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La guerra de la confederació catalanoaragonesa amb Castella de
1296-1304, del final de la qual es complí l’any 2004 el setè centenari1, fou
una conseqüència directa d’un plet dinàstic a Castella, originat per la mort
del primogènit d’Alfons X de Castella, l’infant Ferran de la Cerda, l’any
1275, en vida del seu pare. Els seus fills, els infants de la Cerda, foren des-
heretats dels drets al tron pel seu oncle Sanç el Brau, que invocà l’antic



costum castellà, pel qual la successió corresponia al més gran dels ger-
mans sobrevivents, un costum que havia quedat anul·lat per les Partidas
d’Alfons X el Savi. Els historiadors han discutit sobre la vigència o no de
les Partidas en aquell moment, però els darrers estudis demostren que eren
vigents2. Alfons el Savi tingué una actitud erràtica: reconegué primer el
dret del seu fill Sanç i després, quan es revoltà, el desheretà i reconegué
els drets dels de la Cerda. 

Els infants de la Cerda foren trets de Castella per la seva àvia, la
reina Violant, i per la seva mare, Blanca de França, per salvar-los la vida i
foren portats a la Corona d’Aragó, on romangueren sota la protecció dels
reis Pere el Gran, Alfons el Liberal i Jaume II. Foren al centre de moltes
negociacions, entre França i Castella i entre la Corona d’Aragó i Castella,
bé que al final fou només la Corona d’Aragó qui els donà suport.

Els infants foren un element fonamental en dues guerres de la
Corona d’Aragó contra Castella, una en temps d’Alfons el Liberal, entre
1288 i 1291, i una altra en temps de Jaume II, entre 1296 i 13043. En totes
dues ocasions, l’ajut perquè el més gran dels infants, Alfons, assolís el tron
de Castella tingué la contrapartida de la cessió del regne de Múrcia a la
Corona d’Aragó; cessió a la qual s’afegiren, a la segona guerra, Requena
i el comtat de Molina. 

L’aliança entre Jaume II i Alfons de la Cerda fou signada a
Bordalba i després a Serón l’any 12964. Donaven suport al pretendent, en
aquesta segona guerra, l’infant Joan de Castella, al qual Alfons de la Cerda
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cedia els regnes de Lleó, Galícia i Sevilla, diversos nobles castellans, el rei
de Portugal i el rei de Granada, a més de Jaume II. Era una coalició molt
forta que es beneficiava a més, a efectes propagandístics, del fet que Sanç
el Brau i Maria de Molina no havien obtingut la dispensa de consanguini-
tat per al seu matrimoni, que l’Església considerava il·legítim, com eren
també il·legítims els fills d’aquest matrimoni i, per tant, Ferran IV. 

El mes d’abril de 1296 dos exèrcits envaïren Castella des de la
Corona d’Aragó; un, entrà per la banda de Sòria i s’endinsà fins a Lleó per
unir-se a les forces de l’infant Joan de Castella; era format per tropes cata-
lanes i aragoneses i pels partidaris castellans d’Alfons de la Cerda, i era
comandat per l’infant Pere, germà del rei Jaume II, i pel mateix preten-
dent. L’altre exèrcit, capitanejat pel rei Jaume II, es reuní a València el mes
d’abril de 1296 amb tropes de tots els seus estats i s’adreçà cap a Múrcia,
on abans del mes d’agost del mateix any, per capitulació o per pactes,
dominava la major part del regne5. 
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Sens dubte, la penetració d’un exèrcit a Castella –que obligà el rei
Ferran IV i la seva mare i tutora i la cort a tancar-se a Valladolid– impedí
la reacció castellana a Múrcia, que era un territori perifèric dins del regne.
Mentre l’exèrcit que es dirigí a Múrcia assolí excel·lents resultats en poc
temps, la campanya a Castella, en canvi, resultà afectada negativament per
la mort de l’infant Pere a la fi d’agost a causa d’una pestilència de les que,
amb molta freqüència, es propagaven als campaments militars medievals.
La seva mort provocà la retirada de la major part de l’exèrcit catalanoara-
gonès; des de llavors continuà la guerra civil castellana, però sense inter-
venció directa d’un exèrcit de Jaume II, que limità el seu camp d’acció al
regne de Múrcia on, en successives represes, mirà de completar l’ocupa-
ció del regne.

1. L’OCUPACIÓ DEL REGNE DE MÚRCIA: 
UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIACIÓ I DE GUERRA

L’ocupació del regne de Múrcia per part de Jaume II responia a la
donació que li havia fet el pretendent a la corona de Castella, que ja s’in-
titulava rei, i a l’autorització que aquest li havia donat perquè en prengués
possessió directament; com que l’operació, a més, es feia en un context de
guerra civil a Castella, hi havia motius per creure que es podria negociar i
obtenir la submissió de bona part del regne amb poca lluita. Els plans de
Jaume II eren: 

1. Conquerir els castells de les viles reials, que tenien guarnicions
del rei de Castella.

2. Negociar amb les viles reials perquè el reconeguessin com a rei,
tot evitant de perjudicar els veïns.

3. Negociar amb els senyorius, tant els de nobles com els dels
ordes militars, el seu reconeixement com a rei. 

Les negociacions s’iniciaren abans de la invasió. Un ciutadà de
València, que tenia parents i amics a les viles d’Alacant, Elx, Oriola i
la ciutat de Múrcia, fou enviat a aquestes localitats per a negociar amb
les persones més destacades de cadascuna. No hi ha constància que
portés instruccions escrites, sinó que un dels més alts consellers de
Jaume II, Bernat de Sarrià, l’havia d’alliçonar oralment sobre la seva
missió. 
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El mateix ciutadà i un cavaller, Ferran Garcés de Rueda, foren
enviats novament poc abans de la invasió per continuar les negociacions,
especialment amb els senyorius6.

Aquestes negociacions i el desig de no entrar en conflicte amb els
senyors obligà l’exèrcit de Jaume II a seguir un camí diferent de l’habitual.
El camí d’entrada en el regne de Múrcia des del regne de València passa-
va per l’interior: de Biar, a la frontera valenciana, a Villena, ja en el regne
de Múrcia, des d’on es seguia la vall del riu Vinalopó fins cap al litoral.
Era el camí que havia seguit Jaume I el 1265-1266, quan conquerí el
regne, revoltat contra Castella7, i també el que seguí més tard el rei Pere el
Cerimoniós quan anà a auxiliar Oriola durant una altra guerra amb
Castella, la de 1356-13698. 

En aquest corredor natural del riu Vinalopó era on, precisament, hi
havia els senyorius de don Juan Manuel, nét del rei Alfons X de Castella,
de la seva germana Violant, casada amb l’infant de Portugal i per tant cun-
yada del rei portuguès, el de Joan Garcia de Loaysa, molt lligat a la infan-
ta, de qui era procurador i alcaid, i el de l’arraís de Crevillent, un cavaller
musulmà que conservava el seu senyoriu des d’abans de la conquesta del
regne. Hi havia un altre camí, per Xixona, però no era practicable més que
per a tropes que no portessin bagatges9. Per això, Jaume II utilitzà una
petita flota per portar els ginys, les vitualles i part de les tropes, mentre que
la resta degué passar per Xixona, bé que no està documentat el pas per
aquest camí, només està documentada la petita flota de deu vaixells, que
no sembla suficient perquè portés tot l’exèrcit, bé que hi ha la possibilitat
que fes diversos viatges. També pel mateix desig de no posar en perill la
possible adhesió de don Juan Manuel, l’exèrcit evità passar per Elx, des-
prés de l’ocupació d’Alacant, i sembla que fou embarcat i portat directa-
ment a Guardamar, més al sud10.
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1.1. Condicions ofertes pel rei a la població i reconeixement de sobi-
rania

Des del moment de la seva entrada en el regne de Múrcia, Jaume
II establí, com a norma general, que tothom tenia un mes de temps per
decidir si l’acceptaven com a sobirà, però anuncià que, passat aquest ter-
mini, els que no s’haguessin pronunciat serien considerats com a enemics;
als que es trobaven absents i no es presentaren dins d’aquest termini, els
foren confiscats els béns. Hi hagué gent que escollí anar-se’n i pogué mar-
xar amb guiatge i vendre els béns. Els que preferien quedar-se havien de
prestar jurament de fidelitat i homenatge al rei per tal d’esdevenir súbdits
seus. 

A les viles, aquesta cerimònia era multitudinària. Quan una vila
capitulava el monarca reunia els homes a la església i donava l’oportuni-
tat de marxar, amb guiatge i amb dret a vendre els béns, a tots els que no
volguessin reconèixer-lo com a rei. Els que escollien quedar-se havien de
prestar-li jurament de fidelitat i homenatge. La cerimònia i el ritual servien
per a escenificar la importància del canvi de «naturalesa» o sobirania.
Quan Mula es revoltà, el rei acusà els insurgents de traïdors ja que li
havien prestat jurament de fidelitat i homenatge en una d’aquestes cerimò-
nies11. En algun cas com ara a la ciutat de Múrcia, el jurament i l’home-
natge foren delegats en un grup important de prohoms, en part perquè el
rei no es pogué desplaçar a Múrcia per a la cerimònia i calgué fer-la al
setge d’Elx, on es trobava i en part perquè els veïns eren molt més nom-
brosos12.

També els cavallers residents a les viles formalitzaren el reconei-
xement de Jaume II com a rei mitjançant el jurament i l’homenatge.
Aquest ritual havia de completar-se amb el de ruptura i desnaturalització
respecte al rei de Castella, que devia fer-se per carta; algun d’aquests cava-
llers, com un tal Martí Garcia, cavaller d’Oriola, sol·licità no ser obligat a
participar en l’exèrcit, al costat de Jaume II, fins que s’hagués desnatura-
litzat del rei Ferran IV de Castella; li fou concedit un mes de temps per a
fer-ho i durant aquest temps quedà exempt d’obligacions militars13. 
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1.2. Conquesta o negociació per a la capitulació dels castells

La invasió de Jaume II començà per Alacant, on el castell que
dominava la vila fou pres a l’assalt14.

En els altres castells reials es seguí, generalment, la via de la
negociació, respectant les normes de la tinença a costum d’Espanya.
L’alcaid del castell d’Oriola, per exemple, després de la capitulació de la
vila, el 10 de maig de 1296, negocià la rendició de la fortalesa per al 21 de
juny. El seu senyor, el rei de Castella, que degué ser avisat d’aquest trac-
te, tenia una mica més d’un mes per socórrer el castell. Com que això no
fou possible, el castell, un dels més importants i forts del regne, es reté el
dia assenyalat, sense lluita15.

L’alcàsser de Múrcia pactà, com el d’Oriola, un termini de qua-
ranta-dos dies per al lliurament del castell, si abans no rebia auxili del
seu senyor. Durant aquest temps, Bernat de Sarrià, conseller de Jaume
II, havia d’ocupar el castell; però si Ferran IV de Castella enviava
socors de tal importància que pogués expulsar el rei Jaume II del regne,
Bernat de Sarrià havia de tornar l’alcàsser a l’alcaid castellà. Quan la
ciutat de Múrcia reconegué Jaume II com a rei, el 19 de juny, hagué de
rellevar Bernat de Sarrià de l’homenatge prestat a la ciutat de Múrcia
per a la guarda del castell. També emplaçà la seva rendició el castell de
Cartagena, que demanà alguns allargaments del termini per donar temps
al seu senyor per socórrer-lo; finalment es reté el mes de juliol de
129616.

1.3. Capitulació de les viles

Després que el rei i el seu exèrcit havien acampat al voltant de
cadascuna de les viles, començaven les negociacions amb els prohoms
locals, que podien durar de tres a deu dies. Aquestes negociacions es veie-
ren facilitades per la presència d’un percentatge molt alt de població d’o-
rigen català, procedent de la repoblació efectuada pel rei Jaume I trenta
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14 M.T. FERRER, La conquesta de les comarques meridionals, p. 13 i La guerra con Castilla de
1296-1304, en curs de publicació a Entre la paz y la guerra.
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16 M.T. FERRER I MALLOL, La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume
II, pp. 15-16 i La guerra con Castilla de 1296-1304, en curs de publicació. 



anys abans, quan conquerí el regne per fer un favor al seu gendre Alfons
el Savi17. A canvi del seu reconeixement com a rei, Jaume II solia confir-
mar tots els privilegis de les viles i les possessions dels particulars i con-
cedia nous privilegis, segons les demandes que li presentaven18.

La vila d’Oriola trigà deu dies a enllestir les negociacions amb el
rei, en canvi, la ciutat de Múrcia capitulà el 19 de maig, al cap de tres dies
després que Jaume II hagués plantat les seves tendes davant la ciutat. La
modalitat escollida per la capital fou la d’acollir-se col·lectivament al mes
de reflexió que el rei concedia i mentrestant obrí les portes a Jaume II.
Passat el termini d’un mes, diverses personalitats destacades de la capital
prestaren el jurament de fidelitat i d’homenatge al rei en nom de la ciutat,
com ja he dit19.

A altres llocs hi hagué resistència, per exemple, a Lorca, on la vila,
amb el castell, plantà cara a l’exèrcit de Jaume II fins al desembre de 1300,
amb setge estret de sis mesos. A Lorca, el percentatge dels pobladors d’o-
rigen català era menor i, a més, els que ho eren i es mostraren partidaris
de reconèixer Jaume II foren expulsats de la vila20.

1.4. Negociació amb els senyorius 

Els primers que s’avingueren a reconèixer Jaume II com a rei
foren l’alcaid de Favanella i l’arraís de Crevillent. Tots dos havien rebut
missatgers de Jaume II abans de la invasió i de tots dos es devia saber que
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19 M.T. FERRER, La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume II, pp. 15-
16 i La guerra con Castilla de 1296-1304, en curs de publicació. 
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tenien una bona predisposició envers Jaume II. L’alcaid de Favanella
representava el noble Guillem de Rocafull, senyor del castell, que era
menor d’edat, i prestà homenatge al rei salvant la fidelitat que tenia al dit
noble i l’obligació de tornar-li el castell, bé que es comprometé a no fer-
ho fins que Guillem de Rocafull tingués vint anys. Malgrat que descendia
d’un noble de Montpeller emparentat amb el rei Jaume I, que havia parti-
cipat amb ell a la conquesta del regne de Múrcia, no es podia esperar que
Guillem de Rocafull, un adolescent que es criava a la cort castellana, tin-
gués cap simpatia per Jaume II. L’alcaid es comprometé a fer la guerra al
costat de Jaume II i el monarca el rebé sota la seva salvaguarda, li prome-
té gent, armes i vitualles per a defensar el castell i diversos béns per a ell
mateix i per als seus oncles21.

Jaume II esperava que don Juan Manuel i la seva germana se sot-
metrien per negociació. Era una presumpció raonable creure que tots dos
prendrien partit a favor d’Alfons de la Cerda, ja que el rei de Portugal, cun-
yat de Violant Manuel, era un dels aliats de Jaume II i del pretendent. El
senyor de Petrer, Joan Garcia de Loaysa, era ja vassall de Jaume II per la
vila valenciana de Banyeres i, per tant, semblava que se sotmetria, encara
que només fos per interès.

Iniciada l’operació de conquesta, les expectatives d’acords amb
aquests senyors no es realitzaren tan ràpidament com s’esperava. La infan-
ta de Portugal no prenia partit clarament, Joan Garcia de Loaysa roman-
cejava al·legant que esperava la decisió de la infanta i el procurador de don
Juan Manuel també donava llargues a la negociació. No fou fins que
Jaume II emprengué el setge d’Elx que finalment conclogueren les nego-
ciacions i fou signada una treva i un pacte amb el representant de don Juan
Manuel, que negocià, igualment, en nom de la seva germana. També Joan
Garcia de Loaysa acceptà Jaume II com a rei pel lloc de Petrer. L’acord
amb don Juan Manuel havia de durar fins que aquest noble arribés a la
majoria d’edat, mentrestant, havia de conservar les rendes del seu senyo-
riu, però la jurisdicció de tots els seus llocs quedava en mans de Jaume II.
Si, passada la treva, don Juan reconeixia Jaume II com a rei de Múrcia,
recuperaria la possessió dels seus llocs amb tots els drets. Mentrestant don
Juan Manuel no podia atacar les viles i llocs de Jaume II, però es reservà
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el dret d’acollir el rei Ferran IV de Castella, si anava als seus castells i
llocs, i d’ajudar-lo, mentre es trobés present en el regne de Múrcia, en la
guerra contra el monarca catalanoaragonès22.

Després de la capitulació de la ciutat de Múrcia, el rei negocià
amb els ordes militars del Temple, Santiago i l’Hospital de Sant Joan de
Jerusalem que posseïen senyorius importants prop de la capital. Tots tres
ordes eren presents als regnes de Jaume II i per tant, una solució possi-
ble hauria estat que les comandes del regne de Múrcia passessin a ser
governades per comanadors que fossin dels regnes de Jaume II fins que
acabés la guerra. Però aquesta solució fàcil per a Jaume II no fou possi-
ble, amb el consentiment dels ordes. Mentre es negociava, el rei conce-
dí salvaguarda als llocs de cada orde; els comanadors haurien volgut
continuar en aquesta situació, sense definir-se, però el rei s’hi negà. Els
ordes estaven disposats a mantenir només una mena de neutralitat, men-
tre que el rei amenaçava amb la confiscació dels béns dels ordes si no el
reconeixien com a rei. Alguns comanadors de l’orde de Santiago feren
aquest reconeixement i es comprometeren a servir pels castells en pau i
en guerra; per la seva part, el monarca confirmà tots els privilegis de
l’orde en el regne de Múrcia i concedí la salvaguarda real per a persones
i béns. 

L’orde de Santiago aconseguí de mantenir-se en una certa indefi-
nició fins al final de la guerra, malgrat que hi hagué moments de gran ten-
sió i fins i tot d’hostilitat, mentre que els altres dos ordes foren menys
hàbils i els foren confiscats els senyorius, malgrat que en la major part dels
casos foren confiats a comanadors catalans del mateix orde. Per exemple,
el castell d’Archena, de l’orde de l’Hospital, fou assetjat el mes d’agost de
1301 per Bernat de Sarrià; els defensors prometeren retre el castell el 29
de setembre, però no ho feren. Quan veieren que els assetjants muntaven
dos ginys, pactaren lliurar el castell al comanador de Ricote, de l’orde de
Santiago, amb la condició que, si en el terme de quinze dies entrava un
gran exèrcit del rei de Castella, lliuraria el castell al monarca castellà; si
no es produïa aquesta entrada en el termini esmentat, l’hauria de lliurar a
Bernat de Sarrià. El comanador de Ricote introduí en el castell deu homes
seus i per part de Jaume II n’hi entraren deu més. A fi d’apressar la rendi-
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ció, Bernat de Sarrià oferí als defensors 2.000 torneses de plata abans del
termini establert23.

2. LA FASE FINAL DEL CONFLICTE

Entre la fi de l’any 1300 i els primers dos mesos del 1301, la
Corona d’Aragó havia tingut alguns èxits notables al regne de Múrcia:
Lorca havia capitulat i l’exèrcit castellà, que s’havia reunit precipitadament
per evitar-ho, no arribà a temps per impedir-ho i no aconseguí més que avi-
tuallar Mula, que s’havia revoltat i que era assetjada per Bernat de Sarrià.
Aquest conseller del rei veié que era el gran moment per negociar amb
avantatge i volia anar ell mateix a la cort castellana per tal de concertar
acords que acabessin la guerra; però el rei Jaume II no consentí que iniciés
les negociacions per por que els aliats, Alfons de la Cerda i el rei de
Granada, pensessin que volia fer la pau per separat; de tota manera, el rei
no s’oposà a continuar els contactes amb la cort castellana, a un nivell més
baix, per tal d’explorar la possibilitat de trobar una solució acceptable per
a totes dues parts. Els primers missatgers i també l’ambaixador Pere de
Montagut, que anà a Castella pel setembre de 1301, transmeteren la impres-
sió que la reina mare Maria de Molina, tutora de Ferran IV, signaria la pau
que consagraria la pèrdua del regne de Múrcia a favor de la Corona catala-
noaragonesa i que donaria el regne de Badajoz al pretendent Alfons de la
Cerda24; però el conflicte que enfrontà Jaume II amb els nobles unionistes
aragonesos, justament llavors, destruí aquesta possibilitat. La posició de
Jaume II semblava debilitar-se perquè aquests nobles es desnaturalitzaren
del seu rei i es posaren en contacte amb la reina de Castella, oferint de
posar-se al servei del rei castellà. Naturalment aquesta oferta reanimà la
reina, que es negà a signar la pau amb la cessió de Múrcia i persistí en
aquesta posició fins a l’arribada del rei a la majoria d’edat. La guerra,
doncs, continuà encara dos anys i mig més. 
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La defecció dels nobles aragonesos estigué a punt de fer naufragar
també 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 i el 1303, com a conseqüència de l’adveniment d’un
nou rei al tron nassarita, que signà la pau amb Castella aquell any, Jaume
II es quedà sense l’aliat granadí25. Des que Jaume II havia pres Lorca, que
era la plaça de Múrcia fronterera amb Granada, aquest regne islàmic havia
començat a preguntar-se si li convenia tenir frontera directa amb Jaume II.
Sembla que li feia més por la potencialitat expansiva de la Corona d’Aragó
que la de Castella i preferia un sol veí que dos. Per aquest motiu, l’aliança
es debilità fins a desaparèixer. Quan Jaume II s’adonà que perdia l’aliança
de Granada, s’afanyà a buscar-li un substitut i entaulà negociacions amb el
sultà del Marroc; malgrat la bona predisposició del sultà, Jaume II no con-
siderà oportú, finalment, formalitzar l’aliança perquè, mentrestant, les
negociacions de pau amb Castella havien avançat molt26. Les aliances amb
països musulmans contra estats cristians eren només per a casos de difi-
cultats greus, altrament es procurava no escandalitzar l’Església.

Un altre dels aliats inicials, Portugal, també havia fet les paus amb
Ferran IV, que s’havia casat amb la filla del rei Dionís; els infants Joan i
Enric de Castella, oncles de Ferran IV, s’havien reconciliat igualment amb
el rei, malgrat que continuaven mantenint dissidències notables; l’infant
Enric, en particular, havia amenaçat, l’any 1303, amb aliar-se novament
amb Alfons de la Cerda. En conjunt, doncs, el suport exterior de Jaume II
i d’Alfons de la Cerda havia disminuït. D’altra banda, a la fi de l’any 1301,
la Santa Seu havia concedit a Maria de Molina les butlles de legitimació
dels seus fills i també la dispensa perquè Ferran IV pogués casar-se amb
la filla del rei de Portugal; havia desaparegut així un dels arguments per a
la guerra civil a Castella, que donava més força a les pretensions d’Alfons
de la Cerda27.

98 MARIA TERESA FERRER I MALLOL

25 M.T. FERRER I MALLOL, Organització i defensa d’un territori fronterer, p. 3, 44-46 i L’endemà
de la pau de Torrellas (1304). El nou mapa senyorial a la Vall del Vinalopó, « Revista del Vinalopó
», 6-7 (2003-2004), pp. 11-22.

26 Mariano GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón con los estados musulmanes
de Occidente. El negocio de Ceuta entre Jaime II de Aragón y Aburrebia Solaiman, sultán de Fez,
contra Mohammed III de Granada, « Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su
reino », XIII/3-4 (1923), pp. 225-226, 241-142 i 251-256.

27 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Fernando IV de Castilla, pp. 118-119.



A l’interior dels seus estats, Jaume II trobava cada cop més
resistència a les convocatòries a exèrcit perquè la gent ja estava cansada;
d’altra banda, el rei no tenia diners per a pagar tropes voluntàries, que es
necessitaven perquè al regne de Múrcia encara hi havia una plaça que
resistia, la de Mula, i perquè els territoris dels ordes militars cada vegada
es mostraven més hostils. Finalment, el monarca aconseguí contractar una
companyia de genets, uns quatre-cents, originaris en part de Granada i en
part del Marroc, capitanejada per un príncep benimerí, Alabbàs ben Rahu.
El seu servei no durà gaires mesos, entre la fi de l’any 1303 i els primers
del 1304, perquè aviat les negociacions amb Castella portaren a les pri-
meres treves, a la primavera de l’any 1304 i llavors ja no era necessària.
Però els serveis militars que prestà aquesta companyia de genets tingueren
una contrapartida nefasta perquè Alabbàs fascinà els moros valencians,
que el degueren veure com un príncep redemptor. Les nombroses reunions
d’Alabbàs amb els alamins de gran part de València i amb molts altres
moros que acudien a reverenciar-lo prepararen els ànims, juntament amb
les prèdiques d’uns alhaigs, de tal manera que quan Alabbàs entrà hostil-
ment a terres valencianes amb l’exèrcit de Granada, l’estiu de 1304 – quan
ja s’havia signat la pau amb Castella –, trobà la col·laboració de molts
moros autòctons en els setges d’Alcoi i de Cocentaina. Quan l’exèrcit de
Granada es retirà, milers de moros valencians marxaren amb ells28.

A Castella, l’arribada a la majoria d’edat de Ferran IV determinà
un canvi polític i una major disposició a cloure un conflicte en el qual
ningú no aconseguia un triomf decisiu. Jaume II intuïa que calia aprofitar
aquell moment perquè sabia prou bé que, si Castella estava llavors esgota-
da, dividida i desorganitzada, aquesta situació no podia durar sempre; de
fet, la majoria d’edat del monarca castellà podia ser l’inici de la recupera-
ció i, en circumstàncies normals, el potencial demogràfic, econòmic i mili-
tar 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, segura-
ment, aquestes raons les que inclinaren Jaume II a signar la pau renunciant
a una part de les terres del regne de Múrcia que ocupava.

L’any 1303 els dos bàndols nobiliaris més potents de Castella
s’havien mobilitzat per trobar un camí cap a la pau. Un d’aquests bàndols,
el que encapçalava l’infant Joan, juntament amb Juan Núñez, pregà al rei
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Dionís de Portugal que intervingués com a mediador a fi d’aconseguir la
pau entre la Corona d’Aragó i Castella. S’iniciaren els contactes entre
totes les parts i, en unes vistes a Badajoz entre els reis de Portugal i de
Castella, amb representants de Jaume II, fou signada una treva, el 26 d’a-
bril, que havia de tenir validesa del primer de juny fins a la festa de sant
Joan i tot un any des d’aquesta darrera data29.

L’altre bàndol nobiliari castellà, capitanejat per l’infant Enric i
per Diego López de Haro, protestà per l’aproximació del rei Jaume II a l’in-
fant Joan i el pretendent Alfons de la Cerda se’n queixà amargament i
demanà no ser abandonat30. Jaume II es veié obligat a negociar també amb
ells i es trobà a Ariza amb l’infant Enric i amb Diego López de Haro el 20
de juny de 1303. A la reunió, tots dos nobles es comprometeren a aconse-
guir el regne de Jaén, amb algunes altres possessions, per a Alfons de la
Cerda, un patrimoni per al seu germà Ferran i tot el regne de Múrcia per a
Jaume II; si no aconseguien que Ferran IV fes aquestes cessions, promete-
ren posar-se al servei d’Alfons de la Cerda i de Jaume II amb els seus vas-
salls. Però la mort de l’infant Enric poc després féu fracassar l’acord i deixà
en situació difícil els seus aliats, Diego López de Haro i don Juan Manuel;
pel maig de 1304 el rei Ferran IV tenia la intenció d’actuar militarment
contra Diego i contra Juan Alfonso de Haro; fins i tot es digué que Ferran
IV havia cridat don Juan Manuel a la cort per empresonar-lo o matar-lo31.

Quan li arribà la notícia de la treva que se havia signat a Badajoz,
Jaume II la comunicà a Alfons de la Cerda i avisà al rei de Portugal que
no podia pregonar-la fins que el pretendent ho consentís, ja que aquest era
el compromís que hi havia entre tots dos; però ni Alfons ni el seu germà
Ferran no acceptaren la treva i, per tant, quedà sense efecte. Probablement,
Jaume II no havia previst que la negociació de la treva avancés tan ràpida-
ment a Badajoz ni que es produís aquesta reacció contrària del pretendent.
A Ariza, a la reunió amb l’altre bàndol castellà, també es pactà una treva,
que tingué poca repercussió, només a alguns llocs propers a la frontera
amb Aragó32.
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El rei Dionís es molestà molt amb Jaume II per la no acceptació
de la treva que ell havia negociat i pels seus contactes amb el partit de l’in-
fant Enric, però Jaume II justificà la seva actitud pels pactes que tenia amb
Alfons de la Cerda, a qui no havia pogut convèncer perquè acceptés la
treva33. Malgrat aquest contratemps, tant l’infant Joan com el rei Dionís
continuaren insistint en la conveniència de prosseguir les negociacions per
a la pau i fou en aquell moment, en carta del 29 de desembre de 1303, que
Jaume II proposà una solució arbitral. La idea fou acceptada i fou signada
una treva per tal de permetre la negociació; fou acordada a unes vistes
entre l’infant don Joan i Jaume II a Calatayud, a primers de març de 1304,
que havia de durar fins al primer de maig34 i fou prorrogada fins al 15 d’a-
gost en una altra entrevista entre tots dos personatges a Tarassona el mes
d’abril35.

3. UNA SOLUCIÓ ARBITRAL PER TANCAR EL CONFLICTE

3.1. Altres exemples de solucions arbitrals.

Els arbitratges eren molt freqüents en el món privat, per resoldre
litigis entre mercaders i, en l’àmbit familiar, per a herències problemàti-
ques, ja que era una solució més ràpida i barata que un procés judicial.
En el món de la política, s’havia recorregut més d’una vegada a l’arbi-
tratge. 

L’any 1170 Alfons el Cast concedí poders arbitrals al rei Alfons
VIII de Castella, a les vistes de Sahagún, perquè solucionés el conflicte
que tenia amb el regne musulmà de Múrcia pel pagament de les pàries; el
rei castellà decidí l’obligació del rei Llop de pagar les pàries, mentre que
un comitè arbitral de quatre comtes resoldria els afers pendents36. 

El 1177, fou Enric II d’Anglaterra qui pronuncià una sentència
arbitral entre Navarra i Castella per les terres de la Rioja que es disputa-
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ven totes dues parts i per les quals s’havien enfrontat en guerra; Enric II
tenia una bona relació d’amistat amb el rei de Navarra i era sogre del rei
de Castella; tots dos litigants posaren castells en rehenes per garantir el
compliment de la sentència i enviaren ambaixadors a Londres, que expo-
saren les reivindicacions de l’una i de l’altra banda davant la cúria del rei
anglès, primer oralment i després per escrit, perquè els laics anglesos no
ho havien entès bé, segurament perquè era en llatí. Enric II lliurà la sentèn-
cia als representants d’ambdós reis, però de moment no fou executada, ja
que sembla que no acontentà a cap de les parts; l’afer no es resolgué fins
a un tractat entre Castella i Navarra el 1179, sota la pressió de l’acord entre
Alfons VIII i Alfons II per repartir-se Navarra37.

Alfons I el Cast d’Aragó havia fet una mediació entre els reis de
Castella, Lleó i Navarra entre 1195 i 1196 per evitar conflictes armats
entre ells i presentar un front comú davant la invasió almohade38. 

La mediació més recent d’un rei era la del monarca d’Anglaterra,
Eduard I, que des de 1285 s’esforçà a buscar una solució a les greus
diferències entre la Confederació catalanoaragonesa i els Anjou, sostin-
guts per França i el Papat, per la qüestió de Sicília i més concretament per
la presó del rei Carles d’Anjou, el Coix (el príncep de Salern de les fonts
catalanes); Eduard I aconseguí que fos signat l’armistici de París el 1287,
pel qual la guerra s’aturà durant uns mesos, mentre continuaven les nego-
ciacions. Patrocinà un nou intent el mateix any 1287 amb el pacte
d’Oloron i de nou el 1288, amb el de Canfranc, acord pel qual fou allibe-
rat Carles II d’Anjou; no aconseguí, però, resoldre el problema de fons. La
mediació del rei d’Anglaterra fou un arbitratge que preveié, fins i tot,
penes per als que no complissin els punts acordats39.

Un cas una mica diferent fou el de la Vall d’Aran, ocupada per
França l’any 1283, després de la intervenció del rei Pere el Gran a Sicília,
quan fou cridat pels sicilians arran de les Vespres sicilianes. Quan els
representants de Jaume II demanaren la devolució de la vall, durant les
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negociacions del tractat d’Anagni, de 1295, el rei de França, Felip el Bell,
es negà a incloure-la al tractat. El papa Bonifaci VIII suggerí llavors solu-
cionar el conflicte a través d’una sentència arbitral de la Santa Seu; en
espera de la resolució, la vall fou posada en segrest en poder del rei de
Mallorca, amb la condició que Jaume II li retornés Mallorca, que havia
estat ocupada pel rei Alfons el Liberal, com a càstig per l’actitud d’aquest
regne durant la invasió de Catalunya per França el 1285. La Santa Seu no
demostrà gaire interès a actuar com a àrbitre perquè preferia que la qües-
tió es resolgués entre els interessats; per això, en algun moment es pensà
en substituir l’arbitratge papal pel del rei de Mallorca. El conflicte s’a-
llargà fins l’any 1313, en què finalment el rei Felip IV de França restituí
l’Aran, després d’haver torpedinat durant anys les negociacions, evitant la
declaració dels testimonis favorables a l’altra part i la presentació de la
documentació que demostrava el domini català a la vall i volent demostrar,
falsament, que la guerra amb França havia començat l’any 1285, a fi d’e-
vitar de retornar aquell territori, tal com s’havia acordat l’any 1311 a
Vienne per a tots els territoris ocupats durant la guerra40. 

A mitjan segle XIV es faria famós l’arbitratge del marquès de
Monferrato en la guerra entre catalans i genovesos, arbitratge portat en
secret, que fou resolt el 1360 i publicat el 1362. La sentència del marquès
de Monferrato intentà imposar una solució pròpia, no consensuada prè-
viament amb totes dues parts, per la qual cosa el problema que pretenia
resoldre no es resolgué totalment41. Abans del seu arbitratge, la Santa Seu
havia intentat buscar una solució al conflicte, sense èxit42. El Papat també
exercí de mediador en la guerra entre la Confederació catalanoaragonesa i
Castella de 1356-1369, dita dels dos Peres i, concretament Guillaume de
la Jugée, cardenal legat per a aquesta qüestió, aconseguí la treva de 1357,
el cardenal Gui de Boulogne intervingué en les negociacions de la pau de
Terrer de 1361 i l’abat de Fécamp impulsà la pau de Morvedre de 1363,
entreactes a la llarga guerra43.
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40 Joan REGLÀ CAMPISTOL, Francia, La Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por
el valle de Arán (Siglos XIII-XIV), Madrid, CSIC, 1951.

41 Sobre aquest arbitratge, cf. Giuseppe MELONI, Genova e Aragona all’epoca di Pietro il
Ceremonioso, II, Pàdua, CEDAM, 1972, pp. 193-211.

42 Suzanne DUVERGÉ, Le rôle de la Papauté dans la guerre de l’Aragon contre Gênes (1351-
1356), « Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome », L (1933), pp. 221-
249, i La solution du conflit entre l’Aragon et Gênes (1357-1378), ibídem, LI (1934), pp. 240-257.

43 M.T. FERRER, La frontera meridional valenciana durant la guerra amb Castella, pp. 253-254,
275 i 284.



3.2. La sentència arbitral de Torrellas 

Com ja hem vist, hi havia hagut un primer intent de mediació, que
de moment havia fracassat, quan el rei Dionís de Portugal, per suggeri-
ment de l’infant Joan de Castella, acceptada pels reis Ferran IV i Jaume II,
havia proclamat una treva entre els contendents. Però fou Jaume II qui pro-
posà, en una carta del 29 de desembre de 1303, una solució arbitral per
posar fi al conflicte, elaborada en el seu consell, per tal de demostrar que
él no se quiere lunyar de razón nin de egualtat. Segons aquesta proposta,
ell i el rei Dionís i una tercera persona digna de fe, tant religiosa com
seglar, decidirien el patrimoni que els dos fills de l’infant Ferran havien de
tenir a Castella; la qüestió del regne de Múrcia, en el qual ell al·legava un
títol just, podria ser decidida pel rei de Portugal i dues o tres persones, car-
denals, arquebisbes o bisbes un per la seva banda, un altre per la del rei
Ferran i un darrer pel rei de Portugal, que estudiarien la qüestió i decidi-
rien; caldria donar castells i persones en rehenes i establir una treva; el rei
afirmava que seria convenient resoldre aquesta qüestió en unes vistes o
entrevistes dels reis44:

Primerament que la demanda de los fillos del infante don Ferrando
sea a connosimiento del rey de Portugal e del d’Aragón e de una persona
comunal digna de fe o religioso o seglar e lo que todos tres o los II dixie-
sen que deviesse aver en Castiella, e su hermano, que lo oviessen e que
renunciassen a toda la otra demanda segunt que sabios conoçiessen que
ficiese a fazer.

Item, del feyto del regno de Murcia, en el qual el senyor rey
d’Aragó entiende aver buen derecho e el qual tiene con justo títolo, que sea
puesta la demanda en poder del rey de Portugal e de II personas comuna-
les, cardenales o arcebispos o vispos en uno de part del rey don Ferrando e
en otro de part del rey d’Aragó e el terçero del rey de Portugal. E que send
faga del regno de Murcia lo que aquestos tres diran e conoçran por derecho
o por arbitrio o por loa o por composición e esto se asegura con bonas rahe-
nas de castiellos e de personas, así como mellor podrá que non se pueda
nenguna repentir, mas que send siga en la manera que los árbitros dirán.

E si esta manera pareçe buena al rey de Portugal e al infant don
Johan, sea presa treuga entre las partes porque los fechos puedan dezir en
los fechos.

E parece otrosí que a firmar estos fechos sean menester vistas.
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44 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. LXXXIX.



Des de llavors, els contactes entre Jaume II i l’infant Joan foren
freqüents, per carta o a les dues trobades personals de març i d’abril de
1304, a Calatayud i a Tarassona, respectivament, on foren signades treves.
També Ramon de Montrós, Domingo García de Echauri i Juan Garcés de
Alagón desplegaren una notable activitat diplomàtica i mantingueren el
contacte entre les tres corts afectades per l’arbitratge; a aquest grup d’am-
baixadors d’origen català o aragonès, malgrat que Ramon de Montrós
devia residir a Portugal, cal afegir-hi el portuguès fra Gonçalvo Peres,
comanador de Santarem, que també portà a terme diverses missions
diplomàtiques. 

Un ambaixador de Jaume II, segurament Gonçalvo Garcia45, que
intervingué en la negociació, li comunicà, el primer d’abril, que Ferran IV
acceptava la proposta de l’arbitratge, no pas sense discussió, perquè la cort
castellana, fins i tot el mateix infant Joan, pretenien que n’hi hagués prou
amb dos vots per decidir, amb l’excusa que la unanimitat, que exigia
Jaume II, seria molt difícil o impossible d’aconseguir i requeriria molt de
temps. Les raons defensades pel representant de Jaume II no són explica-
des, però és evident que el vot d’una de les parts i de l’àrbitre no era prou
garantia d’una solució que pogués acontentar mínimament tothom; una de
les parts podia quedar aïllada. L’infant Joan sostenia que el pensament de
Jaume II era que podien decidir dos dels tres àrbitres, si no es posaven d’a-
cord tots tres; tant ell com l’ambaixador tenien tots dos part de raó perquè,
com podem veure en el text que hem inclòs abans, Jaume II havia dit que
l’afer d’Alfonso de la Cerda es podia decidir pel vot de tres o dos dels àrbi-
tres, mentre que quan parla de l’arbitratge sobre la qüestió de Múrcia, diu
que la decisió pertoca a tots tres àrbitres. Probablement, però, l’opció entre
dos i tres àrbitres no es referia al procediment de votació, per majoria, sinó
al nombre d’àrbitres, que encara no estava fixat i que finalment fou dife-
rent per a tots dos casos, dos per als de la Cerda i tres per a la qüestió del
regne de Múrcia, però la formulació era prou ambigua com perquè l’infant
Joan ho interpretés erradament.
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45 Tant Gonçalvo Garcia com Domingo Garcia de Echauri havien rebut poders del rei Jaume II
per a concedir una treva al rei de Castella en nom de Jaume II i d’Alfons de la Cerda: ACA, C, reg.
334, fol. 123 v.-124 r. (1303, març, 13), cit. per A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, p. 298, però
amb la data equivocada (maig en comptes de març). A la mateixa data, Jaume II adreçà una carta
credencial a la reina Maria de Castella a favor del seu conseller Gonçalvo Garcia, de manera que
sabem que anà a la cort castellana en aquestes dates: reg. 334, fol. 124 v.



Ja llavors, el primer d’abril, Castella anuncià que el seu repre-
sentant seria l’infant Joan i així ho comunicà l’anònim ambaixador de
Jaume II al seu rei, a qui aconsellà de tenir a prop, per a consulta, per-
sones com el bisbe de Saragossa, dos parents del monarca, Jaume de
Xèrica i Jaume Pere, i dos nobles aragonesos, Ferran d’Antillón i Pero
Martínes de Luna; com que l’ambaixador era aragonès, no suggerí cap
nom català per a aquest consell restringit, ni tan sols Bernat de Sarrià,
que havia intervingut tan decisivament en la guerra i en altres intents de
negociació46.

Totes les parts implicades començaren a nomenar el seu àrbitre,
a assumir el compromís de l’arbitratge, a donar garanties d’acceptació
etc. El 15 d’abril el rei de Castella donà poders a l’infant Joan perquè
actués en nom seu en la resolució del conflicte amb Alfons de la Cerda,
mentre que poc després Alfons de la Cerda acceptava juntament amb
l’infant Joan dos àrbitres per a aquest contenciós: el rei de Portugal, per
la part de Ferran IV de Castella, i el rei Jaume II, com a representant
d’Alfons de la Cerda. Per la seva part, Jaume II assumí el compromís
arbitral per posar fi a la guerra amb Castella, acceptant com a àrbitres
el rei de Portugal, l’infant don Joan i el bisbe de Saragossa, Jimeno de
Luna. També Alfons de la Cerda assumí el compromís d’acceptar la
sentència dels àrbitres47. El rei Dionís havia acceptat ser àrbitre i ho
havia comunicat al rei Jaume II el 5 de maig, després d’haver-se vist
amb el seu gendre, el rei de Castella48. Tant l’infant Joan de Castella,
com el rei de Portugal havien estat aliats de l’infant de la Cerda i del rei
Jaume II al començament de la guerra, però després s’havien reconci-
liat amb el rei Ferran IV de Castella, que s’havia casat amb Constança,
filla del rei Dionís49; per tant, totes dues parts podien veure’ls amb bons
ulls. 

La comissió arbitral rebé poders de Jaume II i del rei Ferran IV el
20 i el 28 d’abril de 1304, respectivament, amb el compromís d’ambdós
monarques d’acceptar el que decidissin; com a garantia de compliment,
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46 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, docs. XC, XCIII, XCIV, XCVI, XCIX i CII.
47 J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/3, docs. 116-120 i 124-128.
48 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. XCVIII. 
49 El matrimoni havia estat pactat el 1295; les bodes es celebraren el gener de 1302: C.

GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Fernando IV de Castilla, p. 43, 69-70, 90, 91, 106, 118 i 128. Cf. també del
mateix autor, Fernando IV, 1295-1312, Diputación de Palencia-Ed. La Olmeda, 1995, p. 100 (Corona
de España. I. Reyes de Castilla y León, IV)



lliuraren en rehenes als àrbitres una sèrie de castells cadascun, que passa-
rien a la part contrària en cas d’inobservança de la sentència arbitral, que
havia de ser pronunciada abans del 15 d’agost50. A la fi de juny ja estava
gairebé decidit que les vistes es celebrarien a la zona d’Aragó propera a la
frontera amb Castella51. 

En el cas que estudiem, ens hem de preguntar perquè fou adopta-
da una mediació arbitral. La raó pot ser que una solució que hauria de con-
solidar una pèrdua territorial per a Castella era més fàcil d’acceptar si era
atribuïble a una comissió arbitral, presidida per un personatge com el rei
de Portugal, emparentat amb totes dues parts en litigi, ja que era cunyat de
Jaume II i sogre del rei de Castella. Una altra raó pot ser que ningú a
Castella volgués assumir, en solitari, el paper de responsable d’una pèrdua
de territori per al regne.

Era evident per a tothom que una pèrdua territorial per a Castella
era necessària per acabar la guerra, ja que Jaume II negociava des d’una
posició de força: el territori que reivindicava era a les seves mans. La situa-
ció del pretendent al tron de Castella era més difícil, perquè de fet havia
fracassat; el seu partit havia perdut influència a Castella, especialment des-
prés de la mort de l’infant Enric i l’arbitratge ja no contemplava si tenia
dret o no al tron de Castella sinó quin patrimoni havien de tenir Alfons i
Ferran de la Cerda a Castella.

No tenim notícies, per ara, de com es desenvolupà la negociació
prèvia a les vistes dels reis, perquè sembla que es mantingué en el nivell
oral; ignorem, generalment, els afers tractats a les entrevistes de Jaume II
amb l’infant Joan o d’aquest amb el seu nebot el rei de Castella o a les
exposicions dels ambaixadors; en aquesta època, els memorials d’ambai-
xada no solien copiar-se encara als registres de cancelleria, només algun.
Únicament algunes cartes dels ambaixadors il·luminen algun aspecte de la
negociació. L’infant Joan de Castella fou el que portà el pes de les nego-
ciacions per part d’aquest regne i viatjà sovint entre totes dues corts afec-
tades per anar perfilant una solució que fos acceptable per a totes dues
bandes, mentre que Jaume II es veié assistit per alguns dels seus conse-
llers, com Gonçalvo Garcia, i el grup d’ambaixadors que he esmentat
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50 J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, doc. 213: els poders foren copiats dins de
la sentència.

51 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. CII. 



abans; quan la comissió es reuní les grans decisions ja havien estat acor-
dades en les negociacions prèvies52. 

La redacció i ratificació del que havia estat acordat es féu en una
trobada o «vistes» dels reis de Portugal i de Castella amb Jaume II, a la
frontera castellanoaragonesa, una festa familiar en la qual es trobaren ger-
mans, cunyats, nebots i cosins dels tres estats ibèrics53.

La comissió dictà sentència a Torrellas54, el 8 d’agost de 1304, i
justificà la seva actuació, d’una manera més aviat sòbria, en la necessitat
de posar fi a una llarga guerra:

Nos don Dionís, por la gracia de Dios rey de Portogal e del Algarbe, e
infant don Johan, fijo del rey don Alfonso, e don Ximeno, bispe de
Zaragoça, entendientes toller guerras e discordias entre los reyes de
Aragón e de Castiella, por las quales se seguían muchos danios e males a
toda la Christiandad en desservicio de Dios, veyendo que por la paç e con-
cordia se sigra mucho bien que será a servicio de Dios, por bien de paz e
de concordia, por el poder a nos dado en el dito compromés, sentencia-
mos...55

La sentència decidí la divisió del regne de Múrcia entre els con-
tendents. La part meridional, amb la capital i el nom del regne, quedà
per a Castella, mentre que les comarques septentrionals foren atribuïdes
a la Corona catalanoaragonesa, que al cap de pocs anys les annexà al
regne de València56. Calia acontentar d’alguna manera Jaume II, que
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52 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, pp. 25-26.
53 Maria Mercè COSTA, Los reyes de Portugal en la frontera castellano-aragonesa (1304),

«Medievalia», 2 (1981), pp. 27-50.
54 F. DE MOXÓ Y MONTOLIU, Torrellas o Torrijos. En torno a la ubicación de la Sentencia

arbitral de 1304, « Anales de la Universidad de Alicante, II. Historia Medieval » 11 (1996-
1997) [« Congreso Internacional Jaime II 700 años después. Actas »], pp. 643-649. Potser té raó
en dir que el lloc és Torrijos, però el nom de Torrellas té una tradició des de Zurita i això també
compta.

55 Un trasllat notarial posterior, de 1361, canvià aquest pròleg: commo entre los muy altos don
Fferrando, rey de Castiella, fillo del rey don Sancho qui fue, e sus gentes, vassallos e sus valedores
de la una parte e don Jayme, rey de Aragón e sus gentes, vassallos e sus valedores de la otra part,
sean estadas luengament e aun sean guerras e discordias, queriendo las ditas partes venir a con-
cordia e a paç, catando los buenos debdos que han ensemble e el bien que send podrà seguir…: J.M.
del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, 1/3, doc. 133 

56 J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/1, doc. 213, pp. 362-370. La part referent
al pretendent Alfons de la Cerda, doc. 213, pp. 362-370. Precedentment havia estat publicada per A.
BENAVIDES, Memorias, II, núm. CCLXXIX, pp. 413-418 i per J. TORRES FONTES, Colección de
documentos para la Historia del reino de Murcia, II, núm. CLIII, pp. 155-158.



ocupava pràcticament tot el regne i que no s’hauria conformat amb
menys; segurament els àrbitres tingueren en compte també el fet que
Jaume I el Conqueridor l’havia reconquerit i repoblat, entre 1265 i
1266, amb l’esforç militar, financer i humà dels seus regnes, sense que
aquest ajut a Castella hagués quedat recompensat com hauria estat just,
especialment perquè l’ajut de Jaume I havia estat indispensable per a
redreçar la situació, en un moment en què Castella passava grans difi-
cultats per a contenir la revolta dels sarraïns sotmesos, combinada amb
un atac de Granada57. 

La sentència arbitral fou ratificada per tots dos reis a Campillo
(Àgreda) en presència dels principals dignataris eclesiàstics i nobles de
cada banda i de moltes personalitats portugueses, amb el rei al capdavant.
Els membres de la família reial castellana prestaren homenatge al rei
Jaume II i juraren observar i fer observar la sentència i el mateix feren, res-
pecte al rei Ferran IV de Castella, els rics homes i els principals consellers
de Jaume II58. Com que la sentència suposava la pèrdua de la meitat del
regne de Múrcia per a Castella, hagué de ser ratificada després, en docu-
ments a part, per les grans ciutats castellanes59 a fi que, més endavant no
es pogués al·legar ignorància o desaprovació de les Corts per tal de desfer
el que hagués estat acordat. Es procedí de la mateixa manera amb la pau
de 1388 entre Joan I d’Aragó i els Arborea de Sardenya i un bon nombre
de ciutats sardes hagueren de confirmar-la pel mateix motiu, perquè els
Arborea havien de tornar alguns territoris al rei Joan60.
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57 Sobre aquest tema, cf. Ferran SOLDEVILA, Pere el Gran, reed. a cura de M.T. FERRER,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1995. Juan TORRES FONTES, La reconquista de Murcia en
1266 por Jaime I de Aragón, Múrcia, 1967. Carlos de AYALA MARTÍNEZ, Jaime I y la sublevación
mudéjar granadina de 1264, « Homenaje al profesor Torres Fontes », I, Múrcia, 1987, pp. 93-107, i
J.D. GARRIDO I VALLS, Jaume I i el regne de Múrcia.

58 J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/1, docs. 216 i 217, pp. 377-381. 
59 Es conserven els documents de ratificació de Lleó, Burgos, Zamora, Salamanca i Sevilla: A.

BENAVIDES, Memorias, II, docs. CCXCIX, CCCII, CCCVII, CCCXVIII, CCCXX. Publicats també
per J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/3, docs. 169, 170, 174, 193 i 188. La sentèn-
cia arbitral: A. BENAVIDES, Memorias, II, doc. CCLXXIX, Publicada també, en les versions de diver-
sos trasllats, per J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/1, doc. 213, I/3, doc. 133, 139,
149. La ratificació pel rei de Castella i per Jaume II: A. BENAVIDES, Memorias, II, docs. CCLXXXII
i CCLXXXIII. Publicats també per J.M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón, I/1, doc. 216,
I/3, doc. 152, i I/1, doc. 17, I/3, doc. 153. 

60 M.T. FERRER I MALLOL, La guerra d’Arborea alla fine del XIV secolo, a Giudicato d’Arborea
e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. « Atti del Iº Convegno
Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997) », a cura di Giampaolo MELE, Oristano, ISTAR, 2000, pp.
535-620, en concret pp. 613-614.



Ratificada la sentència, Jaume II justificà, en una carta als seus
ambaixadors a Itàlia, la seva renúncia a territori que ja dominava perquè
Castella no volia donar cap indemnització al pretendent, l’infant Alfons de
la Cerda, ni al seu germà. La lleialtat envers els de la Cerda suposà, doncs,
un perjudici per als seus estats, que havien resultat tant perjudicats per la
guerra, a causa dels serveis militars i la càrrega financera que havia supo-
sat, sense comptar els morts, entre els quals es trobava el germà del rei,
l’infant Pere.

veens lo gran mal e el gran dan qui·s era seguit e tots dies se seguia a
tota Espanya e encara a tota la Christiandat, per la guerra dels regnes
d’Aragó e de Castela, que sabets qui molt de temps avia durat, e veens
ancara que don Alfonso e don Ferrando, fills del infant don Ferrando, no
avien ajuda ne secors del rey de França ne d’altra part neguna, sino de
nós e de los nostres regnes e terres, qui per aquesta guerra moltz dans e
mals avem sofertz, segons que clar és a tot lo món, veens encara sobre
tot que·ls pobles e los altres gens del regne de Castela eren endureytz e
fermatz en lur entencion de no atendre ne reebre lo dit don Alfonso per
senyor, e guardans altres coses guardadores a aquest fet, haüt acort e
deliberació, obran la gràcia de Déu, és feta pau e concòrdia entre nós e
el dit don Ferrando rey de Castela. En aquesta manera, que·l regne de
Múrcia és partit axí com parteix l’aygua del riu de Segura, e nós avem
tot ço qui és deçà l’aygua e encara dellà Cartagènia e Guardamar; e el
dit rey de Castela ha deçà Múrcia e Molina, per rahó com li roman nom
de rey. E a ço nós som-nos tan declinatz per ço cor la part del rey de
Castela no entenia ne vulia dar neguna cosa al dit don Alfonso en la dita
avinença en los regnes de Castela, e nós, lexan de nostre enteniment
segons que dit és, endresam que són donatz al dit don Alfonso moltz locs
e grans heretats e rendes en Castela a él e als seus per tostemps, exemps
e trets de tota senyoria e servitut del rey de Castela e dels seus per tost
temps...61

La carta del rei no comenta el gran inconvenient de la disconti-
nuïtat del territori que li havia estat assignat a la sentència de Torrellas, ja
que Cartagena quedava separada de la resta del territori pel terme de
Múrcia, que arribava al mar entre el terme d’Oriola i el litoral del Mar
Menor, detall que els àrbitres segurament ignoraven, ja que no coneixien
aquelles terres62. La carta fa referència, en canvi, com podem veure, a l’aï-
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llament dels infants de la Cerda, que s’havien quedat pràcticament sense
partidaris dins de Castella i que no havien comptat amb l’ajut de França,
malgrat que eren fills d’una princesa francesa, només amb l’ajut de Jaume
II, que finalment renuncià a la meitat del territori que ocupava al regne de
Múrcia perquè ells poguessin aconseguir senyorius i rendes dins de
Castella. La sentència els assignà un patrimoni territorial a Castella63, un
bon nombre de senyorius que, segons precisions de pocs dies després,
havien de produir una renda anual de 400.000 maravedís de renda anual;
si no arribaven a aquesta renda, que devia ser l’adequada a un príncep, el
rei de Castella hauria d’atorgar altres propietats a Alfons de la Cerda pro-
peres a les que ja li havia cedit; la valoració de la renda fou pactada també,
com era lògic, perquè era una qüestió delicada, que podia ser interpretada
de manera molt diversa pel rei de Castella i per Alfons de la Cerda; dicta-
minaria sobre aquella valoració una comissió de quatre cavallers, nome-
nats un pel rei de Castella i un per Alfons de la Cerda i un per cadascun
dels dos àrbitres, els reis Dionís de Portugal i Jaume II d’Aragó. Hi hagué,
efectivament, problemes i pel març de 1305 Jaume II nomenà el seu repre-
sentant en aquesta comissió de cavallers que haurien de decidir què falta-
va per assignar de la renda promesa, ja que segons Alfons de la Cerda
mancaven 110.000 maravedís de renda, que era molt, més d’una quarta
part del total promès64. No fou fins a la fi de l’any 1307 que Alfons de la
Cerda es declarà satisfet de la renda assignada, que finalment sumava
400.000 maravedís anuals65.

Era una renda principesca però no tenia res a veure ni amb la coro-
na que havia pretès Alfons ni amb els regnes provincials, Badajoz, segons
havia dit la reina Maria de Molina, el 1301, a un missatger català, o Jaén,
com havien promès l’infant Enric i el seu partit a les vistes d’Ariza el
130366. Segurament haurien estat petits estats vassalls de Castella, però la
cort castellana exclogué, finalment, que Alfons pogués portar el títol de
rei; la sentència de Torrellas que afectava la seva demanda exigí que dei-
xés de titular-se rei.
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4. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DELS REGNES. 
LA IMPORTÀNCIA DE COMPLIR ELS ACORDS AL MATEIX RITME

De la mateixa manera que quan Jaume II havia ocupat el regne
de Múrcia havia estat necessari fer cerimònies de naturalització i noti-
ficar la desnaturalització a l’altra part, ara també hi hagué cartes reials
per comunicar el canvi de sobirania als afectats. Ferran IV, encara des
d’Àgreda, el dia 10 d’agost, dispensà les viles i llocs de Cartagena,
Guardamar, Alacant, Elx, Oriola, Elda, Novelda i Villena i els seus ter-
mes del jurament d’obediència i fidelitat degudes a la seva corona:

soltamos por nós e nuestros succesores, reyes de Castiella, los dichos luga-
res e los habitadores de aquellos e de sus términos de toda naturaleza, fe e
deudo de que fuesen tenidos a nós quanto por esta razón. E aun soltamos al
dicho don Juan Manuel de toda naturaleza e homenatge e pleyto en que a nos
fuese tenido por el que ha entre los dichos términos e todos otros ricos hom-
bres, órdenes e clérigos e cavalleros e infanzones por todo quanto los dichos
términos han o havran. E que caten por quanto a esto a vos dito rey de
Aragón e a los vuestros succesores, ansí como a su senyor natural, porque
nos, ansí como dicho es, soltamos de presente de toda naturaleza, homenat-
ge e feeldat que a nos fuesen tenidos los dichos lugares e los habitadores de
aquellos....E nos quitamos las dichas villas e lugares e tierras e los herederos
de aquellos de toda naturaleza e debdo, si alguna por aventura havían con
nos, que negun tiempo se puedan reclamar naturales nuestros nin de reyes de
Castiella e de Leon que por tiempo sean quanto en esto67.

De la mateixa manera, Jaume II alliberà la ciutat de Múrcia del
jurament d’obediència i fidelitat que li havien prestat i manà als veïns
que obeïssin al rei de Castella. Lamentà no poder-los tornar el document
que li havien fet de prestació d’homenatge i de fidelitat perquè era a
Barcelona, en un lloc on ningú hi tenia accés si ell no hi era, però declarà
que aquell document no tindria valor des de llavors en endavant. El
document està fet en aragonès, per assenyalar, també des del punt de
vista lingüístic, el canvi de sobirania, ja que anteriorment el monarca
sempre s’havia dirigit a la ciutat de Múrcia en llengua catalana, perquè
aquesta era la que predominava a la ciutat i el rei sempre s’adreçava als
seus súbdits en la seva llengua; però ara ja no eren els seus súbdits i els
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usos protocol·laris de la cancelleria eren que als súbdits de Castella les
cartes els eren adreçades en aragonès, que era la llengua més propera a
la seva:

Nos, dito rey de Aragón, porque habemos e debemos estar al arvitrio e
sentencia desuso dichos, mandamos e decimos con esta carta a vos, jus-
ticias, jurados, homnes buenos e universidat de la ciudat de Murcia, que
d’aquí adelant atendades e ovedescades al sobredicho rey de Castiella e
a los suyos por rey e por sennor vuestro, ca nos vos apsolvemos e vos
quitamos de toda fe, juras, naturaleza e homenage e d’otra ovligaciones
que nos ficiéssedes e nos fuéssedes tenidos, assí que d’aquí adelant por
nos ni por los nuestros por ninguna de estas cosas no podades ser
demandados...68.

Una mesura molt important, prevista per la mateixa sentència i
destinada a tranquil·litzar els que canviaven de sobirania, fou el perdó del
rei de Castella a la ciutat de Múrcia i a les viles de Lorca, Alhama i Molina
pels serveis prestats al rei d’Aragó i per tot el que haguessin fet o dit
durant la guerra; els habitants d’aquestes localitats podien continuar vivint
en aquests llocs, si volien, i els confirmà la possessió de llurs béns; podien
vendre’ls, si volien anar a viure a un altre lloc, i els assegurà que no els
faria cap dany ni a les persones ni als béns69.

En l’execució de la sentència arbitral de Torrellas sorgí un primer
inconvenient a l’hora de fer la partició del regne de Múrcia, a causa d’una
redacció poc precisa dels termes per on havia de córrer la frontera entre
tots dos estats, especialment entre Villena i Jumilla, i hagué de ser com-
pletada per un compromís de delimitació signat a Elx el 19 de maig de
1305. El 26 de febrer de 1305 Ferran IV de Castella i Jaume II, reunits al
monestir de Santa María de Huerta, donaren poders a Diego Garcia, can-
celler del rei de Castella, i a Gonçalvo Garcia, conseller de Jaume II, per
fer la partició del regne de Múrcia segons que fou estipulat per la sentèn-
cia arbitral de Torrellas70. Ambdós personatges interpretaren la sentència i
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fixaren els límits71, però com que un dels llocs de la zona poc definida que
havia de correspondre a Jaume II era Yecla, que pertanyia a don Juan
Manuel, el representant del rei de Castella es negà a reconèixer aquest lloc
com de Jaume II perquè el seu sobirà hauria hagut d’indemnitzar nova-
ment don Juan Manuel. Segons el monarca castellà, preferia donar sis jor-
nades de terra pròpia que una cosa de don Juan Manuel, que exigiria
esmena; però ni es donà una cosa de don Juan Manuel ni res del rei de
Castella, simplement Yecla quedà adjudicada a Castella72. Yecla fou la pri-
mera pèrdua en la negociació dels límits i Cartagena la darrera. Veurem
com s’arribà a aquesta segona pèrdua.

Pocs dies després de la pronunciació de la sentència, Jaume II i
Ferran IV signaren un compromís per fer el lliurament de les places a l’al-
tra part i assenyalaren dues dates per portar-lo a terme: 18 d’octubre o 11
de novembre73.

Jaume II era qui es trobava en millor posició: ell tenia en el seu
poder les viles i ciutats que la sentència havia adjudicat al rei de Castella
i també els llocs dels quals havia de rebre la propietat, però malgastà
aquest capital polític lliurant tot el que havia de tornar al rei de Castella en
el termini establert, sense reservar-se res com a garantia que aquell monar-
ca complís la seva part del tracte. Com que lliurar a Jaume II la propietat
d’Elx i d’Elda i Novelda significava per a Castella haver de donar a don
Juan Manuel i a la seva germana Violant béns que tinguessin un valor
equivalent al que perdien, l’operació s’allargà uns sis mesos per a don Juan
Manuel i prop de dos anys per a la infanta de Portugal, Violant Manuel. El
fet que fossin persones amigues, que suplicaven no ser desposseïdes sense
indemnització i que feren intervenir el rei de Portugal en la qüestió, lligà
de mans Jaume II. Don Juan Manuel perdia la propietat de Monòver,
Xinosa, Asp i Elx, mentre que conservava la propietat de Villena i Saix,
però sota la jurisdicció de Jaume II, mentre que la seva germana, la infan-
ta de Portugal, perdé la propietat d’Elda i Novelda.
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El 17 d’octubre, Ferran IV de Castella es mostrà disposat a lliu-
rar al comanador de Montalbán, Artal d’Horta, en nom de Jaume II, els
llocs del regne de Múrcia que corresponien a aquest darrer segons la
sentència arbitral de Torrellas. El mateix rei de Castella demanà també
que fos donada possessió dels llocs que li corresponien al mestre de
Santiago74. Mentre que aquesta segona operació era real perquè els llocs
de Múrcia que la sentència reconeixia a Castella eren en poder de Jaume
II, la primera operació era una fórmula protocol·lària perquè Elda i
Novelda ja eren en poder de Jaume II, bé que calia escenificar el canvi de
propietat, no de jurisdicció; primer també s’havia inclòs en aquesta esce-
nificació la vila d’Elx, perquè hi havia, igualment, un canvi de propietat75,
però finalment fou el mateix Artal d’Horta, comanador major de
Montalbán, en presència del consell d’Elx, qui prengué possessió de la
propietat i de la senyoria de la vila en nom del rei, en virtut de la sentèn-
cia arbitral de Torrellas76.

Don Juan Manuel quedà privat, doncs, de les seves rendes
d’Elx abans d’aconseguir la compensació, però pressionà tant a la cort
castellana i a la cort catalana que finalment, al cap de sis mesos des-
prés de la sentència, aconseguí que el rei de Castella li donés la vila
d’Alarcón com a compensació d’Elx; era una vila que, segons la cort
castellana, rescabalava prou la pèrdua d’Elx, tot i que aquesta vila pro-
duïa rendes molt elevades. Don Juan Manuel prengué possessió
d’Alarcón el 25 de març de 1305 i ho comunicà a Jaume II que el feli-
cità i se’n felicità perquè havia pressionat molt perquè aquest afer es
resolgués77. 

Castella utilitzà el descontentament de don Juan Manuel i el retard
en lliurar-li la compensació per tal de veure si arrencava a Jaume II algu-
na cosa del lot que li havia estat assignat en el regne de Múrcia. En data
no indicada, però entorn al 19 de maig de 1305, Gonçalvo Garcia informà
el rei que, en l’entrevista que havia tingut amb Diego Garcia de Toledo a
València, aquest li havia parlat de la cessió a Castella per part de Jaume II
de la ciutat de Cartagena, ja que Ferran IV havia lliurat Alarcón a don Juan
Manuel. Sembla que s’havia parlat que, si el rei de Castella donava
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Alarcón a don Juan Manuel, el rei Jaume podria cedir Cartagena a don
Juan Manuel, sempre que aquest compensés Jaume II amb alguna cosa.
Segons el rei de Castella, una cessió de Jaume II podria servir per assos-
segar els seus rics homes i don Juan Manuel78.

De moment, Cartagena no fou lliurada, però Castella seguí utilit-
zant el retard en la compensació de la infanta de Portugal, Violant Manuel,
per tal de continuar pressionant Jaume II que, d’altra banda, devia veure
poc viable aquesta possessió, que quedava separada de la resta del territo-
ri adjudicat. El mes d’octubre de 1304, el rei de Castella volia atorgar a la
infanta, per a compensar-la per la pèrdua d’Elda i Novelda, la vila de
Pedraza, que li semblava similar en rendes als llocs que perdia79. Però la
infanta no ho degué acceptar o bé el rei canvià d’idea perquè, pel novem-
bre del mateix any, la compensació encara no li havia arribat i la infanta
demanà de no ser desposseïda dels seus senyorius i de continuar cobrant-
ne les rendes – que sembla que ja li havien estat retingudes – fins que
hagués rebut el senyoriu que el rei de Castella li havia d’atribuir pel canvi,
prec raonable al qual donà suport el seu germà don Juan Manuel, que
al·legava que ell també tenia drets a Elda i Novelda80. Sembla que, efecti-
vament, Jaume II havia manat retenir les rendes com una mesura cautelar,
però davant les queixes dels parents portuguesos ordenà lliurar-les als
infants de Portugal; protestà, però, perquè la sentència havia ordenat que
els llocs fossin lliurats a l’una i a l’altra banda abans de la festa de sant
Martí, és a dir l’onze de novembre, i aquest termini només l’havia com-
plert ell81. 

La compensació per a la infanta de Portugal canvià en els mesos
següents; foren triats per a aquesta finalitat Medellín i Arroyo del Puerco.
Però pel desembre, la infanta es queixava que el rei de Castella li havia
promès aquests llocs però que després es féu enrera i només volia donar-
li Medellín. Ella exigia que li fos donat el que era acordat i demanà a
Jaume II que escrivís al rei de Castella per convèncer-lo que comprés
algun lloc, si calia, per completar la compensació que li pertocava; men-
trestant, Jaume II ordenà que li fossin lliurades les rendes d’Elda i Novelda
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fins que es solucionés aquesta qüestió82. Pel febrer de 1305 el rei de
Castella reconegué oficialment la seva obligació de lliurar-li Medellín i
Arroyo del Puerco, en el context de l’entrevista amb Jaume II a Santa
María de Huerta, celebrada el 26 de febrer, però no féu efectiu aquest com-
promís fins al febrer de 130683. Mentrestant, Jaume II s’impacientava i
reclamava que li fos donada possessió d’Elda i Novelda, mentre que de
part de la infanta es demanava que esperés fins que ella rebés la compen-
sació. Joan Garcia de Loaysa, senyor de Petrer, que havia estat sempre el
representant dels infants de Portugal i alcaid dels seus castells, demanava
aquesta moratòria al rei Jaume, que no la volgué concedir, perquè ja veia
que Castella els feia passar amb raons i que, si tant s’allargava, la posses-
sió dels infants es consolidaria i no es compliria la sentència arbitral en
aquest punt84. 

Jaume II també es queixà als reis de Portugal i al primogènit de
l’actitud de Castella, que no resolia l’afer de la compensació per a la infan-
ta i els recordà que ell havia complert escrupolosament la sentència de
Torrellas, mentre que el rei de Castella no ho havia fet. Esperava llavors el
retorn del sagristà de Tarassona que era a Castella per negociar aquests
afers, però anunciava al rei de Portugal que, malgrat que no els volia per-
judicar, per causa del parentiu que els unia, volia que el rei de Castella
complís la lletra del pacte i li lliurés Elda i Novelda85. 

A mitjan juny, a causa de l’estancament de la compensació a la
infanta de Portugal, tornà a sortir el tema de Cartagena. Jaume II notificà
al seu conseller Gonçalvo Garcia, que encara era a les terres dellà Xixona
des de la negociació de la delimitació en l’acord d’Elx, que havia sabut, a
través del sagristà de Tarassona, que l’infant de Portugal no havia rebut ni
Medellín ni l’Arroyo del Puerco; ell havia fet saber als castellans que no
tindrien Cartagena fins que Jaume II no tingués Elda i Novelda; segons el
sagristà, era segur que no aconseguiria Elda i Novelda més que a canvi de
Cartagena. Els castellans excusaven el retard pel fet que la gent de
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Medellín no volia de cap manera convertir-se en senyoriu de l’infant de
Portugal. El sagristà de Tarassona acordà amb el rei de Castella que quan
lliurés Elda i Novelda, Jaume II li cediria Cartagena; segons el rei de
Castella, això seria per Sant Joan, però el sagristà no ho creia possible, i
tingué raó. Així doncs, el rei manà a Gonçalvo Garcia que de cap manera
no lliurés Cartagena fins que tingués Elda i Novelda; quan sabés que els
infants havien tingut la compensació, s’hauria de fer lliurar Elda i
Novelda; a final de mes, el rei tornà a insistir en el mateix manament86.
Això no obstant, el rei, que havia rebut un enviat de l’infant de Portugal,
el seu confessor fra Lorenço de Portugal, continuava dient que lamentava
que no li haguessin donat encara la compensació promesa, però que ell
havia de recuperar Elda i Novelda87. 

Pel setembre de 1305, atesa l’actitud de Castella, el rei de Portugal
intentava convèncer Jaume II de deixar córrer de moment la devolució
d’Elda i de Novelda, però Jaume II continuava mantenint que Castella li
ho havia de tornar, tal com s’havia quedat, i assegurava que qualsevol
moratòria perjudicava molt els seus drets i en el mateix sentit escriví
també a l’infant de Portugal i a don Juan Manuel; segurament també havia
de parlar d’aquesta qüestió al rei de Castella i a diverses personalitats de
la cort castellana l’ardiaca de Guarda, que havia portat una missatgeria a
Jaume II des de la cort castellana88.

Pel gener de 1306 encara no s’havia resolt la compensació per als
infants de Portugal, perquè el rei de Castella només havia lliurat Medellín
i no Arroyo del Puerco89. Com ja hem dit abans finalment tots dos llocs
foren lliurats als infants de Portugal el mes de febrer de 1306. L’infant don
Joan avisà Jaume II i li notificà que el rei de Castella enviava un cavaller,
Lope Rodríguez de Villafeliches perquè li lliurés Elda i Novelda90. Jaume
II ordenà a Pere de Montagut que anés a rebre tots dos castells i li manà
que hi posés guàrdia i totes les armes necessàries; notificà al cavaller cas-
tellà que lliurés els castells a Pere de Montagut i que ell es donaria per
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86 ACA, C, reg. 235, fols. 229 r. i 233 r. (1305, juny, 20 i 27), cit. a M.T. FERRER, L’endemà de
la pau de Torrellas (1304), p. 20. 

87 ACA, C, reg. 235, fol. 233 r. (1305, juny, 23), cit. a M.T. FERRER, L’endemà de la pau de
Torrellas (1304), p. 20.

88 ACA, C, reg. 236, fols. 40 r.-42 r. (1305, setembre, 11 i 12), cit. a M.T. FERRER, L’endemà de
la pau de Torrellas (1304), p. 20.

89 ACA, C, reg. 236, fol. 106 v. (1306, gener, 18), cit. a M.T. FERRER, L’endemà de la pau de
Torrellas (1304), p. 21.

90 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. CXXXVIII, p. 328.



satisfet; advertí també a Ferrer Descortell que quan Pere de Montagut
hagués rebut aquells dos castells ell podria lliurar Cartagena al dit
Villafeliches, si portava un manament del rei de Castella per a aquesta mis-
sió. Aquest cavaller havia de prestar homenatge a Ferrer Descortell que
tindria el castell per ell fins que el rei de Castella, en el termini de tres
mesos o d’un altre termini que acordessin, digués que estava satisfet. El rei
manà que el batlle lliurés alguna quantitat al cavaller i al porter del rei de
Castella que l’acompanyava, per tal de subvenir a les despeses que tin-
guessin i notificà a Ferrer Descortell que seria deslliurat de les seves obli-
gacions respecte al castell quan l’hagués lliurat91. 

Fou així com Elda i Novelda foren lliurades a Jaume II i Cartagena
al rei de Castella. El 29 de maig l’infant don Joan de Castella agraí a
Jaume II que renunciés a Cartagena, assignada a ell per la sentència.
També li ho agraí de part de don Juan Manuel i del rei de Castella92. 

Vist el procés en conjunt, podem afirmar que Jaume II i els seus
consellers Gonçalvo Garcia i Artal d’Horta, comanador de Montalbán,
administraren pèssimament l’endemà de la sentència de Torrellas, lliurant
tot el que Jaume II havia de tornar al rei de Castella en el termini establert,
sense reservar-se res com a garantia que aquell monarca complís la seva
part del tracte, per això hagueren d’acabar cedint part del que els havia
estat adjudicat per recuperar la propietat d’uns llocs que ja ocupaven. Els
castellans foren molt hàbils a recuperar una part del que havien perdut en
la sentència, provocant retards en el lliurament de les poques coses que
havien de tornar i aprofitant-se del desig de Jaume II de no causar perju-
dicis a magnats que eren familiars seus.

És comprensible que Jaume II defensés el seu dret a la propietat
d’Elda i Novelda, si així havia estat acordat, però és menys comprensible
que estigués disposat a renunciar a un port valuós com el de Cartagena,
malgrat que quedava separat de la resta del seu territori. Tenir dins dels
propis límits una localitat sembla que havia de ser més important que no
pas cedir en la qüestió de la propietat, especialment quan els senyors resi-
dien a Portugal i no podien representar gaire perill per a la integritat dels
regnes, molt menys del que representava don Juan Manuel a Villena i Saix.
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91 ACA, C, reg. 236, fols. 129 r.-v. (1306, març, 1), cit. a M.T. FERRER, L’endemà de la pau de
Torrellas (1304), p. 21.

92 A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, doc. CXXIII, p. 317. J.M. del ESTAL, El reino de
Murcia bajo Aragón, I/1, doc. 251, pp. 423-424.



L’afany per tenir el control total dels grans senyorius contrasta amb l’acti-
tud del rei respecte als petits; en aquest cas acceptà que fossin retornats als
antics propietaris, malgrat que fossin gent clarament desafecte. Hi devia
haver la convicció que no suposarien un perill per a l’estabilitat política
d’aquelles terres; no era gent tan poderosa ni els llocs que posseïen tenien
castells importants ni potencial demogràfic suficient per poder ser usats en
contra de la sobirania de Jaume II. 

***

Malgrat els errors comesos, la guerra permeté a Jaume II estendre
els seus dominis i annexionar unes terres conquerides pel seu avi Jaume I
i repoblades majoritàriament per catalans. No pogué conservar la ciutat de
Múrcia, també amb majoria de població d’origen català, ni la vila de
Cartagena. L’annexió significà completar el regne de València, el País
Valencià, com el coneixem ara. Els territoris incorporats, malgrat que
comptaven amb una població exigua que sembla que no superava els
16.000 habitants, tenien un gran valor estratègic, però no es pogué assolir
la fita fonamental, que era tenir frontera directa amb Granada. La inter-
posició de la Múrcia actual, en mans de Castella, impossibilità la conti-
nuació ulterior de l’expansió peninsular per terres ocupades per l’Islam i
determinà en el futur un desequilibri territorial encara més gran entre els
dos grans estats peninsulars.
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