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Índex general

Introducció

 El conflicte de la Unió 
 Les corts de 1348-1349
 Criteris d’edició observats

Diplomatari de la Unió del regne de València

1. UNA FISCALITAT REIAL ONEROSA. LES FRICCIONS 
 ENTRE ELS CIUTADANS I ELS NOBLES I CAVALLERS 
 (1345-1347)

 1. NOMeNaMeNt d’uNa cOMissió pel cONsell de la ciutat de Va-
lèNcia a Fi d’actuar eN la cONtrOVèrsia sOrgida aMb els NObles 
i caVallers, per la taxa sObre els béNs dels VeïNs que es destiNa 
als deutes MuNicipals (1345 maig 24, València)

 2. la ciutat de ValèNcia i la Vila de xàtiVa acOrdeN cONstituir 
uNa uNió cONtra els NObles i els caVallers del regNe, que 
taMbé s’haN assOciat (1345 setembre 20, València)

 3. el cONsell de ValèNcia es plaNy eN carta al rei del graN eN-
deutaMeNt de la ciutat, i de l’Opressió Fiscal que supOrta el 
pOble (1345 octubre 27, València)

 4. credeNcial de pere el ceriMONiós a FaVOr de JOaN FerraN-
dis MuNyós, Mestre raciONal, i de bereNguer de cOdiNachs, 
escriVà de ració de la reiNa, eNViats a la ciutat de ValèNcia 
(1345 desembre 1, Girona)

 5. el cONsell de ValèNcia MaNa cONVOcar la hOst arMada, per a 
Marxar, si cal, cONtra els seNyOrs de Viles i castells que per-
turbeN els drets d’eMprius de la ciutat (1346 gener 12, València)

 6. el cONsell de la ciutat preN l’acOrd de taxar els béNs dels 
VeïNs, aMb la FiNalitat de rescatar l’arreNdaMeNt dels iMpOsts 
MuNicipals i supriMir-lOs (1346 juliol 7, València)
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2. UNA CRISI SUCCESSÒRIA PROVOCADA, 
 DINS D’UNA POLÍTICA REIAL AUTORITÀRIA 
 (FEBRER-MAIG 1347)

 7. el rei repréN aMb aMeNaces el seu gerMà, l’iNFaNt JauMe, cOM-
te d’urgell, que s’ha traslladat, cONtra les Ordres del MO-
Narca, a aragó, i ha prOtestat de la desigNació de la iNFaNta 
cONstaNça cOM a successOra (1347 febrer 14, València)

 8. JuraMeNt i hOMeNatge de pere de xèrica, gOVerNadOr del 
regNe de ValèNcia, de teNir el seu càrrec per la iNFaNta 
cONstaNça i deFeNsar el seu dret de successió dels cONtraris 
(1347 març 21, València, al palau del Real)

 9. JuraMeNt i hOMeNatge que haN de prestar al rei i a la iNFaN-
ta priMOgèNita cONstaNça els alcaids dels castells reials. eN 
aquest cas Jura l’alcaid del castell del pOyO, a alpONt (1347 
març 24, València, al palau del Real)

 10. pere el ceriMONiós cOMuNica a Miguel de gurrea, gOVerNa-
dOr d’Osca, els caNVis Operats eN el gOVerN del regNe de Va-
lèNcia, la destitució de l’iNFaNt JauMe i els pOders cONFerits a 
la priMOgèNita (1347 març 28, València)

 11. respOsta dels Jurats i cONsell de ValèNcia a les cartes del rei 
i de la iNFaNta cONstaNça sObre la prelació d’aquesta eN la 
successió, segONs el dictaMeN d’uNa asseMblea de Juristes (1347 
abril 11, València, al palau del Real)

 12. el cONsell de ValèNcia acOrda OpOsar-se a uNa prOVisió reial 
sObre l’OFici de NOtaris, que VulNera els Furs i els priVilegis de 
la ciutat (1347 abril 18 i 20, València)

 13. pere el ceriMONiós deMaNa al Jurisperit lOpe de aïNsa uN iN-
FOrMe de les actiVitats de l’iNFaNt JauMe a saragOssa. el Ma-
teix, a l’OïdOr de la cOrt JOaN xiMeNes d’Osca (1347 abril 26, 
València)

 14. el cONsell de ValèNcia acOrda assuMir la deFeNsa de tOts 
aquells que rebeN aMeNaces de la cOrONa per deFeNsar els 
Furs i priVilegis de la ciutat. així Mateix, iNtiMa al gOVerNa-
dOr del regNe, pere de xèrica, i al seu llOctiNeNt, aNdreu 
guilleM escriVà, que NO es tituleN eN el càrrec per la iNFaN-
ta (1347 maig 8, València)

 15. el cONsell de ValèNcia cONVOca els prelats, NObles, Viles i 
llOcs del regNe per tal de FOrMar uNa uNió, eN deFeNsa dels 
Furs i priVilegis ValeNciaNs (1347 maig 9, València)

 16. el rei aMeNaça els Jurats de ValèNcia aMb prOcedir cONtra la 
ciutat, ultra la peNa de priVació de priVilegis, si NO reNuNcieN  
a OpOsar-se al NOMeNaMeNt de la iNFaNta cONstaNça (1347 
maig 10, Castelló de la Plana)

 17. el rei als Jurats i cONsell de ValèNcia: els MaNa NO Fer uNió, 
Ni iNduir-hi les Viles del regNe, aMb l’OFeriMeNt de reparar 
els cONtraFurs (1347 maig 12, Cabanes)
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 18. Ordre de pere el ceriMONiós al gOVerNadOr geNeral del 
regNe de ValalèNcia, pere de xèrica, d’iNtitular-se eN el càr-
rec exclusiVaMeNt pel rei, i NO per la iNFaNta. igualMeNt al 
gOVerNadOr de barcelONa, Ferrer de VilaFraNca (1347 maig 12, 
Cabanes)

 19. pere el ceriMONiós cONVOca l’iNFaNt raMON bereNguer al 
cOl·lOqui Fixat a MONtblaNc el dia de saNt JOaN pròxiM, ON 
l’iNFaNt JauMe expOsarà els seus drets a la successió (1347 maig 
12, Cabanes)

 20. el rei OrdeNa expedir les cONVOcatòries al parlaMeNt del 
dia de saNt Miquel a MONtsó, per discutir els drets de l’iN-
FaNt JauMe, així cOM per al cOl·lOqui preVi de MONtblaNc. 
MaNa esteNdre credeNcials a JOaN FerraNdis MuNyós, Mestre 
raciO Nal, i a bereNguer de cOdiNachs, cOMissiONats a les Viles 
ValeNciaNes (1347 maig 12, Cabanes)

 21. el rei cOMissiONa JOaN FerraNdis MuNyós i bereNguer de cO-
diNachs per a iNFOrMar les Viles reials del regNe de ValèNcia 
del dret a la successió de la iNFaNta (1347 maig 12, Cabanes)

 22. iNstrucciONs del rei a JOaN FerraNdis MuNyós i bereNguer 
de cOdiNachs, eNViats als Jurats de ValèNcia aMb OFertes per 
aturar la FOrMació de la uNió (1347 maig 12, les Coves de Vinromà)

 23. pere el ceriMONiós MaNa al seu cONseller bereNguer de cO-
diNachs prOsseguir els tractes aMb la NOblesa de ValeNcia, a Fi 
d’iMpedir la reVOlta (1347 maig 19, Tarragona)

 24. el rei OrdeNa al Mestre de MONtesa que rOMaNga al regNe 
de ValèNcia, puix que ha de celebrar cOrts als aragONesOs i 
als ValeNciaNs per tal de reparar-lOs els greuges (1347 maig 22, 
Tarragona)

 25. el rei cOMuNica al gOVerNadOr pere de xèrica la decisió de 
celebrar cOrts a aragó i a ValèNcia, per a satisFer-lOs els 
greuges al·legats (1347 maig 22, Tarragona)

3. LA REACCIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA: PROCLAMACIÓ
 I EXTENSIÓ DE LA UNIÓ I DIVISIÓ DEL REGNE 
 EN DOS BÀNDOLS (MAIG-NOVEMBRE 1347)

 26. parlaMeNt dels braçOs del regNe de ValèNcia, cONVOcat per 
la ciutat a Fi de cONstituir la uNió (1347 maig 29, València, al mo-
nestir de Predicadors)

 27. pere de VilaNOVa iNFOrMa el rei de l’asseMblea celebrada a 
ValèNcia per la uNió [1347 maig 30-31, València]

 28. pere de xèrica, gOVerNadOr del regNe de ValèNcia, Fa saber 
al rei les seues gestiONs per tal de FreNar la creació de la 
uNió (1347 maig 31, Xèrica)

 29. prOclaMació de la uNió del regNe de ValèNcia, aMb l’ObJecte 
de preserVar els seus Furs i priVilegis i ObteNir la reparació  
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de les actuaciONs aNtiFOrals de la MONarquia (1347 juny 1, Va-
lència, al monestir de Predicadors)

 30. els uNiONistes d’aragó cOMuNiqueN als Jurats de ValèNcia la 
creació de la lliga a saragOssa, i iNsteN els ValeNciaNs a prO-
cedir igualMeNt (1347 juny 1, Saragossa)

 31. pere el ceriMONiós iNsta berNat Ferrer i bereNguer despuig, 
Jurats respectiVaMeNt de xàtiVa i de ValèNcia, a esFOrçar-se 
per iMpedir que es cONstituesca la uNió (1347 juny 1, Vinçà)

 32. el gOVerNadOr pere de xèrica cONVOca la Vila d’alzira al 
parlaMeNt aNtiuNiONista de Vila-real (1347 juny 3, Xèrica)

 33. l’iNFaNt JauMe d’urgell Jura la uNió de ValèNcia, pel seu prO-
curadOr JOaN llOpis de bOïl (1347 juny 6, València)

 34. els Jurats ValeNciaNs FaN pateNt als uNiONistes d’aragó la iNs-
titució de la uNió del regNe de ValèNcia (1347 juny 7, València)

 35. el cONsell de ValèNcia dictaMiNa sObre els capítOls elabOrats 
per a esteNdre la uNió al regNe (1347 juny 7, València)

 36. els Jurats de ValèNcia al Justícia i Jurats del llOc de FOiOs: els 
aMONesteN a Jurar la uNió eN el terMiNi de 10 dies. la Matei-
xa requisitòria s’adreça a altres Viles i llOcs del regNe (1347 
juny 8, València)

 37. aMbaixada del VicecaNceller rOdrigO dies al cONsell de Va-
lèNcia: els iNsta de part del rei a desistir de Fer la uNió, aMb 
la prOMesa de celebrar cOrts (1347 juny 9, València)

 38. els Missatgers de la uNió d’aragó, MartíN de ahíN i arNau de 
FraNça, cOMpareixeN daVaNt del cONsell de ValèNcia (1347 juny 
15, València)

 39. el rei al gOVerNadOr pere de xèrica, cOMplagut de la res-
pOsta que ha dONat a la uNió i de la cONVOcatòria d’uNa JuN-
ta de NObles, prelats i Viles reialistes (1347 juny 16, Perpinyà)

 40. els Jurats de ValèNcia cOMuNiqueN als iNFaNts JauMe, FerraN i 
JOaN i a la uNió d’aragó l’acOrd d’establir uNa cOalició aMb 
aquesta (1347 juny 20, València)

 41. dispOsiciONs del cONsell de ValèNcia per a la deFeNsa de la 
ciutat, declaraNt l’estat de guerra i la prOhibició d’extrau-
re’N caValls i arMes (1347 juny 21, València)

 42. NOMeNaMeNt pel cONsell de ValèNcia de 16 tractadOrs i 6 
cONserVadOrs per a dirigir la uNió (1347 juny 25-26, València)

 43. OrdiNaciONs del cONsell de la ciutat per al règiM de la 
uNió: relaciONs aMb la cOrONa, creació d’uNa FOrça arMada i 
ObteNció de recursOs (1347 juny 27, València)

 44. pere el ceriMONiós al VescOMte d’illa: l’assabeNta que ha de-
cidit aMb el cONsell reial FirMar les uNiONs, eN eVitació de 
Mals MaJOrs (1347 juny 30, Girona)

 45. respOsta del cONsell de ValèNcia al requeriMeNt del Vice-
caNceller d’eVitar l’ús de la FOrça: la ciutat actuarà seMpre 
per les Vies lícites (1347 juliol 3 i 6, València)
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 46. el NOtari desprats, prOcuradOr dels caVallers uNiONistes, ha 
aNat a Vila-real a prOtestar daVaNt del parlaMeNt cONVOcat 
pel gOVerNadOr (1347 juliol 6, València)

 47. el Jurista guilleM aNdreu acONsella els Jurats de ValèNcia 
adMetre la Vila de MOrVedre eN la uNió, Malgrat les seues 
reserVes (1347 juliol 6, Morvedre)

 48. l’iNFaNt JauMe als Jurats de ValèNcia, exhOrtaNt-lOs a perse-
Verar eN la uNió (1347 juliol 6, Saragossa)

 49. JOaN escriVà i Mateu Mercer, eNViats del rei, deMaNeN uN 
salcONduit als Jurats de ValèNcia per a tractar aMb la uNió 
(1347 juliol 7, Morvedre)

 50. la cOrt de la uNió d’aragó als Jurats de ValèNcia: traMeteN 
prOcuradOrs per a sigNar la uNió ValeNciaNa i OFereixeN aJu-
da cONtra el rei (1347 juliol 9, Saragossa)

 51. creació d’uNa FOrça de 500 de caVall al serVei de la uNió. 
crida a les arMes a la pOblació de ValèNcia (1347 juliol 11, Va-
lència)

 52. Missatgeria del rei al Mestre de MONtesa i al gOVerNadOr 
xèrica. dubta de l’eFicàcia de la FraterNitat reialista, i NO 
descarta iNgressar tOts eN la uNió (1347 juliol 11, València)

 53. el rei prega els Juristes ValeNciaNs dOMiNgO eiMerich, dO-
MiNgO de MONtsó i JOaN sala que, al si de la uNió, treballeN 
a FaVOr de la cOrONa (1347 juliol 11, València)

 54. la reiNa Vídua, eliONOr de castella, Fa cert als Jurats de Va-
lèNcia la seua bONa dispOsició i la dels seus Fills eNVers la ciu-
tat (1347 juliol 13, Conca)

 55. els Jurats de la Vila d’alzira preVeNeN els regidOrs de ValèN-
cia de l’actitud ObstrucciONista de la Vila de xàtiVa eN cON-
tra de la uNió (1347 juliol 14, Alzira)

 56. l’iNFaNt FerraN als Jurats de ValèNcia: NO pOt acudir a la 
ciutat, car haVia estat abaNs requerit d’aNar a saragOssa per 
part de la uNió d’aragó (1347 juliol 14, Conca)

 57. la uNió de ValèNcia NOMeNa prOcuradOrs per a prestar hO-
MeNatge a la uNió d’aragó i rebre’l recíprOcaMeNt. crida 
cOMMiNatòria als habitaNts de la ciutat i del regNe que NO 
hageN Jurat eNcara la uNió (1347 juliol 19, València)

 58. acta de la cOalició eNtre les uNiONs de ValèNcia i d’aragó, 
i capítOls estipulats eNtre aMbdues FOrMaciONs (1347 juliol 19, 
València)

 59. la uNió de ValèNcia cOMuNica a la d’aragó la sigNatura del 
pacte de cOalició aMb els seus prOcuradOrs. eNVieN a sara-
gOssa a reclutar caValleria (1347 juliol 23, València)

 60. els prOcuradOrs del llOc de tOrís JureN la uNió (1347 juliol 
24, València)

 61. OrdiNaciONs de la FOrça de caValleria de la uNió, dispOsades 
pel cONsell de ValèNcia (1347 juliol 25, València)
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 62. la uNió d’aragó aNuNcia a la de ValèNcia l’Obertura de 
cOrts aragONeses el 15 d’agOst, ON pOdraN eNViar prOcura-
dOrs daVaNt del rei (1347 juliol 25, Saragossa)

 63. crida dels Jurats i uNió de ValèNcia: exhOrteN tOts els 
agreuJats cONtra Fur a MaNiFestar-hO a la sala eN el terMiNi 
de 15 dies (1347 juliol 26, València)

 64. declaració del NOtari arNau Figueres dels greuges que diu 
haVer rebut els VeïNs de la ciutat de ValèNcia de part de la 
cOrONa [1347, València]

 65. uN grup de Mercaders Fusters deNuNcia les exacciONs que els 
iMpOseN els seNyOrs territOrials de les riberes del túria i del 
xúquer i el Mateix rei [1347, València]

 66. els Jurats de ValèNcia als de xàtiVa: prOtesteN de les seues ac-
tuaciONs cONtra la uNió i les Falsetats escaMpades cONtra la 
ciutat i cONtra la lliga (1347 juliol 26, València)

 67. els Jurats d’alcOi als de ValèNcia: eN respOsta al seu reque-
riMeNt pereMptOri perquè JureN la uNió, deMaNeN còpia dels 
capítOls de la lliga (1347 juliol 27, Alcoi)

 68. els Jurats de ValèNcia i els cONserVadOrs de la uNió pregueN 
les Viles de xixONa, peNàguila, gaNdia, déNia, OliVa, ONti-
NyeNt, bOcaireNt, biar, VilaJOiOsa, cOceNtaiNa i plaNes que 
dONeN auxili als llOcs VeïNs eN cas d’atac (1347 juliol 31, Valèn-
cia)

 69. els Jurats i uNió de ValèNcia a alFONs rOger de llOria, se-
NyOr de cOceNtaiNa, deMaNaNt que cesse eN les aMeNaces als 
seus Vassalls uNiONistes (1347 agost 1, València)

 70. cONtra la pragMàtica del rei que suspéN eN llurs FuNciONs 
els NOtaris i Juristes del regNe, la uNió els hi autOritza, per 
ser cONtra Fur (1347 agost 4, València)

 71. bereNguer de cOdiNachs, cONseller reial, als Jurats de Va-
lèNcia: cOMuNica que ha rebut cOMissió del MONarca per iNs-
tar a la pau aMbdós bàNdOls eNFrONtats (1347 agost 10, València, 
al palau del Real)

 72. acta de la preseNtació als llOcs de la tiNeNça de culla d’uN 
requeriMeNt del Mestre de MONtesa de NO Jurar la uNió. 
cONtesteN que hO FaraN si NO els sóN restituïts els seus Furs 
OrigiNaris (1347 agost 8 i 13, Benassal)

 73. acta de prOcuració dels síNdics de ValèNcia que acudiraN al 
rei eN cOrts de saragOssa, per tractar dels greuges i la cON-
FirMació de la uNió (1347 agost 11, València)

 74. carta de pere belluga, síNdic a saragOssa, als Jurats de Va-
lèNcia, iNFOrMaNt de l’eNtrada del rei a la capital aragONesa 
(1347 agost 16, Saragossa)

 75. el NOble bereNguer de Vilaragut als Jurats de ValèNcia: ha 
rebut aMeNaces del gOVerNadOr i d’altres barONs per haVer 
Jurat la uNió (1347 agost 17, Ontinyent)
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 76. pere belluga als Jurats de ValèNcia: el rei ha Obert les cOrts 
d’aragó i es MOstra beN dispOsat per a uNa eNtesa aMb els 
uNiO Nistes (1347 agost 18, Saragossa)

 77. els Missatgers ValeNciaNs a cOrts de saragOssa deMaNeN als 
Jurats i uNió diVersOs dOcuMeNts (1347 agost 19, Tortosa)

 78. els Jurats i els cONserVadOrs de la uNió iNsteN els síNdics a 
saragOssa a accelerar la traMesa de caValleria, per tal de 
Fer FrONt als reialistes (1347 agost 24, València)

 79. els síNdics ValeNciaNs a saragOssa iNFOrMeN que, Malgrat que 
el rei ha VOlgut expulsar-lOs, li haN pOgut declarar els seus 
greuges eN cOrts (1347 agost 27, Saragossa)

 80. els hOMes del llOc d’albOcàsser, reFugiats a catí per escapar 
del Mestre de MONtesa, sOl·liciteN aJuda del cONsell de Va-
lèNcia per MaNteNir-s’hi (1347 setembre 2, Catí)

 81. els Missatgers ValeNciaNs a saragOssa iNFOrMeN que haN 
tractat l’aNada de l’iNFaNt FerraN a ValèNcia aMb 300 de ca-
Valleria (1347 setembre 3, Saragossa)

 82. el rei pere OrdeNa al gOVerNadOr xèrica, el Mestre de 
MONtesa i altres NO atacar la uNió de ValèNcia, atesa la 
bONa Marxa dels aFers a aragó (1347 setembre 6, Saragossa)

 83. el rei als Jurats d’alpONt, als qui agraeix la seua NegatiVa a 
adherir-se a la uNió (1347 setembre 8, Saragossa)

 84. els síNdics ValeNciaNs a aragó iNFOrMeN de l’acOrd del rei 
aMb la uNió aragONesa sObre la cOMpOsició del cONsell reial 
(1347 setembre 13, Saragossa)

 85. els síNdics a les cOrts d’aragó FaN saber als Jurats i uNió de 
ValèNcia que haN desigNat els represeNtaNts ValeNciaNs per 
al cONsell del rei (1347 setembre 18, Saragossa)

 86. el gOVerNadOr pere de xèrica exhOrta a la recONciliació els 
Jurats de ValèNcia, i a suspeNdre els eMbargaMeNts i restric-
ciONs (1347 setembre 21, Xèrica)

 87. els Jurats MOrellaNs es queixeN als de ValèNcia de les repre-
sàlies sOFertes per uNs Mercaders de catí, per causa d’uNes 
cObles cONtra la uNió (1347 setembre 25, Morella)

 88. els prOcuradOrs ValeNciaNs a saragOssa iNFOrMeN que el rei 
ha rebutJat adMetre els cONsellers NOMeNats per la uNió, eN-
Mig d’uN graN aValOt (1347 octubre 4, Saragossa)

 89. pere belluga, síNdic a saragOssa, certiFica els Jurats i uNió 
de ValèNcia de les diFicultats que passeN els tractes aMb el rei 
(1347 octubre 6, Saragossa)

 90. els prOcuradOrs de ValèNcia expOseN als Jurats les raONs 
perquè la uNió d’aragó reFusa cONFirMar alguNs puNts de la 
cOalició pactada (1347 octubre 7, Saragossa)

 91. els Missatgers ValeNciaNs a saragOssa iNFOrMeN que el rei, 
sObtadaMeNt, ha cONFirMat les dONaciONs del seu pare a la 
reiNa Vídua i els iNFaNts (1347 octubre 11, Saragossa)
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 92. els Jurats de ValèNcia i els cONserVadOrs als síNdics a sara-
gOssa: critiqueN la NegatiVa dels d’aragó a cONFirMar certs 
acOrds d’aJuda Mútua (1347 octubre 11-13, València)

 93. els Missatgers eNViats a gaNdia a prestar acataMeNt a la NOVa 
reiNa, eliONOr de pOrtugal, FaN saber als Jurats de ValèNcia 
que aquella ViatJarà directaMeNt a barcelONa, seNse passar 
per la ciutat (1347 octubre 19, Gandia)

 94. els prOcuradOrs ValeNciaNs a saragOssa cOMuNiqueN als Ju-
rats que haN acceptat la prOpOsta del rei d’aNar a lleida per 
tractar persONalMeNt aMb ell (1347 octubre 27, Saragossa)

 95. carta aNòNiMa, prObableMeNt d’uN cOrtesà, als dirigeNts de 
la uNió de ValèNcia: iNFOrMa que el rei s’iNcliNa a atOrgar la 
MaJOria de les deMaNdes (1347 octubre 27, Saragossa)

 96. iNstrucciONs secretes de pere el ceriMONiós al seu ONcle, 
l’iNFaNt pere de ribagOrça: li OrdeNa arrestar l’iNFaNt JauMe 
quaN aquest tOrNe a cataluNya [1347 octubre 27, Fraga]

 97. el VicecaNceller rOdrigO dies declara al cONsell de ValèN-
cia el desig del rei de ViatJar al regNe per pOsar-hi pau. eN-
tretaNt, MaNa que cesseN les lluites (1347 novembre 2, València)

 98. l’iNFaNt JauMe als cONserVadOrs de la uNió de ValèNcia: Mal-
grat la Fallida reuNió de lleida, seguirà pressiONaNt el rei 
(1347 novembre 4, Balaguer)

 99. el cONsell de ValèNcia acOrda la iNstal·lació d’uNa caMpaNa 
per cridar a les asseMblees; els qui NO haN FirMat la uNió sóN 
expulsats de la ciutat (1347 novembre 18, València)

4. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL. ENFRONTAMENT ARMAT
 DE LA UNIÓ AMB LES FORCES DE LA CORONA 
 (NOVEMBRE-DESEMBRE 1347)

 100. els cONserVadOrs de la uNió respONeN a la prOtesta dels Ju-
rats de xàtiVa per la iNcautació d’uN caVall, destiNat a la 
hOst de deFeNsa de la ciutat (1347 novembre 22, València)

 101. els cONserVadOrs de la uNió pregueN l’iNFaNt FerraN que 
acudesca aMb FOrça Militar, per auxiliar-lOs cONtra el bàN-
dOl reialista (1347 novembre 23, València)

 102. els cONserVadOrs de la uNió deMaNeN als Jurats d’alzira que 
pOseN eN peu de guerra els hOMes de la Vila, per tal d’uNir-se 
a les FOrces uNiONistes (1347 novembre 23, València)

 103. requeriMeNt dels cONserVadOrs als Jurats de terOl que de-
clareN la seua pOsició, car haN sabut que VOleN dONar aJuda 
als reialistes ValeNciaNs (1347 novembre 24, València)

 104. guiatge dels cONserVadOrs a FaVOr de guilleM piquer, carNis-
ser de ValèNcia, que ha Jurat la lliga, per tal que ell i el seu 
raMat NO sigueN MOlestats als llOcs de pastura (1347 novembre 
24, València)
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 105. els llOcs de la tiNeNça d’alcalatéN deMaNeN cONsell i aJu-
da de la uNió, cONtra la NOVa peita iMpOsada per la seNyOra, 
tOda peres d’urrea (1347 novembre 27, Llucena)

 106. la uNió de ValèNcia requereix JOaN xiMeNes d’urrea que hi 
VaJa aMb trOpa de caValleria d’aragó, per aJudar eN la deFeNsa 
cONtra els reialistes (1347 novembre 27, València)

 107. els cONserVadOrs de la uNió deMaNeN als Jurats d’alzira que 
preNgueN les cases dels seNyOrs d’alcàsser, llOMbai i la pObla 
llarga, llOcs del terMe de la Mateixa Vila, i que VedeN la tre-
ta de caValls i arMes (1347 novembre 27, València)

 108. la uNió iNsta els Jurats de MOrVedre a eNViar síNdics a Va-
lèNcia, per tal de participar eN les JuNtes, i pOsar la Vila eN 
peu de guerra (1347 novembre 28, València)

 109. els cONserVadOrs exigeixeN al NOble guilleM raMON de 
MONtcada que Jure la uNió, aMb l’aMeNaça de prOcedir cON-
tra ell (1347 novembre 28, València)

 110. els Jurats de cOceNtaiNa sOl·liciteN pereMptòriaMeNt auxili 
cONtra alFONs rOger de llOria, seNyOr de la barONia, que ha 
pOsat setge a la Vila (1347 novembre 28, Cocentaina)

 111. la uNió requereix les alJaMes de sarraïNs d’albalat dels ta-
rONgers i d’altres llOcs que cesseN eN aJudar els reialistes, 
aMb aMeNaces (1347 novembre 29, València)

 112. el NOtari JauMe desprats és eNViat per la uNió a alguNs llOcs 
uNiONistes, per deMaNar-lOs la traMesa de ballesters i llaN-
cers a alzira (1347 novembre 30, València)

 113. els cONserVadOrs exigeixeN per segONa Vegada a la uNió 
d’aragó que els hi eNVie caValleria, segONs el pacte, a l’espera 
d’uN atac reialista (1347 novembre 30, València)

 114. els cONserVadOrs reclaMeN l’eNtrega del castell de ribarOJa, 
per eVitar que l’OcupeN els del rei (1347 desembre 1, València)

 115. deMaNeN la traMesa de Més FOrça de la uNió de ValèNcia a 
alzira, atesa la superiOritat NuMèrica de la hOst de xàtiVa 
(1347 desembre 1, Alzira)

 116. els cONserVadOrs de la uNió aNuNcieN la Marxa de 50 caValls 
i 5.000 peONs eN auxili d’alzira (1347 desembre 1, València)

 117. el NOble gilabert de ceNtelles iNteNta dissuadir FraNcesc 
d’OllO, iNVOcaNt la Mútua aMistat, de Militar eN la uNió 
cONtra xàtiVa [1347 desembre 1, Castelló de Xàtiva]

 118. el NOble huMbert de cruïlles NOtiFica als cONserVadOrs 
l’Ocupació del castell de bétera, i deMaNa Material, hOMes i 
diNers per a la deFeNsa (1347 desembre 3, Bétera)

 119. el rei aNuNcia a pere de xèrica l’aNada al regNe de ValèNcia 
de l’iNFaNt pere al FrONt d’uN exèrcit, per tal de sOtMetre 
MilitarMeNte la reVOlta (1347 desembre 8, Barcelona)

 120. descripció de les batalles de la pObla llarga (4-deseMbre- 
1347) i de bétera (17-deseMbre-1347), segONs la declaració de 
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FraNcesc rOdeJa, cONserVadOr de la uNió, eN el seu prOcés 
(1348 desembre 11, València)

 121. els Jurats de ValèNcia i els cONserVadOrs cOMuNiqueN a la 
uNió d’aragó la Victòria de bétera cONtra les FOrces del 
gOVerNadOr (1347 desembre 17-18, València)

 122. cOMissió eNcarregada per la uNió de rebre les MaNiFesta-
ciONs dels daNys rebuts pels uNiONistes, i de la iNcautació dels 
béNs dels cONtraris (1347 desembre 30, València; 1348 gener 15 i 17, 
València)

 123. cOMissió NOMeNada per la uNió a Fi de VeNdre els ceNsals i 
béNs iMMObles que es trObeN de prOpietat dels reialistes (1348 
febrer 18, València)

5. LA MEDIACIÓ DELS AMBAIXADORS DE CATALUNYA 
 A VALÈNCIA I ELS TRACTAMENTS DE LA UNIÓ 
 AMB EL REI A MORVEDRE (GENER-MARÇ 1348)

 124. prOpOstes dels MediadOrs del priNcipat de cataluNya per a uN 
acOrd pacíFic eNtre la uNió de ValèNcia i el rei pere [1348 fe-
brer?]

 125. els caps de la uNió al bisbe de tOrtOsa i els MediadOrs de 
cataluNya: deMaNeN l’aprOVació dels capítOls lliurats al rei, 
seNse Més dilació (1348 febrer 19, València)

 126. rèpliques de la uNió a les respOstes dONades pel rei als seus 
capítOls, aMb NOVes addiciONs [1348 febrer, València]

 127. respOstes de pere el ceriMONiós a les rèpliques de la uNió 
sObre els capítOls preseNtats a la cOrONa [1348 febrer, Morvedre]

 128. tres NOVes peticiONs de la ciutat de ValèNcia al rei: retOrN 
al reialeNc de la Viles de llíria, cullera i cOceNtaiNa i cOr-
recció d’uN Fur [1348 febrer? València-Morvedre]

 129. NOVes deMaNdes de la uNió al rei, eNtre les quals la creació 
d’uN Jutge geNeral de cONtraFurs [1348 febrer-març, València]

 130. el rei pere atOrga, per Mediació del legat papal i dels aMbaixa - 
dOrs de barcelONa i de MallOrca, la MaJOr part dels capítOls 
preseNtats per la uNió (1348 [març 25, Morvedre])

 131. el rei exigeix cOM a cONdició, per a FirMar la uNió, que hi 
sigueN rebuts els iNFaNts, els NObles i tOts els habitaNts del 
regNe [1348 març, Morvedre]

 132. relació de persONatges exclOsOs de la casa del rei per la 
uNió de ValèNcia, eNtre ells el bisbe FeNOllet, el Mestre de 
MONtesa, NObles i Juristes [1348 març? València]
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6. L’AVALOT DE MORVEDRE I LA MARXA FORÇADA DE PERE  
 EL CERIMONIÓS A VALÈNCIA. EL MONARCA, EN MANS DE 
 LA UNIÓ (MARÇ-JULIOL 1348)

 133. el rei pere relata a pere de xèrica i a berNat de cabrera 
l’aValOt esdeViNgut a MOrVedre, que l’Obligà a traslladar-se 
a ValèNcia (1348 març 31, València)

 134. MeMOrial de Mateu adrià, secretari reial, aMb l’acta dels 
tractes eNtre els aMbaixadOrs catalaNs i la uNió i les cONdi-
ciONs del rei (1348 abril 3, València, al palau del Real)

 135. el rei pere a l’iNFaNt pere de ribagOrça: explica el tuMult 
prOduït la Vespra daVaNt del palau i deMaNa cONsell a Fi de 
pOder sOrtir del regNe de ValèNcia (1348 abril 7, València)

 136. relat de l’assalt al palau del real del dia 6 d’abril aNteriOr, 
segONs la declaració de dOMiNgO de MONtsó, cONserVadOr de 
la uNió, eN el seu prOcés (1348 desembre 13, València)

 137. JuraMeNt i hOMeNatge a la uNió, prestat pels prOcuradOrs de 
la Vila de saNt Mateu (1348 abril 14, València)

 138. Ordre del rei als Justícies de ValèNcia i d’alzira i als OFi-
cials cOMpeteNts d’iMpedir que sigueN Vexats els sarraïNs, que 
FugeN del regNe per la guerra, i al batle geNeral de NO dO-
Nar-lOs llicèNcia d’eixida (1348 abril 24, València)

 139. els cONserVadOrs delegueN eN els Jurats d’alpONt per a rebre 
els JuraMeNts i hOMeNatges a la uNió dels hOMes de la Vila 
(1348 abril 26, València)

 140. carta de JOaN xiMeNes d’urrea a la uNió d’aragó, sObre la 
petició que ValèNcia pague la seua trOpa i la pOssibilitat de ce-
lebrar uN parlaMeNt geNeral (1348 maig 18, València)

7. EL REI EN ARAGÓ: LA VICTÒRIA SOBRE LA UNIÓ 
 ARAGONESA. OFENSIVA CONTRA VALÈNCIA.    
 RADICALITZACIÓ DE LA UNIÓ (JULIOL-NOVEMBRE 1348)

 141. pere el ceriMONiós als Jurats de ValèNcia: OrdeNa que pres-
teN auxili al Justícia criMiNal i als OFicials reials eN iMpedir el 
saqueig de les cases dels MOrts de pesta (1348 juliol 23, Terol; 1348 
agost 2, València)

 142. carta de cONhOrt dels cONserVadOrs a la reiNa Vídua eliO-
NOr per la desFeta d’èpila (1348 agost 10, València)

 143. la uNió traMet uN Missatger a castella, als iNFaNts FerraN 
i JOaN i la reiNa Vídua, eN deMaNda d’aJuda Militar cONtra uN 
pròxiM atac del rei (1348 agost 20, València)

 144. els cONserVadOrs i Jurats de ValèNcia a la reiNa Vídua eliO-
NOr, aMb NOtícies de la guerra (1348 agost 30, València)
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 145. la uNió sOl·licita de l’iNFaNt FerraN aJuda Militar urgeNt, 
després de cONéixer la repressió del rei pere a l’aragó (1348 
setembre 2, València)

 146. crida de la uNió: prOclaMació de JOaN sala cOM a capità de 
la guerra i iMpOsició a ValèNcia de l’estat de setge (1348 octu-
bre 9, València)

 147. el gOVerNadOr pere de xèrica als Jurats de ValèNcia: els acu-
sa de FOrçar les Viles a eNtrar eN la uNió, i exigeix la restitu-
ció dels castells de paterNa i del puig (1348 octubre 16, Llíria)

 148. els cONserVadOrs als Missatgers traMesOs a l’iNFaNt FerraN a 
castella: iNFOrMeN alarMats dels atacs del gOVerNadOr i del 
trasllat del rei a MOrVedre (1348 octubre 25, València)

 149. els cONserVadOrs als seus Missatgers a castella, aMb NOtícies 
de la guerra i de la treVa que haN decretat a iNstàNcies del 
rei castellà alFONs xi (1348 novembre 5, València)

8. LA CAIGUDA DE VALÈNCIA (10-DESEMBRE-1348). 
 EL PROCÉS CONTRA LA UNIÓ: UNA DURÍSSIMA 
 REPRESSIÓ. CONVOCATÒRIA DE CORTS DEL REGNE

 150. pere el ceriMONiós iNFOrMa els cONsellers galceraN de bell-
puig i llOp de gurrea de la Victòria reial a Mislata, seguida 
de la caiguda de la ciutat de ValèNcia (1348 desembre 11, València)

 151. NOtícia de les execuciONs de presONers reialistes OrdeNades 
per la uNió, segONs la depOsició d’uN testiMONi (1348 desembre 
19, València)

 152. càrrecs FOrMulats cONtra la uNió de ValèNcia pel prOcura-
dOr Fiscal del rei, eN el prOcés iNcOat a l’eFecte (1348 novembre 
21, Sogorb)

 153. relació d’iMputats eN els Fets de la uNió de ValèNcia, Vius i 
diFuNts, aMb l’expressió dels seus béNs [1348]

 154. exhOrtació de pere el ceriMONiós al pOble de la ciutat de 
ValèNcia perquè es reta, aMb la prOMesa de perdó, lleVat dels 
dirigeNts (1348 desembre 5, Montcada)

 155. Ordre del rei a l’alcaid del castell de xiVa que treNque els 
caMiNs aMb castella i pOse espies a requeNa (1348 desembre 7, 
campament reial a Mislata)

 156. el rei pere relata la batalla de Mislata a les iNFaNtes, els iN-
FaNts ONcles seus, cONsellers reials i ciutats priNcipals del 
seus dOMiNis (1348 desembre 11, València)

 157. NOtícies de la batalla de Mislata apOrtades per guilleM ca-
Nals, NOtari, testiMONi eN el prOcés de la uNió (1349 novembre 
19, València)

 158. cOMissió de NObles i Juristes creada per la cOrONa per a prO-
cedir JudicialMeNt cONtra la ciutat de ValèNcia, Viles, llOcs i 
iNdiVidus iMplicats eN la uNió (1348 desembre 11, València)
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 159. cONVOcatòria reial al cONsell de ValèNcia per a les cOrts 
del regNe, a celebrar el tercer dia de Nadal a la ciutat (1348 
desembre 11, València)

 160. Ordre del rei a l’alcaid del castell de xiVa que arreste tOts 
els uNiONistes que passeN per la seua Jurisdicció (1348 desembre 
12, València)

 161. el rei pere a l’alcaid de xiVa: eN preVisió d’uN atac de l’iNFaNt 
FerraN des de castella, l’hi eNVia les hOsts de xàtiVa i d’al-
cOi (1348 desembre 13, València)

 162. iNterrOgatOri de JOaN sala, capità de la uNió, sObre la iN-
FOrMació que es creu dONareN als reVOltats alguNes persONes 
de la casa del rei (1348 desembre..., València)

 163. iNterrOgatOri de JOaN sala, Jurista, capità de la uNió, eN la 
causa seguida cONtra ell (1348 desembre 17, València)

 164. berNat de cabrera i bereNguer de cOdiNachs deMaNeN al 
cONsell de ValèNcia, eN NOM de la cOrONa, la cessió del NO-
MeNaMeNt de Justícia criMiNal per tres aNys (1348 desembre 22, 
València)

 165. seNtèNcia reial de peNa capital i cONFiscació de béNs dictada 
cONtra JOaN sala i altres dirigeNts de la uNió (1348 desembre 
23, València, al palau del Real)

 166. perdó geNeral atOrgat per pere el ceriMONiós als iNculpats 
eN la uNió, lleVat dels Fugits, els diFuNts, caVallers i altres 
(1348 desembre 30, València)

 167. l’abat d’arles, legat papal, prONuNcia la dissOlució dels Jura-
MeNts prestats per qualseVOl iNdiVidu a la uNió (1349 gener 6, 
València)

 168. segONa seNtèNcia reial, cONtra berNat redON i tres diri-
geNts uNiONistes Més (1349 gener 10, València, al palau del Real)

 169. carta d’agraïMeNt de pere el ceriMONiós al papa cliMeNt Vi 
per l’actuació de l’abat d’arles, que ha exhOrtat el pOble a 
l’ObedièNcia al MONarca (1349 gener 29, València)

 170. VeNda del rei al Mestre de MONtesa del dret de deMaNar 
cOMpOsiciONs pecuNiàries als llOcs del Maestrat iNsurrectes 
(1349 març 10, València, al palau del Real)

 171. FòrMula del JuraMeNt de Fidelitat i hOMeNatge a la cOrONa 
que és exigit a tOts els llOcs de reialeNc del regNe de ValèN-
cia (1349 març 24, València)

 172. priVilegi reial per garaNtir que la desigNació directa per 
part del MONarca dels Justícies de ValèNcia, pel terMiNi de dOs 
aNys, NO perJudique la NOrMa FOral (1349 març 26, València)

 173. pere el ceriMONiós NOMeNa uNa cOMissió per tal d’Ocupar els 
béNs cONFiscats als uNiONistes i VeNdre’ls eN prOFit del Fisc 
(1349 abril 22, València)

 174. iNVestigació OrdeNada pel rei sObre els dOMèstics de la casa 
reial que VareN prestar aJuda a les uNiONs (1349 desembre 4, Va-
lència; 1350 gener 20, València)
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 175. priVilegi reial per garaNtir la NOrMa FOral d’elecció de Ju-
rats, Malgrat la desigNació directa eFectuada pel rei els dOs 
darrers aNys (1350 gener 18, València)

 176. l’iNFaNt FerraN prOclaMa el seu desNaturaMeNt del rei 
d’aragó, i iNsta els Jurats de biar a adherir-s’hi i restaurar 
la uNió (1356 octubre 18, a l’horta de Biar)

9. APÈNDIX. CORTS DE VALÈNCIA DE 1349

 a) Diari de les corts
 177. prOcés de les cOrts del regNe de ValèNcia (1348 desembre 27-

1349 abril 3, València)

 b) Documentació complementària de l’assemblea
 178. llista de cONVOcats a les cOrts del regNe, eN represeNtació 

dels tres braçOs (1348 desembre, València)

 179. carta reial de cONVOcatòria a cOrts, dirigida al bisbe de Va-
lèNcia, O al Vicari geNeral de la diòcesi (1348 desembre 11, Valèn-
cia)

 180. actes d’iNstitució de síNdics a les cOrts, atOrgades per ciu-
tats i Viles, així cOM per l’iNFaNt pere de ribagOrça (1348 desem-
bre-1349 gener)

 181. cèdula preseNtada pel braç eclesiàstic, aMb els NOMs dels 
tractadOrs que el represeNteN eN cOrts [1349 gener 12, València]

 182. cèdula preseNtada pels braçOs eclesiàstic i Militar, aMb els 
tractadOrs eN cOrts desigNats per ells [1349 gener 12, València]

 183. cèdula preseNtada a les cOrts pel cONsell de la ciutat de Va-
lèNcia, aMb els NOMs dels seus tractadOrs [1349 gener 12, València]

 184. cèdula preseNtada pel braç reial de les cOrts, seNse ValèNcia, 
aMb els NOMs dels tractadOrs per la ciutat de xàtiVa i les Vi-
les del regNe [1349 gener 12, València]
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