
 

EL COMPROMÍS DE CASP (1412) 
 

 

L’Europa dels segles XIV i XV va patir grans canvis a nivell polític, econòmic, tecnològic, militar i demogràfic. El resultat va ser la formació dels grans estats 
europeus de l’Edat Moderna, i per tant, el declivi d’algunes potències que, com la Corona d’Aragó, van quedar col·lapsades per la força dels seus veïns.  

Els següents textos i imatges expliquen el procés de substitució dinàstica que es produí en aquests territoris de la Confederació Catalano-aragonesa a inicis 
del segle XV. Com, a través de la força, la diplomàcia i el foment de les divisions internes, s’arribà a l’entronització del noble castellà Ferran d’Antequera i 
s’apartà del poder la família comtal barcelonina, la qual havia propiciat el creixement de la nació catalana des del segle IX. 

 

El context europeu 
 

 
Europa i la Mediterrània durant el segle XIV. (Font: mapa escolar anglès de 1905) 

 

 

 

La Guerra dels Cent Anys va condicionar l’Europa d’aquells temps. Es perllongà entre 

1337 i 1453, enfrontant les monarquies francesa i anglesa, però en ella s’implicaren tots els estats 
medievals de l’occident continental; també la Corona d’Aragó. 

 

El conflicte es va iniciar per una disputa dinàstica. El rei anglès Eduard III va reclamar la corona de 
França quan va morir sense descendència Carles IV, amb qui estava emparentat. La guerra va acabar 
amb el triomf francès, i va suposar l’enfortiment de la monarquia davant la noblesa feudal. 

 

La Guerra dels Cent Anys 
va tenir conseqüències a 
la Península Ibèrica. 
Amb l’ajuda de França i 
Aragó, Enric de Trastà-
mara, bastard del rei 
castellà Alfons XI, derro-
tà militarment el seu 
germanastre, Pere I “el 
Justiciero” (més conegut 
com Pedro “el Cruel”), 
instaurant en el regne 

de Castella la dinastia dels Trastàmares (1367). El nét d’Enric II s’apoderaria de 
la Corona d’Aragó gràcies al desenllaç del Compromís de Casp.  
 

 

Batalla de Crécy (nord França) 1346, victòria anglesa.  

 

La Guerra dels Cent Anys (segles XIV-XV) 

Bàndols 
 

 Regne de França 

 Corona de Castella 

 Regne d'Escòcia 

 República de Gènova 

 Regne de Mallorca 

 Regne de Bohèmia 

 Corona d'Aragó 

 Ducat de Bretanya 

 Regne d'Anglaterra 

 Ducat de Borgonya 

 Bretanya 

 Regne de Portugal 

 Regne de Navarra 

 Comtat de Flandes 

 Comtat d'Hainaut 

 Aquitània 

 Luxemburg 

 Sacre Imperi 
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La Catalunya del segle XIV 
 

 

Màxima expansió del domini català al Mediterrani. El regnat de Pere III (1336-1387)  

 

 

 

 

 

 

La Pesta Negra als Països Catalans: quan esclatà l’epidèmia el 1348, la mortaldat fou 

devastadora. Morí al voltant dels dos terços de la població total. L’hecatombe fou immensa a les 
ciutats costaneres i menys als regnes interiors com Castella.  La virulència s’explica per la fam 
provocada per una sèrie de males collites que havien afligit la població des del 1333 —“ lo mal any 
primer"—. 

La despoblació que en resultà compor-
tà l’abandonament d’extenses àrees 
de conreu. Moltes poblacions 
perderen la totalitat dels professio-
nals de determinats oficis. La davalla-
da demogràfica s’incrementà per la 
reiteració de l’epidèmia durant la 
resta del segle XIV. A València, 
durant els mesos de maig i juny 
del 1348, moriren prop de tres-
centes persones diàries. A 
Mallorca es perdé vora de la 
meitat de la població.  

  
 

El Cisma d’Occident (1378-1417). En el context de la Guerra dels Cent Anys, els regnes cristians es 

van dividir entre els seguidors del Papa de Roma i els que reconegueren l’autoritat espiritual de Benet XIII, 
instal·lat a Avinyó, i recolzat per França, Aragó, Castella, Navarra i Escòcia. Durant uns anys, hi hagué tres 
papes catòlics recolzats per diversos reis. 

El rei Pere III va ser indiferent al conflicte i basculà entre el papat 
de Roma i el d’Avinyó segons la seva conveniència. Els reis poste-
riors, Joan I i Martí I, reconegueren el Papa Benet XIII, que era el 
cardenal aragonès Pedro de Luna, a qui els partidaris del papa 
romà anomenarien “antipapa”.  

Vicent Ferrer, predicador dominic molt influent, acabaria per 
donar suport a Martí V, papa de Roma, i li retiraria a Benet XIII. 
L’any 1412, Ferrer seria un dels puntals de la candidatura de 
Ferran d’Antequera en la lluita per l’elecció del rei aragonès.  

 

 

 

Propagació de la Pesta Negra a Europa 

Malalts de pesta. Miniatura d’una Bíblia de 1411 

 

 

e 1411 

Vicent Ferrer Benet XIII, el Papa Luna 

Pere III, el Cerimoniós 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan I el Caçador, el Descurat, l’Amador de la gentilesa (1387-1396) 

 

 

Durant el regnat de Joan I es mantingueren les posicions catalanes en la Mediterrània. El rei establí vincles amb França en casar-se amb Violant de Bar, 
neboda del rei francès Carles V. Sota la seva influència, Barcelona esdevingué la cort més fastuosa d’Europa a costa del patrimoni reial. Floriren les arts i 
les lletres (Francesc Eiximenis, Anselm Turmeda) i es van celebrar els primers Jocs Florals el 1393. Però la pau interior es veié compromesa per les nombro-
ses tensions entre diferents bàndols nobiliaris en tots els territoris de la Corona. 

 

Divisions dins la noblesa catalana. Dues dones, dos partits. 

 
Partidaris de Sibil·la de 

Fortià, esposa de Pere III, 
format per la petita noblesa 
del nucli empordanès de la 

reina. → 
←  Partidaris de Violant de 
Bar, lorenesa, segona 
esposa del futur Joan I. El 
rei Pere arribà a desposseir-
lo del títol de lloctinent per 
les intrigues femenines que 
dividien el regne. 

 

 

L’onada antisemita revifà el 1391. Iniciada als regnes de Castella i de França, es traduí en l'assalt als calls jueus de Girona, Barcelona, València, 

Perpinyà, Ciutat de Mallorca, Lleida i altres ciutats, amb la mort de molts jueus i la conversió forçada de molts altres. S’acusava els jueus d’escampar la 
Pesta Negra enverinant els pous de les poblacions. El responsables dels atacs foren condemnats per la justícia reial a la pena capital. 

 
 Els jueus catalans van ser una part molt important de la població durant 

l’Edat Mitjana. Moltes ciutats catalanes van créixer gràcies a la presència de jueus. Aquests, hi 
exercien oficis artesanals, professions liberals (metges, traductors, arquitectes, advocats, 
astrònoms, cartògrafs, etc.), prestamistes i funcionaris reials. Eren una població pròspera, els 
seus impostos incrementaven les finances reials. Des de l’època visigoda es van anar limitant 
els seus drets cívics, formant un grup diferenciat. Les onades antisemites acostumaven a ser 
atiades per l’Església catòlica, i perjudicava molt els reis catalans. Des de finals del segle XIV, els 
jueus hagueren d’optar per l’emigració (diàspora) o la conversió. 
 
 
 
 
 

 Atles català d’Abraham Cresques i el seu fill Je-
hudà on es representa el món mediterrani amb una perfecció mai 
aconseguida fins aleshores. L’atles fou un encàrrec de Pere III i es va 
acabar l’any 1573. Se’l considera el precursor de la cartografia renai-
xentista. El mapa, regalat pel rei català al seu cosí, el rei Carles VI de 
França, i es conserva a la Biblioteca Nacional de París. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’Hagadà és el llibre religiós més popular del judaisme i sovint és el més il·lustrat. In-
clou tradicions, llegendes, ciència popular, filosofia pràctica i afers polítics. De 

les haggadot  il·luminades, procedents dels Països Catalans, n'hi ha tres del segle XIV, 
conservades al British Museum,. Aquesta il·lustració pertany a l’Hagadà de Barcelona. 

Sibil·la de Fortià, fresc de 

San Miguel de Daroca 

Violant de Bar (amb 

Joan I) al monestir de 

Poblet 
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El final dels comtes-reis catalans 
  

 

Martí I, l’Humà, el Vell. El darrer rei del casal de Barcelona (1396-1410) 

 

 

 

Martí I l’Humà mantingué els dominis mediterranis en 
pugna amb Gènova, i reforçà la supremacia reial 
sobre les pretensions d’alguns nobles. Fou el princi-
pal aliat de Benet XIII, el papa Luna. El seu fill Martí el 
Jove va morir sense successor legítim, i el 1410, i 
quan morí Martí l’Humà la Corona d’Aragó quedà 
sense rei i s’obrí un greu conflicte successori. 

 

 

 

 

 

 

Frederic de Luna o de Sicília. Fill natural de Martí el Jove i la seva amant Tàrsia Rizzari de 

Catània. El rei Martí el volgué reconèixer en morir els fills legítims, i se li atorgaren els títols de comte de 
Luna i senyor de Sogorb. També se l’havia capacitat per heretar el regne de Sicília. Aquesta situació era 
nova a Barcelona, però a Castella i França altres fills naturals havien estat legitimats per heretar títols 
reials: els propis Trastàmara eren una branca bastarda dels reis castellans.  

Martí l’Humà morí sense haver culminat el procés de legitimació i reconeixement que s’havia de fer 
comptant amb el suport de Benet XIII. La mort del rei s’esdevingué el 31 de maig de 1410, justament un 
dia abans del fixat per culminar el projecte davant les Corts. El papa Luna es féu enrere per la forta 
oposició d’alguns nobles i del rei de Castella. La candidatura de Frederic de Luna al tron va tenir pocs 
suports.  

Després del Compromís de Casp, Frederic lluità contra els genovesos i contra Alfons el Magnànim, fill de 
Ferran, buscant el reconeixement dels seus drets a la corona siciliana. Acabà els seus dies empresonat 
pel rei de Castella Joan II a Ureña (Valladolid). 

 

La mort sobtada del rei Martí l’Humà, després d’una breu agonia de dos dies, tingué lloc el 31 de maig de 1410. Encapçalats per Ferrer 

de Gualbes, una comissió de diputats, va actuar pel seu compte i va fer signar al rei un testament que no assenyalava cap successor, i deixava el problema 
en mans de les Corts. 

 
 

 

Escultura funerària de Martí I al monestir de Poblet 

Divisió de la noblesa. Les bandositats. Mort el rei Martí I, Jaume d’Urgell, cunyat del rei, era el Governador General, concentrà tot el poder 

polític executiu de la Corona. Però no comptà amb els suports necessaris entre els governadors dels diversos territoris. Li eren favorables  Arnau Guillem 
de Bellera (a València) i Roger de Montcada i de Llòria (a Mallorca), però no Gil Ruíz de Lihori (a Aragó) i Guerau Alemany de Cervelló (a Catalunya). Des del 
Parlament català es féu una crida per resoldre la qüestió dinàstica, però les bandositats tenien els regnes en tensió i fins la circulació pels camins era 
perillosa. El patriciat barceloní, també dividit, buscava la solució d’un conflicte que mantenia malmès el comerç i la seguretat de les seves transaccions. 

 

Martí I, l’Humà 

Martí el Jove, pare de Frederic de Luna 

Segell gòtic del rei Martí I 



 

L’interregne de 1410 a 1412 
 

Els candidats a la successió.  

 Jaume d’Urgell → Era comte d’Urgell i el terratinent més important de la Corona. Es perfilava 
com el millor candidat a la successió des dels càrrecs de Lloctinent, primer, i de  Governador Ge-
neral, funcions normalment reservades al príncep hereu. Tenia els seus suports al Principat, Ma-
llorca, València i Osca, però estava enfrontat amb molts senyors aragonesos. A més, Jaume era 
partidari de Roma i no del papa Luna, que era aragonès. Era nét de Pere III (per via materna) i 
besnét d’Alfons III (per via paterna) i defensava els drets hereditaris a la Corona per part de la se-
va muller, Isabel de Fortià, filla de Pere III el Cerimoniós. 

 

Lluís de Calàbria →Duc d’Anjou, comte de Provença i rei nominal de 
Nàpols (per delegació del comte de Barcelona). Era menor d’edat i 
tenia el favor dels antiurgellistes. Els drets a la corona provenien de la 
seva mare, Violant d’Aragó, filla de Joan I i de Violant de Bar, la qual, 
en casar-se amb Lluís d’Anjou, va haver de renunciar formalment a la 
successió de son pare, cosa que descartava el fill del concurs successo-
ri. Els seus partidaris aviat es decantaren per Ferran de Trastàmara, 
que tenia més suports i diners per enfortir la seva candidatura contra 
la de Jaume d’Urgell. 

 

Ferran d’Antequera → Descendent de la línia bastarda dels Trastàmara. 

Era Infant de Castella, duc de Peñafiel i un gran terratinent. Abans de 1412 actuà sovint com a regent d’aquell regne. 
La seva força militar i econòmica van atreure-li molts suports entre els  nobles aragonesos, valencians i catalans. Era 
fill del rei Joan I de Castella i d’Elionor d’Aragó, és a dir, nebot de Martí I i nét de Pere III (per via materna). L’altre avi, 
Enric II de Castella, es va capficar en què Elionor no quedés exclosa de la línia hereditària al tron aragonès, perquè 

Pere III volia evitar la possibilitat que 
Castella acabés apoderant-se de la 
Corona d’Aragó. 

Frederic de Luna → Comte de Luna, 
fill natural de Martí el Jove. No arribà 
a ser reconegut com a hereu legítim, 
tal i com era el desig del rei Martí I. 
Tenia el lligam troncal més directe 
amb el rei mort. No comptà amb 
suports entre l’alta noblesa catalana. 

 

Altres candidatures → Alfons de 
Gandia i de Foix: era nét de Jaume II, no tenia suports fora dels seus territoris. Joan de Prades i de Foix: germà menor de l’anterior, encara menys conside-
rat. Isabel de Fortià o d’Aragó: filla de Pere III, aval de la candidatura del seu fill, Jaume d’Urgell, fou descartada per haver homes en línia directa i legítima. 
 
 

Els partits, les famílies i els personatges en la disputa per la successió.  
 

Urgellistes Antiurgellistes Homes de Benet XIII* 

 Alagón,  
 Artal d’Alagón,  
 Aranau Guillem de Bellera,  
 Cabrera,  
 Cardona,  
 Híxar,  
 Luna,  
 Montcada,  
 Montcada i de Llòria,  
 Montcada i de Luna,  
 Urgell, 
 Juan de Valtierra (bisbe de Tarassona),  
 Vilaragut. 

 

 Centelles,  
 Centelles-Riusec i de Queralt, 
 Cerdán,  
 Ximénez Cerdán,  
 Cervelló,  
 Alemany de Cervelló i de Queralt,  
 Desplà,  
 Fiveller,  
 Gualbes,  
 Heredia,  
 García Fernández de Heredia (arquebisbe 

de Saragossa),  
 Illa,  
 Lihori,  
 Ruíz de Lihori,  
 Martínez de Luna,  
 Pallars, 
 Domènec Ram (bisbe d’Osca), 
 Urrea,  
 Ximénez de Urrea,  
 Requesens,  
 Felip de Malla (ardiaca del Penedès). 

 

 Francesc d’Aranda, cartoixà de Porta Coeli, 
 Francesc Climent, bisbe de Barcelona,  
 Bonifaci Ferrer, prior de Porta Coeli, 
 Vicent Ferrer, rector del Pi, 
 Lluís de Prades i Arenós, bisbe de Mallorca, 
 Marc de Vilalba, abat de Montserrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*jugaren un paper decisiu contra Jaume 
d’Urgell 

 

Lluís II d'Anjou, pare de Lluís de 

Calàbria 

Ferran d'Antequera 

Jaume d'Urgell, el Disortat 

Relació amb la dinastia dels candidats a la Corona d’Aragó l’any 1412 



 

Buit de poder central i primeres operacions militars d’ocupació.  

Amb l’ajut dels seus aliats dins la Corona d’Aragó, Ferran de 
Trastàmara concentrà, al novembre de 1410, un imponent 
exèrcit a les fronteres de València i Aragó, tot reclamant 
l’herència del seu oncle Martí. Mentrestant, Jaume d’Urgell 
intentava obtenir el suport de l’arquebisbe i cap militar de 
Saragossa García Fernández de Heredia.  

Durant 1411 es convocaren les Corts aragoneses a Calataiud, 
on es decideix, juntament amb els representants valencians i 
catalans, aplegar les Corts generals de la Corona a Saragossa.  

Però la mort de l’arquebisbe de Saragossa –un dels principals 
antiurgellistes– a mans d’Antón de Luna, defensor dels drets 
de Jaume d’Urgell, a l’Almunia de Doña Godina (Saragossa), va 
tornar més violenta la situació.  

Els angevins s’uniren a Ferran. La Catalunya urgellista no 
pogué presentar un exèrcit nombrós, i els trastamaristes 
iniciaren la invasió.  

La repressió contra els urgellistes, tant a Aragó com a València, 
fou despietada. Alhora, Benet XIII excomunicava Antón de 
Luna i assetjava el seu entorn, perquè era el principal cap 
urgellista a l’Aragó.  

 

Cinc parlaments per triar un rei. 

Els trastamaristes van convocar un nou parlament a Alcanyís 
per setembre, descartant els urgellistes, però amb nobles i 
eclesiàstics castellans ocupant la localitat, que van insistir en 
mantenir llurs tropes en el territori i les fortaleses del sud 
d’Aragó. Al nord, els castells eren sota control d’Antón de 
Luna, que obtingué una victòria militar a Ejea de los Caballe-
ros. Els seus partidaris van reunir un altre parlament aragonès 
a Mequinensa, no lluny de Tortosa, on s’havien aplegat els 
urgellistes catalans. 

Al Regne de València també es van convocar dos Parlaments: el de Vinarós (urgellistes) i el de Traiguera (trastamaristes). 

Les Corts catalanes, buscant una solució política que evités una guerra civil generalitzada, demanà al notari Ramon Sescomes el testament del rei Martí, 
però el notari no el va lliurar, tot i que se sabia que aquell document deixava en mans de les Corts la solució del conflicte. El que sí era clar és que Martí I 
preparava, els dies anteriors a la seva mort, la legitimació del seu nét Frederic.  

 

Una elecció forçada. 

Per desencallar la situació, i forçat pels nobles trastamaristes, el papa Luna (Benet 
XIII) proposa a Alcanyís, el 26 de febrer de 1412, una reunió de nou compromissa-
ris, en lloc de la convocatòria de Corts generals de la Corona, com era de rigor.  

Ferran es negà a retirar les seves tropes, que ja ocupaven terres d’Aragó i de 
València.  

Es decidí –contra tota legalitat- triar tres compromissaris per cada parlament (nou 
en total) de cada estat (Mallorca no tenia parlament propi), que haurien d’escatir 
quin candidat tenia més dret a cenyir la corona.  

La tria dels noms va anar a càrrec  dels caps trastamaristes Gil Ruiz de Lihori i Juan 
Ximénez Cerdán, que van elegir, també, els tres compromissaris que haurien 
d’haver designat els parlaments valencians i el català. 

A Tortosa, la llista imposada va ser presentada per Joan de Subirats, amb ordres 
explícites de no admetre cap modificació dels noms que hi figuraven. A més, va 
instar els diputats catalans a acceptar-la fins el 14 de març, si no, Aragó actuaria 
unilateralment per proclamar un nou rei. 

El parlament català, finalment, acceptà la llista forçada pels trastamaristes per 
evitar la ruptura de la Corona i la guerra civil que es presagiava.  

 

Els compromissaris. 

 

Per Aragó Per Catalunya Per València 

Domènec Ram, cunyat de Berenguer, bisbe 
d'Osca i servidor de Benet XIII.  
Francesc d'Aranda, cartoixà de Portaceli, servi-
dor de Benet XIII.  
Berenguer de Bardaixí, cunyat de Domènec 
Ram, cavaller, home de lleis i agent de Ferran de 
Trastàmara. 

Bernat de Gualbes, poderós conseller de Barce-
lona, líder dels antiurgellistes a Catalunya, 
advocat i ambaixador de Benet XIII. 
Pere de Sagarriga i de Pau, arquebisbe de Tarra-
gona nomenat per Benet XIII. 
Guillem de Vallseca, jurista i doctor en lleis, 
famós a tota la Corona d'Aragó. 

Vicent Ferrer, germà de Bonifaci, frare dominic, 
predicador de fama europea, agent i confessor 
de Benet XIII. 
Bonifaci Ferrer, germà de Vicent, cartoixà de 
Portaceli, conseller i servidor de Benet XIII. 
Genís Rabassa, jurista, doctor en lleis de gran 
fama a tota la Corona d'Aragó, malalt, no pogué 
viatjar a Casp i fou substituït per Pere Bertran. 

  

Molts nobles catalans van protestar iradament per l’ensarronada que suposà el procediment de designació de compromissaris. Els Cardona, els Montcada i 
el pretendent Joan de Prades no volien acceptar les imposicions d'Alcanyís. Atribuïen el canvi d’actitud als suborns de Ferran. Fins i tot Violant de Bar, 
promotora de la candidatura del seu nét Lluís de Calàbria, va denunciar l’elecció dels compromissaris i el fet que, per la seva condició de cartoi-
xans, Bonifaci Ferrer i Francesc d'Aranda no podien intervenir en la política. Tanmateix, davant la situació de violència, el bàndol de Ferran s’enfortí. 

Mentrestant, el 27 de febrer de 1412, els urgellistes foren derrotats al Camp de Morvedre (Sagunt) pels trastamaristes i els seus aliats valencians. Hi 
moriren uns 3.000 soldats. Això fou decisiu pel resultat d’un procés marcat per la violència, la manipulació institucional i la corrupció generalitzada.  

Llibre dels Usatges de Barcelona de 1378, fonament polític i 

jurídic del Principat des del segle XI 
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El Compromís de Casp  
 

La reunió dels compromissaris tingué lloc a Casp entre març i juliol de 1412, amb algunes irregularitats que beneficiaven el bàndol de Ferran d’Antequera, 
com la de no acceptar representants mallorquins. Els homes del papa Benet XIII, que eren majoria, van actuar en tot moment pressionant per a l’elecció 
del príncep castellà i en contra de les opcions catalanes. Cada candidat va ser defensat pels seus advocats, i finalment el dia 24 de juny els compromissaris 
van emetre el seu vot. 

 

El resultat. 

Només dos compromissaris, Sagarriga i Vallseca, van votar per Jaume d’Urgell. La resta ho va fer per Ferran d’Antequera. Sagarriga, a més, votà que es 
reconegués el dret de Frederic a la corona siciliana, cosa que no es considerà després. L’alta burgesia barcelonina, a través dels Gualbes, va propiciar 
l’elecció del nou rei castellà.  

Pere Bertran, substitut de Genís Rabassa, es va abstenir, tot al·legant que havia arribat molt tard a Casp i que no disposava de tots els elements de judici. 

 

 

La Corona d’Aragó en mans castellanes. 

Ferran fou coronat rei a la catedral de Saragossa el 5 d’agost de 1412, agraint públicament als 
nobles aragonesos els seus afanys en favor seu. Dictà lleis de repressió i expropiació contra els 
urgellistes, en benefici dels vencedors.  

L’aragonès comte de Benavente va acusar d’il·legítim el nou rei en una disputa pública amb el noble 
català Ramon de Perellós, li retreia d’haver aconseguit la corona gràcies a la força i no pas al dret. 
Fou detingut al moment, torturat per fer-lo retractar-se i, en no fer-ho, executat a l’endemà.  

Malgrat ser urgellistes, els nobles mallorquins acceptaren la situació pagant un tribut al nou rei. El 
mateix Jaume d’Urgell li va retre vassallatge, tot acceptant la nova situació. Al novembre, Benet XIII 
coronà Ferran com a rei de Sardenya i Sicília, eludint els drets de Frederic de Luna, nét del rei Martí.  

Durant les sessions de les Corts catalanes es van iniciar els conflictes amb el rei, no acostumat al 
pactisme, i tendent a l’autoritarisme. Ferran volia evitar pagar els deutes de la corona i a obtenir 
elevats subsidis. En un moment d’exasperació clamà a les Corts, segons testimonis, "que havia muy 
bien mercado este regnado, e como le havia costado más de ochocientas mil doblas de oro”. 

 

 

 

 

 

 

 

La darrera batalla de Jaume d’Urgell, el Dissortat. 

Malgrat haver-li jurat fidelitat, Jaume i els seus reprengueren la via militar pel males-
tar que produí a les Corts el nou rei autoritari. Anton de Luna i Margarida de Mont-
ferrat –mare de Jaume-, el van convèncer que Anglaterra recolzaria una acció per 
derrotar les tropes castellanes del rei. Va atacar Lleida i Osca quan encara estaven 
reunides les Corts i el rei a Barcelona, cosa que els permeté organitzar-se immedia-
tament i sufocar una revolta que l’oligarquia no desitjava.  

Les forces reials van assetjar Jaume al castell Formós de Balaguer i es rendí el 31 
d’octubre de 1413. Els anglesos mai no van comparèixer. Fou jutjat, condemnat a 
cadena perpètua i desposseït de títols i terres. Passà per diverses presons castellanes, 
en un règim penitenciari molt dur fins que Alfons el Magnànim – fill de Ferran I– el 
reclogué a Xàtiva, tretze anys més tard, en millors condicions, fins a la seva mort. 

Acta del resultat de les sessions del Compromís de Casp (traduc-

ció del llatí): “Publiquem que els parlaments nomenats i els 

súbdits i vassalls de la Corona d’Aragó deuen i estan obligats a 

prestar fidelitat a l’il·lustríssim, excel·lentíssim i potentíssim 

príncep i senyor En Ferran, infant de Castella, i que al mateix 

Ferran deuen i estan obligats a tenir i reconèixer com el seu 

vertader rei i senyor”. 

 

Coronació de Ferran d’Antequera 

Jaume d’Urgell a la presó de Xàtiva 



 

Personatges relacionats amb el Penedès.  

 

 

 FELIP DE MALLA. (Barcelona, 1380 -1431). Eclesiàstic. Fou el dissetè 

President de la Generalitat de Catalunya (1425-1428), rector de l’Església del 

Pi (Barcelona), canonge d'Osca i de Girona, paborde de València, almoiner de 

la seu d'Elna, ardiaca major de la seu de Barcelona, i de Santa Maria de Vila-

franca del Penedès durant la construcció de la basílica. Amb Martí I arribà a 

“conseller e promotor dels negocis de la cort”, tot mantenint el càrrec amb 

Ferran I. 

Actuà en el conflicte successori a favor de Ferran d’Antequera i en la liquidació 
del Cisma d’Occident, tot erosionant els suports de Benet XIII. En el Concili de 
Constança (1414-1418) que liquidà el cisma, obtingué sis vots per ocupar la 

seu papal. Establí la seva residència a la Casa de l’Ardiaca de la seu barcelonina, 
on acumulà una magnífica biblioteca.  

 

Des de la presidència de la Diputació del General va posar tot l’afany en evitar el distanciament 

entre les Corts i el rei Ferran I, que havia ajudat a entronitzar. 

Fou un predicador brillant, d’estil pompós i solemne, que combinava citacions llatines sagrades i 
profanes, molt del gust dels cortesans i dels ambients cultes, que eren el seu medi natural. La seva 
obra principal és el tractat ascètic Lo pecador remut , on tracta dels esforços de Lucífer a evitar la 
mort de Crist, per tal que no es produís la redempció del gènere humà. Voreja un cert humanisme, 
malgrat que el tema és netament medieval, gairebé com una fusió entre el reremón pagà, judaic i 
cristià. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primera pàgina de Lo pecador remut , de Fel ip de Malla. Edició incunable, Barcelona 1495. 

 

 

 

 

 

 
 

 JOAN DE SUBIRATS. Vinculat a la família Subirats, descendent del príncep d’Olèrdola Mir Geribert, de la mateixa estirp que els Santmartí. Fou 

doctor en lleis i sagristà de la seu de Saragossa a inicis del segle XV. Havia estat comissionat per Benet XIII per tal de resoldre la situació de crisi del convent 
de monges de Peramán (Saragossa), dependent de l’abadia benedictina de Fontevrault (França) i establert per Alfons II el 1172. Els drets sobre el monestir 
i les terres van passar a Juan Ximénez Cerdán, el justícia d’Aragó i noble terratinent que, quatre anys més tard, seria un dels principals aliats de Ferran 
d’Antequera per aconseguir la corona catalanoaragonesa.  

Joan de Subirats fou el comissionat, pel parlament d’Alcanyís, de presentar al de Tortosa la relació de compromissaris imposats pels trastamaristes. Tenia 
ordres explícites de no acceptar cap modificació dels noms que hi havia, sota l’amenaça de proclamar unitalteral el nou rei (Ferran), amb la qual cosa els 
estats de la Corona es veurien abocats a una guerra contra el poderós exèrcit castellà.   
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Casa de l’Ardiaca, Barcelona. Seu actual de 

l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona. 

Palau Reial de Vilafranca del Penedès (datat segle XIII). 

Castell de Subirats 

Castell de Sant Martí Sarroca 
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