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El rei de la Corona d’Aragó Martí I l’Humà (r. 1396-1410), també conegut amb els sobrenoms de 
l’Eclesiàstic i el Vell, es va casar en dues ocasions. La primera, el 1372, quan era tot just un adolescent 
de setze anys, va contraure matrimoni amb la filla primogènita i hereva del comte de Luna, Maria. La 
segona, el 1409, quan als cinquanta-un anys, tres anys després de la mort de la seva primera esposa i 
tot just tres mesos més tard de la mort del seu fill i successor, Martí el Jove, es veié forçat a casar-se a 
corre-cuita per tal d’engendrar un altre hereu. En aquesta segona ocasió va triar com a companya 
Margarida de Prades, que havia estat donzella a la cort de la seva primera muller, Maria de Luna. 
Aquests dos matrimonis, amb una aragonesa i una catalana, fan de Martí I un rei força excepcional, 
atès que era inusual triar reines «nadiues», de la mateixa Corona, com a consorts. Els reis medievals 
preferien contraure matrimoni amb princeses foranes, per tal d’enfortir les relacions diplomàtiques 
amb les corones veïnes i propiciar possibles aglomeracions territorials i de drets a trons reials. A més, 
les reines locals podien trencar l’statu quo que el monarca havia de mantenir amb la noblesa en 
privilegiar un casal per sobre de la resta.1 Però l’infant Martí no estava destinat a regnar, era el secun-
dogènit del rei Pere el Cerimoniós i la reina Elionor de Sicília. De fet, heretà la Corona només com a 
conseqüència de la precipitada mort del seu germà, Joan I, que el 19 de maig de 1396, quan estava de 
caça, va caure del cavall i es va matar. Així, doncs, tant Martí I com les seves dues reines van ser ines-
perats i fruit de morts sobtades, d’«accidents dinàstics».

En aquest article tractaré de les dues reines de Martí I. La meva finalitat és fer palesa l’estratègia 
discursiva relativa a la reina a l’edat mitjana. D’aquesta manera, mostraré com el model literari, teo-
lògic i social desenvolupat per a delimitar la figura de la reina no s’avenia necessàriament amb les 

* Voldria agrair a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol la seva invitació per a participar al congrés «Martí I l’Humà, 
el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’Interregne i el Compromís de Casp», celebrat a l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona) entre el 31 de maig i el 4 de juny de 2010, on vaig poder presentar una versió preliminar d’aquest article. 
Han estat utilitzades les abreviacions següents: ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), CR (Cancelleria Reial) i ARP (Arxiu del 
Reial Patrimoni). 

1. En situacions específiques, alguns monarques catalanoaragonesos van triar una muller local, normalment quan vidus 
d’un o més matrimonis anteriors ja tenien almenys un hereu, per exemple Jaume II el Just i Pere el Cerimoniós. Vegeu Ernesto 
Martínez Ferrando, Biografía de Elisenda de Montcada, «Regina de Pedralbes», Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1953,  
p. 10-11; Núria Silleras-Fernández, «Money Isn’t Everything: Concubinage, Class and the Rise and Fall of Sibil·la de Fortià, 
Queen of Aragon (1377-87)», a Theresa Earenfight (ed.), Women, Wealth, and Power in Medieval Europe, Nova York, Palgra-
ve MacMillan, 2010, p. 80-111.
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seves actuacions i possibilitats, com evidencien els casos de Maria de Luna i Margarida de Prades que 
van seguir, utilitzar i, fins i tot, manipular uns discursos sobre el gènere i la reginalitat molt precisos 
per tal d’aconseguir els seus objectius.2 Així, doncs, passaré revista a la imatge que d’aquestes dues 
reines proporcionen alguns textos literaris del període, i també a la seva vida històrica, per a mostrar 
la curiosa intertextualitat que es produí entre ambdues.

Les dues reines i La seva imatge Literària

[...] conclouré breument en la reyna dona Maria, ara regnant; no gens per tal que ella meresque 
ésser darrera per menoritat de virtuts, mas per dar-li’n avantatge e honor. Ella serà la clau que tan-
quarà la obra e lo signe posat a la fi del rescrit e.l sagell auctorizant complidament aquell. Tantes són 
les virtuts de què la poria dignament lloar, que no sé on començ (Bernat Metge, Lo Somni, llibre iv, 
p. 245).

Reyna d’onor, exelhents Margarita,
yeu crey qu’amar altruy ne me no.us plats;
pus que’yeu vos ay sobre totes escrita, 
vos amare tan com aytal siatz
(Jordi de Sant Jordi, «L’estat d’onor e amor», tornada (v. 69-72).

Aquests dos petits fragments literaris, l’un part de Lo Somni, la millor obra de Bernat Metge i en 
general de la prosa catalana baixmedieval, i l’altre uns versos d’un poema de Jordi de Sant Jordi, 
il·lustren dos tipus d’elogi, d’atenció literària i de reputació pública ben diferents que van rebre les 
dues dones que van contraure matrimoni amb el rei Martí I l’Humà: Maria de Luna i Margarida de 
Prades. D’una banda, Bernat Metge, que havia estat secretari del monarca Joan I el Caçador i de la 
seva esposa Violant de Bar, en escriure Lo Somni volia guanyar-se la confiança de la nova parella reial 
per a poder reincorporar-se a la Cancelleria de Martí I i/o de Maria de Luna. La seva fita aparent era 
rehabilitar-se com a fidel conseller i secretari; tanmateix, en aquest procés, escriví un llibre molt in-
teressant que respon a qüestions filosòfiques i a problemes més profunds i moderns.3 Al quart llibre 
de Lo Somni, Metge, que vol rebatre les crítiques antifeministes del profeta grec Tirèsies —que cal no 
oblidar que perdé la vista com a càstig després de contemplar el cos nu de la deessa Atena—, utilitza 
en el seu diàleg (no sense un punt evident d’ironia), entre altres arguments, l’exemple més o menys 
virtuós d’un seguit de reines catalanoaragoneses contemporànies seves: Elisenda de Montcada (1322-
1328), Elionor de Sicília (1349-1375), Elionor de Xipre (1360-1417), Sibil·la de Fortià (1377-1387), 
Violant de Bar (1387-1396) i Maria de Luna (1396-1406). L’última de totes aquestes reines és Maria 
de Luna, «ara regnant», que com a lloctinent general dels regnes, en absència del seu marit, havia 
processat Metge, juntament amb la resta de consellers de Joan I, acusats de malbaratar el patrimoni 

2. Referent al concepte «reginalitat», vegeu Núria Silleras-Fernández, «Reginalitat als regnes hispànics medievals: con-
cepte historiogràfic per a una realitat històrica», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 50 (2005-2006), 
p. 121-142; Núria Silleras-Fernández, «Queenship en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media: estudio y propuesta ter-
minológica», La Corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures, núm. 32.1 (2003), p. 119-133.

3. Vegeu Bernat Metge, Lo Somni, ed. a cura de Stefano Maria Cingolani, Barcelona, Barcino, 2006; Martí de Riquer, 
Història de la literatura catalana, vol. ii, Barcelona, Ariel, 1964, p. 370-377; Júlia Butiñà, «El humanismo catalán en el contex-
to hispánico», La Corónica, núm. 37.1 (2008), p. 27-71; Núria Silleras-Fernández, «Paradoxes humanistes: els escrits de 
Francesc Eiximenis i de Bernat Metge i la seva recepció a la baixa edat mitjana i el Renaixement», eHumanista: Journal of  
Iberian Studies IVITRA, núm. 1 (2012), p. 154-167.
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reial i de propiciar la invasió de Catalunya.4 Metge lloa la virtut de Maria de Luna, compara la seva 
fidelitat pel seu marit amb la de Penèlope per Ulisses i alaba la seva habilitat per a dirigir l’exèrcit que 
s’enfrontà a les tropes invasores de Joana i Mateu de Foix els anys 1396 i 1397. La reina fou molt sagaç, 
comandà les tropes per correspondència (escrivint cartes a tots els implicats) i guanyà la guerra sense 
ser present al camp de batalla. Metge la compara amb el general romà Fabi Màxim Cunctator (ca. 280 
aC - 203 aC), que, entre altres glòries, vencé el propi Anníbal. Metge, en conjunt, lloa la seva habilitat 
de govern, la seva saviesa i eficàcia, que feren possible que mantingués el tron durant l’inestable 
període que vingué després de la mort de Joan I.5 

A part de Metge, la reina Maria de Luna només apareix mencionada breument en llibres de caire 
historiogràfic, en petites cròniques que parlen del regnat del seu marit o del dels seus successors.6 
D’altra banda, dues figures literàries de la seva època li van dedicar llibres: l’escriptor franciscà i con-
seller reial Francesc Eiximenis (1340?-1409?) i el traductor dominicà Antoni Canals (1352-1419). 
Eiximenis havia estat proper a la casa reial des de temps de Pere el Cerimoniós i va estar particular-
ment relacionat amb la reina Maria durant tot el seu regnat. Per exemple, va ser membre del seu 
consell de govern quan fou lloctinent del regne de València. Vers el 1397, el menoret li va escriure un 
devocionari titulat Tractat de la contemplació o Scala Dei que, tot i ser bàsicament un llibre extret del 
seu Libre de les dones, no deixa de tenir parts originals. Per la seva banda, Antoni Canals, també inte-
grant del cercle reial, li va dedicar la seva traducció de De arra anima d’Hug de Sant Víctor amb la 
finalitat de transformar la cort en un ambient virtuós i cristià. Eiximenis i Canals coneixien l’interès 
d’aquesta reina, igual que el del seu marit, Martí l’Eclesiàstic, pels llibres devocionals que encarregà, 
atresorà, llegí i seguí durant tot el seu regnat.7 

El segon fragment, en canvi, és part d’un poema d’amor escrit per Jordi de Sant Jordi, cambrer 
del rei Alfons el Magnànim, per a la segona dona del rei Martí, Margarida de Prades, llavors ja reina 
vídua. En aquests versos, el poeta, seguint l’estilnovisme dantesc, requereix l’amor de la seva estima-
da, la «reina d’honor», presentada com una nova Beatriu —d’altres vegades amagada sota el senyal 
«castelhs d’onor»—, que és preada, seguint les diverses convencions medievals sobre l’amor cortès, 

4. Els processats foren: Berenguer Marc, mestre de Montesa, Ramon Alemany de Cervelló, Eiximèn Peres d’Arenós, Ei-
meric de Centelles, Asnar Pardo, Jaume Pallarès, Guillem de Vallseca, Francesc de Pau, Bernat Margarit, Hug d’Anglesola, Julià 
Garrius, Joan Garrius, Esperandeu Cardona, Pere de Berga, Gabriel Cardona, Joan Desplà, Bernat Calopa, Bernat Metge, 
Luchino Scarampi, Bartomeu Sirvent, Jaume Canesca, Bernat de Jonquer, Pere de Benviure i Guillem Mulet. Marina Mitjà, 
«Procés contra els consellers, domèstics i curials de Joan I, entre ells Bernat Metge», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, vol. 27 (1957-1958), p. 376. Vegeu també una anàlisi de la situació viscuda a la Corona d’Aragó el 1396 i més en 
particular de les actuacions de Maria de Luna a Núria Silleras-Fernández, Power, piety, and patronage in late medieval que-
enship: Maria de Luna, Nova York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 36-64. Vegeu una traducció al castellà d’aquesta obra: Núria 
Silleras-Fernández, María de Luna: Poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval, trad. de Virginia Tabuenca, Sara-
gossa, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Fernando el Católico, 2012.

5. Metge escriu: «La nostra gent d’armes diu que.ls hic gità, cuydant donar entenent que són stats altre Ffàbio Màximo, 
que vençé més batalles per Roma no batallant, que altres combatent los enemichs. Sàpies certament —e dich grosseria, car per 
tal com est spirit, mills ho saps que jo— altri no.ls hic gità sinó la saviesa, indústria e bons tractaments de la dita senyora, que 
ab los grans preparatoris que féu, ajudants en açò la nostra insigna ciutat de Barchinona e Aragó los spantà e.ls féu fugir, així 
com lo leó lo cérvol e.l grifaut la grua»: Bernat Metge, Lo Somni, cap. iv, p. 245. 

6. Per exemple, apareix mencionada a la petita crònica anònima redactada sobre el regnat de Martí I poc després de la 
mort de Ferran d’Antequera: Francesc-Pau Verrié (ed.), Crònica del regnat de Martí, Barcelona, Asociación de Bibliófilos de 
Barcelona, 1951, p. 23.

7. Albert G. Hauf, D’Eiximenis a sor Isabel de Villena: Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval, València i Barce- 
lona, Institut de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990, p. 37-38.
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per la seva bellesa, el seu honor i la seva indiscutible virtut.8 I és que Margarida de Prades degué ser 
una dona d’una bellesa extraordinària, ja que inspirà les composicions d’una sèrie de poetes que no 
pogueren resistir els encants de la jove reina vídua. Així, no sols ens consta que Jordi de Sant Jordi li 
dedicà diverses composicions poètiques, com han estudiat Martí de Riquer, Lola Badia i Aniello 
Fratta, sinó que també és la protagonista de diversos poemes escrits en occità per Arnau d’Erill, Arnau 
March i Lluís Icart, i en castellà per Pedro de Santa Fe i Íñigo López de Mendoza, marquès de Santi- 
llana, llavors coper d’Alfons el Magnànim.9 El marquès, quan Margarida morí, el 1429, li va dedicar 
un plany en el qual l’anomenà «la mejor de las mejores».10 Atès el caire de les composicions ofertes a 
la reina Margarida, és obvi que va formar part d’una mena de cort literària i que va ser un subjecte 
poètic. Certament podem documentar un grup de funcionaris reials que van ser molt actius en el ter-
reny poètic a les corts de Martí l’Humà i d’Alfons el Magnànim.11 Fins i tot el poeta i viatger tirolès 
Oswald von Wolkenstein (1377-1445) va escriure en alemany una composició autobiogràfica en la 
qual menciona Margarida de Prades, «schon und zart» (bella i gentil). Es van conèixer a Perpinyà, 
quan el poeta estava al servei de l’emperador Segimon, i li va causar una gran impressió quan Mar-
garida li va col·locar unes arracades a les orelles, prova de la familiaritat i del gust de la reina Margarida 
pels trobadors.12 

El fet que ambdues reines, Maria de Luna i Margarida de Prades, fossin subjecte literari i estigues-
sin envoltades d’escriptors tan diferents palesa la figura pública i cerimonial que tenia la sobirana 
medieval, i la personalitat i els interessos completament diversos que tingueren les dues dones de 
Martí l’Humà: l’una més orientada vers les lectures piadoses, el recolliment, la política i el govern, i 
l’altra vers la poesia, la cort, la seva família i, aparentment, els amors secrets. Però, abans de conti- 
nuar explorant la fortuna literària i la funció política de les dones del rei Martí, escau abordar quin 
era l’ideal de reina medieval modèlica.

 8. Jordi de Sant Jordi, Poesies, ed. crítica a cura d’Aniello Fratta, Barcelona, Barcino, 2005, p. 22.
 9. Martí de Riquer i Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle xv, València, Tres i Quatre, 

1984, p. 42-43.
10. Martí de Riquer i Lola Badia, Les poesies..., p. 319-322.
11. Jordi de Sant Jordi, Poesies, introducció, p. 8.
12. Riquer i Badia reprodueixen el fragment, en alemany, en el qual Oswald menciona la reina Margarida, tret de l’edició 

de Klein i traduït al català per Wachinger: «Ain künigin von Aragon was schon und zart,/ da für ich kniet zu willen, raicht ich 
ir den bart,/ mit hendlein weiss bant li darein ain ringlin zart/ lieplich und sprach: “non maiplus dis ligaides”./ Von iren handen 
ward ich in die oren mein/ Gestochen durch mit ainem messin nädelein,/ nach ir gewonheit sloss si mir zwen rign doren,/ die 
trüg ich lang, und nennt man si raicades./ Ich sücht ze stund künig Sigmund, wo ich in vand, midikant,/ den mund er spreutzt 
und macht ain kreutz, do er mich/ der rüfft mir chier: “du zaigest mir hie disen tant”,/ freuntlich mich fragt: “tün dir die ring 
nicht laides?”/ Weib und ouch man mich schauten an mit lachen so;/ neun personier kuniklicher zier, die waren da/ ze Pärpian, 
ir babst von Lun, genant Petro,/ der Römisch künig, der zehent und die von Praides»: Martí de Riquer i Lola Badia, Les poe-
sies..., p. 324; Karl Kurt Klein Die Lieder Oswalds von Wolkenstein, Tübingen, 1962. Traducció catalana per Wachinger: «Una 
reina d’Aragó era bella i gentil; em vaig agenollar davant ella i vaig alçar com a devot la barba amunt. Amb les mans blanques 
em va col·locar un bell anellet, amistosament, i va dir: “Mai més no seran deslligades.” De la seva mà les seves orelles van ser 
foradades amb una petita agulla de llautó i ella m’hi va tancar dues anelles tal com acostumen de fer allí. Les he portades molt 
de temps, se’n diuen ‘arracades’. De seguida vaig buscar el rei Segimon allà on era. Va obrir la boca i es va senyar quan em va 
conèixer; i va cridar-me: “Quina mena de quincalla m’ensenyes?” I em va preguntar amistosament: “No et fan mal les orelles?” 
Tota la companyia em mirava rient; hi havia nou personatges de rang reial allí a Perpinyà, i el nom del papa era Pedro de Luna, 
i l’emperador romà era el desè, i la de Prades»: Martí de Riquer i Lola Badia, Les poesies..., p. 326.
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reginaLitat medievaL: L’exempLe d’ester

Maria de Luna i Margarida de Prades van ser reines consorts, és a dir, van accedir al tron a través 
del seu matrimoni amb el monarca. Maria de Luna també va ser reina mare i lloctinent dels regnes, 
i Margarida de Prades reina vídua. Com s’esperava d’una reina medieval, eren de la més alta noble-
sa i en tot moment van contribuir a oferir una imatge pública i cerimonial de la monarquia. Però,  
a més, a l’edat mitjana, la reina havia d’estar adornada amb una sèrie de virtuts construïdes com a 
típicament femenines i repetides fins a la sacietat en els models literaris i teològics: havia de ser obe-
dient, piadosa, caritativa amb les seves almoines a l’Església i als pobres, casta abans del matrimoni, 
fidel al seu marit i prou educada per a desenvolupar-se com una companya digna del monarca. 
Òbviament, la seva tasca primordial era garantir l’estabilitat política a través de la seva maternitat 
donant com a mínim un hereu mascle al sobirà.13 Aquest punt era de vital importància perquè la 
reina, a través de la seva maternitat, esperada i desitjada, era qui garantia la successió monàrquica, 
la continuïtat de la dinastia i la supervivència del regne. Precisament, el casal de Barcelona, que ha-
via regnat de manera continuada des de la unificació dinàstica del principat de Catalunya amb el 
regne d’Aragó el 1137, es va extingir perquè Martí I no tingué un hereu baró legítim que el sobrevis-
qués.14 La seva primera esposa, Maria de Luna, amb la qual va estar casat trenta-quatre anys, li va 
donar quatre fills: Martí, Jaume, Joan i Margarida. Els tres darrers van morir durant la seva infan-
tesa i estan sepultats a la cartoixa de Valldecrist, fundada pel rei Martí mateix. El fill gran, també 
anomenat Martí, en aquest cas el Jove —per a diferenciar-lo del seu pare—, arribà a l’edat adulta i 
fins i tot, des del 1392, fou rei de Sicília, però acabà morint i deixà només dos hereus il·legítims, 
Frederic i Violant. Engendrar un hereu legítim era cabdal; per això, Martí es va casar a corre-cuita 
una segona vegada, quan només li quedaven vius els seus dos néts il·legítims. Tanmateix la reina 
Margarida, amb la qual només va estar casat vuit mesos —el rei Martí morí el 31 de maig de 1410—, 
no li va poder donar cap fill. 

La reina medieval ideal sempre apareix representada, a la literatura, als escrits didàctics i morals 
i a la iconografia seguint un model ben precís, el d’intercessora entre el rei i els seus súbdits. A la 
literatura medieval, les dones sempre eren pensades com a intercessores: Eva entre el diable i Adam; 
la Verge Maria entre Déu i el seu fill i els fidels devots (com evidencien les col·leccions de miracles, 
com Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo o Las Cantigas d’Alfons X el Savi); les 
santes entre els fidels i Déu, Jesucrist o la Verge; les alcavotes entre el seus clients i les seves víctimes 
(tant en la literatura andalusina com en obres cabdals de la literatura castellana com són el Libro de 
Buen Amor o La Celestina); l’esposa entre el seu marit i altres potencials interlocutors... Aquest 
model era prou conegut per les dones medievals i els seus contemporanis. Les reines, a més de la 
Verge Maria, presentada com a intercessora i reina del cel, senyora dels àngels, mare dels pecadors i 
protectora de tots els fidels, tenien un altre exemple bíblic meritori a seguir: la bíblica reina Ester.15 

13. Vegeu, per exemple, Dawn Bratsch-Prince, «A Queen’s Task: Violant de Bar and the Experience of Royal Mother-
hood in Fourteeth-Century Aragón», La Corónica, núm. 27.1 (1998), p. 21-34.

14. Aquest punt, que el rei tingués descendència legítima, passava per damunt de qualsevol altra consideració; per exem-
ple, Francesc Eiximenis narra el cas, explicat per Celsi, de Rogell, fill del rei d’Armènia, que amava molt una donzella de la 
reina, sa mare, però quan va saber que ella havia sostingut «besamens» amb el fill d’un cavaller la va avorrir i no hauria pres 
muller «si nos fos estat son para que.l ne forcà per tal que.l regne no romangués sens hereter»: Francesc Eiximenis, Lo llibre de 
les dones, ed. a cura de F. Naccarato, Barcelona, Curial, 1981, p. 11.

15. A tall d’exemple, el frare agustí Martín de Córdoba, en el seu Jardín de nobles doncellas que escriví vers el 1468 com a 
guia per a la princesa Isabel —després coneguda com «la Catòlica»—, va escriure sobre la verge Maria: «la Virgen que es Reina 
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A la baixa edat mitjana, Ester fou presentada com una reina bona, piadosa, humil i obedient a Déu 
i al seu espòs. Gràcies a aquests atributs va guanyar-se pacientment el favor del seu marit, el rei As-
suer, que escoltà el seu consell i perdonà els jueus als quals prèviament pretenia exterminar. La reina 
Ester no disposava de l’autoritat necessària per a salvar el seu poble, però sí que tenia el poder 
d’intercedir davant el seu espòs per tal que aquest reconsiderés la seva decisió. De la mateixa mane-
ra, la reina consort era vista pels seus súbdits com algú poderós, a qui es podia recórrer en cas de 
voler accedir al monarca, però que no tenia autoritat per si mateixa. Ester és una constant en els 
escrits i l’art baixmedievals; sobretot apareix als llibres didàctics, a les ordinacions de la cort, a la 
pintura i als tapissos. A tall d’exemple, el rei Pere el Cerimoniós (1336-1387) va prendre com a 
model la coronació de la reina Ester pel seu marit quan, el 1353, va establir el cerimonial per a la 
coronació de la reina de la Corona d’Aragó.16

En aquest mateix document, seguint la Bíblia, concretament el segon capítol del Gènesi, i teòlegs 
com Pere Lombard i el seu conseller, Francesc Eiximenis estableix que la funció de la reina és la de ser 
la companya del monarca, ni superior, ni inferior: «No es bo hom ésser sol, façam a ell ajutori sem-
blant a ell.»17 Aquest punt és repetit als escrits medievals, que remarquen aquest rol per a la dona 
creada per Déu com a ajudant de l’home.18 I si Déu creà Eva precisament de la costella d’Adam, i no 
de la part superior del cos, ni de la inferior, això vol dir que la dona no és ni inferior (no és súbdita, 
perquè no va ser creada dels peus) ni superior a l’home (tampoc no és sobirana, perquè no va ser 
creada del cap), sinó pràcticament igual (perquè la costella és al bell mig del cos). Eiximenis mateix 
escrigué sobre Ester al seu Libre de les dones (c. 1392), per posar-la com a model i reprendre les dones 
que utilitzaven cosmètics i que es vestien amb massa luxe. Ester només es va embellir, es va maquillar 
i es va vestir elegantment per a acontentar el seu espòs i intercedir així en favor dels jueus, no perquè 
fos una dona presumida i vanagloriosa.19 Fins i tot Christine de Pisan (1364-1430?), escriptora de la 
cort de Carles V de França i reconeguda defensora de la virtut femenina, a la seva aclamada Ciutat de 
les dames (1405) —inscrita al debat de «la querelle des femmes»—, entre el seu catàleg de dones 
il·lustres, va incloure el bon exemple de la reina Ester.20 

Aquest era el model discursiu bàsic elaborat per a les sobiranes medievals. Tanmateix les realitats 

de los cielos, señora de los ángeles, madre de los pecadores y manto de todos los fieles»; vegeu Martín de Córdoba, Jardín de 
nobles doncellas, ed. a cura de Félix García, Madrid, Religión y Cultura, 1953, p. 21.

16. Pere el Cerimoniós, a les Ordinacions de la cort compilades el 1344, establí que «per ço ordonam que les reynes Dara-
go sien consegrades per lo matropolita e per los reys Darago coronades segons que davall se conte car daço havem figura espres-
sa del rey Assuer qui corona Hester on es scrit: Posa la corona del regne en lo cap daquella»: Pere el Cerimoniós, «Ordina- 
cions», a Pròsper de Bofarull Mascaró (ed.), Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, vol. 5, 
Barcelona, 1850, p. 305. La reina Ester és mencionada com model a seguir en diverses ordinacions per a la coronació de reines: 
Lois L. Huneycutt, «Intercession and the High Medieval Queens: The Esther Topos», a Jennifer Carpenter i Sally-Beth  
MacLean (ed.), Power of the Weak, Urbana, University of Illinois Press, 1995, p. 129. 

17. Pere el Cerimoniós, «Ordinacions», p. 304.
18. Per exemple, Martín de Córdoba escrigué: «La mujer, como deximos, fué hecha para que fuese ayuda al varón para 

engendrar y multiplicar los hombres»; vegeu Martín de Córdoba, Jardín..., p. 34.
19. Francesc Eiximenis, com bona part dels moralistes medievals, va escriure sobre la mala conducta de la dona vanitosa, 

que s’ornamenta i utilitza cosmètics, al seu Libre de les dones, cap. xxv (I, 44-45), xxvi (I, 45-48) i xxvii (I, 48-50). D’altra 
banda, Eixeminis considerava que les dones tampoc no s’havien de deixar abandonar, i per això dedicà el capítol xxviii a ense-
nyar-los com es devien arreglar, però, com en el cas de la reina Ester, era per una bona causa: per tal d’evitar que els seus marits 
les avorrissin i cometessin adulteri: «Con les dones poden anar compostament e deven ésser fort endreçades en lur persona»  
(I, 50-52).

20. Christine de Pisan, La ciutat de les dames, Barcelona, Edicions de l’Eixample, 1990, cap. xxxii, «On es tracta de la 
reina Ester», p. 167-168.
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del dia a dia, la personalitat de les pròpies dones que accedien al tron, el context precís de cada regne 
i de cada període feien que aquest model, desenvolupat per a limitar i clarificar el paper de la reina, 
no fos més que una visió teòrica que hem de contraposar a la realitat pràctica. Sens dubte, les mu- 
llers de Martí I són un bon exemple d’aquestes contradiccions inherents. A tall d’exemple, la reina 
Maria de Luna tingué un paper molt important en el govern dels regnes: fou lloctinent del seu marit, 
primer de tota la Corona d’Aragó, entre els anys 1396-1397, i després, entre el 1402 i el 1406, del regne 
de València. La reina Margarida, atès que només exercí com a tal durant menys d’un any i que, des- 
prés de la mort del seu marit, no tenia un hereu que legitimés la seva posició, ni cap suport institucio-
nal o nobiliari, no pogué accedir a aquesta important posició de govern.21 A continuació escau tractar 
per separat, i amb detall, de les dues dones del rei Martí.

maria de Luna (c. 1358, r. 1396-1406)

Maria de Luna era filla primogènita i hereva del poderós Lope, comte de Luna i senyor de Sogorb, 
i de Brianda de Got, una dama de Sault emparentada amb els senescals de la Provença. El 1372, Maria 
va contraure matrimoni amb l’infant Martí, secundogènit de Pere el Cerimoniós —amb qui estava 
promesa des del 1361.22 De fet, quan tenia quatre anys es va traslladar a la cort de la reina Elionor de 
Sicília, que la va educar juntament amb els seus fills. Així, doncs, l’infant Martí i la seva promesa van 
créixer junts en una proximitat fraternal. Entre el 1372 i el 1396, Martí i Maria de Luna van constituir 
el patrimoni nobiliari més important de la Corona catalanoaragonesa, com a resultat de l’herència 
paterna de Maria, en el qual destacava el comtat de Luna i el senyoriu de Sogorb, i també gràcies a les 
generoses assignacions que el rei Pere féu al seu fill, principalment als regnes d’Aragó i València, i que 
foren continuades pel seu successor, Joan I —que el va nomenar duc de Montblanc.23 Fou precisa-
ment aquest patrimoni el que féu possible per a l’infant Martí i Maria reclamar una corona per al seu 
hereu. El 29 de novembre de 1391, l’únic dels seus fills que romania viu, Martí, conegut com el Jove, 
va contraure matrimoni amb la seva cosina, Maria, hereva al tron de Sicília.24 Quan el 1392 l’infant 
Martí i el seu fill van viatjar a Sicília per prendre possessió del regne i reduir els rebels illencs, Maria 
de Luna es va quedar a la Corona d’Aragó. Aquí, a la rereguarda, va regir el seu extens patrimoni 
nobiliari i va arreplegar els recursos econòmics que el seu marit i el seu fill necessitaven per a contro-
lar Sicília. Fins al punt que, en paraules de Bernat Metge: 

21. La reina Blanca de Navarra, consort de Martí el Jove, sí que exercí de lloctinent del regne de Sicília després de la mort 
del seu marit el 1409, tot i que no tenia cap fill que legitimés la seva posició. En el seu cas, però, tenia el suport del rei Martí 
l’Humà, que esdevingué també rei de Sicília segons el testament del seu difunt fill. 

22. Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 17-24.
23. Pere el Cerimoniós va confirmar les assignacions de Martí: Elx i Crevillent (al regne de València), Pertusa, Berbegal, 

Bolea i Biel (al regne d’Aragó). Martí va concedir les rendes de Pertusa, Berbegal i Bolea a la seva dona. El 1372, Maria va rebre 
els senyorius de Gelsa, Pedrola, Bardallur, Plasencia, La Puebla i la meitat de Belchite (a Aragó) i la Vall d’Almonesir (a Valèn-
cia). Martí també li va donar els senyorius de Berbegal, Bolea, Pertusa i Loarre (a Aragó) i la Vall d’Uixó (a València). Vegeu 
Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 21-22; Áurea Javierre, María de Luna, Madrid, CSIC, 1942, p. 181-183.

24. El rei Pere el Cerimoniós havia pretès casar el seu l’hereu, Joan, amb la seva néta, la infanta Maria, però l’infant es va 
negar a casar-se amb la seva neboda. Finalment, el 1380, el rei Pere cedí els seus drets a l’illa a l’infant Martí. El document de 
donació dels drets sobre el regne de Sicília i les seves còpies han estat comentats per Ferrer i Mallol i es conserven a l’ACA, CR, 
reg. 1554, f. 109r-111v (Barcelona, 11 de juny de 1380). Vegeu Maria Teresa Ferrer i Mallol, «L’infant Martí i un projecte 
d’intervenció en la guerra de Portugal (1381)», a Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, València, Genera-
litat Valenciana, 1973, p. 217.
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[La reina Maria] l’sperà mig vídua e, segons comuna opinió, ab temorosa sperança de no veure’l 
jamay; ans, per sostenir e socórrer a aquell, vené tot quant havie e li trames gran sforç de gent d’ar-
mes e molta moneda, romanent ella e vivent, considerat son stament, ab gran inòpia e fretura.25 

L’any 1396, Maria de Luna esdevingué reina i lloctinent de la Corona d’Aragó. Tot plegat es va 
veure precipitat per la mort sense hereus barons del rei Joan I, que només deixava dues filles legíti-
mes. A la Corona d’Aragó, si bé les dones no estaven legalment excloses d’heretar el tron, sí que foren 
sempre relegades davant la presència d’un fill mascle. La dinastia catalana no va tenir problemes en 
aquest respecte entre el 1137 i el 1410, en què presentà una continuïtat en la línia de successió que 
garantí el manteniment de la línia masculina. La peculiaritat del cas catalanoaragonès fou que, com 
testimonia l’exemple de Maria de Luna i d’un grapat de sobiranes baixmedievals més (i també de la 
primera edat moderna), la reina podia exercir com a lloctinent, normalment en situacions d’urgència 
o davant la manca de barons de confiança per a ocupar el càrrec.26 La lloctinència fou creada per Jau-
me I amb la idea de construir una mena d’àlter ego que l’ajudés a governar les seves conquestes de 
Mallorca i València. La lloctinència era un càrrec ancorat en les lleis dels regnes i de tipus oficial, a 
diferència de la figura del «privat», que és només una mena de conseller informal que basa la seva 
posició en la seva relació amb el monarca de torn.27 Era una institució destinada primordialment a un 
membre de la família reial, home o dona, si bé fou exercida progressivament per l’hereu al tron per 
tal de familiaritzar-lo amb les obligacions de govern. Maria de Luna fou lloctinent general de la Co-
rona d’Aragó del 1396 al 1397 i del regne de València entre el 1401 i el 1406, i, en general, fou la 
consellera més propera de Martí I durant tot el seu regnat. 

De fet, el 1396, una de les filles de Joan I, la primogènita, Joana, i el seu marit, el comte de Foix, 
van envair la Corona d’Aragó en un intent de reclamar el tron. Maria de Luna, com a lloctinent ge-
neral, governà de manera molt efectiva: aglutinant el suport dels catalans i de bona part de la noblesa 
i les ciutats dels altres regnes, aturant la invasió de Catalunya i empresonant tots els consellers del rei 
difunt, per a assegurar el seu govern i per a aïllar tant la filla de Joan I com la seva segona dona, Vio-
lant de Bar (que reclamà estar embarassada).28 Així, quan Martí I retornà als seus dominis peninsu-
lars, el seu tron era segur i fort. El 1401, el rei Martí havia de viatjar a Navarra per concertar un nou 
matrimoni per al seu fill, Martí el Jove, i, abans de marxar, nomenà la seva dona lloctinent del regne 
de València, amb la missió d’apaivagar les bandositats constants de la noblesa —bàsicament els Cen-

25. Bernat Metge, Lo Somni, p. 245.
26. Diverses sobiranes catalanoaragoneses van ocupar el càrrec de lloctinent a la baixa edat mitjana. Algunes per només 

dos mesos, com Blanca d’Anjou, que serví en el càrrec quan el seu marit, Jaume II, era de campanya militar a Almeria. D’altres 
per un període molt gran, com Maria de Castella, muller d’Alfons el Magnànim, que fou primer lloctinent general de la Corona 
d’Aragó (1420-1423) i després de Catalunya durant gairebé vint anys, del 1432 al 1453, atès que el seu marit va decidir esta-
blir-se a Nàpols. Referent a la lloctinència, vegeu Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 5-7 i 163-167; Núria Silleras-
Fernández, «Reginalitat als regnes hispànics medievals...», p. 132-138; Theresa Earenfight, The King’s Other Body: Maria of 
Castile and the Crown of Aragon, Filadèlfia, University of Pennsylvania Press, 2010, p. 1-4, 12-18 i pàssim; Theresa Earenfight, 
«Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», Gender & History, 
núm. 19.1 (2007), p. 1-21. Vegeu també Alexandra Beauchamp, «Les lieutenants généraux des rois d’Aragon de la fin du 
Moyen Âge: médiateurs de la parole du prince ou voix de la royauté?», Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, núm. 34 
(2008), p. 45-64; Jesús Lalinde Abadía, «Virreyes y lugartenientes generales en la Corona de Aragón», Cuadernos de Historia 
de España, núm. 31-32 (1960), p. 98-172. 

27. Respecte als privats en el context castellà, vegeu François Foronda, «La privanza, entre monarquía y nobleza», a José 
Manuel Nieto Soria (ed.), La monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1404), Madrid, Sílex, 2006,  
p. 73-132.

28. Vegeu Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 37-64.
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telles contra els Vilaragut i els Solers—, posició en la qual no fou tan eficient com en la seva primera 
lloctinència. Maria de Luna va escriure al seu marit un cop havia pres possessió del seu càrrec: «Ma 
intenció és treballar-hi a matí e a vespre e encara tot lo dia si mester serà per retren mon deure a Déu 
e a vos Senyor qui m’ho havets comanat.»29 Les actuacions de la reina Maria de Luna com a lloctinent, 
i en general en la política del seu temps, foren molt importants en molts sentits; fins i tot intentà, 
òbviament sense èxit, alliberar els camperols catalans de la remença. 

En qualsevol cas, el seu exemple i la seva activitat al govern evidencien que fou molt més que una 
reina Ester, que aconsellava el seu marit amb por i a l’ombra: era realment una companya al poder, 
públicament reconeguda com a tal per tots els seus súbdits. Però la reina Maria morí el 29 de desem-
bre de 1406, quan encara es pensava que el seu fill Martí el Jove li donaria un hereu i quan anava cap 
a la ciutat de València per a, juntament amb el seu marit i els seus dos néts il·legítims, «reconstruir» 
la família reial en aquella ciutat i fer notar la seva autoritat per tal d’apaivagar les bandositats nobi-
liàries. 

Per tal de poder exercir un paper polític públic tan preponderant, la reina Maria fou prou hàbil 
per a no alienar les susceptibilitats dels seus contemporanis, com sí que havien fet les polèmiques 
reines que la van precedir: Sibil·la de Fortià i Violant de Bar.30 Sí que fou com una reina Ester en el 
sentit que es va envoltar d’un seguit de consellers prestigiosos, sobretot mendicants, com Francesc 
Eiximenis, Bartomeu Borràs, Pere Martí, Joan Eixemeno i altres religiosos influents. Va participar en 
tota mena de rituals religiosos i fou una bona donadora d’almoines als pobres, i sobretot a l’Església, 
i fundadora d’institucions religioses. Fou la reina que introduí el moviment de reforma franciscà, 
l’observança, als seus regnes amb la fundació, el 1402, del convent del Sant Esperit al regne de Valèn-
cia. La seva vida presenta una clara intertextualitat amb l’Scala Dei que Francesc Eiximenis li dedicà i 
en el qual li donava certs exemples de reines i de parelles reials de terres llunyanes que, en el fons, 
només parlaven camufladament de Martí l’Humà i de Maria de Luna. El frare li recomanà mostrar-se 
discreta, bona consellera i, en general, una bona reina cristiana.31 I perquè també coneixia el caràcter 
bondadós del rei Martí, més encaminat cap a la contemplació que cap a l’acció, li demanà subtilment 
que estigués atenta i que, sense prendre mai protagonisme, el dirigís cap al bon govern. De la mateixa 
manera, com Canals li va demanar al pròleg de De arra anima, la seva cort, on va créixer la futura 
reina Margarida, era un exemple de virtut cristiana per a les donzelles.32 Aquesta «bona imatge» que 
la reina cuidà i, fins a cert punt, construí per a si mateixa, seguint els consells d’escriptors com Eixi-
menis, Canals i el seu confessor, Joan Eixemeno, l’ajudà a l’hora de presentar-se davant dels seus 
súbdits com el que de veritat era: una reina governant. La reina Margarida de Prades, en canvi, tingué 
gustos molt dispars als de la reina Maria de Luna i les seves actuacions i els seus interessos també foren 
molt diferents. 

29. ACA, CR, reg. 2350, f. 191r (València, 7 de març de 1404).
30. Núria Silleras-Fernández, «Money Isn’t Everything...», p. 79-81.
31. Eiximenis, Scala Dei (BN: ms. 92). Existeix una edició parcial i modernitzada del llibre a Francesc Eiximenis, Scala 

Dei: Devocionari de la reina Maria, ed. a cura de Curt Wittlin, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985.
32. Antoni Canals va escriure a la seva dedicatòria del De arra anima, per a la reina Maria: «E supplich, alte senyora, vos-

tre mercè que aquest tractat sia comunicat singularment a vostres donzelles, per ço que, así com vostra altesa lurs és eximpli de 
honesta vida, per semblant forma lo tractat a vostre altesa endreçat, los sia informació de nostra doctrina; lo qual a castes obres 
e amor singular de Jesu Chris és molt inflamatiu»; vegeu Antoni Canals, De arra ànima, Barcelona, Barcino, 1935, p. 125.
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margarida de prades (c. 1387, r. 1409-1410, m. 1430)

Margarida de Prades es va casar amb Martí I al palau de Bellesguard el 17 de setembre de 1409, 
tres anys després del traspàs de la reina Maria de Luna i tres mesos després de la inesperada mort del 
seu únic fill i successor, Martí el Jove.33 Per això, Martí I, amb tot just dos néts il·legítims i ja vell per 
l’estàndard de l’època (tenia cinquanta-un anys), gros i cansat, es va veure obligat a contraure un nou 
matrimoni a corre-cuita i a contracor.34 Aquesta unió va ser presidida per dos personatges que des-
prés serien cabdals durant el Compromís de Casp: el dominic i predicador infatigable Vicent Ferrer, 
que ja tenia fama de sant, i Benet XIII, el papa Luna (consanguini de la difunta reina Maria), refugiat 
a la Corona catalanoaragonesa i cada vegada amb menys suport internacional. La triada va ser Mar-
garida de Prades, perquè el rei devia sentir una certa afinitat per ella, ja que la coneixia. Margarida 
havia servit com a donzella a la cort de Maria de Luna. A més, era una dona jove, molt bonica i un 
membre de la família reial catalanoaragonesa. Descendia del setè fill del comte rei Jaume II (1291-
1327) i de la seva dona, Blanca d’Anjou. Era, al mateix temps, la filla primogènita de Pere, comte de 
Prades, i de Joana de Prades-Cabrera, que van tenir un total de quatre filles: Margarida, Joana, Elio-
nor i Timbor. D’altra banda, l’altra candidata a contraure matrimoni amb el monarca era Cecília 
d’Urgell, germana del comte Jaume d’Urgell; aquesta unió, si s’hagués produït, hauria apropat enca-
ra més el comte a la successió al tron.35 Així, doncs, després de la mort del seu pare, Margarida de 
Prades va ser educada per la seva mare i el seu avi patern. No era fàcil ser una vídua amb pocs recur-
sos, o, encara que noble, sense els recursos propis suficients per a viure com a tal a l’edat mitjana, car 
les dones com a gènere eren pensades sempre en relació amb un home que els havia de facilitar els 
recursos materials i fer-los de supervisor en les seves actuacions.

Per aquest motiu, i probablement per desavinences amb el seu sogre, el comte Pere de Prades, un 
personatge difícil i intrigant que no li proporcionava prou diners, la comtessa Joana i les seves dues 
filles grans, Margarida i Joana, es van traslladar a la cort de la reina. Maria de Luna i Joana de Prades 
estaven unides per un parentiu proper: totes dues estaven entroncades amb la família Cabrera. Joana 
i les seves dues filles van servir la sobirana com a dama i donzelles, respectivament.36 De fet, la reina 
Maria es va assegurar que la seva cosina Joana i les seves filles tinguessin les assignacions que els  
corresponien, i no sols els donà el que els pertocava com a dones nobles de la seva cort, sinó que va 
escriure a Pere de Prades per tal d’assegurar-se que la comtessa Joana tenia el que necessitava «per a 

33. El 20 de desembre de 1409, el rei Martí va atorgar quinze mil florins a Margarida de Prades per a la seva cambra regi-
nal: Eufemià Fort i Cogul, La llegenda sobre Margarida de Prades, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1970, p. 61. 
Vegeu Lorenzo Valla, Historiarum Ferdinandi Regis Aragoniae, ed. a cura de Pedro López Elum, València, Anubar, 1970,  
p. 74-75.

34. La seva indisposició física és remarcada a la crònica anònima del seu regnat: «E per tal com aquest rey no havia la 
persona ben disposta a trebayll, com hagués aquella en opilació de carns e axí volgués viure reposat…»; vegeu Frederic-Pau 
Verrié, Crònica del regnat..., p. 23. 

35. Cal recordar que el comte d’Urgell estava casat amb la germanastra de Martí I, la infanta Isabel, que al mateix temps 
era filla il·legítima de Pere el Cerimoniós fins al moment en què el rei la va legitimar el 1377, quan es va casar amb la seva mare, 
Sibil·la de Fortià. Vegeu Núria Silleras-Fernández, «Money Isn’t Everything...», p. 80-111.

36. Els Luna i els Cabrera van entroncar quan Margarida de Castellbò-Luna va casar-se, vers el 1350, amb Bernat, vescom-
te de Cabrera i comte d’Osona. Margarida era filla de Constança de Luna i de Roger Bernat III, vescomte de Castellbò-Foix, i 
neboda del comte Lope de Luna que, al seu torn, fou el pare de la reina Maria de Luna. Constança de Luna i Lope de Luna eren 
germans només per part de pare. Vegeu Francesc de Moxó i de Montoliu, La casa de Luna (1276–1348): Factor político y lazos 
de sangre en la ascensión de un linaje aragonés, Madrid, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1990, p. 156-160; Joaquim 
Miret i Sans, Investigación histórica sobre el vizcondado de Castellbó, Barcelona, 1900, p. 233, 255 i 304. 
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contemplació de sa viuditat».37 A la cort de la reina Maria, Margarida es va formar i va créixer ocu-
pant un paper molt destacat en les cerimònies més importants de la reialesa com fou, per exemple, la 
de coronació de la reina el dia de Sant Jordi del 1399.38 

El regnat de Margarida de Prades va ser tan curt —tot just vuit mesos— que no va tenir gaire 
temps per a deixar empremta a la cort reial. De fet, el seu cas serveix per a il·lustrar el paper de la 
reina viuda a la Corona d’Aragó, i els avantatges i inconvenients d’aquesta posició.39 Durant els mesos 
de matrimoni, la seva tasca havia de ser donar un fill legítim a Martí l’Humà. No va poder ser.40 Des-
prés de la mort del rei Martí, el 31 de maig de 1410, va venir un període d’Interregne de dos anys que 
finalitzà amb la coneguda sentència arbitral de Casp i amb un nou monarca ocupant el tron, Ferran 
d’Antequera —un Trastàmara castellà, nebot del difunt Martí, fill de la princesa aragonesa Elionor.

Durant el període d’Interregne, Margarida no va tenir un paper destacat, tot i que sí que consta 
que va ajudar Ferran d’Antequera en la seva lluita militar contra el comte d’Urgell. Tanmateix aquest 
punt no deixa de resultar important, sobretot atès que l’altra candidata a casar-se amb el rei Martí el 
1409 era, com ja he esmentat, Cecília d’Urgell, la germana de Jaume. De fet, Margarida, igual que la 
seva antecessora, la reina Maria, mai no va ser partidària del pretendent al tron que semblava tenir 
més dret a la Corona, Jaume d’Urgell, besnét per línia masculina d’Alfons el Benigne. Com demostra 
l’estudi de Francesca Vendrell, Margarida de seguida evidencià bones relacions amb el rei Ferran 
d’Antequera, al qual anomena, en les seves cartes, «lo Rey, nostre car nebot», a qui va lliurar les tendes 
de campanya militar que foren del rei Martí.41 A més, el va ajudar a signar un acord amb el comte de 
Foix per a impedir l’entrada de les tropes mercenàries que venien en ajut del comte d’Urgell.42 A la 
Corona d’Aragó no existia una posició oficial per a la reina viuda, tot i que, d’alguna manera, conti-

37. El 1396, la reina Maria va escriure a Pere, comte de Prades, el sogre de Joana de Prades-Cabrera, per tal d’assegurar-se 
que aquest li donava la pensió que el seu estat requeria, mil florins d’or anuals, «per contemplació de sa viuditat, com per sus-
tentació de sos càrrechs, com encara per nostre esguart e complacència, que per raó noblament havem a tota sa honor e profit 
e molt gran affecció e voler, li façats respondre liberalment e francha de la pensió anual de mil florins»: ACA, CR, reg. 2329,  
f. 23r i 23v (Barcelona, 13 d’octubre de 1396). Margarida, la seva mare i la seva germana estan documentades als registres del 
reial patrimoni rebent les seves assignacions de cort, com corresponia a les dames i a les donzelles: ACA, ARP, reg. 524, f. 54v 
(Saragossa, 1 d’abril de 1398), i ACA, ARP, reg. 527, f. 27v (Barcelona, 31 de desembre de 1401). També apareix rebent un se-
guit de regals, com una mula, vestits i diners: ACA, ARP, reg. 527, f. 28v (Barcelona, 1 de maig de 1401), i ACA, ARP, reg. 534, 
f. 80v (Barcelona, 22 de novembre de 1406). Vegeu Núria Silleras-Fernández, «Widowhood and Deception: Ambiguities of 
Queenship in Late Medieval Crown of Aragon», a M. Crane, M. Reeves i R. Raiswell (ed.), Shell Games: Scams, Frauds and 
Deceits (1300-1650), Toronto, University of Toronto, 2004, p. 196-203.

38. Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 155-157.
39. Vegeu una anàlisi del que significava ser una noble vídua a la Corona d’Aragó a Núria Silleras-Fernández, «Between 

Expectation and Desire: Widowhood and Sexuality in Late Medieval Iberia», Viator: Medieval and Renaissance Studies,  
núm. 42.2 (2011), p. 353-370.

40. Jerónimo Zurita, als seus Anales, comenta que, de fet, el matrimoni amb la reina Margarida va accelerar la mort del 
rei, que ja estava malalt i era vell: Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 
CSIC, 1973, llibre x, p. 923. Així mateix, vegeu Eufemià Fort i Cogul, La llegenda..., p. 57. Aquesta visió era molt caracterís- 
tica de l’edat mitjana i de la primera edat moderna, que considerava el sexe debilitador i l’associava amb el pecat i la malaltia. 
Vegeu Michael Solomon, The Literature of Misogyny in Medieval Spain: The Arcipreste de Talavera and the ‘Spill’, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 8-9; Joan Cadden, Meanings of Sex Difference in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, capítol 6 i pàssim. 

41. Per exemple, Ferran I com a «car nebot» a ACA, CR, reg. 2355, f. 3v (Barcelona, 25 d’octubre de 1412). A les cartes que 
Margarida de Prades escrivia a Ferran d’Antequera, l’anomenava «rey molt alt, molt excel·lent príncep, molt car e molt amat 
nebot nostre»: ACA, CR, reg. 2353, f. 5r (Barcelona, 5 de novembre de 1412).

42. Francesca Vendrell Gallostra, Margarida de Prades en el regnat de Ferran d’Antequera: Discurs de recepció llegit  
el dia 22 de març de 1984 en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, 1984, p. 9 i 19-23.
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nuava vinculada a la casa reial i acostumava a tenir fàcil accés a la cort, però això era tot.43 Tanmateix 
la reina Margarida gaudia del prestigi del seu títol, d’unes rendes, al seu parer insuficients, i podia fer 
ús de dos palaus fortament associats al casal català: el palau menor de Barcelona (també conegut com 
a palau de la reina) i el de Bellesguard.44 A més, davant les queixes de la reina Margarida de no tenir 
prous recursos per a viure com el que era, «una reina vídua», Ferran d’Antequera, el 1415, li va garan-
tir una pensió de dos mil florins a càrrec de la secretaria de Palerm.45 Òbviament, si no es tornava a 
casar també podria gaudir del títol de reina vídua fins al final dels seus dies. I sembla ser que aquests 
foren els plans de la reina: romandre vídua i gaudir dels seus recursos. Els anys tot just després de la 
mort del rei apareix documentada a tot un seguit de ciutats, monestirs i palaus a Barcelona, València, 
Perpinyà, i tot sembla indicar que va crear una cort de poetes al seu voltant que, com he esmentat 
amb anterioritat, cantaven la seva bellesa i el seu honor i requerien el seu amor.46

Tanmateix cal ressaltar un altre capítol de la vida de Margarida de Prades com a reina vídua que 
sembla tret de la literatura i que evidencia una intertextualitat evident entre el que la reina llegia i 
admirava a nivell artístic i la imatge que n’ofereixen les poesies anteriorment esmentades que la men-
cionen, i el que realment feia a la vida real. Sembla ser que tot i que públicament romania una reina 
vídua i virtuosa, envoltada de poetes que componien i cantaven sobre l’amor, trobà a faltar algun dels 
aspectes de la vida conjugal. El cas és que sembla ser que va contraure un matrimoni secret, tan carac-
terístic de la literatura de l’amor cortès, que demanava un amor adúlter o, com a mínim, secret.47 
Margarida de Prades es va casar amb el noble valencià Joan de Vilaragut, que la servia com a camar-
lenc, posició que justificava la seva proximitat i la seva estreta relació amb Margarida.48 Aquest par- 
ticular va ser conegut després de la mort de la reina, quan el fill secret d’ambdós, Joan Jeroni de Vila-

43. Margarida de Prades va ser reina vídua al mateix temps que Violant de Bar, l’esposa de Joan I el Caçador, que va 
romandre a Catalunya després de la mort del seu marit i que batallà a Casp a favor dels drets al tron del seu nét, Lluís de Nàpols, 
fill de la seva filla Violant i de Lluís d’Anjou. Vegeu Francesca Vendrell Gallostra, Violant de Bar i el Compromís de Casp, 
Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1992; Dawn Bratsch-Prince, Violant de Bar (1365-1431), Madrid, 
Ediciones del Orto, 2002.

44. A tall d’exemple, el 1412, la reina Margarida es queixava de la seva situació econòmica, ja que passava «fretura»: «ab 
quantes angoxes e affanys insoportables passam e sostenem nostra cort e stat reginal»; ACA, CR, reg. 2355, f. 1v-2r (Bellesguard, 
21 de setembre de 1412). El donat de Portaceli i conseller reial Francesc d’Aranda, que sempre havia estat molt proper a Martí I, 
es va oferir a ajudar-la a arreglar el cobrament de les rendes que li corresponien com a cambra d’Aragó: ACA: CR, reg. 2355, f. 
3r (Barcelona, 4 d’octubre de 1412). Referent al testament del rei Martí, l’únic conservat és del 2 de desembre de 1407 i, conse-
güentment, no menciona les seves reines: la primera ja havia mort i amb la segona encara no s’hi havia casat; vegeu Antoni 
Udina i Abelló, Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó: De Guifré Borrell a Joan II, Barcelona, 
Fundació Noguera, 2001, p. 369-382.

45. Carlos López Rodríguez, Epistolari de Ferran d’Antequera amb els infants, València, Publicacions de la Universitat de 
València, 2004, p. 415, doc. 603 (València, 29 de maig de 1415). 

46. Durant aquest temps també va dedicar els seus esforços a propiciar l’alliberament del seu oncle, Bernat de Cabrera, 
comte de Mòdica i mestre justicier de Sicília, que estava pres a Sicília com a resultat de les seves actuacions polítiques a l’illa: 
ACA, CR, reg. 2353, f. 4r (Barcelona, 26 d’octubre de 1412). Vegeu Francesca Vendrell Gallostra, «Margarida de Prades...». 
Respecte al seu itinerari, vegeu Eufemià Fort i Cogul, La llegenda..., p. 195-211. 

47. En el tratat De Amore d’Andreas Capellanus, que ha estat considerat per molts com a codificador del model d’amor 
cortès, entre les trenta-una regles sobre l’amor, la tretzena diu així: «Amor raro consuevit duraré vulgatus.»

48. Segons Riquer, Margarida de Prades va residir al monestir de Valldonzella, al palau de Valldaura, a la ciutat de Barce-
lona al palau menor, a partir del 1415 a València i el 1416 a Perpinyà i d’aquí novament a Barcelona: vegeu Martí de Riquer i 
Lola Badia, Les poesies..., p. 36. El camarlenc, segons les Ordinacions redactades per Pere el Cerimoniós per al funcionament 
de la casa reial, havia de ser un cavaller i estava encarregat de la custòdia del monarca. El rei havia de tenir-ne dos, que s’havien 
d’ocupar, entre altres coses, d’«en tener lo sagell secret e en liurar a nos la oblacio quant la missa oyrem e en jaure al costat dol 
nostre lit segons nostra ordinacion sobre aço feta la qual en escrit tenguen»: Pere el Cerimoniós, «Ordinacions», p. 62.
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ragut, es va escapar del monestir de Santes Creus, on la seva mare l’havia enviat, va revelar la veritat i 
va reclamar la seva herència.49 En paraules de Joan Jeroni mateix al procés que s’obrí per la seva 
causa: 

Lo dit noble mossèn Johan de Vilaragut hanava e costuma anar molt arreant e galant e començà 
haver pràtica familiaritat e amistat ab la dita excellent dona na Margarita olim relicta del dit senyor 
Rey don Martí e en la casa de aquella. 

Ab la dita pràtica de la dita casa lo dit noble mossèn Johan de Vilaragut se enomorà de la dita 
excellent dona na Margarita e així matex la dita excellent dona na Margarita se enamorà del dit mag-
nífich mossèn Johan de Vilaragut e’s volgueren hun gran temps bé el hu a l’altre.

La dita excel·lent dona na Margarida e lo dit magnífich mossèn Johan de Vilaragut amant se axí 
e volent se bé segons és dit, per tal que entre aquells no en corregués pecat algú ne vici deliberaren 
entre si de contractar matrimoni. E per tal que la dita excel·lent dona na Margarida no perdés lo stat 
ne lo nom de Reyna fonch deliberat entre aquells que lo dit matrimoni se contractés es tingués molt 
secret e axí és.50

Aparentment, només el sacerdot que els va casar i uns quants criats van conèixer la natura de la 
relació de Margarida de Prades i el seu camarlenc, i l’existència d’un fill secret. Aquest fet evidencia  
la facultat que com a reina vídua tingué per a moure’s lliurement, fer el que volia (encara que fos 
d’amagat) i ocultar a la seva societat un marit (camuflat com a camarlenc), i el que és encara més 
difícil: un embaràs, un part i un fill (camuflat com a monjo). Certament, els poetes que envoltaren 
Margarida de Prades mai no van escriure sobre això a les seves composicions, que la preaven, en part, 
com a inassequible. Els problemes arribaren per a la reina Margarida quan, el 1415, el nou rei, Ferran 
d’Antequera (1412-1416), agraït pel seu suport durant la guerra contra Jaume d’Urgell i volent esta-
blir un lligam més durador amb el poderós Joan, comte de Foix, començà els tràmits per a casar-la 
amb aquest últim.51 Irònicament, es tractava del successor al comtat de Mateu de Foix, que havia 
envaït la Corona d’Aragó el 1396, quan Maria de Luna n’era lloctinent, reclamant els drets de la seva 
muller. Segons Francesca Vendrell, l’afer només va ser conegut per Ferran d’Antequera i el seu pri-
mogènit, Alfons el Magnànim, que reberen la nova de la reina mateix i arreglaren l’assumpte amb el 
comte de Foix, que acabà trobant una nova promesa, Joana d’Albret.52

Pocs anys després, el 1422, el seu marit secret morí. Fou llavors quan Margarida, que devia tenir 
entre 36 i 38 anys, decidí refugiar-se al monestir de Valldonzella. Aquest fou un cenobi especial per  
a la reina: allà va morir Martí l’Humà, diverses dones de la seva família hi havien professat com a 

49. De fet, el testimoni de Joan Jeroni de Vilaragut és l’única evidència que tenim de tot aquest assumpte. El procés  
(180 folis), editat en part per Fort i Cogul i trobat i també estudiat per Zaforteta Musoles, que tenia al seu haver l’arxiu de la 
família Vilaragut, és un plet entre Joan Jeroni de Vilaragut i la seva cosina, Caterina de Villena i de Vilaragut. Ambdós parents 
es disputen l’herència de la seva àvia, Teresa Álvarez de Haro: Eufemià Fort i Cogul, La llegenda..., p. 252-262.

50. Eufemià Fort i Cogul, La llegenda..., p. 254; Núria Silleras-Fernández, «Widowhood and Deception...»,  
p. 198-199.

51. Els Prades i els Foix ja havien entroncat anteriorment. La besàvia de Margarida de Prades havia estat precisament  
Joana de Foix, que va contraure matrimoni amb l’infant Pere, el setè fill de Jaume II el Just i de Blanca d’Anjou: Eufemià Fort 
i Cogul, Margarida de Prades, Barcelona, Rafael Dalmau, 1960.

52. Per la seva banda, Joan de Foix va acceptar la proposta, com ho mostra la carta que envià el 26 de setembre de 1416 en 
la qual demanava que se li atorgués la quantitat de cinquanta mil florins de dot, iniciativa que, de bon principi, el rei Ferran 
acceptà: Francesca Vendrell Gallostra, Margarida de Prades..., p. 27-28. Vegeu ACA, CR, reg. 2355, f. 83r (Perpinyà,  
30 de desembre de 1415), i ACA, CR, reg. 2452, f. 87r (gener de 1416). 
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monges i una d’elles, Constança de Cabrera, n’era l’abadessa.53 Segons Fort i Cogul, els problemes per 
a Margarida només havien fet que començar atès que la seva sogra, Teresa Álvarez de Haro, que co-
neixia l’existència del seu nét secret, el buscà. Tanmateix la reina viuda/monja va continuar vetllant 
per la seva reputació. No va admetre mai l’existència del seu matrimoni secret ni la del seu fill.54 Te-
resa nomenà el seu nét hereu al seu testament del 1429 i va demanar a la seva filla, Violant de Vilara-
gut, que continués la recerca.55 Però Joan Jeroni estava ben amagat. Va passar la seva infància a casa 
de Bernat de Casasaja, membre d’una família de mercaders de Barcelona que havia estat molt prope-
ra al rei Martí I i a Maria de Luna. Un dels Casasaja, Francesc, va propiciar que Martí i el seu fill 
continuaren en contacte regular amb Maria de Luna durant el període en què van estar separats, fent  
de correu de les seves cartes.56 També exercí com a conseller reial i fou l’encarregat de traslladar i de 
cuidar durant un temps els fills il·legítims de Martí el Jove de Sicília a Catalunya.57 És obvi que durant 
la seva estada a la cort de la reina Maria primer, i com a esposa de Martí I després, va entrar en con-
tacte amb la família Casasaja. Així, als set anys, el seu fill fou traslladat de la casa dels mercaders al 
monestir de Santes Creus, on va professar com a monjo. Però el fill de Margarida no tenia vocació de 
monjo. El seu abat, Pinyana, poc abans de morir, es va penedir de la seva acció i li va confessar la seva 
veritable identitat. Fou en aquest moment quan la vida secreta de Margarida de Prades es va fer pú-
blica, el 1431, tot just un any després de la seva mort al monestir de Bonrepòs, on havia marxat el 
1428 per a exercir d’abadessa. 

Curiosament, el lloc d’enterrament de la casa reial catalana era el monestir de Poblet; a tall 
d’exemple, allà és on es van enterrar la reina Maria de Luna i el rei Martí, tot i que dos monarques 
catalans anteriors, Pere el Gran i Jaume II, i Blanca d’Anjou —branca de la qual procedia Margarida 
de Prades— triaren el monestir de Santes Creus. Aquesta fou també l’elecció de Margarida, que esco-
llí aquest cenobi per sobre del de Poblet i del de Bonrepòs, del qual era abadessa. Probablement es 
decidí per Santes Creus per viure eternament on havia fet professar el seu fill, que, si hagués romàs 
monjo, també hauria descansat a perpetuïtat en aquest monestir. Però Joan Jeroni tenia altres plans: 
va recuperar la seva herència, va ser dispensat dels seus vots religiosos, va ser reconegut legalment 
com a fill dels seus pares i va acabar servint Alfons el Magnànim a Nàpols, com a capità i com a am-
baixador a Roma.58 En aquest sentit, tingué un futur molt més brillant que els successors de la reina 
Maria, els dos néts il·legítims de la qual van acabar perdent-ho tot: Frederic morí l’any 1438 a la pre-

53. De fet, fou la reina Maria de Luna, amb el suport del seu marit, qui aconseguí el càrrec d’abadessa per a la seva cosina 
Constança de Cabrera: ACA, CR, reg. 2341, f. 86r-v i 86v (Barcelona, 20 d’octubre de 1401).

54. Eufemià Fort i Cogul, Margarida..., p. 8.
55. Diego Zaforteta Musoles, «Segundas nupcias y viudez de una reina aragonesa (1409-1451)», a IV Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón, vol. ii, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 1970, p. 531-532.
56. Vegeu, per exemple, ACA, CR, 2109, f. 20v i 23v-24r (Cubelles, 7 de febrer de 1395). Sobre la família Casasaja i la seva 

relació amb la família reial catalana, vegeu Damien Coulon, Barcelone et le grande commerce d’Orient au Moyen Âge: Un siècle 
de relations avec l’Egypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330 - ca. 1430), Madrid, Casa de Velázquez, 2004, p. 516-518 i 533; Núria 
Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 42, 78, 86, 104 i 153-156. De fet, la relació d’aquesta família de mercaders de Barcelona 
amb la casa reial continuà amb els Trastàmares; vers el 1480, Gaspar de Casasaja exericia de cònsol de Palerm per a Ferran el 
Catòlic: Jaume Vicens Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, Universitat de Barcelona, Seminari d’His-
tòria de Catalunya, 1936, p. 212.

57. Vegeu Daniel Girona Llagostera, «Itinerari del rey En Martí, 1396-1410», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 
(Barcelona), núm. 4 (1916), p. 117, doc. 57 (Castell de Xèrica, 6 de juliol de 1403); Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., 
p. 85-88.

58. Diego Zaforteta Musoles, «Segundas nupcias...», p. 535. Vegeu una transcripció de la butlla papal i del decret reial 
d’Alfons el Magnànim a favor de Joan Jeroni de Vilaragut a Eufemià Fort i Cogul, La llegenda..., p. 235-242.
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só, on havia arribat després d’intentar apoderar-se de la Corona de Sicília, i amb tot el seu patrimoni 
(el comtat de Luna) decomissat per Alfons el Magnànim, i Violant acabà contraient un dissortat 
matrimoni amb el comte de Niebla.59

Íñigo López de Mendoza, marquès de Santillana, en el llarg plany escrit en castellà que va dedicar 
a Margarida de Prades amb motiu del seu traspàs (unes cobles de dinou estrofes i cent trenta-un ver-
sos), palesa el fort record que la reina despertà en el poeta. Resulta interessant llegir la composició, 
perquè cal no oblidar que la reina Margarida va morir com a virtuosa monja i abadessa, i tot i això el 
poeta no deixa d’anomenar-la «la mejor de las mejores» i de dir: «Sy es aquella que yo amo,/cuyo 
servidor me llamo,/ o la rreyna Margarida.»

ConCLusions

Així, doncs, les mullers del rei Martí, Maria de Luna i Margarida de Prades, presenten, tot i ser 
ben bé contemporànies, dues maneres d’entendre la reginalitat medieval i d’enfrontar-s’hi. La reina 
Maria fou principalment una reina governanta que, moguda per les necessitats polítiques, les seves 
aficions personals i la seva evident devoció religiosa, va construir una imatge molt precisa del seu 
estament reginal. Seguint els dictàmens que va rebre de consellers propers, com Francesc Eiximenis, 
va mostrar-se com una bona reina cristiana, imatge que propicià que no es qüestionessin les seves 
nombroses i constants iniciatives polítiques, com ho palesa la seva abundant correspondència. Fou 
lloctinent general, dirigí una guerra, apaivagà les bandositats de la noblesa a València, impulsà la seva 
família i els seus fidels, i fins i tot escrigué al papa Luna per dir-li que acabés amb la remença dels 
pagesos catalans. Fou la companya al poder del rei Martí. 

Referent a la reina Margarida de Prades, el seu exemple serveix, una vegada més, per a constatar 
quina era la tasca principal que la societat medieval assignava a la reina: la de mare. El seu curt matri-
moni, menys d’un any, només tenia una fita: aconseguir un hereu per al rei Martí i propiciar així la 
continuïtat de la dinastia. En aquest sentit, tant Maria de Luna i Margarida de Prades com Martí 
l’Humà van fracassar, atès que cap hereu no els va sobreviure i el casal de Barcelona es va perdre. 
Aquest tipus d’accidents dinàstics no es podien pas controlar. Però el cas de la reina Margarida també 
ens permet una mirada al paper destinat a la reina vídua a la Corona d’Aragó, que no estava institu-
cionalitzat. A la mort del seu espòs, encara era prou jove, devia tenir entre vint-i-tres i vint-i-cinc 
anys, era molt bonica, tenia prou recursos per a viure independentment i llibertat de moviments. 
Margarida de Prades també fou prou intel·ligent per a construir-se una imatge de si mateixa que, 
segons les poesies que li van dedicar, era bella, virtuosa i inaccessible. Tot un misteri poètic que li va 
permetre viure i fer el que realment volia: casar-se per amor amb algú triat per ella mateixa, Joan de 
Vilaragut, que, encara que noble, era de menor posició social que ella, i anar i venir entre els seus 
palaus, la cort reial i altres indrets del seu interès. Només quan el rei Ferran d’Antequera decidí utilit-
zar-la com una eina política i posar-la novament sota un estricte control masculí, casant-la, comen-
çaren veritablement els seus problemes. Per això, després de la mort del seu marit secret, decidí reti-

59. Frederic fou educat a la cort del nou rei, Ferran d’Antequera, i després, igual que Joan Jeroni, serví Alfons el Magnà-
nim. Les seves intrigues amb el rei de Castella i el seu anhel de recuperar el tron de Sicília van propiciar que, el 1434, acabés a la 
presó, on va morir quatre anys després: Antoni Closas i Abat, El nét del rei Martí, Barcelona, Rafael Dalmau, 1972, p. 55-60; 
Helios Borja, «La diocésis de Segorbe», Estudis Castellonencs, núm. 7 (1996-1997), p. 98 i 101-103. Pel que fa a l’altra néta  
il·legítima de la reina Maria, Violant, va contraure un dissortat matrimoni amb el comte de Niebla. Sobre el final reservat als 
néts del rei Martí i de l’herència de Lope de Luna, vegeu Núria Silleras-Fernández, Power, piety..., p. 161-167.
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rar-se del món, amb altres monges de la seva família, per a viure en un espai tranquil, propi i, 
novament, independent de control masculí: dos monestirs cistercencs, el de Valldonzella primer i el 
de Bonrepòs després. 

Les reines del rei Martí sabien què s’esperava d’elles, coneixien a la perfecció el model de la 
reina Ester i, en lloc de seguir-lo, el van utilitzar i fins i tot manipular per tal de poder tenir les pos-
sibilitats que la seva posició social i econòmica els donava, però que el seu gènere els treia. Amb- 
dues dones també evidencien la importància que la reina tingué a l’edat mitjana en el govern, en la 
cort i en la literatura, ja fos com a patrones culturals, receptores d’obres literàries, protagonistes, o 
com a font d’inspiració. Tots aquests homes escriptors —Francesc Eiximenis, Antoni Canals, Bernat 
Metge, Jordi de Sant Jordi, Íñigo López de Mendoza...— podien intentar limitar el paper de la reina i 
de la dona en les seves composicions, ja fos com a virtuosa dona cristiana o com a cobejada amant 
cortès i les lleis dels regnes podien ser més o menys propícies a la seva participació oficial al govern, 
però les dones —dones com Maria de Luna i Margarida de Prades— se’ls escapaven per les escletxes. 
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