tant, les hostilitats 
podien començar al cap de catorze o quinze dies: els dies que el missatger necessitava per 
a arribar a la cort castellana i, a més, deu dies de pau que el rei volia donar a Castella. Atès 
que la carta era del 23 de febrer, el rei volia que, ja el 7 o 8 de març, Bernat de Sarria 
marxés sobre Alacant i tractés d'apoderar-se d'aquest castell o d'altres castells del regne, 
sense, però, perjudicar els habitants de les viles, mentre es negociava llur submissió. El 
mateix Bernat de Sarrià s'havia d'encarregar, a més, de preparar un estol de deu galeres 
que el rei volia fer pagar, almenys en part, a les ciutats marítimes, i d'assegurar la defensa 
del regne de València contra qualsevol atac de Castella.16 

Aquest pla es retardà una mica i, com veurem, fou finalment el mateix rei qui 
capitanejà l'exèrcit que es dirigí cap a Múrcia el mes d'abril. Mentrestant i ja des de 
València, Jaume II continuà animant les negociacions per tal d'obtenir la submissió del 
regne de Múrcia. Entre el 13 i el 14 d'abril, Ferran Garcés de Roda o Rueda era enviat 
prop de l'arrais de Crevillent, Joan Garcia de Loaysa, i Miquel Garcia, alcaid de 
Favanella, per a prosseguir les negociacions iniciades amb aquests personatges en una 
ambaixada de la qual acabava de tornar, a València, mentre que Bernat Mercer havia de 
visitar Sancho Jiménez de Lanclares.17 

Les hostilitats començaren el mes d'abril; mentre Alfons de la Cerda i l'infant Pere 
d'Aragó penetraven amb un exèrcit per la banda de Sòria, Jaume II s'adreçava amb un 
altre exèrcit i la flota contra Múrcia. 

La campanya de Múrcia fou ràpida: el rei es dirigí només tot primer contra les viles 
o els castells reials, Alacant, Guardamar, Oriola, Múrcia, Lorca i Mula? mentre que 
procurava negociar el seu reconeixement com a rei de Múrcia amb els nobles i els ordes 
militars que posseïen llocs en el regne. 

La resistència a Alacant, Guardamar, Oriola i Múrcia i als llocs i castells de llurs 
termes fou mínima, mentre que a Lorca i a Alcalà el rei trobà una resistència dura, que 
no pogué ésser vençuda a la primera campanya. Hom creia que també Mula havia 
resistit però, tal com ja ho ha indicat J .M. del Estal i ho comentarem més endavant, 
Mula es reté, com la major part del regne, a la primera campanya. Aquest autor no ha 
tingut en compte, però, quan comenta el fet, que la vila es revoltà més tard, abans del 
1300 i que després, malgrat diversos intents, no pogué ésser presa. Això explica que la 
Crònica de Ferran IV de Castella la faci figurar entre les que resistiren: 

E en este tiempo mismo movió el rey de Aragón con su hueste, e fue al reino de Murcia, e por 
consejo de los de la tierra, que eran catalanes, diéronsele todas las villas e los castillos, salvo en-
de Lorca, que moraban castellanos, e otrosí Alcalá e Mula.18 

Segons la crònica castellana, doncs, els catalans que poblaven Alacant i Guarda-
mar, Oriola i Múrcia no tingueren inconvenient a retre's al rei Jaume II. No havia 
passat prou temps des que s'havien establert en aquelles terres perquè oblidessin llur 

16. Apèndix, doc. 2. 
17. ACA, C, reg. 252, f. 146 v. (12%, abril, 13) i f. 146 r.-v. (1296, abril 14) i reg. 104, f. 13 v. (1296, abril, 13). 
18. Crónica de Fernando IV, a Crónicas de los reyes de Castilla, colección ordenada por C. ROSELL, I, Madrid, 1953 

(Biblioteca de autores Españoles, 66), pàg. 103. 
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origen i el cronista Ramon Muntaner testifica que eren veritables catalans: «Són vers 
catalans e parlen de bell catalanesc del món, e són tots bons d'armes e de tots fets»." La 
veritat és que també a Lorca hi havia gent d'origen català, però la proporció era només 
d'un terç respecte a la d'origen castellà, força inferior a la de les poblacions esmentades, 
on éra més de la meitat; l'observació de la crònica castellana, doncs, no deixa d'ésser 
encertada.20 

En un llibre recent, J .M. del Estal rebutja la interpretació de la conquesta del regne 
de Múrcia com un passeig militar i, adduint que els documents deixen entreveure que hi 
hagué resistència, desqualifica les cròniques i les opinions dels altres historiadors que 
s'hi basen. Quan dues cròniques, com són la de Ramon Muntaner i la de Ferran IV de 
Castella, a la qual cal afegir la de Jofre de Loaysa, que corresponen als dos bàndols en 
lluita, coincideixen en l'apreciació d'èxit fàcil de l'expedició i ho atribueixen a les 
simpaties que Jaume II trobà en els pobladors catalans del regne de Múrcia, és 
aventurat dir que totes dues falsegen els fets. De passada, també la crònica de Jaume I 
rep el qualificatiu de desorbitada i la seva informació sobre l'assentament, després de la 
conquesta del regne de Múrcia, de deu mil membres del seu exèrcit, mereix la 
consideració d'inadmisible. En primer lloc, l'afirmació de la Crònica es referia a tot el 
regne de Múrcia i no tan sols a la capital, com sembla que ho interpreta el Dr. del Estal 
i, en segon lloc, hom pot aventurar la hipòtesi que potser la xifra de la Crònica és una 
mica exagerada, però, quan es fan afirmacions tan contundents, cal provar-les, cosa 
que sembla una mica difícil de fer, atès que no s'han conservat tots els repartiments del 
regne de Múrcia.21 

» Pel que fa a la qüestió de si la conquesta del regne de Múrcia fou un passeig militar o 
no, cal veure els documents, efectivament, tal com ho ha fet el Dr. del Estal. Però no 
n'hi ha prou amb això; cal saber quant de temps podia resistir una vila ben emmurallada 
i ben situada, com per exemple Oriola, i comparar els setges de la conquesta del regne 
de Múrcia entre ells i d'altres setges; només així hom pot dir si la resistència fou minsa o 
forta. 

El fet que una ciutat o una vila obrís les portes a un exèrcit, que no era el del sobirà 
que en aquell moment hi exercia la jurisdicció, no era una pràctica que entrés dintre de 
la mentalitat medieval. En primer lloc, encara que tota la vila hi estés d'acord, calien 
unes negociacions prèvies per a estipular les condicions de lliurament i obtenir els 

19. R. MUNTANER, Crònica, cap. XVII, pàg. 681. 
20. Sobre la repoblació de Lorca cf. J . TORRES FONTES, Repartimiento de Lorca, Múrcia, 19771, en general, sobre el 

poblament del regne de Múrcia: M. GUAL, La Corona de Aragón en la repoblación murciana, «VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón», Barcelona, 1964, pàgs. 300-310. 

21. J .M. DEL ESTAL, Corpus documental del reino de Murcia bajo la soberanía de Aragón (1296-1304/5). Colecciónde 
documentos medievales Alicantinos V\, Alacant, 1985, pàgs. 4-7; hi recull les aportacions de l'obra anterior: Conquista y 
anexión de Us tierras de Alicante, Elche, Oribuela y Guardamar al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308), 
Alacant, 1982. Cf. també, del mateix autor, Incidencia delproblema sículo-sardo en la conquista delreino de Murcia por Jaime 
II de Aragón (1296-1304), «XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona. La società mediterránea all'epoca del Vespro», 
III, Palerm, 1984, pàgs. 25-70, i també el capítol Historia política, del volum dedicat a l'Edat Mitjana de la Historia de la 
Provincia de Alicante, III, Murcia, 1985, pàgs. 201-225. 
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compromisos necessaris quant a privilegis individuals i col·lectius. En segon lloc, si una 
vila havia jurat fidelitat a un altre sobirà, no era considerat prou honorable retre-la tot 
seguit.22 En tercer lloc, si no hi havia unanimitat total per a decidir la rendició calia, 
primer, arribar a acords interns. En el cas de les viles del regne de Múrcia era molt 
difícil que hi hagués unanimitat total ja que, fins i tot en aquelles on predominava la 
població catalana i aragonesa, hi havia també població castellana, que potser fou 
partidària de resistir, en un primer moment, i que calgué convèncer. 

Veurem ara com es desenvolupà la campanya militar de Jaume II, en la qual 
col·laboraren l'exèrcit i la flota. 

S'inicià amb l'atac a Alacant, vila de la qual s'apoderà després d'un setge ràpid. El 
22 d'abril de 1296 ja era seva;23 la documentació no aclareix si fou combatuda o, 
simplement, si Jaume II esperà que els alacantins prenguessin la decisió de capitular. 
Cal dir que la vila no fou mai gaire forta, de manera que, encara que haguessin volgut 
resistir, no ho haurien pogut fer gaire temps. Durant la guerra dels dos Peres, fou presa 
i represa per ambdós exèrcits contendents en diverses ocasions amb relativa facilitat, bé 
que no amb tanta com en aquesta ocasió. Sembla que, entre d'altres defectes, com ara la 
protecció deficient dels ravals, el perímetre emmurallat era massa extens per la gent que 
vivia a la vila o que s'hi podia recollir i no podia ésser defensat de manera adequada.24 

. També caigué en qüestió de pocs dies, entre el 22 i el 26 d'abril, el castell d'Alacant, 
defensat per l'alcaid, Nicolás Pérez.25 El castell era considerat molt fort i, en teoria, 
hauria hagut de resistir molt més. Ignorem si li fou proposat un tracte de rendició 
similar al que fou ofert a l'alcaid d'Oriola però, si ho fou, el degué rebutjar, ja que el 
castell fou pres per la força de les armes. La crònica de Ramon Muntaner ofereix una 
narració minuciosa i acolorida de la presa del castell, en la qual el mateix rei demostrà 
tant de coratge com d'audàcia. L'acusació de fellonia contra Nicolás Pérez no crec que 
es refereixi a la inobservància del jurament de fidelitat i homenatge prestat pels alcaids 
d'alguns castells castellans a Jaume II, com a garantia del tractat de Monteagudo del 
1291, tal com ho suposa J .M. del Estal, encara que, quan el monarca català considerà 
trencat el pacte per Castella, exigí, l'any 1295, que els alcaids li lliuressin aquells 
castells.26 La Crònica es refereix més aviat a l'incompliment, per part de Nicolás Pérez, 
de les lleis de la tinença a costum d'Espanya, que feia caure el pes del deshonor i de la 

22. Quan la vila d'Alacant es lliurà sense resistència al comte de Dénia i a Pere de Xèrica, el 1356, durant la guerra dels 
dos Peres, exigí que els infants Pere i Ramon Berenguer es comprometessin públicament en nom del rei a defensar la vila 
contra qualsevol acusació d'infidelitat pel fet d'haver-la lliurada a l'exèrcit reial; tenia obligació d'ésser fidel a l'infant Ferran 
que, malgrat que era vassall de Pere el Cerimoniós, estava llavors al costat dels seus enemics: ACA, C, reg. 899, ff. 150 v.-156 
v. 

23. J .M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàg. 20. 
24. M. T. FERRER I MALLOL, Moros i cristians, almogàvers i collerats a la frontera d'Oriola, tesi doctoral inèdita, 

segona part, cap. 1. 
25. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàgs. 22-33. Sobre Nicolás Pérez, cf.J. TORRES FONTES, Nicolás Pérez., 

alcaide de Alicante, Múrcia, 1964. 
J .M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàg. 18. 
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traïció sobre l'alcaid que perdia o retia el castell amb culpa, és a dir, de no tenir-lo fornit 
de vitualles i d'armes, de no tenir-hi els soldats previstos, de no tenir-lo ben conservat 
des del punt de vista arquitectònic i de no oposar la resistència deguda, segons la 
capacitat defensiva del castell. A parer de Jaume II, Nicolás Pérez havia incomplert les 
seves obligacions pel que feia al nombre de soldats que hi havia de tenir: per això el 
considera traidor, encara que la seva desídia hagués facilitat la presa del castell.27 

El 25 d'abril el rei encara era a Alacant, però el 27, deixant de banda Elx, que 
pertanyia a don Juan Manuel i que no fou atacada de moment, l'exèrcit reial s'havia 
ensenyorit ja de Guardamar, que no degué oferir cap resistència.28 Tampoc no ho 
hauria pogut fer perquè la situació estratègica de la vila era dolenta, com ho demostra el 
fet que, al llarg del segle XIV, fos presa diverses vegades, primer per la incursió 
granadina de Ridwan, el 1331, i després pels castellans durant la guerra dels dos Peres i, 
precisament per aquesta causa, es plantejà un canvi d'emplaçament.29 

El 28 d'abril, el monarca s'adreçà a Oriola. L'exèrcit acampà tres dies a l'horta 
d'Almoradí, potser per reposar, perquè és inversemblant que calgués assetjar aquest 
lloc, que no era plaça fona i era simplement una aldea d'Oriola.30 

El primer de maig, Jaume II inicià el setge d'Oriola, que es reté ben pocs dies 
després, el 10 de maig.31 

Realment, no es pot dir que deu dies de setge fossin un setge dur i difícil i, encara 
menys, llarg, com ho afirma el Dr. del Estal.32 Per ésser un setge és ben curt i no hi ha 
constància documental, a més, que la vila fos combatuda amb màquines de guerra, 
així que tampoc no es pot considerar un setge dur. De la mateixa manera, hom no pot 
dir tampoc que la poca resistència fos deguda a la sorpresa ja que, justament, tota la 
gent influent del regne havia estat ben informada de les intencions de Jaume II pels seus 
emissaris, tal com ja ho hem comentat. 

Pel que fa al castell d'Oriola, l'alcaid Pero Ruiz de San Cebrián n'emparaulà la 
rendició per al 21 de juny, si no rebia reforços abans, i no intentà d'oposar resistència a 
Jaume II. Tampoc no té raó, doncs, el Dr. del Estal quan, novament, desmenteix el 
cronista Ramon Muntaner, que diu que el rei «hac Oriola e lo castell, que li reté Pero 
Roís de Sant Cebrià, qui n'era alcaid, que el reté con veé que la vila d'Oriola hac haüda; 
e hac gran raon que li retés lo castell, sens colp e sense costada, que un dels pus forts 

27. R. MUNTANER, Crònica, cap. CLXXXVIII, pàg. 835. Sobre la tinença a costum d'Espanya cf. M. T. FERRER 1 
MALLOL, La tinença a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (s. XIV), «Miscel·lània de Textos 
Medievals», 4 (1988), 1-102. 

28. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàg. 28. 
29. P. BELLOT. Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). Estudio, edición y notas por J . TORRES FONTES, Oriola, 

1954-1956,II, pàg.171. 
30. J .M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàg. 29, creu que fou assetjat tres dies perquè durant aquest període de 

temps el rei estigué acampat als camps d'Almoradí. 
31. J .M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàgs. 36-39. 
32. Ibídem, pàgs. 31 i 47. 
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castells e dels pus reials és d'Espanya».33 Era certament una rendició a termini, com se 
solia fer en els castells amb tinença a costum d'Espanya, però era una rendició, que es 
féu efectiva a la data assenyalada. L'alcaid havia deixat al seu rei la possibilitat 
d'auxiliar-lo però, com que sabia que el castell, sense la ciutat, no podia resistir gaire 
temps, preferí evitar la violència. 

Ni la vila ni el castell no oferiren, doncs, una resistència apreciable. Només cal 
comparar-la amb la que oferí Lorca, assetjada del mes de juliol al mes de desembre del 
1300, en el transcurs de la mateixa guerra, o amb la que la mateixa Oriola oposà, mig 
segle després, a les tropes castellanes de Pere el Cruel, quan resistí un llarguíssim setge 
de més de cinc mesos en condicions desesperades, combatuda per setze màquines de 
guerra i passant gana, de tal manera que els seus habitants hagueren de menjar cavalls, 
gossos, rates, rates-pinyades, cuirs i carn humana, la dels cadàvers dels enemics que 
podien haver.34 

Al llarg del camí cap a Oriola i durant el setge de la vila, passaren a poder del rei, 
segurament sense resistència, els llocs de l'horta. La Daia ja havia estat donada a 
Guillem Durfort el 27 d'abril, quan passà per Guardamar i anà a atendar-se a 
Almoradí.35 Callosa ja havia estat presa abans del 8 de maig 36 El 12 de maig, el rei donà 
a un veí d'Oriola, Berenguer de Liminyana, que devia haver afavorit la ràpida adquisi-
ció de la vila per part del monarca, els llogarrets de Xàcara i de Xacarella, que havien 
pertangut als castellans Pero Díaz i Muyno Díaz.37 Altrament, procurà assegurar els 
sarraïns perquè tornessin a llurs llocs de residència habitual, que havien abandonat per 
refugiar-se a Crevillent, i reprenguessin llurs tasques agrícoles.38 

També durant el setge d'Oriola el rei recollí una adhesió interessant, la de Miquel 
Garcia, alcaid del castell de Favanella pel noble Guillem de Rocafull, senyor del lloc. Ja 
des d'abans d'iniciar l'expedició, concretament el 13 d'abril, el rei li havia enviat des de 
València el seu conseller Ferran Garcés de Rueda, que també havia de visitar l'arrais de 
Crevillent.39 Suposem que Ferran Garcés de Rueda el degué trobar en bona disposició 
envers Jaume II, perquè el 6 de maig l'alcaid de Favanella acudí prop del rei, al setge 
d'Oriola, per tal de prestar-li homenatge. Miquel Garcia, salvant la fidelitat que devia a 
Guillem de Rocafull i l'obligació de retre-li el castell, prestà homenatge a Jaume II, li 
prometé fer la guerra al seu costat personalment i amb el castell i els seus habitants 
contra els rebels al rei Alfons de Castella, és a dir contra els lleials a Ferran IV. Jaume II, 

33. Sobre el setge de Lorca cf., més endavant, les notes 76 i 77 Ibídem, pàgs. 40-41. Cf. també R. MUNTANER. 
Crònica, pàg. 835. 

34. Sobre el setge d'Oriola cf. M. T. FERRER I MALLOL. Moros i cristians, almogàvers i colterats a la frontera d'Oriola, 
tercera part. cap. 1. Cf. també E. GISBERT BALLESTEROS. Historia de Orihuela, Oriola, 1901-1903, II, pàgs. 387-393. 

35. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàgs. 28-29. 
36. Ibídem, pàg. 32. 
37. ACA, C, reg. 340, ff. 56 v.-57 r. (12%, maig, 12). 
38. M. T. FERRER I MALLOL, Les aljames sarraïnes de la governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, CSIC, 1988, 

doc. 5. i 
39. ACA, C. reg. 252, f. 146 r.-v. 
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al seu torn, els rebé a ell i el lloc sota el seu guiatge i prometé ajudar-lo amb gent, armes i 
vitualles perquè pogués defensar el castell; prometé també concedir-li diversos béns a 
ell i als seus oncles, Ximèn Garcés i Joan de Pertusa, quan s'apoderés de Múrcia.40 

Malgrat que Guillem de Rocafull, besnét, sembla, del noble del mateix nom que 
havia ajudat Jaume I a conquerir el regne de Múrcia, era d'origen montpellerí,41 d'una 
família que havia estat emparentada amb Jaume I, Jaume II no podia esperar de 
l'adolescent que es criava a la cort castellana cap simpatia per la seva causa; per això, el 
1301, el monarca català tornà a posar sota la seva protecció especial Miquel Garcia, 
l'alcaid de Favineila, i els habitants del lloc, tant cristians com sarraïns, durant la 
minoria d'edat de Guillem de Rocafull, amb la condició que Miquel Garcia lluités al 
seu costat en la guerra contra Castella, com ja ho havia promès el 1296, i no lliurés el 
castell a Guillem de Rocafull fins que aquest no tingués vint anys.42 Les precaucions no 
eren debades perquè, quan arribà a la majoria d'edat, Guillem de Rocafull es negà 
durant molts anys a prestar homenatge a Jaume II.43 

Assegurat el control de la comarca d'Oriola, l'exèrcit reial es dirigí cap a Múrcia. 
Segons la documentació aportada per J .M. del Estal, el 14 de maig el rei era a Oriola, 
però el mateix dia era també al campament davant del castell de Monteagudo, a la vora 
de Múrcia; això seria possible, ja que la distància entre Oriola i Múrcia és curta, si no 
fos perquè el 15 de maig el rei era novament a Oriola i el 16 una altra vegada al 
campament davant de Monteagudo.44 Sembla, doncs, que hi ha d'haver un error de 
datació a la carta del 14 de maig, que situa el rei a Monteagudo, perquè de fet el monarca 
no es mogué d'Oriola fins el 15 o el 16 de maig. 

El 16 de maig començà, de fet, el setge de Múrcia, perquè el castell de Monteagudo 
dominava la capital. Allà rebé, precisament, la submissió oficial de l'arrais de Crevi-
llent, cavaller musulmà titular del senyoriu de Crevillent i dels llocs d'Albatera i de 
Coix.45 

Múrcia capitulà el 19 de maig i el mateix dia el monarca entrà a la ciutat. Segons 
J . M . del Estal, el setge de Múrcia devia començar el 12/13 de maig, afirmació que es 
contradiu amb la documentació que aporta el mateix autor.46 Sembla més aviat que el 
setge començà el 16; però, encara que s'hagués iniciat el 12, seria desorbitat de 

40. Colección de documentos inéditos para la historia del reino de Murcia, II, doc. 119 i J.M. DEL ESTAL. Corpus 
documental, doc. 12. i ACA, C, rep. 34C, f. 23 r.-v. 0296, maig, 6). 

41. Els llaços amb els parents de Montpeller encara es mantenien ai començament del s. XIV. El 1302, Guillem de 
Rocafull, senyor de Favanella, envià dos cavalls al seu cosí Guillem de Rocafull, de Montpeller, per a la qual cosa obtingué 
una llicència de sortida de Jaume II: ACA, C, reg. 200, f. 237 r. (1302, maig, 17) Cf. també M. M. COSTA, Els Rocafull i la 
Corona d'Aragó, «Congrés d'Histoire de la Couronne d'Aragon», 12 (Montpeller, 1985), Montpeller, 1987, pàgs. 75-89. 

42. ACA, C, reg. 198, f. 256 v. (1301, febrer, 18). 
43. Sembla que degué prestar homenatge el 1321. Cf. sobre aquesta qüestió M. T. FERRER 1M ALLOL,AbaniUa y 

Jumilla en la Corona catalano-aragonesa (s. XIV), «Homenaje al Prof. Torres Fontes», I, Múrcia, 1987, pàgs. 487-488. 
44. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, docs. 47-54. 
45. P. GUICHARD. Un señor musulmán en ta España cristiana: el 'ra'is• de Crevillente (1243-1318), Alacant, 1976, 

pàcs. 22-26 i J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàgs. 48-53. 
46. J ,M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàg. 59. 
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qualificar-lo, com ho fa J .M. del Estal, de «largo asedio».47 En realitat, el rei espera 
amb el seu exèrcit tres dies davant de la capital, al cap dels quals la ciutat li obrí les 
portes i l'acceptà com a sobirà.48 

L'alcaid de l'alcàsser de Murcia pactà, com el d'Oriola, un termini per al lliura-
ment del castell, si no era auxiliat abans pel seu senyor,49 seguint les normes de la 
tinença a costum d'Espanya. 

Com ho havia fet a Oriola, el rei reposà també uns quants dies a la capital per tal 
d'organitzar la submissió dels llocs de l'horta i dels ordes militars.50 També continuà 
les negociacions amb els senyors dels llocs que havia deixat endarrera i que encara no 
havien decidit l'actitud que prendrien. 

Seguidament s'adreçà contra Mula, que fou assetjada el 28 de maig i que, segons, 
J . M . del Estal, es reté el 31 del mateix mes. Es basa, per a fer aquesta afirmació, en una 
carta datada a Mula el 31 de maig. Però a l'apèndix documental del mateix llibre n'hi 
figura una altra, també datada a Mula, del 30 de maig,51 de manera que la rendició devia 
ésser del dia anterior. Sembla que ratifiquen la notícia de la rendició de Mula les 
concessions atorgades a la vila el 12 de juny 52 i, especialment, el 2 d'agost: una 
franquícia de lleuda i peatge, amb guiatge, per totes les terres del regne de Múrcia i la 
confirmació dels privilegis concedits pels reis castellans.53 Pocs anys després, però, la 
vila es revoltà i ja no pogué ésser reconquerida, tal com ho veurem més endavant. 

També Alhama fou assetjada, com ho testimonia la datació d'una carta reial del 
primer de juny, citada per J .M. del Estal,54 però una altra carta del mateix dia que 
aquest autor publica a l'Apèndix, però que no comenta, és datada «in Alhama».55 Cal 
interpretar que en aquella hora el castell ja havia estat pres? Crec que no i que, 
probablement, l'escrivà oblidà de precisar «in obsidione Alhame». Fos com fos, el 
castell no es reté fins el 1298.56 

Després d'aquest primer contacte amb Alhama, Jaume II anà a temptejar Lorca. El 
3 de juny ja assetjava aquesta vila.57 

En el campament de Lorca Jaume II acceptà la submissió de la vila de Cartagena i la 
confià a Romeu de Marimon,58 mentre que el castell rebé diversos emplaçaments per a 
la rendició, que finalment es féu efectiva el 27 de juliol/9 

47. Ibídem, pàgs. 45 i 47. 
48. Ibídem, pàgs. 54-67. 
49. Ibídem, pàgs. 61-63. 
50. Ibídem, pàgs. 47-48. 
51. Ibídem, pàgs. 69-70 i doc. 94. 
52. Ibídem, pàg. 70. 
53. Ibídem, docs. 125-126. 
54. J .M. DEL ESTAL, Corpus documental, pàg. 70. 
55. Ibídem, doc. 96. 
56. Cf. més endavant. 
57. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, doc. 97. 
58. Ibídem, pàgs. 70-71. 
59. Ibídem, pàgs. 72-73. 
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Cap al 6 o 7 de juny deixà el setge de Lorca, on no aconseguia cap resultat positiu, i 
retrocedí cap a Elx per tal de formalitzar el setge d'aquesta vila, amb la intenció de 
reanimar amb arguments de força les negociacions amb els representants de don Juan 
Manuel, que no acabaven d'arribar a la conclusió que el rei desitjava. 

De tots els senyorius murcians, el de don Juan Manuel era el més important; 
comprenia la vila d'Elx i els llocs de Xinosa, Asp, Monòver i Salines. Amb l'esperança de 
guanyar aquest magnat per a la causa de l'infant Alfons de la Cerda, Jaume II s'havia 
abstingut, tot primer, com ho hem vist, d'atacar Elx i els altres llocs citats; entaulà 
negociacions i concedí treves, però no aconseguí avançar. Per això, des del 12 de juny, 
acampà a l'horta d'Elx per tal de dirigir el setge i les hostilitats contra la vila, que ja havien 
començat des que havia caducat la treva el 2 de juny. El setge s'allargà fins al 27 de 
juliol, dia en què fou signada una treva destinada a durar alguns anys, fins que donjuán 
Manuel no complís els vint anys i encara un any més. Mentrestant, don Juan conser-
vava les rendes d'Elx i del seu port, d'Asp, de Xinosa, de Monòver i de Salines, 
descomptada la retinença de la fortalesa de la Calaforra; però la jurisdicció quedava en 
mans de Jaume II, que posà sota la seva protecció tots aquests llocs i els d'Elda i 
Novelda, que pertanyien a la germana de don Juan, la infanta Violant, casada amb 
l'infant Alfons de Portugal. Si, passat el temps de la treva, donjuán reconeixia Jaume II 
com a rei de Múrcia, recuperaria la possessió dels seus llocs amb tots els drets. 
Mentrestant don Juan es comprometé a no atacar ni perjudicar les ciutats, les viles i els 
llocs de Jaume II, reservant-se, però, el dret d'acollir el rei Ferran IV de Castella, si 
venia als seus castells i llocs, i d'ajudar-lo, mentre hi fos present, en la guerra contra el 
monarca catalano-aragonès.60 

Malgrat aquestes promeses, don Juan Manuel trencà la treva els darrers dies del 
mes de desembre del 1300, puix que acompanyà l'exèrcit castellà en el seu atac per 
sorpresa al regne de Múrcia.61 Jaume II protestà per aquest fet, però no donà per 
trencada definitivament la treva, que continuà vigent fins al termini previst, el mes de 
maig de 1303. El 9 d'aquest mateix mes, però, fou signat un nou pacte, en el qual fou 
concertat el matrimoni de don Juan amb la infanta Constança, filla de Jaume II, 
matrimoni que s'hauria de portar a terme al cap de vuit anys, ja que la infanta era molt 
petita encara. Llavors el rei retornaria a don Juan totes les seves possessions, però 
aquest hauria de reconèixer-lo com a rei.de Múrcia. Durant els vuit anys d'espera, 
Jaume II es comprometia a prorrogar la treva del 1296, a no incorporar les possessions 
de don Juan a la Corona i a continuar pagant-li'n les rendes.62 

60. Ibídem, pàgs. 74-81. Cf. també R. CHABAS, Treguas de D. Jaime II de Aragón con el noble don Juan Manuel en 
1296, «Boletín de la Real Academia de la Historia», XXVIII (1896), pàgs. 433-440 i A. GIMÉNEZ SOLER, Donjuán Manuel, 
doc. 6-11. 

61. ACA, C, reg. 292, f. 10 v. ( 1300, desembre, 10)publ. per A. GIMÉNEZ SOLER. Don Juan Manuel, doc. 30. 
62. ACA, C, reg. 292, ff. 13 r. -16 v., regesta a A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, pàg. 266. 
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Cal dir que Asp, Monòver i Xinosa, llocs habitats gairebé exclusivament per 
sarraïns, acceptaren la senyoria de Jaume II ja el 4 de juny, abans que els representants 
de don Juan Manuel no decidissin quina actitud adoptarien. El govern dels llocs fou 
confiat, de moment, a l'arrais de Crevillent.63 Salines també fou pres per una partida 
d'almogàvers abans del 25 de juny.64 

A tocar dels dominis de don Juan Manuel i de la infanta Violant, a la vall del 
Vinalopó, hi havia el petit senyoriu de Petrer, que pertanyia a Joan Garcia de Loaysa. 
Jaume II havia entaulat negociacions amb ell des de ben aviat i n'esperava una actitud 
favorable, atès que ja era vassall seu pel lloc valencià de Banyeres. Per això, el 28 d'abril 
els posà, a ell i els seus llocs de Petrer i de Banyeres, sota la seva protecció65 i, el mateix 
dia, confirmà a les seves germanes Aldonça, Jacmeta i Guisabel (o Isabel) els béns que 
tenien a Alacant i al seu terme.66 En aquest punt J .M. del Estal ha sofert una confusió, 
ja que Petrer i Banyeres no pertanyien pas a la infanta Violant de Portugal, com ell ho 
suposa, reduint el paper de Joan Garcia de Loaysa a una simple tinença, sinó que 
pertanyien a aquest noble.67 En canvi, sembla que era alcaid d'Elda i Novelda per 
l'esmentada infanta i pel seu marit.68 

Finalment, Joan Garcia de Loaysa prestà homenatge a Jaume II per Petrer, el 4 de 
juny de 1296, i novament per Petrer i Jumella el 1307. Després de la seva mort, el 1314, 
el castell de Jumella passà a mans de les seves germanes; sembla que Jaume II en 
desconfiava, perquè ordenà que l'alcaid del difunt no lliurés el castell al qui nomenessin 
les germanes fins que no hagués prestat homenatge al procurador de les terres dellà 
Xixona, Arnau de Torrelles, que el representaria. La cerimònia de prestació d'home-
natge de les germanes no s'esdevingué fins el 1316.69 

Acabada la campanya, doncs, el rei dominava per conquesta o per tractes tot el 
regne de Múrcia, llevat de Lorca i del castell d'Alhama i d'alguns altres llocs més petits. 
Després de la treva amb don Juan Manuel del 27 de juliol, el monarca, considerant que 
de moment la seva presència en el regne ja no era necessària, hi deixà com a procurador 
el seu germà Jaume Pere i marxà a València.70 

63. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàg. 53. 
64. ACA, C, reg. 340, f. 173 v. (1296, iuny, 25) i bitllet de Bernat de Sarrià, cosit en el mateix registre. 
65. ACA, C, reg. 340, f. 52 r. (1296, abril, 28). 
66. ACA, C, reg. 340, f. 52 r. (1296, abril, 28). 
67. J .M. DEL ESTAL. Corpus documental, pàg. 68. 
68. El 20 de juny, Jaume II manà als seus oficials que obliguessin els sarraïns de Petrer, d'Elda i de Novelda a pagar a 

Joan Garcia de Loaysa les peites o els tributs que li devien com a alcaid d'aquests castells: ACA, C, reg. 340, f. 157 r. 
69. M. T. FERRER I MALLOL, Abanillay Jumilla en la Corona catalano-aragonesa (s. XIV), pàgs. 480-482. Haig de fer 

notar que, com que no vaig tenir ocasió de corregir les proves d'aquest article, no vaig poder afegir-hi la referència de l'obra 
de J .M. LOZANO PÉREZ, Carta de amojonamiento del término de Jumilla «Cuadernos culturales de la Asociación de 
amigos de Jumilla», 1982, que no havia pogut consultar abans. Aquest autor havia publicat algún dels documents que vaig 
utilitzar en aquell article, encara que no el procés «in extenso» de l'homenatge de Jumella, del qual només coneixia el resum 
que es troba a ACA, C, reg. 25, ff. 280 V.-281 v. Cf. també ACA, C, reg. 241, f. 127 r. (1314, febrer, 24). 

70. R. MUNTANER, Crònica, cap. LXXXVIII , pàg. 835. 
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Sembla que Jaume II tornà a fer una breu escapada al regne de Murcia a primers de 
juliol de 1297; el 4 d'aquest mes, almenys, era en el setge de Lorca,71 però no tornà a 
escometre seriosament una segona campanya fins el 1298, any en el qual emprengué el 
setge d'Alhama, fins a l'adquisició de la plaça, que fou presa entre els dies 1 i 3 de 
febrer. Poc temps després d'aquesta campanya, rellevà el seu germà de la tasca que li 
havia confiat a Múrcia i concedí el càrrec de procurador del regne a Jaume, senyor de 
Xèrica, que reuní a les seves mans aquesta procuració i la del regne de València. Però 
tampoc aquest magnat no s'ocupà gaire temps dels afers de Múrcia i, el primer d'abril 
del 1300, era substituït per Bernat de Sarrià,72 en qui probablement el rei confiava, com 
a persona de dots militars i diplomàtics ben acreditats, per tal d'aconseguir la completa 
submissió del regne. Són ben reveladores, en aquest sentit, les facultats que li conferí, 
entre les quals figuraven les de poder concedir guiatges als homes de Lorca i de Mula i 
d'altres llocs rebels de Múrcia i d'atorgar-los les gràcies que cregués convenients.73 

Efectivament, Mula, conquerida el 1296, s'havia afegit als llocs rebels en data 
incerta, anterior al 14 de març de 1300.74 A la darreria d'agost de l'any 1301, Jaume II 
pretenia menar un procés a la cort sobre la pèrdua del castell de Mula i per aquest motiu 
convocà Ximèn Çapata, senyor de Tous, fill de Pero Çapata, a qui el rei havia confiat 
l'alcaidia del castell el 1296; Pero Çapata havia mort, mentrestant, després d'encoma-
nar«1 castell a Pero Sánchez de Lorés.75 

D'acord amb el que el rei n'esperava, Bernat de Sarrià no trigà a organitzar una 
nova campanya militar, centrada a Lorca, que ja assetjavá pel juliol del 1300, i a 
impulsar i vigilar les negociacions diplomàtiques amb Castella i Granada, alhora que 
procurava reunir tota la informació política possible dels estats veïns, aliats o enemics, 
que traspassava després al monarca. Així, per exemple, pogué transmetre al rei la 
preocupació que el setge de Lorca despertava a la cort granadina, aliada de Jaume II en 
la guerra contra Castella, ja que, segons havia arribat a dir el rei de Granada, Jaume II li 
estava bé com «a amic, mas no a vehí»; per això Bernat de Sarrià creia que calia apressar 
la conquesta de Lorca per tal d'evitar una futura aliança de Granada amb Castella, que 
posaria en perill no solament el regne de Múrcia sinó fins i tot el regne de València.76 

Potser, per'apressar la caiguda de Lorca, Jaume II acudí novament al regne de 
Múrcia, fins i tot amb la reina i, pel desembre, ja era a Lorca. La ciutat es reté finalment 
poc abans del 21 de desembre,77 tot just a temps d'evitar que un gran exèrcit castellà, 

71. ACA, C, reg. 195, f. 31 v. 
72. ACA, C, reg. 197, f. 98 v. (1300, abril, 1). 
73. ACA, C, reg. 197, f 99 r. (1300, abril, 1). 
74. Cf. la concessió a Ferrando Rodríguez de Soria de cases i béns de Martín Ibáñez i de la seva muller Genta, a Mula, 

confiscats per rebel·lió, amb la condició que si Mula es retia per pau o composició el rei podria restituir aquests béns: ACA, 
C. reg. 197, f. 87 v. (1300, març, 14) 

75. ACA, C, reg. 116, ff. 100 r. i 241 r. (1300, agost, 29 i novembre, 15) i reg 122, f. 222 r. (1301, agost, 25). 
76. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, pàgs. 198-199. 
77. El 21 de desembre el rei signava ia cartes a Lorca: ACA, C, reg. 198, f. 236 r. Segons el Prof. Torres Fontes, l'alcaid 

de Lorca es reté amb traïció, ia que no esperà el termini fixat per a la rendició ni els reforços que li foren enviats: J . TORRES 
FONTES. Repartimiento de Lorca, pàes. LII-IIII 
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que atacà per sorpresa, auxiliés la plaça assetjada.78 

El 10 de gener de 1301, Jaume II formulava una reclamació contra don Juan 
Manuel que, trencant la treva existent amb ell, havia entrat en el regne de Múrcia amb 
l'exèrcit castellà talant llocs, matant i captivant gent i produint danys valorats en 
500.000 sous de València, quantitat que li demanava com a esmena i de la qual li exigia 
el pagament en el terme de seixanta dies.79 

Presa Lorca, només Mula resistia i Mula també fou assetjada per Bernat de Sarrià, a 
qui el rei l'havia donada, el 20 de febrer, potser perquè tingués més interès a conquerir-
la.80 Però el setge s'allargà i consta que, quan Bernat de Sarrià cessà, el 1303, en el càrrec 
de procurador del regne per apaivagar les queixes de les viles murcianes contra el seu 
govern, assetjava aquesta vila.81 

La pau arribà abans que Mula no pogués ésser sotmesa. El 1301, l'ambaixador Pere 
de Montagut havia estat a punt d'aconseguir que la reina mare Maria de Molina, tutora 
de Ferran IV, signés la pau que consagrava la pèrdua del regne de Múrcia a favor de la 
Corona catalano-aragonesa; però la desnaturalització dels nobles unionistes aragonesos 
i llur marxa a Castella per a posar-se al servei del rei castellà reanimaren la reina, que es 
negà a signar la pau amb la cessió de Múrcia.82 La defecció dels nobles aragonesos 
estigué també a punt de fer naufragar l'aliança de Jaume II amb Granada, ja que la cort 
nassarita es demanà si era un bon aliat aquell qui era abandonat pels seus nobles. Amb 
tot, l'aliança amb Granada es renovà encara el 1301, però no pas amb la convicció 
d'abans.83 Tot romangué, doncs, aparentment igual. 

Els castellans continuaren fent preparatius militars, malgrat que els havia esgotats 
la doble guerra amb la Corona catalano-aragonesa i amb Granada i que no tenien 
diners, però així i tot no s'estaven pas d'amenaçar: «éls menaçen molt de paraula, axí 
com sabets que és lur costum», comentava irònicament Bernat de Sarrià.84 Els caste-
llans no emprengueren cap més campanya d'envergadura, però tampoc no ho féu la 
Corona catalano-aragonesa, esgotada també i que, a més, es quedà el 1303 sense l'aliat 
granadí, com a conseqüència de l'adveniment d'un nou rei al tron nassarita, que tenia 
idees diverses, sobre aquest tema, de les que havia tingut el seu predecessor i que havia 
signat la pau amb Castella aquell any.85 

L'arribada a la majoria d'edat de Ferran IV determinà un canvi en la política de 
Castella, que es mostrà ara disposada a cloure un conflicte en el qual ningú no 

78. J . ZURITA, Anales, llib. V, cap. LXV, pàgs. 590-592: A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, pàg. 13. 
79. A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. 30. 
80. ACA, C, reg. 198, f. 259 r. (1301, febrer, 20). 
81. ACA, C, reg. 231, ff. 51 v.-52 r. (1300, abril, 1), publ. per J . LALINDE ABADIA, La gobernación general en la 

Corona de Aragón, Saragossa, Institución Femando el Católico, 1%3, doc. 12. 
82. A. GIMÉNEZ SOLER, Donjuán Manuel, doc. 34, pàgs. 250-252, i La Corona de Aragón y Granada, pàg. 200. Cf. 

també J . ZURITA, Anales, llib. V, cap. LIV, pàgs. 620-621, i F. SOLDEVILA, Historia de Catalunya, I, pàg. 409. 
83. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, pàgs. 200-201. 
84. A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. 34, pàgs. 250-252. 
85. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, pàgs. 295-301: R. ARIÉ. L'Espagne musulmane, pàgs. 
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aconseguia un triomf decisiu. Jaume II no havia reeixit a imposar el seu aliat, el 
pretendent Alfons de la Cerda, en el tron castellà, però sí que havia aconseguit 
apoderar-se gairebé de tot el regne de Múrcia, cosa que li permetia de negociar la pau 
des d'una posició de força. 

Jaume II no abusà, però, del seu avantatge inicial per tal d'insistir, com el 1301, en 
la cessió íntegra del regne de Múrcia per part de Castella, perquè sabia prou bé que, si 
Castella estava llavors exhaurida, dividida i desorganitzada, aquesta situació no podia 
durar sempre; de fet, la majoria d'edat del monarca castellà podia ésser l'inici de la 
recuperació i, en circumstàncies normals, el potencial demogràfic, econòmic i militar 
de Castella era molt superior al dels seus propis regnes; per tant, si la guerra s'allargava, 
la situació podia canviar en perjudici seu, cosa que de fet ja s'havia esdevingut en 
aliar-se Granada a Castella. Foren, segurament, aquestes raons les que inclinaren 
Jaume II a signar la pau renunciant a una part de les seves conquestes. 

En efecte, des del començament del 1304, s'iniciaren les negociacions diplomàti-
ques per a arribar a la pau, en les quals Jaume II havia de fer de mediador entre Alfons 
de la Cerda i Ferran IV de Castella, mentre que el rei don Dionís de Portugal n'havia de 
fer entre aquest darrer i el mateix Jaume II.86 Per l'abril del mateix any, el rei de 
Castella i Jaume II signaren una treva fins a la Mare de Déu d'agost87 i, com a garantia, 
es lliuraren mútuament castells en rehenes 88 i nomenaren, a més, una comissió arbitral 
que hauria de decidir sobre les qüestions en litigi. Aquesta comissió arbitral estigué 
formada per l'infant don Juan per part de Castella i l'arquebisbe de Saragossa, Ximèn 
de Luna, per part de la Corona catalano-aragonesa, i pel rei don Dionís de Portugal 
com a persona neutral. 

La comissió dictà la sentència a Torrellas, el 8 d'agost de 1304, decidint la divisió 
del regne de Múrcia entre els contendents. Així quedà closa la guerra amb Castella.89 
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86. A. BENAVIDES, Memorias de Fernando IV de Castilla, anotadas y ampliamente ilustradas por, II. Colección 
diplomática, Madrid, 1860, docs. 251-252. Cf. sobre les negociacions prèvies a la cúria romana, per tal d'obtenir el suport 
papal: H. FINKE, Acta Aragonensia, Berlín, 1908, I, docs. 53, 109, 111-116; V. SALAVERT, Cerdeña y la expansión 
mediterránea de la Corona de Aragón, Madrid, 1956,1, pàgs. 250, 257, 259, 260 i II, docs. 72 i 86; M.M. COSTA, Los reyes 
de Portugal en la frontera castellano-aragonesa (1304), «Medievalia», 2 (1981), pàgs. 27-50. 

87. Ibídem, docs. 263 i 266. 
88. Ibídem, docs. 268, 269 i 288. 
89. La sentencia arbitral de Torrellas ha estat publicada moltes vegades; cf. Ia més moderna a J.M. DEL ESTAL, Corpus 

documental, doc. 213, on hom pot trobar la referència de les edicions anteriors. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

1 

1296, febrer, 22. Saragossa 

Jaume II comunica a Bernat de Sarrià i a Pere de Llibià, batlle general del regne de València, i a 
Pere Costa, jutge de la seva cúria, que envia el ciutadà de València, Bernat Mercer, a 
convèncer alguns homes de Múrcia, amb els quals té amistat o parentiu, perquè facin per 
manera que la ciutat i els llocs del regne de Múrcia se li sotmetin. Ells l'hauran d'informar i 
aconsellar per a la realització d'aquesta missió. 

ACA, C, reg. 252, f. 129 v. 

Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone, Ber-
nardo de Serriano, Petro d° Libiano, baiulo regni Valencie generali, et Petro de Costa, iudici 
curie nostre, dilectis consiliariis, familiaribus et fidelibus suís, salutem " et dileccionem. 

Significamus vobis quod nos, scientes fidelem nostrum Bernardum Mercerii, civem Valen-
cie, habuit noticiam cum aliquibus hominibus regni Murcie et etiam aliquibus ex eis in gradu 
párentele est coniunctum, mitimus eum ad partes regni Murcie antedicti ad loquendum pro parte 
nostra cum illis cum quibus noticiam seu parentelam habet et inducendum eos ut tractent et 
arocurent quod loca dicti regni seu illa que poterunt nostro dominio se submittant. Nos, enim, 
ser predictum Bernardum nostras litteras de credencia mitimus illis quos idem Bernardus duxit 
robis nominandos et eidem Bernardo iniuncximus ut in premissis cum consilio vestro procedat, 
)ropter quod vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus cum dictus Bernardus 
ipud civitatem Valencie accesserit, si vobis expediens videbítur, eundem accessurum ad partes 
egni Murcie antedicti et loquendum cum illis quibus predicte nostre littere de credencia 
liriguntur, instruatis et informetis eundem plenarie de hiis que ad honorem nostrum facere seu 
licere habluit] aut tractaré. Sic quod per vos plene instructus súper premissis comissa sibi per 
ios ducere valeat laudabiliter ad effectum. Nos enim mandavimus dicto Bernardo quod exsequa-
ur et faciat quicquid sibi desuper predictis duxeritis consulendum. 

Data Cesarauguste, IX kalendas marcii, anno Domini M°CCXC quinto. 

Segueix el graciam, ratllat. 

2 

!96, febrer, 23. Saragossa 

ume II comunica a Bernat de Sarrià, que ha enviat un missatger a la cort castellana per a 
declarar la guerra. Les hostilitats podran començar al cap de catorze o quinze dies, ja que 
deixa deu dies de pau a Castella després de la declaració de guerra. El 7 o el 8 de març, doncs, 
vol que procuri apoderar-se del castell d'Alacant o d'altres del regne de Múrcia, però sense 
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perjudicar els habitants del regne mentre es negocia llur submissió. Li encomana també !a 
preparació d'un estol de deu galeres, que ha de demanar a les ciutats marítimes. 

ACA, C, reg. 252, ff. 130 r.-131 r. 

Jacobus et cetera, dilecto consiliario suo Bernardo de Sarriano et cetera. 
Significamus vobis quod negocia inter nos et illustrem dominum Alfonsum, regem Castelle, 

tractata sunt firmata totaliter, sic quod nil aliud restat súper predictis negociis ad firmandum, et 
nos misimus iam quendam militem in Castellam ad illustrem dompnum Fferdinandum, filium 
quondam dompni Sancii, et ad dompnam Mariam pro desandando dicto dompno Fferdinando et 
pro reddendo amore quem posueramus cum dicta dompna Maria, que recessit a nobis die veneris 
XIIIa kalendas marcii, et credimus quod nuncius predictus poterit se conferre ad presenciam 
dictorum Fferdinandi et domine Marie infra quatuor dies ex tune continué sequentes, et dedimus 
eis spacium decem dierum quod non inferamus malum seu dampnum infra dictos decem dies 
terre seu subditis dictorum Fferdinandi et dompne Marie, et sic sunt omnes dies predicti 
quatordecim dies, propter quod vobis dicimus et mandamus quatenus, transactis dictis quatuor-
decim diebus vel ad plus quindecim diebus a die date presentium in antea computandis, habeatis, 
si fieri poterit, castrum de Alacant et alia castra quecumque poterit is. villas seu alia loca que 
retineri possint de regno Murcie, prout hoc melius fieri poterit. 

Nolumus tamen quod vos àdhuc inferatis vel inferri" faciatis hominibus dicti regni Murcie 
dartipnum aliquod sive h malum quoniam ipsos gravare nec provocare contra nos non intendi-
mus donec temptaverimus s [e ipsos] aliter submitere nostro dominio valeamus. Verumtamen 
ordinetis et faciatis quod terris aut subditis nostris partium ipsarum non possit fieri seu inferri per 
gentem dominio dicti Fferdinandi submissam malum aliquod sive dampnum. 

Dicimus insuper et mandamus vobis quatenus statim receptis presentibus mitatis apud 
Barchinonam per aliquem nuncium fidedignum, de quo tanquam de vobis ipso confidatis ad 
plenum, claves scrineorum, in quibus pecunia nostra reposita est, sub nostri sigillo munimine 
interclusas tradendas per eum Berengario de Fenestris, vel illi quem nos ad hoc duxerimus 
deputandum, et transmitendum ad partes ipsas et qui sibi pro parte nostra quasdam nostras 
litteras assignabit in suprascripcione continentes «Bernardo de Sarriano, dilecto consiliario, 
familiari et fideli suo vel misso per eum apud Barchinonam cum clavibus quorumdam nostrorum 
scrineorum» et cetera, nos per vestras litteras informantes de quantitate pecunie reposita in 
scriptis antedictis. 

Mandamus etiam vobis quatenus, statim receptis presentibus, faciatis preparari et armari 
decem galeas, videlicet in civitate Valencie quatuor galeas et in civitate Dertuse unam galeam, in 
civitate Terrachone aliam galeam et in civitate Barchinone quatuor galeas vel ex predictis decem 
galeis plures in uno quam alio ex locis predictis, prout vobis celerius videbitur expedire, nullam 
m premissis seu quolibet premissorum moram seu negligencia!» comissurus, si nobis placere 
cupitis et servire et negocia nostra felicis cupitis habere successus. 

Data Çetine XIII ° kalendas marcii, anno Domini M °CC °XC ° quinto. 
Postea vero fuit scriptum predicto Bernardo cum forma precedenti mandad et post datam 

additum ut sequitur: 
Nunc autem quia negocia predicta magnam celeritatem desiderant et requirunt vobis iterato 

per presentes dicimus et expresse mandamus quatenus circac tractanda, procuranda et efectui 
mancipanda d ac etiam complenda et perficienda omnia et singula in prescriptis literis nostris 
contenta, curetis daré opem et operam efficicantem taliter quod vestro tractatu et opere median-
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tibus votivum et obcatum sortiantur ' efectum et quod propterea occurratis nostro conspectui 
comendandus operis per efectum. 

Preterea significamus vobis quod post predictarum priorum literarum nostrarum missio-
nem, providimus et ordinavimus iuratos et probos homines civitatis Valencie per venerabilem 
episcopum Valencie et vos pro parte nostra requin facere ut arment nobis duas galeas eisdem 
súper hoc nostris literis de credencia destinatis. Quam credenciam per predictum episcopum et 
vos eis exponi volumus prout contineri videritis in quadam seduïa, quam súper hoc misimus 
episcopo memorato, et procuran ut dicte due galee armate habeantur ab hominibus civitatis 
predicte/ Ffacimus etiam requiri per Berengarium de Vilariacuto et Raimundum de Minorisa, 
quos apud civitatem Barchinone mitimus de presenti, probos homines civitatis eiusdem [ut] nobis 
arment quatuor galeas vel tres ad minus. Ffacimus insuper requirere facere per Petrum de 
Foçibus probos homines civitatis Maioricarum ut nobis arment duas galeas et quod nos faciamus 
armare alias galeas usque ad complementum dictarum decem galearum in primis nostris literis 
contentarum et quia nondum cera sumus utrum dicti homines civitatis predictarum armare 
concesserint galeas quas requiri facimus ab eisdem ut in dictarum X m galearum8 armacione 
nullum velimus intervenire defectum, volumus et mandamus vobis quatenus circa armacione 
dictarum X m galearum armandarum eficaciter intendatis ut, si homines civitatum predictarum 
predictas galeas armare diferent seu ipsas armare nollent, dictarum X galearum armado nullate-
nus retardetur. 

Data Cesarauguste, VIII kalendas marcii, anno Domini M °CC °XC ° quinto. Guillermus 
de Solanis. 

a. Segueix permitatis, ratllat, -b. Segueix dap., ratllat, -c Segueix predicta, ratllat. -4. manicipandam al ms. -e. sociantur al ms. -f. 

prout... predicte, interlineat, -g. Segueix armatarum, rallat. 




