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EL TRACTAT DE PAU DE CASTRONUOVO
O CALTABELLOTA SIGNAT EN 1303

Dec Únicament a la benvolen~avostra el preuat honor
de seure entre vosaltres i d'ocupar el lloc quc en tan docta
i b'enembrita oorporació deixa vuit don Rafael Carreras i
Bulbena, competentíssim en diverses disciplines.
Fóra per a ini una pretencló c~ompletarnentinj.ustific,a-.
da d'intentar csomentar i jutjar les obres del ineu digtiíssim
antecess~or,que Déu tingui a la Clbria. E m circumscriur6,
d~oncs,a donar compt,e de les més sobressortints, atnb la
qual cosa ens assabentarem del moltíssiin que deu la cnltura de nrostra ciutat al seu talent i a la seva constan? laboriositat.
La seva H,isforia del idioma españd i el seu treball titulat L'Article, definllt en la llengua catalana, ens d,omn
una idea dels seus profunds coneixunents filolbgics.
Pel qu,e fa referencia a la histbria, devem al senyor Carperas les biografies del ~ C o n l t ed,e Carreras)), general de,
l'iniperi azistríac, i les d'aAntoni de Villarroeli, ((Rafe1
de Casan,ova» i « Sebastih D,alinau», les quals no solament ens presenten una exposici6 verídica i detallada de
les seves vides, sin6 tamb6 d~ la. significació política i de
la trascendencia dels fets en que prengueren part. La seva
lectura ens dóna a m6s un emcte coneixement de I'epaca
en que visqueren.
Les seves principals aficioils i mixiiila activitat v,aren
kss'er per als assuinptes que podriem anomenar histbriccrític-musicals, respecte als quals arriba a posseir una em-

,

dició iiotabilis,sirna, fent aportació a la cultura histbricmusical #Espanya, i molt p~articularmentde Catalunya.
bon nombre de n,otícies complet,ament ignoradmes i treieilt
de l'oblit els no.ms dels a qui l'art dme la música d'eu en la
nostra terra part del seu desenvoduparnent. Les seves obres
inks notables en aqu:est slecter, inoltes de les quals es troben
enriquides amb encertadíssims facsírnils i altres amb illus'tracions acuradament escollides, s6n les s'egüents : EstudAo critico de las obras d'e G:eorge F . Haandel. - T r a tado del Canto eclesiústico del Cardenal B o m . - La música en Pagonia del Geat Joseph Oriol. - Lo cant pla comparat a6 la música rnoderpa. - Idea &el qu~e/ores musicalnzen£ &S 'CESogLars, Trobadors i Ministrils en les t~erres
de parla prov,en$al i die,parla catalana. - La inu;sica a Catalunya a la X V l l l c,en'túrisr.- Lla Opera Cervantina.
E s tarnbé autor d'una obra curiosíssirna que, si bé f,a
ref'erkncia a qüesmtions musicals, objeect,e constant dael seu
estudi, pot considerar-se con1 histbrica, doncs represmelita
un trehall de rec'erca als a'rxius verament meritori; es titula Carles djAnstria i Elisabeciz de Brurisisick Wolffenivutfe1 a Bhrcelma i Giroma* i per relatar fets dels Únics anys.
de l',ed:at moderna en que nostra ciutat tingué caricter d'e
capitalitat o de cort, doncs e n ella s'hostatjaven els &mbaixadors dels estats més importants d'Europa, és molt
interes,sant per a tots els que's dediquen a la historia dels
nostres avantpassats conciutadans.
Finalrnent cal .esmentar del plorat C,arreras i Bulbena
la interessantíssima obra La Academia Desconfiada y sos
Academichs? antecessora d'aquesta Academia de Bones
Ll'etres, en la qual, havent pogut consultar un manuscrit de
don Pau Ignasi de Dalmases, Arxiver-acadernic d'aquell,a,
ens dóna curioses biografies Cuna cinquantena d'academics. posant de relleu els inerits literaris de tots ells.
1 ara, després.d'haver retut, com 6s de costum, aquest homenatge a l'il.lustre academic, de qui s6c indigne sucoessor, permteteu quse,,comptant amb la vostra arnabilkat, passi a. historiar la pau anomenada de Caltabellota.

Respectada i venerada ha d'ésser, en opini6 meva, la
memoria de Pere el Gran d'Arag6 i Cat:alunya. Gricies
a hav'er petjat la terra siciliana, acud.int a la crida-qwe 1?
'
feren els principals barons d'aqu,elh importantíssima illa,
i a 13.encertadaa c t u a d política que hi desplegi, com a
rei electsq, el s~eufill Jauime 1, incorpora a la seva cor~o.nia
les illes de Cbrs~egai de Sard~enya.Un altre dels seus fiüs,
Don Frederic, pogué cenyir, en virtut Gel tractat de Cas,
tronuovo o CaltabelLota, la corona siciliana. D'aqwsta fa&
s6, s'afirmi l'egalment. com a sobirana, en .una part
d'Itilia, la dinastía catalana. Alf'gns V el M~agnitzims'apoderi del regne de Nipols, i, en morir, el de& a un fill
seu bastard; així marca una superioritat dels seus dominis
hereditaris damunt d ' w a de les terres més cobejades d'a,qiielia península Meditserrania.
Gricies a aquests esdevenhents importantíssims, els
quds podein afirmar foreii els primers de carhcper intecnacional on intervingué un regne d3Esp,anya,tinguérein a
Itaiia, fins al mom.ent dels tractats que posaren fi a la,
giberra d,e Successió, vastos doniinis. Aixb potser contribueix mis encara qu,e el descobriment d3Am&rica(el qual,
si accept,em l'origen genoves de Cristofor C'olom, podria
tainbé, en part, éssmer-neuna conseqübcia) al nostre p e d o mini a Europa, món d'aquella epoca. 1 encara després d'aquells tract,ats, els trons qqe ocuparen els fills de Felip V
i d'I'sabel de ~ a r k e s i ofet
, que resulth naturalment en prestigi d7'Espanya,foren dmeguts en gran part al nostre antic
arrelament en terres italianes.
Podrieiii f,er extensiu a Don J,aume el Conqueridor el
nostre agraiment, puix que el1 també 4evA el prestigi d'Aragó i Catalunya, en I'ordre internacion~d.Aquest agr,aiment ha estat obscurit pel qu!e li devem per les seves glorioses gestes militars; perb, indubtablement, fou. obra de
la seva eilcertada política exterior el casainent del seu primogenit amb donya Constanca, que fou la base dels esmeniats esdeveiiiinmts. La sev,a personalitat deguk ésser
presa molt en cotntpte entre els altres Estats. L'aiiy 1 2 3 3 ,
quan estava assetjant V,alencia, arribaren a presencia d'ell
emissaris de Gregori IX i de les ciutats d'e Plasencia, BoIbnia, Milh i Florencia, per tal de pregar-li que eLs donés
l'ajut dme l'es seves a m e s contra Frederic 11. V a n estipu-

lar~siellescondicions de l'expedició, d'acord ainb els seus
p r i h c i p k cons~ell~ers,
cls Bisbes de Saragossa i,Osca, els
Mtestres del T~emphei die I'Orde de Sant Joan de Jerusdem,
do11 Rod:eric d'e L i p m a i don Exiinen d'urnea; i encara
que el pacte no arriba a nealitz,ar-s'e,.el nostre Gran Monarca resta, segons diu ZCirita, ((muy c.oiifederad.o con
aqu,ellos Estados » .
D~esprésde la revolta dels sicilians, el dia de Pasqua,
del 1 2 8 2 , contra Carles 1 d'Anjou, gei'inS de Sant Lluis,
rei de Franca, qui regnava a N'pols i Sicília fieia nobés'
disset anyc, .en ass,abentar-,seels naturals d'aquesta, IUa que
llur recent Sobira es disposava anecuperar-la permitji de
les arines, i' a destinar a l'empresa u n exkrcit nombros,iss?m que havia preparat,per a foragitar Miqui61 Pdeoleg del
tron de Constantinoble, es reusiren mi Parlainent gen,eral a la ciutat de Messina, en el qual va provdir-se
a la governació del R'eialme fins quie .es r;@solguésa quin
princep havia d'oferir-se la Corona. Dlesprés, en un altre
P'arlament, el qual va tenir lloc a Pderm, fou acordiar
d'oferir-la a P,ere 111 d'Arag6, per éss~erm r i t d'e donya
Constanca, filla de Manfred darrer monarca de la dinastia de Suibia, el qu,d perdé. la vid:a lluitant a Renevento
canrra les tropes de Carles d'Anjou.
Els nobles Joan de Procida i GuiUem d,e M~essina,ainb
Pain Pacella i Nicolau Pac,aila, foren designats per fer
sab'er les decisions del Parlament dse Palerm a Don Per'e.
V.an trabar-lo a Consbantina, ciutat africana, vers la conquesta dmela qual havia sortit de Port-Fangós el dia 3 de
juny, és a dir, d cap d'un mes d'aqueUa revdució que ha
passat a la historia amb el no,in de Vespres Sicilimes. Pier
aixb alguiis historiadors diuaen que aquella expedició fou ,un
pur pretjext pera trobar-s8emes a prop de Sicília, i que l'esmentada nevolució havia estat fomei~tadasecretanlent pel
M'onarca aragonks. No crec, pero, que existeixi cap docutnent on pugui fona,mentar-'se aqu~estasuposició, la qual,
per a l t h banda, no es pot considerar completament invers~emblant.Sembla tenir esp~ecialinteres a donar-la com
a certa Giuseppe La Maltia, un dels h i ~ t o r i a d o ~sicilians
s
qui més b6 ha estudiat aquell periode. Fonainenta especialm,ent laseva opkió en l a r~esolucionsque sostii~guéPe'
re - 111 amb J mde Prbcida, sens'e.tenis en compt,e que
'

eren degud~esm principi a qu&aquest nobl'e napolita inte'rvingué m una lliga entre el nostre NI~onarckil'enlpqador
Palebleg, a la cort del qual va trametre'l en I 2 7 9 , ezi qualitat d'ainbaixad,or seu. El iiiateix La M,antia confessa que
Prbcida era partidari d'e fer s~eureal tron de Sicíliaun princep de l a cas,a de Sukbia i que féu expressainent im viatge a Alernanya per a entrevistar-s,e amb Frederic de Turíngia, fill del Margraf d'e ntísnia i cas,at amb una filla
de Fred'eric 11. Tampoc es por dediiir la seceta intervenció de Don Pere cn' les Vespres, 4e les paraulles arnb
que acolli els einissaris sitilians qui van m a r a oferir-li la
Corona ique trobein narrarles en la Crbnica de San Juan
de la Peña.
D'on Pere, escoltats i ineditats els conselis dels principali capitostos del seu exercit, va decidir-s,e a acoeptar
llof,eriment dels emissaris sicilians Icomunica en una Ilarga Il'et~ala seva resolució a l Rei d'Anglaterra, el qual li
convenia eii extnem f'er-s~epropici; a causa d'e la situació
política en que es trobava en aquells inoments el R'ei mglks ,envers els Prínc'epc francesas.
Al c,ap cl'e pocs dies va embarc,ar-sie en direcció a Sicília, s~eguit'd'uila flota de cinquanta galeres i d'un exhrcit de deu mil hames, a borcl de djversos vaixells de transport. Arriba a Srapani el dia 2 9 d'agos:t i Eéu la seva entrada a la ciutat sota dosser, les vares del qual eren dures
pels personatges més sobresortuits de la Ilia. Fou ,entusjasticamen5taclamat pel poble al crit de «Benv.enuto il
nostro Re mlandajtoda1 cielo a lible~aficidallJatroce nenzicon. L"endemk es dirigí per tei'ra des d'aqueixa població a
la de Palerm; i a la Catedral ,d'aquestaciutat rebéelceptie
de m,ans del Bisbe de Cefalú, perquP 1'Arquebisbe paleriiiiti es trobava a R'oma, on havia anat per a tractar amb
Mütrtí IV sobre el possible rRtorn d~eSicflia a l'obedibcia
d e Car18esd'Anjau. ..
Mkntfiestant, aquest, comandant HireCtament les tropes,
havia posat cdtge a Messina. Formava part del seu seguici
el Cardenal Guerau de P,arin,a,el qual intenta endebad'eis la
submissi6 pacífica de la ciutat. Pere 111 trameté a Carles d7Anjou dos emissaris, amb una lletra on el c o m i ~ nzua a abandonar la ILla s,ense vessarneml de sang. Cectament, arlusesta lletra noesta escrita en ,termes massa con-

ciliadors, puix que en la capcalera Pere: 11.1es titula rei de
Sicília, mentre que anomena don Carles únicameat rei de
Jerusakm i comte de Proven~a,cense voler-li reconeixer
ni tan sols la sobirania d,e Nipols. P~eraixb, no cal trobar
egtrany que 'don Carles li respongu6s que era eii qui havia
d'abadonar-la; i l'amenawva, si aixb no feia, no solament amb els propis exPrcits, sinó amb .els de la Santa
Steu i amb els de Felip l!Ardit, dme Franca. La pla.~aassetj,ada va resistir durant aqu'estes negociacions, grdci,es a
I'entergia del seu governador Alaimo Leontina, fins que
si
vingué a auxiliar-lo Roger dme Llúria, el qual d i ~ ~ p e rla
flota napolitma, i don C:arl)eses vegé forc,at d'aisecar el
setge i travessar pressosainent 1'Estret.
Un cop va tro'bar-se Don Pere en pacífica possessió de
tota la Sicília, com que el seu caric~terbiellicós no li permeria'la in,a~ció,
passi dur,ant l'hivern a Calibria, on s'apo-.
d e r i dle diverses poblacions i desfieu un exkrcit napouti comandat. pel prínc~epde Salern i ' dse Moyea, fiil de Carles
d'Anjou, el qual tractava d30pos,ar-smeal seu a v w . Esclatada la contesa, el Rei d'e Ndpds repti Don P'ere, per
mitji de Gisrnond d'e Luna, ambai<ad,or arag6nPs a Roma, al famós du,el de Bordeus, el qual diversos historiadors
italians, com Giovanni de Blasi, creuen que fou una estratagema per tal d'allunyar-lo d'Itiiia durant uns mesos.
El nostre gran M'onarca, hibil polític, abans d8e la seva partenca vers aquella all~ny~ada
ciutat francesa que era
aleshores possessió d'ilnglaterra, encariregi el govern de
Sicília al seu fiil segon Don Jaume, el qual, a comenc,os
d'aqudl any I 283, havia arribja't a la Illa amb la seva mare donya Constanca i els seus germans petits. V,a declarar-lo, a m é ~ successor
,
seu en aquell R\eialme,i per aixb
el .títol qute usava Don J a u n ~ een els documeqts oficials.
durant aquell període deia: ((lacobus Inhans iLlustris regis
Afiagonum et Sicilia~e,filirus suus, in regno Siciliae futurus
successor ,et hdefies, ac e,ius in eadem regno gieneraliter
Locum'finens .
Així feiaconstar Dou P~ered3una',maneraexplícit,a iconmeta, que nohavia d'6sser sobiri de Sictlia el qui ho fw
de Catalunyai Aragó. A causa 'de la joventut dse Don Jaume - només t'enia aleshores dinou anys - nomeni, per aconsellar-lo, Roger d e l l ú r i a , en qu,alitat de Gran Al&-

.

rall d'Arag6 i Sicilia; Alaim Leontino com a Gran Justicier, i, més tard, en 1284, Joan de Prbcida, Canciller; el
qual ens indica com seguia ocupant-se personalment des
de C;atalunya dels afers de Sicília. P,er tal d'atreure's la
benvoLenqa del Summe Pontífex, poc temps d'espres de la
seva arribada, féu encunyar unes monedes aimb la inscripció « Christo regna, Christo vince, Christo cornanda » ,
i en altres «Summa Poltentia est in D e o » , i' al revers de
l'es quals es trob,aven marca&es les b,arres catalanes. A
més, per tal d'afalagar 4 s sicilians, escollí d'entre elis cinqnanta dels cent cavallers que, segons les condicions estipulad'es per al duel, l'havien d'acompanyar a Bordeus.
I'assat poc t,emps de la partenqa d'e Don Pere, van pres~entar-sedavant les costes d'e Sicília les gaieres de N&pols, perb foren derrotades per Roger de Llúri'a, una part
a les proximitats de la illa de Malta, i la resta d,availt d e
Ca'stellanlare. E n aquest d,arrer lloc fou fet presoner el
Prinoep de Salem, qiii les comandava. Don P(ere ordena
que f,os traslladat a Barcelona el regi presoner. Naturalment, Do11 Jaume no podia desob'eir el Rei son pare, perb,
per indicació dels seus Consellers, els quals van pensar,
amb raó, que podria,4sser perjudicial als futurs interessos'
polítics de Sicília desprend,re's d'un ostatgc tan important, va fer-li signar a Cefdú, ab,ans d'embarcar-se, uns
pactes en virtut dels quals es comprometia aquel1 Príncep
de la Cas,a d'Anjou - qui havia d'ocupar el tron de Nipols
wmb el nom d'e Carles 11-ja no titular-sse ni A,ni els
s,eus successors, rei de Sicília; a donar-li en matrimoni la
s,eva filla Donya Blanca, a qui previament havia de ctedir
tots els seus drets sobre la illa de Sicília i les seves adj,acents; ai s,eu germb D d i Frederic, la seva altra f i a ,
Ddnya Elionor, la qual havia de portar coin a dot eilc dqcats d,e Tarent i Sant Giuliano; i a assigaar els territoris,
de Caiibria al s~eufill Don Lluis, el qqal s'havia de casar amb Donya Violant d'Aragó, f i a també de Don Pere i Donya Constanch. Con1 a fermanca de tots aquests
compromi~sos er,a obligat el Príncep de Salem a d e k a r
en ostatge tres dels sms fills, si recobrava la 1libertat.En
aquella avinentesa s'acreditanen com a diplomitics expertíssims Don Jaume i els seus Consellers, puix que tot aLlb
establert als pactes signats a C'ef,alÚ, servia en gran part

.

de base per a ,tots els altres tractats que van celebrarse entre les cases d'Arag6 i d'hjow, durant el període
que m s proposem ressenyar, Sots aquells tractats es foo
namenm, com yeumeiii, en els enllacos inatrimoniais entiie
Plurs Prínceps.
Kbans d'arrib#arel regi presoinier a les costes de C,atalunya, morí Don P,ere el Gmn, i e n virtut de les disposicions que havia proinulgades a Messba, en sortir de Sicília per dirigir-:se a Bordeus, va succeir-lo en els seus doininis d'Espanya el s'eu primogeilit Don Alfans, i en els
d'ItUia el sieu fiU segoil, Don Jaum~e,a favor d.el qual Don
Alfons havi,a ja renunciat els seus drets, el nzaig cl',aqulell.
any inateix 1285 (a Sant Celoni), si bé havja fetes alguines saivetats relatives a les s~ibstitucions.Aquesta repúncia, vinida a la promesa d,e servar fidelitat i prestar auxili
al seu germi, feta quan es trobava a Mallorca, el z g de izovembre del 1285, fou per el1 nenovad,a sole:nuiement &,prés d'e la seva coronxió a Jaca, a instAilci3 d'alguns prohonls cici¡iai~s.
La tris'ta nova del traspis del Gran Moilarca catali fou
'du'ta
a Sicília per Roger de ~ l ú n i a i, tot seguit es procedí
.
als preparxtius p e r a lacoronaciú del. nou sobiri. Don Jaume rebé el oelstfie, cotn son piane, de n~ansdel :Bisb~ed e
Cefalú, el z de febrer 'de l'any I 286, a la C'atedraJ de Palerm; perb aixb va ésser degwt qqe aqueUa d$bcesi es trob,ava vacanlt, perquE aieshores j,a no.hi havia a Sicília cap
persona de valiillent qui fos partidaria de la Casa d'Anjou,
cotn 110 er,a el seu Prelalt. Tot s,eguit després de-la cen,.
rnbnia de la coronació, foren solemnement promulgades diversles ll'eis, l'es quals, durant a l g s ~ ~stegles,
ns
coilstituiren
una pa& molt important del Co,di legal s i d i & .
Honori IV, qiui l'any abms havia su,c'ceitMartí IV e11 la
catedra d'e Sant Pene i era, coin ell, partidari de la casa.
d'Anjou, no va aprovar la coronació de Don J a m ~ ei c n d i
a Roma el Bisbe de C'efalú; 'Monsmenyor Guiuto. El nou
Monarca no aconseguí de congraciar-se anib el Ponrffex,
amb ~t'oti haver trames a Roma, per tal d'assolir-ho, eii senyai de submissi6 a l'Església, d cavaller cxtali J,aume
de Cascelló i el jurisconsult i cronista messiilenc Bartomeu d~eNecomcas'tro, en qualitat d'ambakadors extraordinaris.
. . . .

'

No convenia als interessos polítics d'Eduard, IV d'Anglat'erra, més conegut en la historia com a Eduard 1, perque fou el priin'ei. monarca en aquella nació de la dinasl-.
tia d'Anjou, que els Prínceps francesos cenyissin l'es corones d'Arag6 i Sicilia, cosa que prefenien i per a la q u d
comptaven, segons sembla, amb el suport de la S.ant,aSeu,.
P~er?al #'evitar aixb, projectava la feunió d'una aisls:emblea a Bord~eus,on havien d'assistir plegats ebs representants dmel Suinme Pontífex i d'els Monarques d'Aragó, Casbella, Franqa i M~allorca.Per a preparar-la, trameté a Osca, on es. trobava Don Alfms, el Bisbe Duneline~lci Joan
de Vessey, amb objec'te d'aconseguir previament que fos
signat un tractat de pau o, alinenys; una treva entre el nou
Moilarca catala i F,elip el Beii de Franca- qui també acabava d'h'eretar la corona -, per tal d'e prepar,ar el camí per
a la pau mis general que projectava. Don Alfons tramete a
a,
M;arthez
París, on es trobava el Rei d ' ~ n ~ l a t e r rP'ere
d'Rrtassona i Joan Zapata, del yeu Consell, amb prou pod'ers per a ac,ordar una treva amb Felip el Beil, l,a qual
fou signada cl julio1 d,. I 286, després d',enutjosmes deliberacions i gricies a la intervenció conciliadora d:aquell Monarca. Aqnella treva havia de dura.r fins a l dia de Sant
Micluel dmel 1287. Els mateixos emiss%ris, als quals van
sumar-se d'esprés Gilabert de Cruilles i Ramon de Reus,
ardiaca de Ribagor~a,amb nous podsers de Don Alhns,
concorregueren a I'ass~en~blmea
'd'e Bord'eus, que comenci
durant les fiestes 'de Nadal. del 1286. Tot i trobar-s'hi
pres~ents: pero, els arquebisb'es de Ravenna i Monre.de,
en qualitat dse Llegats Pontificis, Eduard 1, no aconseguí
de veure realitzat el seu propbsit, a causa de la i d ~ r m s i gencia del Monarca franchs.
Aixb no obstant, el rei d'Anglaterra no va cedír en els
5eus dmesigs, i es proposi aleshores, com a mitji per arribar a la cons~ecuciód'una pau general, que fos posat cn
llibertat el Príilcep de Salcrn. al qual l'unien vincles d:e
p,arentiu i qui aheshores ja era C,arles 11 de Nipols, anomena't el Coix. H,avia succeit ti so'n parie en aquel1 reialm'e que, en nom ceu, governaven el cardenal Guerau dme
Parma i el Cointe d'Artois, perque el Rsei, com ja sabiem,
es trobava presoner a Catalunya, al castell d e Ciurana.
Don Alfons ~~eniblava
no posar-hi massa resistencia, per-
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que el5 afers de Sicília ja no l'lnt'eressawn inolt directament. Previst aixb per D,on Jaume, li havta eescrit diverses
~citre;,pregant-li que no d'onés ilibertat al nou &ei de N i pols, sens~eposar-hi per condici6 que el1 fos ~econegutoficialment nei de Sicília; i per tal de reforcar l.es seves prerensi,ons, en les quals es trobaven molt interessats tots els
sicilians, va trametre a Espanya Rroger de Llúria. Al comencament, foren satisfets els desigs d'e Don Jaume, perqu&, fallida la conferkncia d:e Bordeus i concertada u i a
entnevista personal entre els Monarques d'Arag6 i d'Anglaterra a Olor6,.en les capitulacions que foren trameses al
darrer esnientat per tal que les aprovés, es van tenir molt
en compte tbts els pactes que Do,n Jaum~eha* fet signar a Cefalú, al qui era aleshores Prím~epde Salem.
L,es d'eliberacions celebrad'es a Olor6 durait el mes dme
julio1 d'el 1 2 8 7 foren complicades p e r q d Don Alfons, per
tal de deixar en llibertat Carles 11 dle Nipols, exigi*, a inés
de les 'c~ndi~cions
p,actades a .Cefalú, que li Iliuressin., en
conc'ep'te de fianca, trenta mil marcs en moneda coinptant, i vipt mil en lliuranoes garantides per Eduard 1; a
més, que romanguéssin en poder seu? com a ostatges, sei. xanta nobles provencals, i que fos fet reconek'em.ent de
vassallatge per part dels cavallers i ciutats de Provenca, els
cornandants de les quals havien d'ésser elegits entre els
pareiits dels qui havien dmeixat en osta'tges. Aquestes condicions a l'es quals, en preskncia deis Llegats Pontificis, danareR asentirnent, en principi, els apoderats dme Don Carles, havien d'css'er signades per elf, abans no passessin
tres dies després del seu allib(erarnent. Per la seva part, RJ
Rei d9Anglat'errapret'enia que romanguéssin en poder seu,
també en concepte d'ostatges, l'infant Don Ptere, germi
petit d'Alfons, i el Comte d'UrgeLl, coiil a f,erman$a de la
lli!bertat de Don Car1es;la qu,al havia d'ésser efectuada
d8esprésd'e fer lliuran~entdels seus f i s .
Si bé ambdós Sobirans presents a Olorón, s'avinguereil
a aqu,es)t,esmútu'es exigencles, no van ésser rectificades
"
per la Cort. P~ntifíci~a,
sin6 que el prinlter acte de govew
de N i c o h IV (elegit en febrer d,e l'any 1 2 8 8 ) en mnyir
la tiara, fou declarar nul tot allb estipulat a la ciutat pinenenca. Per aixb no van perdtie Ldms ni D,on Alfons ni
Eduard 1,i el mateix Carles 11, des de la seva presó, enut-

jat perquk es perl1,ongava maissa, féu tot el que va pod~er
perquk ,el s e u a l l i b e r a m i t es realitzés el més avizt possib'e. Per tal d,e procurar-sie la monedia necessina, tramett5
la seva esposa, ~ o n Maria
~ a d'Hoagria, a Roma, en d!emanda d'un présit'ecquelifou refusat per Nicolau IV perque
es proposava trametre a Don Alfons una embaixada, la
qual s'havia de compondre de dos arquebisb'es i del dominic Rarnon de Viterbo, exigint I'immediat alliberam~entdel
Rei de Nipols amb l'única am,enaca d'e cornbatve Don Jaume, si no s'hi avznia.
D~urlantels mlesos que van seguir, foren continuades les
negociacions entre els Príncseps interessats en la pau, i van
anar i venir emissaris d,e Baroelona a Bordeus, on, es tro,bava Eduard d'tlnglaterra. Gilabmert de Cruilles i Kamon
de Rws, després d'un viatge a Provenca, o n aconsag&ren de concertar a Arlés un armistici vilid també per a
Sicília, tingueren una entrevista lamb Carles 11 a h41equinenca, on, com ja veurem, havia estat traslladat des dfe
Ciurana. De Sicília arribaren a C,atalunya G d e m Lunfort i Conrad Llanca, tratnesos per Don Jaume, p:er a que,
amb carht>erparticdar, intervinguéssin en tots els afiers
r k f i u s a la pau, puix que naturalment l'interessava molt
que l'es condicions sobre les quals fos estipulada no nesdtéssin a perjudici de Sicília i de la seva dinastia. Don Alfons, per ?al de donar una prova de confianca al ceu germi,
va 'rrametre'ls arnb.poders seus, perqui delib'erbssin m b
el Monarca angles. Findm~ent,després de tantes d'ambaixades i entrevistes, i malgrat l',oposició de Felip el Bell,
qui prohibí ,el pas pels seus territoris dels ostatges proven~,als,es convingué a cel.ebrar una nova reunió a C,ampfranc per 'tal de dur a la practica, en tot allb que fos possible, mels pactes signats a Olor6.
'Dur,ant aquest temps, els prohoms de la unió aragones,a,
qui tants d'enuigs causaven setnpre d s Monarques, per
tal d'obligar Don Alfops a remetre'ls tot seguit uns castells que els ha!& promks, li exigiren que els hi donés Don
Carkes en ostatge, explotant d'aquesta faisó, a proiit propi, una qües'tió internacional, sense prendre gens en consid'eració d s interessos generals del Reidme. Aquesta demanda no perjudica a Don Alfoniis tant com ells es pencaven; li era conveni'ent fer sortir de Cat,aluny,aDon Car-
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les d.'Anjou,,jaque molt aviat.>seg@ns.l'as,pec;teque maven
presentant les negociac2pns que havmem referit més amuilt,
s'havia d'e veure obligat a alliberar-lo ; i poylria molt b4 ésser que els catalans s'hi oposessin, puix qu,e els interessaven, més que als aragonesos, els afers de Sicília. K i ~ b
no
ha d,e sorprendre, p~erqueDon Jaume, per un decret promulgat a Palerm en I8 de febrer d,el I286, els havia concedit importants privilegis comercials, que n o feia extensius als altres súb'dits del seu Pa~;e,alsquais,segons frace
d'un his:toriador alemany modern, el Doctor Lluís IUupf,el,
qui ha esctudiat minucios,ament les relacions de la Corona
d'Arag6 amb Sicília en aqu'ella Bpoca, «els afers d'rtquesta
Illa irrogaven sacrificis, sense trobar-se compensats per
cap avantatge)). El Monarca c'aving.uk a l'exighncia de la
Unió i, en rons'iqü&ncia,el Princep fou canduit al Cast,eU
de ~ e ~ u i n e n cposat
i i sotala custodia djel.Justíciad'AragÓ..
~ r r i b a d al.a data de la reunió de Canlpfranc, la qual
havia d'efiectuar-se I'octubne de l'any 1288, el Rei d ' h glaterra i els Arquebkb~esde Ravenna i M,onreale, que en
qualitat de Llegats de la Santa Seu també hi liavi,en de
ooncórrer, impacients que es celebres i per tal d'éxercis
mes forta pressió sobre Don Alfons, amb l'objecte que els
s~euscon.sellers no oposéssin cap ob~tacl~e
a tot allb que
s'havia estipulat a Oloró, van arribar fins a Jaca, on aleshores es trobava, i anaren plegats amb el1 a Campfianc.
Un cop alli, Ed'uard 1, s'encarregk de Carles 11 de N i pols, despr4s d?haver jurat aquest da;rer que es tornaria
a lliurar corn a presoner, si en el. d,ecurs d'un any n o havia pogut complir totes les condicions que eren imposades
per al seu alliberament. Segonc. opinió d'alguns histoiijdors, no havent aconseguit de conlplir-les, passat aqueU
t'ermini, va acostar-s,e amb nombrós acompanyament al
coll de. Pani~ars,coin d volgu4s r,eintegrar-se novament
a la presó, i després feu constar, per rnitjk. d'una acta,
que no va trobar-hi ningú per á lliurar-s'hi.
Les hostilitats entre el regne de Nhpols i el de Sicília
havien continuat fins a I'armisti8ci sigmzt a Arles el 24
d'e inaig d'el I 288, que ja havein esmentat. Roger de LlÚria obtingué en juny del I28.7 una brillant victbria sobre
la flota enemiga, on s'havien einbarcat gran iioilibre de.
senyors francesos qui havien vingut a allistar-se sota les

bandefies de la Casa d'Anjou. E n t r e ells e s trobaven els
comtes de Monfort, de Brennes i de Joinville i el fill del
d'e Fliandes; per aques't motiu s'anomeni aquesta acció
la <.batalla dels Corntesn. P,assats uns mesos, i7a ancorar
les seves ga1er.e~davant de la ciutat e' Nipols, i els seus
habitants s"espantarei1 de t i l manera, tement de veure l a
ciutat incendiada d'un moment a l'altre, que van dubtar si
havien de reconeix~erDon Jaume com a sobiri. Per aixb
el comte d3Artois, qui seguia governant per poders el
Reialme, va resoldre's a par1am:entar amb (el Gran Almirall, i convingueren pactar una treva de dos anys, que el
d,arrer ecmentat signi, sensme consultar-ho previament amb
Don Jaume, a qui va enutjar tant aquesta llibertat que, s i
no hagués intervingut a favor séu Joan de Prbcida, l'hauria
destituit del seu cirrec.
C,arles 11 de Nipols, un cop recobrada la seva Ilibert,at,
abans de tomar-se% al seu Reialm~c,com semblava natutal, va traslladar-se a P,arís, on fou rebut amb totes les
honors degudes a l a reialesa, i arnb grans senyals d'afecte pels Princeps francesas; pero no aconseguí que Carles de V,alois: aq~ielicklebfie rei del Capell (així anom.cnat
perquk e l Cardenal Chalet de Noinbel, L.legat d'e la Santa
, conferir-li, en nom de Martí IV, l a invesSeu a F r a n ~ a en
tidura d'el regne d7Aragó a Ilers, ho feu collucant dam u n t ,del seu cap, a faisó d e corona, el seu cape11 de cardenal), abandonés els drets que aquella investidura li conferia, objecte principal del s.eu viatge a l a capital d c
Franca.
De París va passar Don Carles a Italia, i es ilirigí a
Rieti, on aleshores es trobava la Cort Pontifícia, on fou
coronat solemnemeilt ainb la scva esposa pel Papa Nicolau I V com a R'ei de Sicília (denominació amb l a qual
protocol~rian~ent
es designava en aquella epoca Napols i
la illa de Sicília),i de Jerusalem, i sobiri dels ducats dc
Puglia i CaIibria, i del. p r i n c i p t de Cipua. D.es de Rieti
va dirigir-s'e a l a ciutat de N i p o l s , o n fou rebut pels seus
súbdits molt afectuosainent, perquk era príncep benigne
i just. Don Alfons el titulava solament, en les seveis comunicacions oficials, Rei de Jerusalem, puix que no volia
establir cap precederit que pogu&s pzl-judicar el seu germh
Don Ja'ume. E l qual, quan va assabentar-se dels termes

emprats en la ceriinbnia de la coronació, i s'ospitant que
les negociacions, queeren continuades per Don Alfons i
per Eduard I/ Id'Anglaterra, per tal d'arribar a la conclusi6 d'una pau entre Sicília i Nipols, no havien de tenir prbxim acoinpliment, trameté a Carles d'Anjou, Bernat Sarriano per tal d'ass,abentar-lo que donava per acabad~a,.encara que no haguéssin passat dos anys, la treva
que havia signat Roger de Llúria, smse el ceu consentiment ; i passant tot seguit a vies d'acci6, s'apoderi de Seminara, Santa Cristina i Montealegre, poblacio~lssituades
:a la costa de Calibria, i assletji, durant el mes dse juqy
( I 2 8 9 ) , la de Ga>eta,al principat d e Cipua, on trobi inesperada resistencia. En efecte, havcen acudrt a defensar-la,
per una banda, el mateix Carles 11 de Nipols, i per una,
altra el Combe d'ilrtois. Don Jaunle hau.ria caigut segu,rament m poder d'ells, si Eduard d'Anglaterra. const,ant
negociador die pau entre les caves d'AragÓ i d'Anjou, enutjat perque Don Carl~escontra el que s'havia pactat a C m fr,anc, s'havia fet coronar rei de Sicíli.a, va trarnetre .al
Summe PontiFex, Otó de Grandisson, per tal de recordar-li que amb'dós havien participat en aqu'ell tractat.
Per aixb cneia que aleshores es trobav'en obligats ainteijwenir en una r1iscb:rdia quse s'originava a causa que una de
les parts no havia compl,ert els pac6es. Nicolau IV, por
a no fer inassa pales,a la seva paqcialitat a favor d:e!ll'
Princep d2Anjou, :tramet6 a Gaeta un llegat seu per tal
que, junt amb l'esrnentat ambaixador anglks, iexhortés ,els
dos Monarques beLligerants a deposar l'es armes. Van trobar-los prou disposats a fer-ho : Don Carles, perque teinia enemistar-se amb Eduard d'ilnglaterra, qui podia
acusar-lo de no haver estat fidel a tot allb que havia pro,.
mBs a Campfranc i d'e quin cornplirneilt s'havia fet responsable; i Don Jaum,e, perque es trobava davant' d,e Gact,a
en una situació militar rnolt compromtes,a.
E n conseqüencia fou signada una nova treva el 2 9
d'agost ( r z z g ) , la qual havia de durar fins al dia d~e
Tots Sants del I 291,amb tot i l'oposició d,el cointe d'Artois i del5 prin~ip~als
senyors napolitans, qui s'oposaven
clu'e el Monarca deixés d'aprofitar la privilegiada situació
estratkgica en qiik es trobava envers el seu rival. Tarnbé
va obligar-,se Don C,arhes a realitzar tot allb promes a

Campfranc, que havia qyedat selismecomplir. Van quedar.
espr,essameilt exclosos de la treva, segons ens diu Michele
A m r i , les Cornpanyies d'illniogivers, cosa que ens d 6 m
idea d e llur singular disc$lina. Don Carles, pero, es cornprometia a no donar-10s oficials, ni ajudar-los de cap altiza manera.
Pots~erNicolau IV va avenir-se tan ficilo~enta allb que
va sol.licitar d"el1 E'duar'd 1, perque abrigava secrets designis cespecte'a T,erra Santa. De totes 1:es conquistes djels
Croats a O'ri,ent, nornks s'havia conservat Tolemaida; i
corn que la major part dels Princ,eps cristians s'havian
excusat de concórrer a I'ernp~esad'e recuperar els Icrritoris perduts, i Don Jaume es trobava éss.er I'únic qui
disposava d'una poderosa fl,ota, va pensar que podria encarregar-\se'n, si li era donad,a la segurétat que durant la,
seva abdncia es mantindria la pau als seus doininis. P.er
,tal d'induir-lo a encar~egar-sede la reconquista dme Terra Santa, va trainetre a Sicília un frarie ca'talk anomenar
Raimond.
Don Jaume i els yeus Consell'ers es sorprengueren molt
de la inespkrada demlanda del Pon'tifex, qui no liavia volgGt r,atificar I'article del tractat d'oloron, 131elqual Don
Carles d ' h j o u renunciava els seus drets sohra Sicília. Els person,atges rnés importants de la Illa opinaren que Don Jaumie havia de refus,ar en absolut la ciernan!da. Pontificia; perh el Prín~c~ep
aragones, no volent enemis,tar-se amh la Santa Seu, trameté a Ronia Joan de Prhcida, horn'e, com s8abeni,d,e gran capacitat i experiencia en
qüations diplon~ati~ues,
pier tal de fcr saber a Nicolau IV!
q,ue es trobava disposat a int;entar la reconquesta d'e totes
les terres que havia pres el Solda de Turquia, i que peasava d,es'tinar-hiuna flota d'e trenta galeres i un exerclt de
do'tze mil homes, sota la condició que aixequ6s I'ent~edit
que havia iniposat contra el seu 1i.eialrne; que l'autoritzés a ,tifular,-serei de Jerusalein, c o n els. seus aritecessors,
i que exigís de Carles d'Ailjou que la treva signada amb
el1 a Gaeta per dos anys, fos allargad'a tres anys inés.
E l Pontifa no s'avingué a totes aquestes exig&iici'es,i
c18espr6sd'e diverses negoci'acions, e5 va fer saber a I'annbaixador sicilik, que el govern.de Roma no es poda comprometre a res, fins que no s'hagués arribat a la concLu!-

si6 d'un nowtractat de pau entre el Sobiri de N i p o l s i Alfons 111 d'Aragó, puix el consentiment del primer, supeditat a alguna de les seves p'ret,ensions en d l t tract.at,;
e r a i~ecessariper a les c,oildicions iateress,ad,es. Ainb tat,
con1 que Don Jaume itenia iriter&s especial a mostrars e fill sotilies de I'Església, trameté set galeres ben a r niades en defensa de Toleinaida, i disposi que altres deu
recorregu&siil les costes de Berbei*ia per tal de tenir allur
nyats els s a r r a ~ n sd'aquelles inars.
Per tal d'ai-ribar a la conclusió del tractat d e pau, el
qual, com acabem d,e dir, s'estava negociant, després d'lzaver-se efectuat una,entrevista entre Don Alfons i Don Carles, en un lloc prhxim a La Junquera, es reunirm aTarascó,
durant el mes dte febrer del r 291, el nmteix Don Carkc,
qui representava alhora el seu parent F'elip el Bell, i portava al seu costat el celebre juriscans'ult Bnrtom'eu d,e Ch;
pua; els plenipotenciaris d e Don Alfons, qui havieii estar
dmesignats en m e s Corts convocades expressament a Rarcelloni, i entre els quals figu.raven el ce1ebre'~isbede Siaragossa Uc d'e Atabaplana; els d'Ed'uard 1 d'Anglaterra i
els Cardenals Gu:erau de Parida i Bieiiedetto Gaetani, ieni
qualitat de Ll'egats Apostblics. E l dia 19 d'aquell inateix
mes, slgnaren un projecre de tractat, per una de les cliusutl'es dael qua1,els representants de Don Alfons es coinprometien que el R'ei, n i directament ni indinecta, no donari,a el s'eu ajut per qule la seva inare Donya Constanqa i el seu gerini Don Jaume continuéssin en possessió
de Sicilia contra la vo1,cntat del Su,n~nirriePontífex, a qui reconeixia la sohirania &e la Illa. Per tal de ratificar tut
allh pactat, es tornaren a reunir Don Alfaiis i Don Carles a l P'ertús.
A coni,eiicos de gener d'aquell mat.eis any, Don Jauine,
pistaiii'ent per tal d2,evitar qu.e a Tarasc6 es convingués
alguna~cl,?u~s~ula
qui pogués p-rjudicar els seus drets, cosa,
que amb ya6 temia, trameté a Barcelona Gisbert d,e Casiellet i Rertran de Can!,ellas. Don Alfons, tenient per la
s'eva part, que la presencia d'aquells emissaris pogués portar algún obstacle al felic exit de la seva pau a n ~ bF~elipel
B,ell, la qiial tant li cbnvenia, v a ret,enir-los a CataJunya.
Passat poc cl- temps, D a n Alfms trameté a Roma el
susdit Bisbe cle ~ a r a g o s s a ,acompanyat de Berenguer de
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Puigv:ert i Pons de Solcona, per a mostrar llur subinissió a
Nicolau IV « Gratiurn, v:enium, et nriparicordi~arn pelere»:
cegons Les instruc~cionsque van donar-los. Tariibé havien
d'assab,entar-lo de tot el qu'e s'havia p,actat a T a r a s d ; i
tran~etéa Sicília Fr,a Guillem de 1'Estqyol; abat de Poblmet,no sols ainb el inateix objecte, sinó, msenis, pei- ex;
cus~ar-s'cd'liaver-lo ratificat i per esposar en secret a Donya Constanca i a Don Jaurne els motiu,s d'íiidole interior
que l'havien obligat a signar-lo; i segurainent per a ferlos sab.er que, i~lalgrattot, podien cornp'tar amb el seu ajut
secret.
Un ,esclevenirnent i n c s p r a t féu que roinangués scnse
efecte iminediat tot el qu8e s'havia convingu,t a la ciutat:
prov'encal, anomenat tainbé per alguns Iiistoriadors el
tractat d e T3riguo)es. Doii Alioris morí a R ~ r c e l o n a
el dia I 8 de juny cl'aq~iellany mateiu, I 29 I , i segoiis
el qute s'havi.a evtablert en les seves disposicioas tes.
tamentiries atorgades en 1287, i llur codicil, l'havia cle
succeir en els smeus r e i a l m ~d'Espanya Don Jaurne, i el?.
e1.s seus domiiiis d'ltilia Don Fred,eric: a qui, donada la
seva joventut, deixava sota qna espkci'e d'e tutela excrcicl'a
per Id seva mare Donya C o n s t a n ~ a ,durant els prirnei-S
anys, i disposi també que el seu p r i n ~ e rCanseller fos Roger d e Llúria. Tot jwst al-ribat a Sicília, R,ailioil de Malresa, encarregat per l'infant Don P8ei;e d e trainetrs-li ].a
trista nova, Don Jaurne cuita a partir cap al seu nou R e i d ine, i s'einbarci durant el mes segü'ent a Trapani, un ha:
vieii anat per a fen-li jurainent de subiiiissió el Cointe
d'Ampúries i d'altres rnagnats catalans i aragoiiesos. Ab.aiis féu sab'er al poble sicilii que deixava cuiiia vicari general seu l'infant Don Frederic; indicant d'aquesta Jnanera que no pensava conforniar-se arnb la voluntat del.
.
tot, respecte al dar,.
seu pare ni amb l a del s~eug e r n ~ i Amh
rer esmentat, cal fer constar que no tenia cap dret a clispocar del govern de Sicília, puix que inai no s'havia titulat
el seu sobiri, ni havia ehectuat cap acte quc de fct Iio inostrés.
Don Jauine va titular-s,e, des de 1% inort de Ddn Alfons,
<(J~aco,bus
divina favende cclementia . ~ r , a ~ o i z u t nSiciliae,
;
M,ajoricarunz et Valenclae Rex, Barclzinonu,e Co,rizes» . COITI
a disculpa d'aquesta usurpació es pot únicament aLlegai-la

seva tendencia política, tant ab,ans com després d'ocupar ,el
tron d'Ar,agó; la qual sempre va fonameiitar-se en l'estreta unió d'aquell Reialme amb el de Sicília, per tal que
d'aqueixa faisó, en unió amb Casiella, Anglab,erra i el partit gibelí, pogué enfrontar-se amb el Papar i amb Nipols.
Donya Constanqa va aconsellar-lo sempreen aquest s!wtjt, i tal vegada a ella es degué que Don Frederic no p r o t e s t é ~de l a usurpació.
El dia de Tots Sailts d'aquell inateix any, I 2 9 1, fini,a,
com sab'ern, el termuii+pactat per la treva de Gaeta; per
aixb Don Jauine encarregk al seu germa qu'e e s trobés preparat per a reprendrte la contesa, i com que eren els ter,
ritoris de Calabria els qui es trobav,en amb més p e r a d'ésk
s~eratacats, va ilomenar-ne governador Blasc'o d'Alagón.,
en les dots rnilitars del quai t~eniamolta de confianca. Arnb
tot i haver-li ordeiiat que complis les ordres de Don Frederic, prou va demostrar amb el seu nomenament, q u e n i
tan sols era efectiu el cirrec d'e Vicari general amb qu:&
I'havia investit. Perb Carles 11 de Nipols, qui ni tan sols
es trobava al seu Reialme, el governament del qual havia
conferit al seu primogknit Carles Martel, no va intentar
reprendre les hostilitats, degut en gran part q u ~la, repGblica de Genova, aliada fins aleshores d:els Prínceps d'Anjou, gricies a negociacions diplomitiqu,es de Don Jaume,
acordi no sortir de l a neutralitat, malgrat que Don Carles liavia passat personalment a aquella ciu,t,at per tal que
l a Senyoria li deixés les seves galeres, seilse l'es quals n @
podia intentar dur a bona fi un atac contra Sicília. P e r
altra band;a, el nou Kei de Nipols tampo,c no t.enia c a ú k ter.b&Llic6si era, en canvi, previsor i prudent; de manera
que, davant l a fallida de les seves ,gestions a Gknova, va
d,ecidir-se a continuar l a Iluita en el terreiiy diplomatic i
a seguir la seva política personal, que era l a de pro,cu.rairi
l'isolament de Sicília i sostenir ensems relacions pacífiques amb el regne d'Aragó.
Per a fer-ho, mancava aleslior,es a Don Carles el seu
més important i ,eficac valedor, Nicolau IV, mort el 4 d'abril d'el 1 2 9 2 , coln també el tenaq mitjanoer de pau enttre
els P r í n c e p de la. sseva Cas,a i els de la Casa d'Aragó,.
Eduard 1 d3AngIat'erra, &i no podia intervenir alesbores
perque es troliiava en guferra aiiib Franca. Sorgí, pero, un

nou intermediari, que fou Sanxo IV de Castella. Convenia
al fill de Don Nfons e1 Savi, que el Monarca frances no.
seguis ajudant l'infant Don Alfons de la Cerda, qui li disputava la Corona. Amb l'objecte ,d'8a'conseguir-ho,of3erí
a Don Car1,es de Nipols de 6er tots els possibles per tal
que Don Jaume, amb qui es trobava íntiinain~entlligat, ab,andonés el r,egne de Sicília. Justarnent durant el mes d,e
novembre d'aquell any maheix I 29 r , en el qudl Don Jaume s'havia coronat ~ieid'Arag6, tinguk arnb el1 unes conv'erws, entre Ariza i Monteagudo, en les quals fou acord,at
el casarnent del ilou R~eiamb la Infanta castellana DDnya Isabel. La mrinlbnia va celebzar-se al cap de poques
setman~esa Sbria, amb tot i que la núvia noinés tenia nou
anys.
Encara que Don J a w e no seinblav,a llavors dsecidit a fer
donació dels s~eusdrets més o menys l'egals a l regne de.
Sicília, damunt d'aquesta basse i de la ~enúnciade Carles 'dte V,alois als que benia sobre el regne d'Aragó, van
d'esienvolupar-se, com ja veurem, .els esdeveniments diplotnhtics qui v,an swceir-se fins arribar al tractat de pau dfe
C,astronuovo o Caltabellota.
Sanxo I V va comencar l'es sepes negociacions, tramctent
durant el mes d'ab.ri1 de l'any s~egü'ent( 1 2 9 2 ) al Rei de
Fr,anca, una amb1aiwad.a presidida per Don Goncal Garcia
Gudiel, arqujebisbe de Toledo. No degué ésser coimpletament infructu,os;a,puix que passat po~cde bemps del seu
retorn, ja troblek el Monarca castelli en continua relaci6 !amb Don Jauume: Al inat'eix ternps va posar-se en co,municació amb Caries 11, al q m l ilaturalment devien afalagar les bases d'aquelles nsegociacions referents a Sicília; d'e manera que cuita a trametre a Espanya Benet Calarnandrano, Gran M'estre de l"0rdne de Sant Joan de Jerurs~alern,.el qual va traslladar-se tot sseguit a Guad,alajara,
on lzavien acordat d'e reunir-se a comtencos de l'any I 2 9 3
els dos Monarques espanyols. També concor~eguéa aqu,ella ass'emblea Gisbert de Castellet en repres~entació,per
bé que amb carhcber particu~lar,de Don Frederic, a gui no
degué plaure gaire tot allb pel que pogué dsedvir de I'cntrevista d'el seu representant; perquk, des d'aquella data,
sembla observar-se mant rece1 entre els Prínceps gerinans.
Per tal d'acons,eguir el cotisentimment de Felip el Bell
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a tot allb tractat i conviiigut, en principi, a Gu,adalajara, va
c,d,ebrar-sedurant el m~esd'abnl del r 2 9 3 una assemblea
a Pbntoise, on es trobava aieshores la Cort iiapolitana.
Carl,es 11 hi d-efensa .personalnient les seves aspiracions,
eiislems que actumava coin a representant del Monarca franc h . B,ei~etCalam,andrano anh també a Pontoise, en represlentació, junt anib Martí Gomalez,bisbe d3Astoi.ga,de
S,aiuro IV, si bé, en realitat, hi anava a ex,ercir la funció de
mitjanoer entre tots els Prinoeps. Don Jaume havia conferit la seva representació a Aparici Miqucl Sbchez, bisbo
de Segorb. Carles 11 posa tota la seva sagaclitat a fer nenunciar a Carl'es d,e V,alois, qui taiiibé hi era preseiif, els
s,eus drets al regrie dXArag6;perbcom que no es va a+:
bar a deliberar d'una f,aisÓ coecret,a sobre la reiiúncia de
Don J,auoic a Sicília, no es va poder arribar com a resuhtat prhctic de la reunió de tan elevats personatges, sin6 a
l ' e s t a b l i n t d'una treva fins a últims de juliol, data en
la qual, segoiis va convenic-se, s'havia de ceLebraruna no'va assemblea a Logronyo. Potser manca a Pontoise una
persona, l'autoritat de la qual es trobés enfortid,a a n b la
representació de la SanStaSeu, com va passar a Tarascó
amb el c,ardsenal Rened'etto Gaet,aili; ara, pera, la cosa
.era jmpossible, perque el Pontificat es trobava vacant.
Don Jauine no va.d'escoratjar-se per la fallid,a de l'as*
semblea de Pontoise, i vekm que a comentos de jupy
( I 293) celebra una entrevista a Taracona arnb S,anxo IV,
i va mostrar,-se de tal manera obstinat que Don S+a
pogués continuar les seves negociacions amb els'Prínceps
francesas, que no tingué inconveni,ent a accedir a la seva,
'demand,a qu(e romanguéssiil en poder d'ell els tres fiüs de
Carl'es 11, Lluís, Robert iRa~nonBerenguer, akf coin e15
nobles proven~alsque, com sabein, s'havien Uiurat en ostatge a Don Alfuns. P'ensava que d',aquiesta faisó fóra iilés
ficil que ,el Kei die Nhpols anés també a L'ogranyo. Don
Jaume smernblava decidit aheshores a tots e l s sacrificis,
m'enys ald'abandonar Sicília; per aixb veiein que, des del
comencam'ent d:aquesbes negociacions. ja no es tracta del
oasament de la seva germana Iolanda amb Doii Alfons
de la Cerda, convingut en vida dme Pere el Graiz.
A darrers de juny es trobaveii a Logronyo, segons 4 b
convingut, la Cort aragones:a i la castellana, Dan Jaume

va emportar-se'n la seva jone, mes b'en dit;: infantil esposa Donya Isabel, diversos magnxts i jurisconsdts, i
també Joan de Prbcida, vingut .expressailienr de Sicília.
Anib Don Sanxo es 'trobava la reina Donya M a n a d e Mo,lina. Carles 11, acompanya't per Benet dee C,alamandrano, va itendarrse a Viana, població iniportant de Navaxra, situada a cumrta distancia de l a frontera. E n els seus
termes s'aixecanen diverses teudes dae campanya, d'estinades a allotjar I~esperson(es Raeials illurs Cons'ellers, per tal
que no e s pogués allegar que allb pactat havia otbeit a.
cap pi-essiú. P'er primera vegada e s va tractar oficialment
de la renúncia de Don Jauine a Sicília; davant de la s8eva
cl'ecisiva njegativa va quedar bru'scament acabada l a reunió,
i Saiixo IV va c.edir per por que Franca no tom& a donar
cuport al Príilcep de la Cerda, a iavor die les pretcnsions
de Fmelip el Bell. Tot i aiub, no foren roinpudies les relacicins entre els Monarques espanyols, puix que els veiem
sortir plegats en direcció a Taracona, o11 Don J,aume va
tomar a Don Sailxo'la infanta Donya I'sabel, el matrimoni
de l a qual fou anul.iat, i li foren retorna@, e n canvi, els
Prínceps d'Anjou i d'emés ostatges.
C.arles 11 no va perdre totalment el tenlps a Navar,r+.
P e r tal d'intimidar Don Jaiiilie, va pos,ar-seen relació amb
els turbul'ents grans seriyors aragonesos, i en tornar a Provenca, trameté a Tarragona, on Don Jauine es trob~ava,
B~enetCalamandr,ano, per tal de continuar tractant, a m b
l'avantatge d'aquella amenaca inberior, sobre les co'ndicions de l a pau. Les bases sobre les quals va establir-se la
discussió entre el Monaiíca aragones i el Gran Msestre de
Sant Joan, foreil: que el. pririler esinentat conservaria la
coron,a d'e Sicília només durant l a seva vida i que, :mort,
ell, havia de passar aquella a I'Església, siense que el Sumn12e Pontifex l a pogués donar com a 5eu a un altue princ,ep; i que a Don Fredieric, a qui seria ofert en n~atrirnon?
una fiUa de Don C,arles, li seria donat con1 a fieu d e l a S,anta Sseu la illa de Sardenya. T a l d é Don Carles, iiaturdiilent, va oferir l a continuació de l'armistici, coinprometent-se a fer tots els possibles per tal que també el respectés F.elip el.Bel1. N o hi va posar, perb, massa obstinació,
perquk li conveiua que Don Jatunie es sentís 'més o menys
anienacat pel seu pod(er6s parent.
.
. . .

P'er a la ratificació de tor allb tr,actat a Tarragona, Don
Jaume i Don Carlies s'entrevistaren ('el des'embre d8eYany
I 2 9 3 ) al msteix lloc on el primer s'havia reunit amb .Don
Alfons, abans de l'a~s~emblea
de T,arascó. Cada Monarca
i no&re igual de capitans, en,va portar dotze cons~ell~ers,
carregats quse nirigú no s'acostés,, piix que conveniai restés
secret tot allb que fos (estipulat. NoinI&sva fer-se públic haver-se acord,at que no es reprendrien lies hostilitats fins.
passat un any d'haver estat elegit un Pontífex, cosa
a la qual t'ambk s'adh'erí F r a n ~ , aL'únic
.
quse es pagué d'eduir d'aq~~ella
reunió fou que per primera vegada Don.
Jaume no va mostrar-se coiltrari a abandonar Sicília.
Aqwst canvi de política resulta ésser una fita molt important per''tal d'arribar a la pau entre ambdós Monarques,
els quals seguiren en relaciú per mitja d'un ci'utadk barcseloní anomenat G. LluU, qui va efectuar freqüenfis viatges a Provsenca.
P,er aqu~elltemps es disputaven la preponderancia política de Sicília dos partits: l'uii, que podríem anomena,r
patriotic sicilia, qu,e, per a marcar bé la seva difer&iicia
amb l'altre, s',anon~tenavael1 mabeix Ilatí, si bé els qu8eel
formaven,que eren desoeiidents de les antigues families
rl'e la Illa, es podieu b'é lloar d'ongen grec; i l'anomleqaitl
sicilii-catali, constituit principalment a base dels feus
i de la milicia, i al qual pertanyien, a rnés d'algunes famíli'es poderoses qui menaven vida política o de cort, molts
dle gibelins des,terrats de l,es altrcs regions italianes i 4 s
cavallers cat,alans i ar,agon~esosqui havien aizat a Sicília
amb Don Pem. Don Jaume, d'eilci de la reunió celebcada a Guadalajara a principis de I 293, i sobretot d'enci
de la que a l'abril tingué Uoc a Pontois~e,va decanter-'$,e,
a inttervenir inolt directament en els assumptes de Sicília,
per tal de poder-la traspascar a la Santa S~eu,sensse necess,itat d'hav~erde sostenir nna guerra. Amb aquest obj~ecte,
va ajudar-,se naturalinsent del partit sicilii-:catala, i va
adoptar algunes disposicions, com la del desarm,ament de
la flota i la de 6er venir a C,atdunya Blasco d'Alagó; +b
el pretext qu8es'havia extralimitat en les funcions que Li
conferí a Calibria, posant en circulació una nova moneda,
en realitat, pero, perqu&I'8enutjav'enles consicleracio,ns que
mo~str~ava
envers Don Frederic, l'es quals disposicions nio-

lestanen i intranquilitzaren el partit patribtic. Dle manera
que quan arriba Gisbert de Casteliet i va donar compfe:
del que havia pass,at a Guadalajara, va reunir-ce el Parliament G,eneral á NI'essina i acorda trametre a Espanya una
einbaixada, pler tal d'esbrinar els seus propbsits.
E:ls emissaris sicilians des8emb.arcareil a Baroelona a comencos de. juliol del 1293, i trobaren que Don Jaume estava realitzant unes negociacions amb el Monarca castdla. Els rebé molt cortesm'ent i va pregar-los que s'adherissin a l'obra pacificador,a que estava acomplint, tot i prometent-los que no conclouria un tractat desfavorabhe a Sicflia. Aqu,es'ta afirmació, perb, no convencé els embaixadors; de manera que, quan van retornar a la Ill,a,augmenth
la inquietud dels s'eus c n r i ~ p a t r i o ~
i sDon Fr'ederic prova
endebades d'esvair lmes seves sospites sobre l'actuació i els
propbsits dtel seu regi giermh.
El dia 5 dme juliol del 1294 fou. el~egita Perúgia, diesprés dse llarga lluita entre els Orshi i els Colonna, j després de laborioues deliberacions del Collegi C,ardenalici,
el monjo benedictí I'e~e de Morone, ainb el nom de Ce1,estí V, a qui no va servir de zes la seva humilitat, ten voler que la seva entrada a Aquila, on v,a éss'er corona5 fievestís la inenor solemnitat possible; puix encara que volgué entrar a la població muntat dalt d'un ase, nopogué
evitar que dos reis, el d'e Napols i el dlHongria, el menbssin.
Don Jaume va pensar aleshores que havia arriba? l'hor,a d8ela ratificació d'allb tractat a l Pireneu amb CarJm
d'Aiijou, i. corn que no es fiava del smeu gerinh, no per manca de lleialtat, cinó perque suposava &ser massa forta prop
d''el1 la infl'ukncia del partit patrioti'c, va decidiri-se a efiectuar un cop d',estat. Tr.amet6 a Sicília Rzrnon de Vilanova, el s'eu inolt addicte Cainarheng, amb I',objecte d,e
frer d,ecantar Donya Constanqa i Don Frederic, així com
lies persones de més valimsent en aqu& Cort, a la sev:a
política pacificadora. Olrdsenique tornessin immediatament
a Ciatalmunya BI-o
d9Alagó, i el Gran Justicier Conrat
Llanca, perquk els trob,aven massa iligats al partit patribtic, i va sub,stituir-los per persones drela seva abso1,u:a
confianp.
D.urant el curt pontificat d'e Celesti V no va canviar la

situació política] puix que si 4s cert que el d'octubre ratifica a Aquila els articles convinguts entre Don Jaume i
Don Car18es,féu constar al mateix document que k i a La
r,atificació ú n i c a m a t «in qunnlu~na d nos et romaimm Ecclesiiam perfin:e#t»,i a mis, en una clausula addiciofial;
manifesti que, respecte a l a situaci6 espiritu,al del regne
'd'Aragó, no disposaria res sense I9anu&nciad'e F'elip el
Be11 i C,arl,esValois.
Volent C,arles 11 aprofitar-se d'e la infldiicia que d ~ e s hofiems. tenia a l a Cort Pontifícía, l a qual retenia a Nipols,
cnegué &ser aquel1 moment el més sortós per a la conciusi6 d e l a pau general, i cuita a pregar a aqueUs Prínbeps
que tranietessin Plenipotjenciaris a la capital d ~ dseu R'egne.
Per t,al d~econvencer Don Jaume, va nomenar el Comte
d'Armgiiac, qui tingué diverses confer&ncifesamb Guillem
de Montcadia, i després amb Ramon d e Minorisa i Bernat
de Sarriano, delegats del Monarca catala. Tainbé, per iniciativa d''el1, van traslladkr-seaBarceloiia el c o m e Raül
de Cbermont i Pere Flottie, representants de F r a n ~ ai, finalm n t també arribaren 'a l a ciutat comtal el constant &gociador Ben8et de C,alamandrano,acompailyat del Bisbe d:e
il,al&ncia,els quals trammeteren a Don Jaume el desig de
C~elestiV.que es t~aslladésa Isquia, per tal de poder tcactar amb el1 més fhcilmjent. M,algrat, perb, de tantes pres,sions, Don Jaume n a ' e s decidí a prendre cap resolu,ció, i
en 'aquesta situació va esdevenir-se el canvi d'e Pontífex.
:Clernent V no h+via nascut per a regir els destins de
YEsglésia, e n aquells temps e n que aquesta prenia tanta
part 'en d s esdeveniments polítics, sin6 per a l a vid!a nmonistica; per aixb va renunciar el Papat, i e n lloc d'ell foii.
'degit, el dia 2 4 d e dmeseinbre ( I zgq), el cardenal B,enet
G,aetani, amb el nom d e B'onifaci VIII, molf a6ecte a la casa d'Anjou i: home de 'singular ei~ergia.v a propos&r-se
d'inaugurar el seu Pontificat amb una exa de pau; i con1
que l a pau depeniaen gran part de l',actitud en que es cqllocaria ~ o Jauiile
n
respecte als seus drets Sobre Sic*,,
una de les seves primeres disposicions fau de nomenar embaixadors, per tal que es fraslladéssin a Barcelona, el
Cardenal Guill'em Ferris i el mat'eix Car1,es 11, el quai,
,en ,el seu f'erin propbsit d'arribar aviat a la conclu,.
isió de l a pau, no tingué inconvenient a accept,ar un,
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chrrec qiie semblava no escaure a la dignit,at' Reial..
Tarnbé escrigué Bonifaci VI11 una Ilarga lletra al nostre Monarca, aconsellant-Ji que es casés amb Donya Blanc a d'Anjou, cosa que significava, naturalment; la pau
amb Franca, constant dal'er de Don Jaume. En la susdita
lbetr,a li insinu,ava la conveni&iicia que tot allb referenit a
Sicília ho tractks el1 direct,ainent arnb Don Frederic. Aixb
d,egué satisfer-lo, perqne, decidit.Com semblava a a l q donar aquella Illa, li havia d'ésser molt violeiit d'enten:
dxes directament ainb el seu germa. E n la mateixa lletrs
li coniunicava la d,esignació de la preclara ambaixad:a;
perb la lletra es creuk ainb una altra de Don Jaume on li
comunicava que el1 tamb4 li trainetia una ambaixada, i
aleshores el Summe Pontífiex va cuitar a escriure-li, fene
constar amb quin goig rebia la seva determinaci6, i mailifestant-li que els susdits ambaixadors esperaden l'arnbada dels seus a. Romra.
Els plenipotenciaris designats per Don J,aume erep Gilabert de Cruillec, Gnillem Durfort, Pere de Costa i Gui11,ein G,alvany, un dels inés insignes jurisconsults d'aquell
t'emps. V a donar-los instruccions molt precises: abans dme
tot havien. de procurar unaintel.lig&ncia a,mb d , s represwtants d'e Franca; i, únicament en el cas que per acms:eguir-ho vegéssin que era necessari abandonar els seis drets
a Sicília, caldria avenir-s'hi, pero quan haguéssin ,passat
tres anys d'ésser acordad's la pau. També els encarregava
que, en arribar a Roma, pres'en.téssin sobretot llurs excuses
al Pontífex, per no haver-sse traslladat a Isquia, com li ho
havia d'ernanat el seu antec'essor, i que a les audiencics que
tinguéssin aimb Sa Santedat, procuréssin esbrinar la s,eva
rnan,era de pensar. Desprks d'aixb havien de negocf riamb
els dselegats frailcesos, ateinperant llur conducta a allb que
haguéssin pogut deduir en les susdites audiencies. &espec.te a Carles 11, el qual, amb el seu proto-n'otan Bartomeu;
de Chpua, es trob,ava també a Roma, havien de ramGdre
a l'espectativa, tot procurant d'atreure-se'l «per les pus
amoroses paraubesx, sense comprometre's envers cll, coiir
cretanlent, en cap qüestió. Com sigui 'que els plenipotenciai-is podrien trabar-se a Provenca ainb el Cardenal de
Sant Clirncnt i ainb Carles 11, així com amb els r e p r e
sfntants d'eFranca, Pere Mornay, bisbe d'orleaas, i Pe-

re d e Cumenes, abat de Saint Germain, portaven també
especials instruccions~pera aqueita contingk,ncia:
A darrers e' marc del I 2 5 5 es trobaven ja a Roma els.
plenipotencians J e Don Jaume, i b'en aviat van arribar a,
una intel.lig&nciasobre la bas'e del casainent d'aquell amb
Donya Blanca, i també, de no prestar suport directamei1,t
ni indirecta al Rei d'Anglaterra; pero BonifaciVIII, C%I
adonaú-se que aixo seria en perjudici del seu, fidel a h t
Carles 11, no dona el seu, cunsentirhent a ailb que hqvien!
convingut, i assumí des d'aquell moment, personalmerit, la
direcci6 d'e les negociacions. Gricies a la seva energia acons'eguí que tots els presents arribéssin en principi a un
acord. Pero, per tal que fos favorable a Don Carles, volgué celebrar una entrevista ainb Don Frederic, la qual,
iamb esperit d e previsió, ja havia iniciat, com havern vist, a
1i lletra que va exriure a Don ~ a h n e i, amb tal objecte,
sortí a primers d'e maig en direcció a Veletri on l'hav'h
citat, ordenant ahans al Monarca napoliti i als plenipotenciaris catalans i francecos que es traslladessin a
Agnani.
Al cap de poc t,emps d'haver pujat al Soli Pontifici Bonifaci VIII, Don Fred'eric, .per tal d'e mostrar-se fill. su,bmí$ de llEsglésia, va trame&-li, per a complimencar-lo;
Manfxed de Lanca iRuggiero Ger,emia,als qual's nebé molt
afectuos,ament, tot expressant,-los el desig de conkixer Don
Fred,eric, de qui havia sentit a dir tarrtes iloances, i pregant-180sque volgiéssin &ser interprets del seu vehement
desig. V,a comissionar per woinpanyar-los, en llur viatge
de retorn, el s~eucapella B,ernard Camerido, portadord'una
lletra amb la invltaci6 Pontifícia que fos el seu hoste ia
Velmetri.
N,aturalrnent, no podia escapar a la
de Don.
Frederic que la intenció de Sa Santedat era d'induir-lo a
abandonar Sicília, i corn que tant si es veis obligat a decidir-s'hi, coin si, al contrari, havia d'oposar-se a la insinuació Pontifícia, licongenia de trob,ar-se assistit pels represent,ants del poble, v'a assabentar d'aquella invitació
Palerm i d'altres ciutats prin,cipals. Totes van pronwciarse en el sentit quc ni tan sols ha+ia d'avenir-se a l a de-.
manada entrevista; pero Don Frederic es trobava d'ecidit
a no desairai Bonifaci VII1,i sorti cap aveletri, acompa-

nyat de Joan de Prbcida,Roger dse Llúria, Ruggiero Gmeremia, bon nombre de representants de les ciutats, i fins a
cent vint cavallers, perque és volgué donar al seu viatge
tota l'.espl'endor possible. Semblava, si calia jutj,ar per un
tan nombrós s,eguici, que els sicilians el iractaven ja con1
a sobiri.
Arribat a presencia del Surnrne Pontífex. aqvest Va abracar-lo, després de besar-lo ,$ front. A la prim'era reunió
particular, li indica la conv'eniencia que renur~ciésal vicariat de Sicilia i reconeguh el Pontificat, com a únic
sobiri d ' a q ~ ~ eRmeialme,
ll
com així ho havia fet el seu germ i . E n c,anvi, li of'erí de casa^;-lo aimb la princesa C z t e
rina, néta i h,ereva de Balduí, emperador destronat de
Constantinoble, prometent-li, si ho acceptava, trenta mil1
unces durant tres anys, que li lliurarien Aragó, Franca i
Nhpols, per tal d'ajndar-lo a treure del tron l'usurpador
Andrbnic.
Amb tot i que Don Fredenc no Va oposar, per respecte,
una. formal negatiga a aquella proposicíó, Bonifaci es va
convencer que no tenia propbsits d'acceptar-la. Aleshores*
recorregué a Roger de Llúrií~i Joan d~ePrbcida, confia.nr
que el 5ecundarien en els seus desigs, perque no p e r t w y i e ~
al partit patriotic i eren ambd6,s molt afectes a Don J,aume; perb no Van prestar-s'hi. Bonifa,ci VI11 no va. &uixar en el seu propbsit, i essent-li semblant que tal v o l h
li fóra possible d'e convencer els.mateixos sicilians, trqmieté a la Illa I'esinentat Gran Mfesfre d'e Sanf Jo,an,a la
prud'kncia i sagacitat del qual recorrien tots els sobirans en
m!oinments difícils. Li conferí lilens poders, fins al punt que
va remetre-li algunes signatures en blanc, segellad'es $mb
l'aiiell del Pescador. Acoinpanyav'a al Gran Mestre el
Bisbe d'Urgell, i gricies a la qualitat de Nuncis apostblics,
de la qual es trobaven investits, pogueiien desembarcar a
Messina, o,n procuraren de convencer Donya Constan~ai
d s priiicipls personatges; perb els messinencs no els van
permetre de passar endavant i ,encarregaren Pere d'Ans,alone que els convmencés de tornar-se'na R,oma,pesrquk els sicilians procurarier, si, la pau, perb ((nonmkmbranis, sed
g l a d i o n , al.ludint als pergamins signats en blwc.
Doii Frecleric, en abandonar les costes d'lthlia, va passar alguns dies a Isq~iia,oln hi anaren des d'Agnani Gila-

bert d~eCru;llesi.GuiiEem DUrfart, induIts;scns dubte pel
Sutnm.e Pontífex i els altres personatges reunits a Agnaiii.
Bonifáci no es va desaniinar a c.ausa de la fallida de Ia
gestió ;iVeletri, ans al contrari, sembla posar ~ n é sd'obstinació que mai-a arribar a 1a:conclusió C u n a pau geileral, els fonarnents de la qu'al ja havien estat posats abans
de la seva.part'enca. Imn~ediatament.es traslladk a Agnaiii, o,n celebra, junt amh Carles 11, div8ers~e.sreuniosis secretes ainb :els d'el'egats catalans i fr,anciesos p e r separat.
Amb els primsers va arribar aviat a ~ u acord,
i
gricies:a haver-los promks qume donaria a Don J,aume dotze mil lliures d'or, a canM que l'abandonzment de Sicília no fos
ajornat tres anys, com s"havia convulgut. E l Suinine Pontífex es propos,ava d'aquesta faisó rescabalar-lo dels recursos pecuniarisque la Illa li hauria ,reportat duran't aquel1
tenlps. E l dia 7 de. juiiy es podia dir qiiie la pau entre 1'Esglesia, Don Jaume i Don Carles, e r a ja un fet; fins a l'estrem que se'n va ja donar iiifof~ilacióal Consistorji e s trameteren ~ m i s s a r i sa Nipols, per tal d'assabentar-ne Donya
Blanca, el casament de la qual timb Don J,aunie s'havia
pactat, com a una de les condicions de. l a pau. Els obstacles més difícils va trot5ar-los Bonifaci VI11 -en l'actitud
dels d.elegats francesos. Aquests no havien tingut inconvenient, durant els primers dies de llur est,ad,aa Konia, a concertar la pau amb Don Jaume, sobre l a base de renunciar
Carles de ~ a l o i s , a f a v o rdgel'.tels drets dels cluals I'havia investit Martí IV, i es ~esistiena r a que l a renúncia fos feta a
favor de la Santa Ceu, perquk d'aquesta inanera la iilvestidura d'el cardenal. Cholet hauria qu'edat completaiiia~ta nul.Iada, la qual cosa ells devieii suposar que iio s'esde,vi,ndria e n el primer cas; 1 així' els romania una. onibra d,e
dret a f,er valer algun jom, b.aldanieiit no fos si116 con1 a,
simple ain7esiaca.
Els delegats francesos pretenien tamb6 que fos restituit a Don Jaum'e, fill c1.e Jaunie ,el C ~ n q u e r ~ d oelr , regne
de hilallorques, del qual liavia estat desposseit Iier Pere el
Grnrz; qü'estió tanibC cl'ebatuda a Ta:rascó, a Pontoise i a
totes l e s pr.ec~edentsnegociaiions entre Franca i Aragii,
i pcr tal d'ajudar-los, líavien ziiat també a Agnani, en represlentació cl'aquell K~egne,Bereaguer de Calders i el legista 5aunie'Bernis. Els dehegats catalans van oposar-se
'

a tractar d'aquesta qüestió, al.legant que no' tenien poder
per a fer-ho.
Bonifaci VI11 no estava dispcisat a deixar que failessh
les negociacions d'Agnani a causa d'aquestes diferencies,
la importancia de les quals, pero, no-podia ésser contra.dita; i tanta d'energia i d'autoritat mostrh, que a la f i
aconseguf que arnbdues parts d'eixessin a les, seves mans
la definitiva solució, comprometent-se a acceptir aU0 que
li plag~iésdecidir. Els delegats francesas no cs doniren
coiilpletament, i van fer constar que la renúncia dc Carles
de V,alois havia de supeditar-se a allb que faria respecte
a Mallorca Don Jaurne. D,e ,manera que, idliuc la sigmtu,ra d'aquest Rei (per al'obtenció de la qual, així comper a
la de totes.les altres cliusules del tractat, s'havien de traslladar a Catalunya el inateix C,arles 11 i el cardenal d e
Cant Clim'ent),no havia de tenir for& legal. eltractat que
va signar-se a Agnani el día 2 0 de juky del 129;.
Per les Leves cl&usulesprincipals quedava coiivingut que
Don Jaume renunciaria a favor de 1'Església'els seus drets
al regne de Sicília, i restituiria el de Mallorca al seu onde,
arnb el reconeixement, p e r p a r t d'aquest, en nom d'ell i
en els del; seui successors, de I'hoiilenatge retut a ~ é r e
al 'Gran a Perpinyi, l'any del r 2 7 8 ; que remietria a Don
Carles 11 els'seus fiils, i els senyors proven(.;als que conservava en ostatges, i que Si donaria possessió de tots els
territoris que posseia a Calibria, i de les illes adjacents a
la Peníns81d.a Italiana. A canvi d',aixb, la santa. Seu el recori,e¿ueria cotn a rei d3A:ragó,tal con1 ho havia estat e1
seu pare, i se li va donar en nhatrimoni la infanta Don)fa
Blanca, amb un dot de cent mil inarcs d'argent. ~ a m b ~ ,
pei- una deles seves c l i ~ s u ~ eva
s , concertar-se cl casairkcnt
de la seva germai1,a Dony,a Violant amb un dels fius de
Carles 11. Pei una altra de les clAusulcs fhu reservat a la
voluntat del Pontífcx l'ajut militar que havia de donar, en
el cas que Si'cília 110. es sotsrnetés de bon grat a la seva
obecIi&ncia. També es va afegir una cliiiiula secreta, la
qual deia textualment: «lLem est scinndunz quod rer arayo,num debet habere regimen Sardinie. et rex Karolw et
Rapa deben3 juiíare iPs& ad hab,endunz sardunie regnum8»,la qual havia de tenir mCs tard rnoltes dme conscqüencies.
. ~.
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E l s plenipotenciaris de Don Jaume van fer constar, en
ésser signades les cliusules, que si algun cavaller dels seus
Regnes,.per.la seva lliure valuntat, anés a servir els enemics d,el~SummePoiitífex, de Franca o de Nipols, no per
Gxb s'havia de poder acusar a Don Jaurne de no cornp'ir
el que s'havia pactat, perque era general costum d'Espainya que ,els prínceps no podien prohibir a llurs súbdtts
qu,e servi'ssin la causa que creurien més justa.
Alguns historiadors diu'en que Don J,aume no va mostrar-s'e hhbil polític en signar la pau d'Agnani, perla qual
va neure's obligata fer tantes de renúncies, sense d'dtria
cornpensació sin6 la proinetenca d'una illa que li havia de
costar molt dme posseir; perb no caloblidarque la renúnc i a de Sicilia era casa prou fictícia, respecte, a la Casa
d'Anjou, a la qual Bonifaci VI11 es proposava de concedir
novament la kvestidura, puix que la d,eixava en rnans d'els
seus rnés irreductibles enernics.
Per tal de donar compli'rnent al que s'havia pactat a
Agnani, arribaren el mes d'octuhne a Perpinyh Carles 11,
amb la sseva filla Donya Blanca i el Cardenal de Sant Climment, amb nombrós seguici de nobles proven~alsi napoIitans; Don Jauine va trametre a la susdita ciutat Bemat
de Sarrih, del seu Consell, arnb prou poders per a ratifica^
en norn d'ell les condicioiis d'e pau i proveir a tot' allb que
pertanyia al seu casarnent. La comitiva, que podríern anomenar d'4gnani, va fer-se avant fins prop d'e Figueres,
i.es va hostatjar al rnonestir de lmes Bernard,es de Sant Keliu de Cadins.. Don Jaume es trobava a Figueres, acónlpanyat del'infant Don Pere i d,els principals dignataris
de la seva Cort; alla es va efectuar el lliurament del+
Prínceps Napolitans, i l'endernh es va celebrar, !an~btota solemnitat, a Santa Maria de Vilabertran, la cerimbnia
nupcial. Les conegudes paraules atnb que fou saludada la
nova Reina, mostreii c1aram:ent que el pobl'e es trobava
sedeiit de pau, sobretot amb S'Església.
Quan van arribar a oides dels siciliians les priineres not.ícies .de la pau dSAgnani,uns se indignaren contra Jaume 11, i com que d'altres creien que la nova no, devia 4s'ser veri'table, o bé qu8eel Rei refusaria de ratificar-la, reuniren un Parlament General, en el qual designaren Cataldo Russo, Santoro Bissala i Ugone Talat per a - q u e

pass'essin a Catalunya, anib l'encirrec d'e demanar al
Monarca aragones que fos servit de revocar, o aimenys de
reformar, les cliusules del susdit tractat, les quals, com
suposaven, eren ofensives per a el1 i molt perjudicials per
a Sicília. Li havien d3<exigir,
per a satisfacció dels 3eussúb'dits 'd'aquella Illa, jurés, en Gort pública, de mai no s,e:parar-la de la seva Corona, i que fessin idkntic juramient 1'Infant germa. ceu i cinquanta barons-principals, així com els stn'dics de les ciufats de Saragossa, Val6,ncia i
Lleida. També havien d'exigir-li que iliur&s, per a &ser
traslladats a Sicília, un dels fills de Carles 11 i la in;eifa,t
Hels senyors provencais; que 1:es places forrtes i els cmtells, els alcaides dels quals havienaestat nomenats per
ell, es posessin sota 1,esGrdres de persones naturals d'aquell
Regne, i que els cavallers catalans i aragoaesos qui po'ss~eienviles i territoris, si volien continuar vivin? a Sicília, fossin lliures del jurament de fidelitat que li havien fet. Arribats els singulars ernbaiuadors a Catalunya,
Don Jzurne va anar 'aferint de donar-los audiencia. Davant de llur insistencia- puix que van seguir-lo a Girona
i despr6s a Figueres -, no va tenir d'altre i-emcei sin6 con&ir-los aiudien'cia, a la darrera població esment,ada; perb, amb tot, malgrat de I'eloqükncia amb que un d'el1.j
va i3efensar la seva causa, no obtingueren sinó vanes i
sibiHines paraules, segons Ilegim en Zuizta.
.
.
Així ho feren saber, naturalm'ent, quan retornaren a
la Illa,on la nova va c k s a r : com pot suposar-se, enorme
disgust. Els personatges mEs significats del partit patriotlc parlaren tot seguit d'ahancloniar l'obedikncia d'e Don
Jaume iproclamar rei Don Frederic ; en canvi, els del partit catali, i entre ells especialinent Joan de Prbcid,a. Mateu de Termini, Manfred dje Claramonte, i Ramon Alamany, molt afectes al Monarca aragones, no creien, o fingieii'no creure, en tota la seva ~exfensió,allb que els rieferien els emissaris. Passat poc d'e temps, perb, seguiren
I'exemple de Roger de Llúria, de Vincigera Palizzi i de
Blasco d'Alagó, els quals, sense pertinyer al partit pa;trihtic, opinaren, corii els d'aquest, qume l'única manera die
conservar Sicflia la seva indep~endencia era d'of'crir el tron
a Don Fredeiic; de' faisó que tota la Illa es trobava pronunciada en aquest sentit.

'
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Don Frederic es trobava aleshores a la val1 de IvIazzara,
on anaren els principals personatges, per tal ,d'oferir-li la
Corona que, en principi, va acceptar; només hi saciificava 16s esperancmes de cenyir la corona iii~perialde Con+
tantinoble. Per tal de (lanar legalitat a l'oferim&it,' fou
convocat un Parlam'ent Gene'ral a la Catedral de C a W
nia; van assistir-hi els síndics d,e lotcs les ciutats, els
quals, per ser representants del.braq general,& trobavsn
h e r els m'és entusiastes partidaris de Do'n Frederic; i
els principals personatges del Regne, inclosos els del partit
catalk, en llur inajor partida, més o menys afectes a Doni
Jaume. Va parlar en non1 de tata 1:assemblea Rogef de
Llíiria, i va dir que si el tractat d'Agnani representava)
un abandonadent de 1.a Illa per part deDon Jaume, podieii
coniidera~-sedeslligats d'e I'obedikncia que l i havíen tingut fins aleshores, i havien de reconeixer com a sobirk
l'infant que Don Pere h a d a desígnat, n o p a s p e r al'cas
prexnt, el q u a l ' a q ~ e l lGran Monarca no havia volgul o
p,ogut prevetire, sin6 per al cas que Don Jauine ocupes el
tron d'Aragó. L'assemblea s'adherí unkniinien~enta les pzravles d e l'insigne Almirall, i en virtut d'akb, fou proclamat Don Frederic rei dme Sicília, amb el' noin de F r e ~
dmeric 111, en consideració d'hav,er,-se titulat Frederic 11
el seu antecessor YEmperador d'Alemanya, amb t ó t i 6ss'er el primer d'aquest nom a Sicília. S'egons diuen d'21tres historiadors, aquel1 nom fou degut a Qd Don' Frmd'eric era el. tercer rei de la dinastia catalana, puix que D o i ~
Jaume es va titular també segon, en els documents relatius a Sicília, amb tot i éss'er pruner d'aquest nom.
La Coronació de Doh Frederic va celebrar-sie a la Ca:
tedral de Paleriil, el dia de Pksqua del 1296, i tot seguit
nomeni Graii Alinirall Roger de Llúria i co'nfierí el coiilan,dament suprenl de les tropes a Blasco d'Alagó; en qualirat d,e lloctihents designa Fra Reinald dse Pons, prio'r d e
Santa Eufemia, Guillcm Gdceran de Cartella i Pere
Llanta, fili del Gran Justicier de la Cort, tots tres molt significats del partit catala
Acabades ]'es festses dc la coronació, entne les quals sobressorií un certamen literari on van prendre part el inateix Don Frederic i U'c d'Empúries, es reuní un lJarlaineiit
General a la inateixa ciutat de Palerin. Per tal de regular
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el govern del país e'hi proinulgaren una s&$e d,e didigposicions d e gran equitat i prudencia, per les quals el
nou. Monarca s'obligava a no declarar la guerra ni,
celebrar convenis amb els altres estats, sense conswtiinerit previ de. la nació, i també a compartir ainb aqnesta
el poder legislatiu. Per tal de proveir-hi s'aco'rda que el
Parlament General es reuniria un cop I'any, e l ~ d i ade Tots
Sants; i d'entre els seus components serien elegits dotze
n~einbres,els quals fruirien d'el privilegi de jutjar durant
el decurs de l'any, i sense cap més instancia, les causes
cl-iminals que fossin instruid'es contra els cavaiierc. Aquest
privilegi auginentava considerablement el poder del Par:
lainent i de la noblesa, en detriment de l'autoritat Reial.
Tamb6 va confirmar els privilegis i franquícies atorgats
l~elsmonarclues de la dinastia de Suibia i pel seu pare i
el seu germa.
Foren pocs els cavallers catalails i aragonesos que abaildoilaren la Illa, perque volien mantenir-se fidels a Don
Jauilie. ELs més significats van esser Berenguer d!e Vilaregut i Kain~ondd'e Cervell6, el qual es vegk obligat, per
tal de coinplir el seu propbsit,' a renunciar el comtat de
Caltainisetta que li procurava abundants recursos.
]Ion Jaume ordena als comandants de les places iortes,
que les Iliurecsu~a l'església, d'e canformitat ainb el comproinís que havia contret a Agnani. Els comandants compliren arpelles' o r d ~ e s fent
,
sortir a l llindar de l,es portes
r veu pregunun herald,.qui, per tres vegades, va a l ~ a la
tant s i algú volia encarregar-se del comandament d,e la
placa en nom del Sumine Pontíf'ex, i corn que, naturalinent, ningú no es va presentar, prengueren possessi6 d'e
totes l.es places els síndics dels munícipis, en nom de Frecleric 111, rei de Sicília. Aqu!esta petita oerimbnia protocolaria indica que les relacions entre ambd6s Prínceps
de la Casa d'Arag6 no d'evien ésser en el fons tan hostils
com es podia deduir de la simpl'e lectura dels documents
diplom~tics.E n realitat Don Jaume no Iliura Sicília a l a
Santa Seu, corn ho establia una cliusula del tractat d'Agnani, si116 al seu germa.
A ladarrera sessió del Parlameixt de Palerm va acoqdar,lse, per aclanmció, declarar la guerra a tots els signxnts del tractat d'Agnani. Aquesta determinacib fou a-

collida amb gran entusiasme pel poble, amb t@ti f,er catorze anys que sostenia la guerra, puix creia .que d'aquesta
inanera assegurava la seva independencia; i . a un altre
Parlament que es reuní al cap de poc temps a IViessin;i, va
acordar-se intentar tot seguit la conquista de C,alabria.
Com a conseqü&nciad'aixb, aquel1 mateix estiu ( I 2 9 6 )
Don Frederic partí amb u,na poderosa fLota, comandada
per Koger de Llúria; desembarca a K'eggio, s'apolderi en
pocs dies de Squilacci i d'altres pobl,acions,,i després de
sostenir dispendiosos setgej, es va cnsenyorir de Cat,anza,ro i Cotrme. Amb rnotiu dei prinier d'aquests setges va
sorgir una peti,ta discrepancia, la qual mis tard s'havia de
tornar veritable dissi'dencia, entre Don Fred~erici el Gran
Almirall, perquk el Kei es pensava que a causa d'estar de;fensad,a pel comfe Russo, quelco~mparent de Llúria, l'Almira11 no havia pos~atprozi d'esforc en la seva rendició.
E n comencar l'liivern, Don Frederic tolrni a Sicília, coaferint el coinandanient de les tropes a Blasca d'Ala.gh,;
Roger dmeLlúria va travessar el golf de Tarent i s'apomderh
d'otranto.
Degut tal volta a aqueixa inesperada irrupuó de Don
Frederic en terres pertanyents a Carles 11, el Summe Poqtífex va decidirque allb pactat a Agnani tingués irnmediat'a
realització. Segons una de les cliusules, com ja hav,em
vist;s'havia deixat a la seva voluntat l'ajut militar que havia de.prestar Don Jauine,.enel cas que no s'avingués Don
Frederic a pasar a les smeves mans el govern d e l'a Illa;
i com sigui que, indubtabhernent, havia arribat aqu,est cas,
ja gairebk des d e l a fallida ambaixada del Gran Mest.ne de
i
en ús del sseu
Sant Joan i del Bisbe d9CTrgell,~ o n i f a cVIII,
perfecte dret, va escriure a Don Jaume, al qual el zo de
gener dyaquell any ( I 296) havia nomenat Gonfanoner de
la Santa Església, per tal que unís les seves forces a les
d'ell i a les de Nipols contra Sicllia. .
Don Jaume, a qui naturalment enutjava fer armes contra el ceu germi, va.pens,ar que c'elebfiant ainb el1 una a trevista, podria evitar d'arribar a tan extrema violencia.
Amb aquest objecte, trameté a Sicília Fra Pere de Cordelles, de 1'Ordre de Predicadors, el qual desembarc&a I\iI~essina i exp0sa.a Don Fred,eric el motiu del s8euviatge,'qu,e
e r a d'invitar-lo a tenir una entrevista a Isquia. Don Fre:

derie va assabeitar de la proposició els seus consellers, i
d'ac,ord ainb llur parer, contesta que, en virtut de les lleis
promulgad'es arran de la seva coro,na.ció, no podia decidir res per el1 mate*, i que obraria segons h o acordés un
Parlainent que es reuniria arnb tal objecte a Sciacco. H i
concorregué Koger d.e Llúria, rnalgrat que hagu6s d'abaridonar la direcció del setge de Brindisi; Don Jaume li
h.0 havia demanat amb i,nsist&ncia. E n opinió d'eil, Don
Fred'eric havia d'accedir a l'entrevista delnanada. Amb
gran el,oqü&nciai raonaments molt jusios, refermk la seva opinió, fent constar que, si es reaJitzds, ambdós gerinails no s'acomiadarien sense arribar a algun acord, puix
que la v,eu de la sang és molt poderosa senlpre; i que,
segurament, Don Jaume eiuiria de l'entrevista ainb nlenys
d'entusiasmme a favor dels seus aliats, e.niara qu!eostensiblement no rompés amb ells, en consideració a les altres
clausules dmel tractat relatives als seus estats hereditaris.
Per d'esgracia, perb, 1'Almirall s'havia fet sospitós de trobar-sse' en secreta intelligencia amb el lVIonarca d'Arag6.
Es deia qu'e sostenia amb eil correspondhcia particular,.
per initja d'e Katmond Alaman de Cervclló, que s'havia entrevistat a Otrant, diverses veg%d'es,anib un valencik
que es deia Bartomeu Machoes, agent secret d d gov!ern
catala; i que gracies a la seva protecció indirecta, Fortun
Sinchez d'e Terol mst.enia encara el casteil d'Alajmo per
Don Jaume. 1 per bé que aquests rurnors eren pures invencions dels seus enemics polítics, no prevalgué la seva
opinió, sinó la de Vincigera de Palizzi i Mateu Termini,
els quals sosteiiien no poder-se esperar res de Don Jaume
en virtut dels avantatges que havia de procurar-li el tractat d'Agnani, alludint especialment a la clhusda relativa a
Sardenya.
. ,
Abans de traslladar-se a Roina, va novarnent intentar
que Don Frederic s'avingués a la seva petició, i el febrer
del I 297, traineté a Sicília el, Bisbe de Valhcia, Cwceller
seu, i Guillein de Nomastaguda, del seu ConseiI; perb
també fou inútil el viatge de tan importants personatges.
Don Jaume va arrLbar a Koina, a darrers de mar5 deL
1 2 9 7 . Els motius principals del seu viatge foren el de
disculpar-se davant la Santa Seu de la conducta seguida
per Don Frederic, i el d'assistir al casament de la seva,

germana D'onya Violant; perb taiubé duia el designi secret d'e trobar un initji per tal d'acabar la guerra amb Sic i h o, almenys, ajornar-la; i amb tal objecte, en assabeiitar-se de la fallida del seu Cancell'er i del seu Conseer, escrigué una lietra a Koger de Llúria, dient-li que an6s a visitan-lo, perque esperava que 1'Alrnirall li seria un f8eliq
intermediari. El dia 4 d'abril fozi inyestit rei de Sard'enya,
si be Bonifaci V I l I , per una altra Buill.a d!e la mateixa da*ta, feia constar que «no obstant la c~oncessi6del feu & Sardenya a DonJaun~e,es reservava fins el dia de Sots Saiits
el dret de donan-lo a qui el1 volgués, si així 110 necessihava per a arranjar la pau de S i c í l i a ~ ,evident senyal que,
encara aleshores, es feien negociacims per tal d'evitar la
.
.
guerra.
' ~ o ~d'e
e Llúrla
r
va mostrar la lletri'del ~ o n a r c aaxa'
gones a Don Frederic, amb objecte d'obtenir el seu p e v
inís per al viatge; pero com que en esser -li atorgat, abans
de sortir de Sicília, a n i a visitar els seus feus, que ereni
niolt iinportants, i els deira pruveits de rnunicioiis, eis ceus
aclversaris feren creure a Don Iinederic que es proposava
de fer-li traició; i quan torna a Messina p'er tal d'embarc,arr'se, va ordenar que el retinguéssin presoner al Paiaul
Reial. Els seus arnics IUaiifred de Chia,raiiioiite i a t e u
de Palizzi iiitercediren a favor d'ell, of'erint-se aromandre
ells en presó i a lliurar una quantitat de diners, coin a garantia de la seva submissió. Roger de Llúria, pero, obstinat,
doncs aquella hurniliació es feia impossible al seu orgull,
ja no volgué reconeixer l'autoritat de Don Frederic, da
qui. es trobava distanciat d'enci del setge dme Catanzaro,,
coln ja liavem vist, i a la nit va fugir de Palau. El,s se&,
valedors proposaren iiiútilrneiit d'induir-lo a la clemencia
Ileial, pero el1 preferí de tornar-los la quantitat que li havieii ofert com a garanria, i va declarar públic,aiilent que
pensava separar-se per seinpre de l'obedihcia de Don
Frederic.
Aleshores intervingue en aquesta qüestió Donya Constanca, amb 1.a seva habitual prudencia, i per tal d'evitar
que se n?esdeving.u,ésuiza revolució a.Sicilia, pnix 1'Almir,aU comptava amb poderosos partidaris, disposi que l'acompanyés a Roina, on s'havia de celebrar el inatriinoni
@e"laseva filla Doiiya Violant, segons el que s'haoia pacj

tat a Agnarii, ainb Kobert d'Aujou, Duc de Calkbria, fiU
de Carles 11 i hereu al regne de Nipols, perqqe el priino,genit Carles Martel havia reivindicat els seus drets al tron
d'llongria; e n virtut dels de la seva mare Donya Maria,
germana d e Ladislau 111, rnort sense fills, i per haver a,-.
b r a w t l'estat eclesiistic el fill segon Don Lluís. La c0:initiva nupcial va embarcar-se a l port de Milazzo,a les
matcixes galeres en que havien arrib,at els darrers einiss,aris de Don Jauine. E n f ~ r ~ i i a v etambé
n
part und'aquests.
emissaris, el Bisbe de Valencia, el qual, seguratnent, gr5.cies a la seva dignitat eilesi&stica, liavia pogui ro'inandre
fins aleshores a Sicilia, sense moure su;spicicies. Ainb t0.t
i aquestes circu.n~stancies,el seu sojorn a 1'IUaera inolt
significatiu, puix deiliostra un cop més que, com hem fe!
reinarcar en ref'erir d'altres esdeveniments, no devilen estser massa tivantses en el fons les rclacions entre Don Jau-.
me i Do11 Frederic. Tainbé va partir, foriliant part d o
s'eguici.de Donya Constanca, Joan de Prbcida, qui v a s e :
11arai'~sede l'obediencia al jove Rei, el cjual perdk d'aquesta
faisó dos g r a n s s-rvidors que ja lio havien e s l a r d e l seu,
pare.
~ o Frederic
n
no e; sentia lnenys enutjat que el seu
geriili davant la conringencia d'una gumerra fratricida; si
per tal ?'evitar-la Don Jauine, con1 h'avein vist, va trametre a Sicília duesvegades els seus emissaris, Don Frederic va tra'metre els seus, també. d m s vegades, a. E9panya.
D,esprks dme l'arribada a Messina del frare domiriic, coinissioni dos cavallers d'e la seva Cambra, Arnald d'01inella i Exirnén d'Olit. Aiiaven encai-regats de manifestar
i
al castell &e Lerd-a Lleida,.
a Don Jaume; a q ~ l trobaren
clue gairebé no podia creure allb que havia arribat a o i d e s
d'el!, respecte a les cliusu.les del tractat .d'Agmni; .ni tan
sols gairebé, el que li havia dit el seu. propi trames, puix
que no es podia convencer que intentés d'abandonar-lo;.
i per tal que li exposés els ,motim que van obligar-lo a accept,ar la Corona. 1 hlés tard, ja a I'aiiy I 298, en ass,abentar-se qu'e es pr,eparava a- fer-li la guerra, puix havia-ordeilat a Berengu~erde S a r r i k i a Berenguer de V&r,cg-ut,
q u e a , ~ ~ l b . lseves
e s galeres passessin a Italia i es pocessin a,
disposició d'e Carles 11; i darrerament-havja jurat davan.t

~

d'un ¿egat Apostblic i daviant del Senescal de Provenca
que prendria personalment part a la caiilpinya, va envi'ar s'ecretam'ent a Catalunya Muntaner Pérez dme Souza,
qui, segons les instruc~cionsque li dona, havia de posar-se,
abans qiu tot,' eii relació arnb el vescomte de Cardona, en
qui Don 'Frederic tenia gran confian~a,i procurar9 d'acord anlb eil, que els grans senyors laics i els representants d,e les viles dissuadissin Don Jaume de dqr a cap aquella guerra, la qual només beneficiaria llur comú eneiriic
Carles d'Anjou. Mqntaner de SoUa duia implis pod'ers
per a que fos sotmesa a unes Corts 17actuaci6de Don Fre. escoltar l'ernbaixador del seq gerderic. Don Jaume no
. va
mi, ailegant que, pel s8eu,cirrec de Gonfanoner de 1'Es.glési*, abans de lot havia d'obeir les o r d ~ e sque 1i danés
el Summe Pontífex. 'D'e totes maneres, 6s probable que
aqu'estes embaixadmes no fossin totalrnent infructuos~es,puix
que., tal volta gricies a elhes, el Rei d'Ara$6 no rnosbi-i
un gran entusiasme per la contesa que no va podmer evitar,
cosa que prou es deixari endevinar en el relat dels :seus
fets $armes.
Roger de Llúria, en arribar a Nipols, va tornar a declarar públicament i oficial, que trencava el jurament de
fidelitat prestat a Don Frederic, i escrigué a Don Jaun~e
oferint-li 1á seya espasa. E n arribar a Roma, Don Jaume el
nomeni Grah N'mirall d'Aragó; Carles d'Anjou li conferí el mateix cirrec al seu Rlegne, cosa pe,r la qulal Don:
Frederic publica un edícte declarant-lo rebel i traidor, i
li confi~~ck
tots els feus que posseia a Sicília, ordenant misems als seus capitans que se n'apoderessin per la f o r ~ a .
Personalment ya assetjar Castiglionae, on s'havia fet fort
Joah Llúria, nebot molt estimat de I'Almirall, i els seus
poderosqs par:tidaris Tomis de L'entini i Guglielino Palatta, els quals es vegeren obligats a capitular. A Joan
Llúria Ij. va permetre que passés a Nipols amb la sem'
familia.
E n venjanca d'aquestes confiscaciails, Roger de Llúria,
sens'e ordre ni permís &el seu nou Sobiri, a comenc.os de
l'any 1298,' amb alguns regirnents provencals va penetrar als territoris de Calibiia sotmesos a Sicília i ya $tentar seduir BLisco d:Alag6, per tal que es ,passés, cqm
ell, al servei de Don Jaume. El Gmeralíssim no escolti

l a proposició, pero a& va ésser prou perqgh Don Frederic
dubtés d'e la lleialtat del seu Uoctinent i l i ordenés de tornar a Sicília. Amb tot, yeient qu:e, grhcies a 'la seva a b sencia, els enemics aconseguiren a l g w e s victbries, li tornh.
a conferir el cornandarnent de les s'eves troptiz, les quals, per les seves ordres i la pericia amb que van secqnda~l-lo
Guillem Galceran d,e ~ a r c e l l ai ~ a m o nde Montcada., aconseguiren derrotar entre Cantanzaro i Squilacci;el f a 1116s Almirall, qui resulta ferit e n ayu:est combat, el primer
que havia perdut'en la seva vida.
E n substitució de Koger de Lliiria, fou designat per al
cirrec de ~ r ~ Klmirall
a n
d,e Sicília e l genovks Conrad Doria, qui í'any abans hav,ia governat l a república d e G h g va; nornenament altament polític, per tal dallunyar aquell
Estat de la seva antiga alianca amb Nhpols. Amb el1 va
partir Don Fredteric, a l davant d u n a flota nombrosia i ostentant a l a seva galera ls<estendardReial, com si volgués
donar tota la puinpa possiblk al:exp,edici6;. cneua e l golf
de Nipols i ancora al port d'Isquia, sense trobar ohstacle
a la sexa navegació per aquelles mars en les yuals esperava, o fei,a veure que esperava, les naus catalanec en Uur
viatge de Roma
N a p d s . P'erb Don J'aume, qui ja es
trobava aleshones efectivan~ent a Roma, no volgué que
la sev,a flota ataqués la siciliana, ans al contrari, sembla
qne secretarnent trameté un emissari al seu gerrnh, per a
pregaq-li que e s retirés a Sicília, ainb I'objecte d'evitar u n
encontre que fóra inevitable si es quedava ,aIsquia. D o n
Frederic va seguir aquest consell; i l'expedici6 b&l.lica,d'aqiiesta manera, es va tornar p,asseig naval. Semblavaque
ai-nbdós germans s'havien donat l a consigna d'ap,arentar
gi-ans preparatius militars i no causar-se gaire mal, «Che
volendo far romore et non dannon, corn diuiextualrnent
Ammaii.
Don Jaume, dav,ant del frach.s.de totes les seves temp:tatives diplomhtiqu'es, per tal d e convencer el seu gerrni
que abandones Sicília, ja no poglié netardar niés temps el
compliinent dels compromisos conti-ets a l tractat d'Agnani, i durant e l mes d e juli'ol del I 298, va sortir del golf
de Roses amb una &e les mésnombroses flobes que havien
solcat .el M'editerrani. S'hi embarcaren també Armengol,
comte d'urgell, Alvar de Cabrera, vescornte d3Agel, i

a
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d'altres m o l t importants. personatges catdans: Per tal d e
subvenir a les despeses d'aqmsta ,.eqedició, els ratalans
van aportar subsidis valuosíssims, a canvi dels quals va
se-los condonai, t a n t a ells coi11 als seus descend'ents, l'impost del Bovatge: .
Don ~ a u r n va
é ailcoi-ar a l port d.'Ostia, des d'on .es..trasl l a d i a Roma, per tal de rebre de inans del Pontífex l'es=
tendard de I'EsglEsia, com a gonfaiioner. D'allí va passar
a Nipols, evitant, con1 acabeni de veure., les galeres cat'alanes; i des d"aqueUa ciutat,'en coinpanyia del seu cuilyat
el Duc d e Calabria i'd'el cardenal Landolfo Volta, i reforcada l a seva flota amh' lailapolitaiia i les seves forces
de desembaicainent aiiib algunes coinpanyies de francesas i d'italians de Toscaiia f Loinbardia, arriba als.eilcoiito,rns.de Patti, ciutat de \a qual va apod'erar-s'e sense g r a n
resistencia. També caigueren en poder seu Milazzo, Nuca,
Monteforter i d"a1tres poblacioiis, grkcies en part al prestigi del qual fruia encaraeti aquelles terres Iloger de LIiiria, i .tarnbé,.perquk esseiit Don Jauine Capita General de
l'Església, els naturals creien, en retre's, que es sotril'etien
al Surnine Poritífex, cosa que era ccrta, per bé que sois
oficialinent.. Les tropes catalanes i napolitanes arribaren a
posar setge a Siracusa, pero aquesta població, que d,efensava Gi,ovanni Ciiiaramonbij'conite de Modica, v a resistir teiiacinent.
Doii Frederic, després d e proveir a la defensa d e totes
l e s . poblacions inés exposades a uii atac, traiiieté les millors d e les sevessgaleres a Patti, les quals aconseguircn
derrotar bona part de le; galeres eneinigiies i feren pzesoiler ~ o a nLlúria qui l'es co.mandava. ~ o Jaume,
n
davant d'aquella desfeta i d'liaver tingut les tropes assetjadores de Siracusa ~noltesbaixes, decidí; e l gener d e l'aily
seiüent, r 299, aixecar el siti i tornar a Nhpols ailih l a seva esquadra. E n passar davant d e Milazzo trainet.6 un
emiss,ari al seu gerinh oferínr-se' a no prendre mai'més le?
zrmes contra eUsi li tornava el nebot d e Roger cle Llúria
i els altres presoiTers d'aquelk cainpanpa; pero tampac. a:
questa vegada arribaren a una intel.ligkncia, degut en gran
part a les persones que envoltaven Don Frederic,uiia de
les quals,~ConradLlanfa, arriba a aconseUar-li que perseguís l'esquadra catalana. Li iiiancava, coin saben?, a niés

del Giran Aln~iraH,joande Procida, .justarnent els dos qui
havien most.rat.sempre més inclinad6 vers una polftica
d'aproximaci6 al -Monarca aragones. Respecte a aquest
darrer, tarnbé s'ha de fer constar que ilo es podia'inostrar rnassapropici a entrar e n iie~ociacioniamb Don Frederic, perque aixo podria fer sospitosa als, seus aliats la
seva retlrada de siracusa, einportanb-se'n gran nornbie
de forces, puix que no havien estat gaires les galeres destruides davant de Patti; i darrerament, u n d e l s Barons
inés poderosos &ela Illa havia 'alyat balderesen nom d'ell
als caitells de Petrapercia, Naso i Cap Orlanilo, situats a
llocs molt estratkgics per a l'exkrcit napolith. Don Jaume passh dos Aesbs en e l castell o palau de Castehuovo,
'durant elsquals Ia seva mulfer Donya Blanca tingué un
fjill, 1'Infant Don Alfonms, qui havia de succeir-lo en el Tion.
Al cap de po'c temps de laseva arribada a Catalunya,.
Don Jaurne torna a dirigir-se tamb6 amb'gran nombre de
galeres a Nipols, no tant per ;a venjar-se d,e les desfeks
sofertes I'any abans, c'oin per sincerar-se davant del seus
aliats, els quals dubtaven de la seva Ileixltat. Es va unir
en aquell port arnb les galeres de C,arles II, aquest cop no
t a n noinbroses; s'hi einbarcare'n el. Duc de Calibria' i el
seu germh Don Felip, príncep de Tarent. Preiigué' aixi
inateix e l cornandament d'arribd,ues esquad'i-es Rager -de
Llória, qui en aquella campanya havia de donar ino8str6;
de laseva,singular perícia i de,la seva gosadia e n e l desig de venjar la mort del seu nebot Joan; d'egollat a
Messina 'pel 'govern sicilii. Dan F'rederic, d'acord arnb
els seus consellers, Ga canferir el conlandament de les scves galeres a Blasco cl'Alagó; i en assabantar-se que els
seus enemics havien sortit de Nipols, amb dbj'ecte d'evitar que arribessin a desembarcar'icremessin la collitade
cerea1.s que encara no s'havia segat, tingu6 la gosadiad'a:
tacar-los daiiarit del Cap O+lando. Pero aqUesta vegad'a la
fortuna li €ou adversa; només ell pog~iésalvar la seva nihertat, grkcies que; havent qucclat sense sentits a c a u s a
d'una'ferida, Uc d'Empúries disposi d'embarcar-lo en una
petita galera, la qual: a f o k a de rerns, pogut! gu,anyar la
costa sense ésser hostilitzada. No manca qui digué que
Don Jaume, qui 6s trobava en u n a d e les galeies m& proximes a l a que arbofava I'esteiidard lieial sicilii, 1 dme l'es

quals' es-.trobava molt allunyat el Gran Almirail, no va
extremar l'atac per tal qure el seu germi n o c+gues al
seu poder..
El fort de I'esqu,adra catalana-napolitana es va netirar, després d'aquesfa vjctbria, al port de Nicatera, on el
Mondrca aiagonbs manifiesta als Prínceps d'hljgi, que
creia ja have; complert amb escreix el que havia p r o m h
al P a p a ; i que, havent y e d a t destruida t'otalment l'esquadra de Sicília-cosa que no era completamwit c'erta- wnsiderava la cwquista de 1'Illa com un senzill passeig ntilitar, i per aixb'volia deixar-lqs la gloria de l'einpresai es proposava de tomar amb les seves galeres als
s w s estats d'Espanya, on la seva presencia era més convenient. No pagueren dissuadir-lo de la seva resolució, ni
ells ni el sewpare Carles 11 quan després d'haver recollit a Donya Blanca. a Salern, va pass,ar alguns dies a N i po1s;amb tot i que li fou oferta' una pensiú sobre els
cmereals dels territoris que simessin conquistant a la Illa,
i l'atorgament de privilegis als catalans p e r a comercia<-hi.
Amb tot i la minva que representava, por a les fo8rces
en h i t a contra Don Frederic, la manca die les que
amb el Rei d'Aragó havien tornat a Espanya, el Duc d e
Faliibria va apoderar:-se, sens:e gran resistencia, de poblacions tan importants com Catinia, Noto, Buscemi, Palazzuolc, Ragus,a i'd'altres, la major part pertanyents a
la poderosa familia Chiaramonte. Compromesa podia considerar-se la situació de Don Fred'eric; perh l'hereu dle
CarLes el Coix, animat amb aquests exits i ariib la
ambici6 de sotmetre d'al'tres territoris, va canviar el curs
:que es podia esperar seguissin els esdeveniinents. E s
va propaiar passarperso~nalnienta conquistar la val1 llunyana de MaZzara ; pero, seguint ei consell de .la seva esposa Donya Violant, de no ab,andonar-la part principal
del seu exbrcit, va conferir d.comandan~entd'aquella ar&cada espedició al Príncep d,e Tarent, qui ,es deixi sorprendre a Falconara per les trope6 sicilianes, les-quds,desprCs de desfer completament e1 seu Csercit, s'apo$lerarm
de la seva persona. La presó skmblava el destí d'aquelis
Prínceps.
Roger de Llúria, després d'aquesta desfeta, que tingué
lloc als comencaments de l'any 1300, va partir cap a N i -

.pols amb .l'objecte de cercar reforces. Va d'eixar encarregtir al Duc que durant la seva absencia s'abstingués d'emprendre cap moviment ; pero , 61 Princep napalit- es va
deixar enganyar per Montenero di S-sa, governador del
castell de Gabliano on es trobava pres el de Tarent; :li
havia promks de Iliurar-li sense resistencia el presqner i el
castell, al primer atac, i va enviar a l'atac simulat algun,s
regiments, al comandament del geheral frances Cqmt'e de
Brennes, elc quals foren compldtament derratats per Blasco d'Alag6, qui va acudir en auxili de la placa atacada.
E l Comte caigué presoner i fou tancat a la fortalesa de
Mineo.
i
Els sicilians, animats amb les victbries de F,alconara i
del castell de Gabliano, decidiren que llurs galeres sortissin a I'encontre de la flota enemiga, la qual es dirigia a
Ctithnia,on Bonifaci VI11 havia eiiviat, feia poc de temps,
en qualitat de Llegat Apostblic, el card,enal Gerard di Parma, pensant-se que aquella poblaci6 havia d'ésser la base de la reconquista de tota Sicília. Carles 11 aisposava
de gran nombre de galeres, puix qule a les seves es van sumar algunes de genoveses, posades a la seva disposici6 per ',
Grimaldi, enemic personal acerrim de Dbria. Arnbdues ,
flotes es trobaren davant per davant de 1'Ilia d8ePonza,
i a causa de la superioritat de la n,apolitana i la
d.el
Gran Almirall d'Arag6 i Nhpols, va sucumbir el de Sicília i fou.fet presoner. S'ense perill d'ésser nwament atacat, Roger de Llúria es pogué dirigir Iliurement al'es co,stes
siciiianes; perb els seus esforcos per titreure els pobles del
litoral foren inútils. Al cap de poic tenips va tornar a P u gEa, i quan, passats alguns m'esos, van emprendre qovament la ruta vers la cobejada Illa, una' tempesta li va d'esfer gran part de I'esquadra.
Davant d'aquestes desfetes, a les quals cal sumar una
temptativa frustrada pera apoderar-se de M~essina,el Duc
de Calhbria resolgué seguir els consells de Donya Violant,
qui, enutjada qumeel seu espbs i el seu germa. es fessin txn
cfua guerra, no deixava d'advocar envers tntes les persones influents de la Cort, per tal que fos signat entre ambd6s un tractat de pau que posés fi d'una manexa definitiva a la llu5ta. Fou acordada una treva de sís mesos, i es
va triar el ca5tell de M~aniacchi,prbxim -a Siracusa, per

tal que els Prínceps' contenaents hi celebres'sin una en.trevista on fossin convingudes les condicions d'el tractat.
E n arribar a aquella ciiitat en una galera d'es d e CatAnk
e l Duc, arnb Donya ~ i o l a n t qu~c
,
també volgué concórrera
I'entrevista, ja que la seva presencia podia evitar que qualsevol incident 1; rnaliietés, i Don Frederic per terra, des
de ~essina;'arnbdós Priiceps s'abra$a~enarnb veritable
'efusió. Perbainb tot i haver passat pLegats tres dies, i que ,
llurs relacions íntimesno ereii hostils, no arribaren a poisar'-se d'acord. Els Du'cs van tornar-sean a CaitAiiia, des
d ' o n a n i e l d3An:jou a Nibols, amb obj8ec:te 'd,e buscar
nous reforces, puix que li semblava que la iiuita ha8"via de continuar.'I a&í fou en efecte. Don ~riedericva 6sser el primer a atacar en 'aka'bar l a itreva, apoderani-se
d ' i i d i i i e i Siracusa.
- ,
Ara veiem entrar novamenit en escena; per a f e r u n paper Bmportant i decissiu en la lluita per la sobiraiGa de Si-.
cilia, el famós Princep frances qui, esseiit fiil d'un rei d e
Franca. i pare d u n altre, origen de la dinasjtia del sleu
nom, no pogué arribar mai'a ceiíyir una corona Reial, anliel
oonitant de la seva vida. Carles. de Valois ainbiciol~ava
aleshores I'imperi de Constantinoble. Morta la'seva '$mera muller Margarida d'Anj,oui, filla de Carles 11; s'havia
c a s a t ' a comencos de l'any I 301, ainb aquella princesa Carerina de courtnay, néta i hereva d,e Baldui 11; darr;er
emperad:or llatí d'Orient, la qual, coi11 liein vist, . B " d f a ci VI11 h a v i a volgut casar amb Don Frederic (promesa
oficial; després, del Prlncep. Jaunie, hereG del regtie de
Mallorca, qui va ingressar a I'ordre de Menors Franciscans), - ? e s proposava reivindicarper les arines el5 clkts
de la sWa nova esposa. Amb aquest objecte- va reiiinir un
nombrós exercit, compost en la ievainajoria d'aventureis,
al davant dels quals e s v a dirigir a Itilia, per tal d'impetrar la pi-otecciódel Summe Pontífe';, quielcorn distanciar
aleshores dels Prínceps frailcesos, i ainb secret cl6signi que
el seu nkbot Carles 11 deiiés embarcar el sed eikrcit a les
costes de Calhbria més prbxiiiies al continent grec: Arriba
a Agnani durant el: mes d e seterlibre ( r 3 o r ) , on e6 trobava Bonifaci VIII, qui arnés de recon6ixer-lo coin a en1perador de Constanti.noble, el-crei comte de Roinagnk i
senyor de Marco Ancona i del ducit de S p ~ l e t oíi, ~con'

ferí el comandament de totes les tropes Pontifíci~es.Invectit ja de gran autoritat, gricies a tants de títols i carrecs, va encarregar-ii de passar a Toscana, per tal de posar ordre a la lluitapolítica entre blancs inegres, que amenacava ensagnar aquel1 territori.
Complida sense kxit la missió Pontifícia, a co8mencos
de i'any següent ( I ~ O Z va
) , passar a Nap,ols i, tal vegada
perquk així li ho va exigir Carles 11, o perquk va pensar qu~e
I'auxili que,li podia prestar fóra major si Don Carles pogués disposar també de la illa de Sicília, 6s va embarcmar
amb el Duc de Calibri,a i anib el seu gerini el Príncsep
Ramon Berenguer, en una poderosa esquadra, que, al co,mandament d e ,Roger de Llúria, havia de dur a cap I'empresa tants cops fallida de ia conquista de Sicília. Duranr
el mes de maig, la flota ancora davant de Termini, que c'aigué en poder d"el1, grhcies a la traició de Simone Ald,erisio.
Les tropes ,van desembarcar-hi i es dirigiren a Sciacca,
ori es trob,ava Don Frederic: qui havia disposat que als
seus encontorns es concentrcssinlamajarpart d'eles seves.
Tot feia sernblar que ambdós be1,ligerants anaven a arriscar a la sort $una batalla decissiva llurs respectives ambicions; perb va passar tot al contrari. Carl,es de Valois,
qui assumia la suprema direcció d'e 1'~empresaperqukCarles 11 l'havia nomenat Capiti General de Sicília, i li havia conferit plens poders p e r a reintegrar én la seoa R e b l
Gracia tots els qui s'haguéssin separat de les seves banderes, per a concedir feus, perdonar I'es chbllgacions centretes per les viles, i fins la facultat .de signar La pau amb
Don Frederic; Carlmes d,e Valois, diein, en convknccr-se; tal
volta, que aquest no abandonaria en vida el Regne, o davant la consideració que un periode de pau entre els Prínceps d'Arag6 i Anjou, qui regnaven d,e fet al sud d'Itilia,
seria molt convenient per als seiis projectes d'orient, va
decidir-se a acabar pacíficament aquella lluita, quc'durava
ja feia m<.sde vint anys, sense que e1 Duc d.e Caliúria s'oposés als s'eu.5 designis. E n virtut d'aixb, es trameteren dos
cavall'ers, Teodor de Cepoyo i Aiineric de Sus, a C'astr,anuo170;per tal de fer proposicions &e pau a Don Fredefic,
a qui trobareri molt propici a acceptar-les, isigni amb a quells emissaris, qui duien poders per a fer-ho, unes cliusules que havien de servir de base a un tractat de pau. Les

principals .es referiel1 al seu casament amb la princesaLeonor, filla de Carles 11: i a l a seva continuació, durant la
resta de la seva vidi, a l a sobirariia de la illa d'e Sicília.
P e r tal de signar el tractdt aefinitiu, sahavien d'e c,elebrar des del 24 al 2 6 d:agost unes entrevisfios entre Don
Frederic i Carles de Va1oi.s i el D'uc dme Calibria, i per tal
que els prínceps amb llurs respectius seguicis hi poguéssin
concórrer amb sseguretat, skstahlí una treva a tota l a Illa
des del 2 1 fins passats sis di'es de la darrera 6- &es entrevistes. També es convinguii que s'hi tractaria de les termes
o regnes que es donarien als descendents que deixés Don
Frederic, en iiiorir, del seu matrimoni amb Donya Leonor, i de l a d'enominació del títol R,eial que havia d'usar, airi con1 de t'ot allb referent a l a devolució d'els
presoners i delt t'erritoris que, ~espectivament, en a que11 mom~ent dominaven, a Sicília Don Carles, i a
C,alkbria Don Frederic. Aqu'est j ~ i r ide coiilplCr anlb Eidcli'tart tot allb convlngue, a amans dels susdlts eniissaris, que
el reberen en noin dse Carlmes d e \Jalois 2 dmel Duc d e C a E b r i a 1 que, a llur torn, promeeeren que aquests Príncmeps
prestarien identic jura~nenten mans del cavalher cataii
Guillem Galcer,ari d,e Castelli, deslgmt per Don Fnederic
per a tan alta mlss16.
S'havia convingut que es ~me~ebressin
l'es vistes en un paratge allunyat de poblacions importants, i per aixb es va
escollir una petita vaii situada entre Sciacca i Caltabeiiota.
E s va disposar allotjam'ent per als Princeps francesosen
una modesta masia, i, en u:na altra identica, p e r a l Monarca
sicilii. Arrzbat ,el dia ass~enyalat,aquest darner sortia de
l a seva senzilla demora i ,enssems sorrí també de l a seva
F,arles de Valois, els quaIs, en trobar-se prbxims. es vari
separar, l'un i l'altre, de llurs rrespcctius s,eguicis. E n juii-.
tar-se, es saludaren amb exti-eiizadacortesia, i, al cap de
pocs inoinents, va unir-s~eainb ells el Duc de Calibria, el
qual, passacla un,a estona, cridi Koger de Llúria; Dan Frederic c r i d i Vincigera'de Palizzi, i l ~ o cdesprks s'hi anaren
acost,an.t els prin,cipals personatges Cuna i. altra banda.
No degué ésser-los dificil posar-se d'acord', puix que
el mateix dia 2 4 quedaren acord,ades les bases del clefinitiu
tractat 'de pau. Segons aquestes bases, Don Frecl'eric quedaria en possessió d e l a illa de Sicília i d e les seves adja

cents, durant tata l a seva vida, sense reconkixer per &O
prestació d'e servei personal n i reial; s8enseque pogués
des,prei~dre"sde cap dels drets pertanyents a la sobirania;
i havent-se de titular reide la illa de Siciiiao d e Trinacria,
segons resolgués Carles 11, a qui, o als seus descend'ents,
liavia de pass:ar el regme a la seva mort. A més, aquest o
els seus succ~essors,havicen de fer tots els possibles per tal
de
cmferisque el Surnrne Pontífex i .el ~ o ~ l e g i ' Cardenals
sin, abans de passats tres anys de la i-ilort de Don Frie,deric, als seus fills o deszendents, e l regne de S a r d ~ n y ao el
d e Xipre, o algiui altre equivalent, i que ,en cas de n o esdevenir-,se aixb, contiiiuessin en possessió d'e Sicília amb
ple domini, a no ésser ,que els fossin U i ~ r a d e scenv mil
unces d'or, quantitat tan fabulosa aleshores, que feia gairebé impossible tal contingencia ... P e r ,una altra d e hes
cliusules, Don Frederic es ~ o ~ m p r o m e tai arestituir a 1'Església i a l s Ordes religiosos, totes les propimetats i drets
que tenien en tenips cle Carles 1 d'Anjou.. Respecbe els
comtes i d'altres cavallers qui durant el transcurs d'e la
guerra s'havien separat de l'ob'edi&nciaa Uur senyor n a tural, quecli establert que pcrdn~enllurs feus, en just c i s tig de l l t ~ infidelitat,
r
anih excepció de Roger d e Llúria qui,
ctrm sabem, tenia importanes possessions a Sicília, i de
Vjncigera de Palizzi, qui posseia a Calibria .vastos dominis.
E s sigiiaren els articles el dia 3 I , f es feii ,el coiisabut
jurament solemne per auibdues bandes, de coinplir-los fidelmenr, al qua! afegiren Carles de Valoisi el Duc de Calibrja el de fer t o t ~els possihles per tal que els confirmessin
el Summe Pontífex i el Col.legi Cardenalici. E l mateix dia
foren remesos a Carles 11, qui va aprovar-los oficialment,
i també .el mateix dia, foren proindg,at.s per Don Frederic
amb objecte de fer-los conkix.er els sicilians, pero oinetent la cliusula negativa a la no successió de llurs fiüs o
néts.
E n realitat no s'hi podia comprometre, coin tampoc
.- .
a les altres cliusules, perquk totes s'havien sign,at s'ens'e
el cons'entiriient de la riacib, i com havem vist en í-eferir
el Parlament celebrat juslament d8esprésd'liaver puj,at a.l
Tron, .es va obligar a no convenir tractats amb els altres
estats, seiise que un Parlament general els a p r o d s previament. Tal volta no e5 va so1.licitar el co,nsentiinent, pri

-

tal de pod'er consid,erar titllats de nullitat eIs articles poc
favorables, com I'esmentat dme la successió, el qu,al per altra banda, com veurern en ressenyar els successos po:steriors, sembla com si ambdues parts, iidhuc la Santa Seu,
el
.* consideiressin com no existent.
Pmer aquesta ra6, aqnest tractat dit de Castronuov,~O
Cialtab.ellota va resultar altameut beneficiós per als int.er a s o s de Don Frederic, encara que, per ell, es va veu:re
obligat a cedir importants territoris a C,alabria; p u k que,
sens,e car, dubte, li havia d'ésser més ficil a f e r m r sblidiament 1a s,ev;adinastia a Sicilia posseint-l,a legalment, que
sense que l,a possessió fos reconeguda d'e :manera o f i ~ i a l
per la Santa S:eu i pels altres estats que f b s aleshores
havieii f,et fots els possibles per foragitar-lo d'aqu~ell.Tron,
i que haurien s'egurament continuat .en llur propbsit, s i no
s ' h a p é s signat el tract,at.
Tots els historiado'rs qui s'hail ocupat d'aqucest tracbat,
neconeixen que v'a constituir un tnomf diplomatic d,el jovme
Rei de Sicílía. Zurita diu textualment: « E n qu:edar en
su vida con aquel reino, se d a b ~esperanza que sus herer
deros se. concerviarían en la po's'esión d'e él, .teniendo ,mis
confirmadas. sus fu,erzas» ; i Amari: «Moltn onore n'ebbe
la.
per tutto il mondo re Federico». Angd Constanzo,
seva fstoria del Riegno di ivapoli, titula el parigraf on
parla d'aqu:est tractat: «Pace inolto onorata per lo Rle
Frederico » .
L':endsema de la signatura, sorti~en.els Prínceps f r m oesos en direcció a Catinia, p:er tal d'alliberar els presoners qui estaven w llur &er, i disposar tot el necessaxi
perque la ciutat 'tornes a l'ob,edi&nciade Don Freaenc; el
quaf, ei mat'ek dia, es va dirigir a. Sutera, dones volia po.sar personalmsent en llibertat el Príncep de Salern. Després ana a Lentini, on I'esperavfa el Duc dir C,dhbri;-. i
amb,dbs prínceps passaren ptegats diviersos dies, en aquesta darrera poblaci'ó. Assistiren a diverses testes i caceres
que van donar-!se a honor cY'ells, i una de les nits van acotxar-:se públicameilt en un mateiu llit, segons costum d ' a quell temps ia Italia, en deiliostracic) ne fidel aniistat. Després van marxar a Ca,tinia,oil Don Frederic fou rebut amb
el més gran en,tiisiasme iva concedir un perdó general a
tots els qui haguessin fet armies contra la sev;a causa.

Mancavia al tractat estipulat o signat a Caltab'ellota el
reciuisit mes i m ~ o r t a n per
t a la seva protocolaria efectivitat o 1,egalitat en aquella epoca, i era l'anuencia de la Santa Seu. Per tal d',aconseguir-la, ambdbs Sobirans trameteren a Ruma els personatges qui pod'en d e r i r més fortes garanties de iieekir en un afer tan impbrtant. Foren
els ernissaris de Carles 11 de Nhpols, el seu mateix Canc'elLer i el '%u protonotari Bartomeu de Cipua, que hav:em vist ja actuar en anteriors negociacions ; i els de Fred,eric 11 d'e Sicilia, el comt~eUc d'Empúries, Fred'eric de
Incisa i Barto,meu de Is,ala, Jutge de la Gran Cort. Grkcies a llurs assenyats ramaments, i a tro,biar-se Bonifaci VI11 e n aquel1 moment jen situaúó política coinpromesa,
puix (estava ,enemistat amb el Monarca frances, va donar
el sseu consen'timent, pero a i l b algunes modificacions, per
a I'estipulació de les quals .trameté a Sicilia els Bisbes
de Saiern i de Bolbnia i te1 seu familiar Giacon~od e Pisa.
Les variacions consistien en que Don Friederic s'havia de
tihdar rei de Trinicria; declarar-x feudatari de Kpma
i, e n senyai de vassallatgie, p,agar cada any quinze mil florlns a I'Esgldsia; posar a l
a seva disposició, d u r w t tres
mesus, tresc'enties llances a la fiegió d'Ithlia que se l i exigis, i reconeixer co'm a aliats els qui ho fossin de la, Santa
Seu ; a més, havia d'autoritzar la lliure sortida de la ILla
dels fruits destinats a Roma.
Redactat el tractat amb aquestes esvariacions, fou apraviat per Bonifaci VI11 i (el CoLlegi Cardenalici, i per Don
Frederic, qui, .amb aquest objecte, havia donat pojlers als
seus :emissaris a Iloma, els ,cliials van 8encarregar;se de
posar el tractat a les seves inans, junt amb la butud, on li
era dispensat el panentiu per a casar-se amb D.onya Leonor d'Anjou, datada a vine-i-u d e rnaig'del I 303.
D8e fotes les modificacions, la qube inés va contrariar
Don Frederic fon la relativa a la titdació de Trb+c,ria.
E n aqomiadan-se de Kobert d'Anjou a Cathnia, li feu pro'metre que procuraria per tots els mitjans, que )el seu Pare
donés el seu consentiment perque pogués anomenar-se rei
de la Illa de Sicília, itan1 d'interh hi tenia, que amb aquest
gol obj'ecte trameté a la .Cort de Nhpols el Bisbe de Lerga. Car1,es 11, dav~antd'aqueixa insistencia, havia accedit
al d,esig de D o n Fredieric, qlui, malgrat el qule havia fet

signar pels seus esmentats einissaris a Roma, va m m k nir-se ferm a no dir-se nei de Trinicria; pero no volerii
oposaii-s,e d'uila manera concreta a les debisioris del Suiime Pontífex, es %a titular durant elspriiners anys <( Fridericus Dei Gratia Rex», sense indicació de regne.
Tot just Don Fnederic v:a tenir noticies que el Sqmille
Pontífex S'amnia a confirmar inis o menys rnodificat el
tr,actat de Caltabeliota, va apressar-s'e a d o n a tan grata
nova al seu germi, icom que l'assuinpre era massa important per a és,ser confiat a una lletra i idhuc a una comunicació oficial, envii a C,ata1unya Giovenco de Ubierti i el
cavall'er Aparici de Vilanova, els quals donanen compte de
a Don Jaume, a Sarago~ssa,en juny del
la seva ai~lb~aixada
1303. Don Jaume, al seu torn, trameté a Sicília Jauine
G,asb'er,t,vescomte de Castelnuovo, i Andreu Marciqo.
Aqu,ests emissaris no anaren al R'eiahile de Don Frederic
úilicament per a felicitar-lo, sinó amb pkns poders per a
convenir amb el1 un tractat, en virtut d'el qwal., ambdós
Sobirans poguessin arinar gderes clada u en territori de
I'altr'e; i a inés, i a k b e r a el rnés h p o r t a n t , pler tal que
.en cas de 1110rir Don Jaume o Don Fqederic sense filk o
nkts, els d,on~inisde I'un passessin a l'altqe. P:e'r a, tractar
d'aquesta qüestió anlb els enlissaris cstalans, oonussioni
el M:onarca de Sicília els rnés ;experimcntats personatges de
la seva cort, Vincigera de Palizzi, ;el seu Gran Canc,eJLer,
Conrad Dbria, el s,eu Gran AliiuraU, i el Coint'e de Garciliano, els quals no v,an necesitar gaires delib~eracionsper a
arribar a .un acord compl.et sobre la inútua successió.
Adhuc pnes~cindintd'arpesta cliusula hereditaria,
. . que
podia'molt probablement no arribar a t e n i r ca6 efectivitat,
la c.elebraci6 d'aquest conveni col.locava, tant Don Jaume com Don Frederic, e n sitmaci6 política molt a v m h t josia. Units d'aquesta iIianera, quedaven senyors ,del M'editerrani, ja que ambd6s posseüen poderoses flotes i disposav!en de rnarins experts, i res no hav;en de témer de
Uurs anoestrals enemics els PrÚlcep,s dAnj'ou, sobnetot,
mentre seguís regint els destins de I'Església B,onifaci VIII, qui hayia canviat de política. Per a k o Don Jaume, ja d,es del primeer moment, Iiavia acons~eilata Don
Frederic que no sacrifiquu's la ,b~envolenpPontifícia al
seu dmesig de titular-se reí de la Illa de Sic'ília. Don Fre-

deric, amb tot, no va observar el cons~elldel ceu germi.
E n morir Bonifaci VIII, com ja no temia i'mirnositat Pon..
tifícia, es va titular rei, 110 de la IlLa dse Sicüia, sin6 simplement de Sicília, denonlinació que paubtinament ank
estenent-s~e per totes les Cancelleries. Dc manera qu¿,
quan la Keina J,oana de Nkpols s i g n i el 1 3 4 5 u n tractat
ainb el Duc d'Atenes, es va .obligar, per aqukst t r q k t ,
a reconeker com a rei de Sicília els descendents d'e Don
Frederic. Només durant algubis anys del regnat de Frjederic IV i dme l a menor edat dme l a r.eha M~aria,apa& als
docuinents oficials la dellominació de rei de Trinicria.
P'er mitji del tractat de Caltab'ellota o Castronuovo,
la c,orona de Si'cília va pertknyer legalment a un Prínoep
de la Dinastia c a t a l ~ a ,puix quie fou reconegut con1 a
rei de la Illaperla Santa S~eui p e r tots els estats d'Europa
que inés o inenys directam~entinterv!enicn ',end s assumptes de la península italiana, Raespecbe als sicilians, el tractat fou inolt beiieficiós, g r i u e s que en les lleis fowmentals de la Iiih es va plasmar l'esperit de les institucions polítiques catalanes. Un hist,oriador sicilii modern, proíúnd
coneixedor de les ll'eis i d e la-histbria del seuspais,Rafaello
Starabba, ens diu: «Chi ricorderi di quanto momentofú
per la Sicilia dopo'una,gu~erradi venti anni la pace di Caltabellota, per la quale fu assodata i'independenza deli'isola,
e con essa i l godimento delle aniich'e franchigie divenurr
b8ensipiii considerev,oli, grazie all'influenza dello spirito,
d,elle idee e deile istituzioni catalade)).
1"er un d'els articles del tractat, la Iila havia de passar,
oom kabmem, altre cop a l'otbedikncia de la Casa d'hnjou,
mitjan~antooinpens,acions, als tres anys de la inort de Do11
Frederic. Aixb s'ha de reconeixer que no deixav,a d'6sser
obs~tacleimportant al definitiu afermament de la nostra
ainastia. P,erb si c'onsiderem, per una banda, que aquestes
compensacions eren ,de tal magnitud, que resultav~amalt
difícil d,e poder realitzar-les i, per altra banda, esbudiem
d'etingudament els esdev;eninlents polítics que van sscc~eirs'e despres ,de la 3ev.a celebraci6, n'o podem d e k a r d'az'ribar 'a la c,ons,eqü&nciaque aquel1 ,artide v+ inserir-se sense
qu'e cap de les parts pensds a c'omplir-lo. Tial yolta la, seva
ins,erció fou deguda únicament a no yol'er fer inassa osoensible ,el fracis militar i diphomitic de Carles de Valois; pe-

rb 'amb el1 no e s pogué evitar que es di&
a Italia, ~amb
t.0 sornagu:er, que havent anat a To,scana comissionat per
B,onifaci VI11 a posar pan entre les faccions politiques,
només va servir el seu mandat per encendre més la Udt a ; i que bavent anat, al contr,ari, a Sicília, ainb intenció
de fer una guerra d'ecissiva i acarnissada a Frederic 11,
havia conclbs amb el1 un tractat de pau deshonrós per a
les s~evestropes.
D,esestimant aquesta. hipbtesi, a la qual crec sols pot
~onc~edir-sse-li.
valor anecdbtic en supost de. la ineva opinió,,
veurem que, en ef'ecte, els signants d'aquella cliusula, en
virtut de la qual havia de tornar a la Casa d'Anjou la corona que, per una altra clausula, era atorgada a Don Friederic, condicionant aixb al fet qu~ees pos& els fiils o néts que
d'eixiis de Doiiya Leonor en possessió del regne de Sarde'nya S Cbecega o el de Xipre o un altr? equivalent; no holv
no van fer res per tal clu,eaquella condició poguésarribar a
tenir. efectivitat, ans al contrari, els veiem realitzar actes
concrets que denotaven corn no &:trava en llurs intencions
polítiques que resmentada condició pogués realitzan-se.
Don Frederic, ,en signar ainb Don Jaum.e 6'Aragó ia;mb
anuencia dels principals perso,natges sicilians, durant e l
transcurs de l'any següent, el pacte o conveni de mútua
successió, no va tenir en compte p e r a res aquella cl~usula
de reversió que Chavia d'ehectuar passats tqes. anys de la
seva mort. Amb tot, aixb no era per sí matceix gran cosa,
puix com :que a q u d a clAusda no convenia als int,eressffi
del nou Rei de Sicília, era natural .que d e fet tractés d'anullar-la, j a que n o podia fer-ho legdn~ent.Perb v'eiem
que ,el mateix Bonifau VIII, qui fins a la signatura d'el
tractat s'havia mostrat sempne acbrrim partidari dels Prínceps d'Anjou, a favor dels quals s'havia inserit la d i u s u la de la reversió, iiuny de procurar que fos fqctiblie posar
en possessió ,els'fiu,sde Don Fr'ederic de les iiies de Sardenya 5 Cbrsega, cosa per a la qual el primer que s'havia de,
fer era revocar la conc~essióde la investidur,a que havia
conferit a Don Jaume d"Arag6, trobant-s.e aquest a Ronla
el 4 d'abrii de l'any 1297, va enviar aleshores, pocs mesas abans de la seva inort, el Bisb'e d,e'Vd&ncia,con1 a
Llegat de l a Santa Seu a Cbrseg'a i Cardenya, a aquell.es
iues, per tal qu8epersqadís Llurs principals slenyors laics

que re~onegu~éssin
al rey Don Jaume com a llur iegítini,
sobirk.
Ta;mbé fins el mateix Carles 11, qui havia d'ésser el m&
inberessat que es dugués a compliment la cliusula de la_
reversió, semblava fer tots .els possibles per tal que aqudl'es
illes passessin d'efinitivament a poder del seu gendre. Tanta dobstiilació hi posava, que va convenir arnb el representaut de les ciutats de Genova i Pisa, un pacte més o
menys seci-et, e n virtut del qual aqu'elles ciutats s'obligaven a kjudar ainb les armes el Rei d'Aragú, quan es decidís
a anar a possessionar-se d,e Cbrsega i Sardenya. Per altra banda, no d,eixav,a d'instar a Do,n Jaurne per -tal que
dugués a cap, el més aviat possible, aquella empresa. El
Monarca aragones no seinblava teiiir gaire prmessaa possessionar-se dels s!eus nous dominis. sens8efer, arnb tot,
deixa dels drets que li conferís ha Santa S~eu,puix que eh.
pujar al isoli Poiltifici Benedict,e XI, va enviar a Roma,
m qualitat d'ambaixador,s extraordinaris, Guillein de Feria i Vidal de Vilanova, per tal qule en non1 del1 fessin el
reconeixeinent i jurament d:e vas,sallatge, cegons allb establert en T'act,e de la investidura que li va conferir Boilifaci VIII.
El Duc de Calibria, qui amb el iiom de Kobert I havk
succeit en el tron de Nipols a son pare Carles 11, tampoc
no va pensar apoderar-s,e de Sicíiia en mqrir D.on Fr,e&ric, puix que si bé, passats alguns anys, declara la guerra
al seu nou rei pere 1, fou perque a q u a t v,a aercar suport.
,en la poderosa família Chiaramoute, raó per la qual els
parti.daris de la familia Ventimiglia, riv,al d'aquella, es rebe1:laren contra eU i demanaren auxili al Rei de Nipols,
qui els va trainetre una podero~~a
flota comandada pel seu
germa b8astard Carles d'tlrtois.
Don Frederic, al seu testament, no esmenta per a res
que el Regne pogués no pertinyer a la seva desceildencia
després d,e la seva inort. Per aquest testament exclou les
fermelles, d'acord arnb el que es va pac@r al conveni d,e
iníifua successió, signat en r 303 arnb Don Jaume, i disposi
concretament que ;en cas d'extingir-,se La seva descendencia
masculina passi la illa de Sicilia al seu nebot Alfons IV
d'Arag6.

H'eus aqul, senyors acad&mics,'totel que he sabut dirvos de la pau de Caltabellota, quse porta la dinastia catalana a ass'eures en u11 dels trons més cobejats de la peníiisula italiana, bas'e del predomini que vhrem tenir a la Medi~errhnia.
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Ingressa avui a la nostra Academia undistingit prbcer
catali que porta dos iMustres cognoms d e significació destacada e n la historia contemporinia de l a vida barc~elonesa. H~ereui continuador digníssim d'una noble tradició
familiar, Carles Canllehy i Girona, Marques de Caldes d e
Montbuy, h a estat cridat a formar part de l a nostra Corporació per merits propis i p e r l a repnesentació que personalment ha aconseguit en 1':esfera de l'activitat cultural del
nostre país.
D'enci d'els seus estudis de Dret i de Filosofia i Lletnes
a la Universitat de Barcelona, Carles. Sanllehy h a dmemostrat sempre una predilecció marcada pels estudis histbrics.
Un cop hagué obtingut el grau d'e Llicenciat en les duics
carrems esmentades i a k I mabeix el de Doctor en la cegona d'elles, la inclinacíó, cada vegada més accentuada,
que sentia per als dits estudis -va m a r - s e concretant singularrnent als probl8emes dme la nostra antiga política internacional, respecte l a qual el Marques de Caldes de Mont,buy ha vingut formant la seva bibliot,eca particular, especialitzada principalment e n obres refererits a les relacions
entre Espanya i Franca. Una de Les qü,esfions histbrique~
que més han atret la s'eva atenció 6s la d e l a successió d e l
rei Carl'es 11 d'Espanya: a ella ha d'edicat un estudi ample, detingut i minuciós, el ~esulttitdel qual ha estat la,
publicació d'un magnífic Ilibre, e n dos volums, que fa manifestam'ent honor al seu autor i que l'acredita d'erudit veritable.

Aquesta obra, intitulada La succ~essidd e CarLes 11 (impresa a Barcelona =n 1933,'i de la que n'ha estat feta una
edició catalana i altra de castellana, totes dues d'esplendida presentació tipogrifica i ornades amb belles il,lustracions que s6n reproducciú d'antics gravats), v e n a sobre una epoca interessantíssiina dme la historia espanyola d'e
principis del segle XVIII, especi'alment Iligada arnb la polític,a coetAn~eade les principals potencies d'Europa ique
fou prbdiga en conseqüencies transcendentals per a l a traj.ectbria ulterior de la v i d a peninsular i singularinent del
nostre pobl'e. Obra important, el valor de la qual no h e
d e pondserar ara aquí, perquh tots la coneixeu prou bé i l'apreci'eu degudam~ent,com ho dsemostra l''elecci6 m a t e k a
del nou company, al qui tenim el goig dle donar en aquest
momment la rnés cordial benvinguda.
Hjorne donat a l a lecfura i a l'estudi; esperit c u l k i de.
eensibilitat 'afinada, Caries Sanllehy no és perb un te'inperament retret i allunyat d e l a vida social. Pel contrari,
l a seva vida de relació l'ha dut a intervenir en diverses or,ganitzacions i a aportar l a seva cooperació estimable a
activitats d'e caricter collectiu i d'inberes general. Presid'ent q u e ha estat durant un benlps del Co1,l'egi de Doctors
matriculats de la nostra Universitat, li fou confiadá tailibé
la Presidencia del Colnite ,liispano-,alemany de B,arcelona,
des de que en 1 g z 9 v a ésser fundat aquest centre per a la
intensificació de les relacions culturals hispano-gerininiques; chrrec que segueix exercint en I'actualitat molt digmarnent. Presideix, igualment, d'kncA de la seva fuildació,
la ((Propaganda Cultural C,atblica» de Barcelona, i form a part aixímateix d'altres entitats d8ecaricber intel.1~tual.
.
,
Avui, en fmer la seva entrada a l'Academia, Carles Sanll,ehy aporta, ainb el discuss que acabeu d'escoltar, uii,ai
contribució m,eritbria p e r al millor i mbs c a b d coneiuement d'un fet remarcable d'e la politica medieval europea, estretawent vinculat tainbé a la histbria catalana: el
tractat de pau d'e Caltabellota, signat en 1303. Tots els
ant,ec'edents d'acluest tractat, les qüestions divers'es que va
venir a resoldre, els episadis míiltiples de la seva preparació, han estat exposats a r a davant vostre pel ilou acad5inic amb deteniinent i precisi6 coiicrets. La pau, de C d -

tabellota va tancar un període agitat i'trasbalsador de l a
política occidental d3Europa,pos3 t,erme a la serie de conflict,es i de lluites que, a seguit de les V,espres Sicilianies,
s'havien anat produint, l'un darrera l'altre i com a cons'eqüencia de la qü8esti6deSicília, ,en el M'editerrani occidental. P,eríode interessantíssim de la historia europea, sobre
el qual les investigacions i testudis d'erudits eminents, tals
con1 Saint-Priest, Minieri-Riccio, Arnari, Carini, Lecoy d'e
l a Marche; La M:antia, Girona Llagostera, Finke i Cartelli,eri, tanta llurn han anat projectant d'un segle en&; i
al que, més recentinent encara, les recerques ,minuciases de F'erran Sold$evila i de H~elen'eWieruszoivski han
dut nous i remarcab1,es aclariments. Pceríode histbric en
a
w
el qual els reis de la ca3a d e B a r ~ ~ e l o ntingueren
paper principalíssim, tant en les campanyes b&Riques com
,en I.es negociacions diplomatiques. Període, en fi, que ocasiona la influencia catalana i l a dominació de l'antiga Corona d'Aragó e n l a Italia meridional i a la illa d e Chrs~ega,
i que prepara 1"expansió catalana pels paisos del Meditefrani oriental. D e l a pau de Caltab~ellotaderiva, tot seguifi,
I"expedici6 dels almogavters a 0 , r i e n t ; i d'ella provingué,
en general, la política mecliterrinia de Catalunya durant
els dos segles darrers de 1'Edat Mitjana, política que hereta i que p r o s e g u í desprbs, amb variada fortuna, la Mona~-quia'espanyola fins al ternps dels primsers Borbons inclusiu.
El tractat de Caitabeilota, estudiat amb tanta competencia pel nostre nou confrare, nepresmenta, doncs, un dels
mom'ents inicials decisius dintre el procés histbric clc l'adquisició dels antics dorninis espanyols d'Italia que tan important paper juganen a comenGainents del segle XVIII
amb motiu de la gumerra de Succ~essió.E l tema qu8ea m i ha
ex'arninat en el s8eudiscurs el nou academíc té, per tan?, una
conn.exió directa, encara que remota, i és de singular valor con1 a ailtecedent originari, amb uelació als problemes
de la successió de Carles 11, en ilur aspecte mediterrmi,
estudiats per Carles Sanliehy en el seu llibre cabdal, abaix esmentat.
No vull fatigar ni& la vostra atenció, ni allargar majorment aquestes consid~eracionsa i voltant del fmerna q u e
ha desenrotllat d'una manera tan ddcta el recipendiad,.

P'er acabar; plau-me ara de donar a l dilec'te amic, en nom
de tots els que farmem part d'aquesta Academia dues voltes c'enteniria, la m& expressiva felicitació pels seus treballs histbrics, i saludar-lo aixímateix b'en afectuasarnent
.amb ocasió del seu ingres a la nostra Corporaciól la qual
espera molt del seu concurs sapient, generós i entusiasta.

