
ELS AFERS CASTELLANS 
DE JOAN 11 DE CATALUNYA-ARAG6 

LRs meves darreres recerques sobre el regnat de Joan II,l  provocades 
per la necessitat d'ambientar els primers passos de l'actuació del seu fill 
Ferran a la nostra terra, m'han fet veure sota una nova llum l'importantís- 
sim capítol de les relacions castellanes d'aquell monarca. Escric importan- 
tíssim, no solament per la convicció que Castella pesa d'una manera exclu- 
siva en l'origen i desenvolupanlent de l'orientació política de Joan I1 com a 
rei de Navarra i de Catalunya-Aragó, la qual cosa no és certament cap no- 
vetat, sinó també per les evidents conseqii2ncies ulteriors d'aquella política, 
o sigui, per l'enllac entre Ferran el Catblic i Isabel de Castella, foaament 
de 1'Estat espanyol modern. Aquest fet ha estat examinat amb tanta de 
passió ideoldgica, que avui ens trobem amb dificultats per R copsar-ne el 
ver significat histdric. Des dels A n d e s  de Zurita, s'ha vingut atribuint a 
Joan 11, adés sol, adirs sota la pressió de la família dels Enríquez, el pro- 
jecte de la unió dels dos principals regnes de la Península. Per alguns 
autors, com Giménez Soler2 i els de la seva corda, el projecte ha estat qua- 
lificat de providencial ; per altres, com Calmettq3 se l'ha considerat com 3 

contracop de la contesa diplomatica i b2l.lica que sostingueren alechores 
Franca i Catalunya-Aragó. Adhuc hi ha hagut qui ha parlat de ((pla de la 
unió peninsular)), i una de les rúbriques de la Histbria de Ca4alunya de  
Rovira i Virgili4 respon textualment a aquest concepte. Qu2 hi ha de cert 
en aquesta visió de la política castellana de Joan I1 ? 

Pcr tal de respondre a aquesta pregunta, analitzarem breument les prin- 
cipals posicions de la mentalitat de Joan I1 durant la seva perllongada exis- 
thncia. 

1. Per ordre cronolbgic s611 .les següents : Ferrtando el Catdlico, principe de Ara- 
gdn, rey de Sicilia, escrit el 1948, publicat el 1952; La politique m8diterrandmne 
c t  ilalienrae de Jean  I I  d'dragon, entre 1458 et 1462, aschweizer Beitrage zur allgemeineu 
Gescliichte~, VI11 (1950), 88-99; La politique européenne de Catalognc-Aragon h la 
fEn dzl XVo sidcle, comunicació al IX  Congrés Internacional de Ciellcies Histhriques, 
en publicaci6 als aAnnales du  Midiu ; 'I'rayectoria wediterrdnea del Principe de Viana,  
aprincipe de Vianau, X I  (1950), 251-290, i La época de Juan  11, coBaboraci6 per a una 
Historia de 10s Reyes  Catdlicos. H e  acabat de redactar una biografia completa de Joan 11, 
que espero publicar aviat. 

2. La Edad Mcdia e n  la Corona de Aragdn, 219. 
3. Sobretot, en la seva darrera interpretació del seu prilner i valu6s treball 

Louis X I ,  Jean I I  et la revolution catalane du  XVe sidcle. Ens referim a La quest'olz 
dcs Pyrdnées e t  la Marche dlEspagne a u  Moyen &ge (Paris 1947). 

4. Volum VI, phg. 625. 



EL DUC DE PEÑAFIEL. - Després d'una frustrada experlkncia mediter- 
rAnia - lloctinenga siciliana, projecte iiiatrimonial amb Joana I1 de NA- 
pols -, el segon fill del prinier Trastamara catala retorna a la Península 
el 1416. Solament una altra volta en sortiria, per a intervenir en els afcrs 
italians del seu germa Alfons el ACagninim -,ell fou u n  dels presoners 
fets oels genovesos a la batalla de Ponca, el 1435. Aquesta segona fallida 
explica e l  desinteres pregon mostrat per Joan respecte a la política marítima 
d'aquell monarca. Perb hi  ha quelcom més. La  seva mentalitat era comple- 
taiiient continental, en  el sentit que no comprenia com podien dedicar-se 
els esforgos de la Corona d'Aragó a conquistar un nou regne a ItAlia, mentre 
hi havia tan excellents perspectivies d'aconseguir el  poder a Castella. Sol- 
devila ha localitzat en els Anales de Zurita els textos documentals que 
proven la discrepancia existtent entre els dos germans en  la 1,rojecciÓ extc- 
rior de la potencialitat de la Corona dJAragÓ.' Per6 defugi~n la interpre- 
tació del nostre car collega quan fa a l'infant Joan element representatiu 
de la idea nacionalista castellana. 

Allb que Joan cercava al veí regne castella no era, certament, la rea- 
lització d'una ideologia de la qual no cal esperar trobar ni un sol mot en 
els documents del segle XV.  Cercava de satisfer u n  doble interes : ~naterial ,  
d'una banda ; psicolbgic, de l'altra. Tractava de conservar la riquissima 
herencia de la branca menor dels Trastamares, augmentada pel sortós 
casament del seu pare, Ferran d'Antequera, amb Leonor d'Alburquerque, 
la rica hembra. L a  part  d'aquests béns que havia estat llegada pel testa- 
ment de Ferran I al seu serzon fill, era d'un voluni DOC corrent, Adhuc a 
Castella, terra de grans propietaris i potentissims senyors : el ducat de  
Peñafiel, les possessjons d901medo, Medina del Campo, Lara, Mayorga, 
Cuéllar, Castrogeriz, Villalón, Haro, Belorado, Briones i Ccrezo, a més 
d'altres territoris esparsos sense interes respecte del conjunt esmentat. Aix6 
representava tres forts nuclis estrategics (a la Rioja, al Ducro central i a 
i41e6), i, sobretot, uns cabals considerables per a inanten~r  una actitud 
política defensiva i ofensiva enfront la reialesa castellana. Tln tractat, el 
d'Almazán (1454), al qual alludirem després, valora la rlenda anual d'aqtie- 
lles terres en  4.000.000 de maravedisos, xifra que dóna una idea, nlCs aviat 
pallida, de l'exoepcional riquesa del patrimoni de l'infant Joan. 

Hom compren, doncs, que aquest vei4s a Castella u n  esdevenidor 1116s 
folgat per a les seves ambicions que no el camí preconitzat pel seu germA, 
del qual, tanmateix, no podia preveure llavors la successió e n  el tron. 
Ambicions que arrencaven de la na te i sa  potencia econbmica de l'infant, 
de la seva situació preponderant a la cort de Castella conl a més prbxin~ 
parent dJaquells sobirans i del taranna del seu pensament. joan, duc de  
Peñafiel, tenia el seu ídol polític, del qual potser envejava els grans 
destins. Era no menys que el seu besavi Enric 11, e l  bastard que havia 
assolit arrabassar la corona a Perte el Cvuel.  E n  la correspond6ncia bescan- 
viada entre Joan i el seu fill Ferran durant la guerra civil castellana dlel 1475 
al 1479 - correspondencia de que Zurita dona u n  tast --, aquell repeteix 



sovint, amb la tenacitat de la 5e e11 el saludable esemple, que calia imitar 
Enric I1 per garantir el  triomf de la causa. ctY repetia)), e ~ c r i u , ~  (tel ejenl- 
plo del rey don Enrique, SLI visaguelo, a quiten aquella virtud de libera- 
lidad y nobleza fueron las principales partes que le hizieron muy próspero 
príncipe. Y a la postre, con ellas se hizo rey y sojuzgó y mató a SLI adver- 
s a r i ~ ) ) .  

Aisí ,  doncs, des de les seves primeres aventmes castellanes fins al cap- 
girell de la seva fortuna a Olm,edo, el 1445, el duc de Peñafiel intenta de 
conservar i augmentar les seves posxssions a Castella i servir-se'n per a 
assolir la plenitud del govern en aquell regne. No li importa de comprome- 
tre la política mediterrania d'Alfons el Magnicnim plantejant-li la guerra 
de fronteres del 1429, ni de desatendr~e les seves obligacions com a rei de 
Navarra i lloctinent dJAraq6 i Valsncia. Li interessa d'airibar a la fi dels 
seus projectes, els quals sembla aconsepuir durant e l  període del 1436 al 
1444, quan Joan I1 de Castella, accedint a totes les seves exiaCncies, el 
féu el seu compare, pel casament del seu fill Enric, el p r í n c q ~  d'AstÚries, 
~ 1 n b  Blanca de Navarra (1440), i atorg; al bastard del duc de Pefiafiel, 
Alfons dJAragÓ, el cobejat mestrat de Calatrava, que arrodonia sensible- 
tnent l'esfera d'influsncia política del seu pare a Castella la Nova. Fou 
també com a duc de Peñafiel aue contrantlé nou matrimoni, ara amb Toana 
Enríquez, que li porta l'ajut del poderós clan dels almiralls de Castella, 
tan ben relacionats amb famílies importants de Lleó, Toledo i Sevilla. E n  
aq~lella Gpoca Joan fou l'amo de Castclla. Tenia llavors entre cluaranta i 
cinquanta anys, edat en la qual es fisen totes les passions i es fa difícil de 
renunciar a les coses assolideq. 

La  derrota d'Ollnedo (14 de loaig dc 1445) és, Iser aquestes raons, una 
fita decisiva en e l  desenvolu13ament de la mentalitat del futur Toan I1 
d'Arag6. Alvaro d~e Luna i el príncep d1Ast1úries, els seus cios principals 
adversaris, li arrabassen no solament el noder, cin6 també totes Ics seves 
propietats castellanes, Adhuc e l  mestrat de Calatrava aue detentava el  seu 
fill. Des d'aouells moments sols tindra present un objectiu : recobrar les 
terres perdudei, tornar victoriós a Castella, crear un bandol aue soscavi 
la prenotencia dels seus antagonistes E l  duc de Peiiafiel ha deixat d'exis- 
tir per a donar pas al rei de Navarra ; perd en el fons, l'actitud d'aquell 
continuara prevalent sobre qualsevol altra responsabilitat de govern. 

EL REI DE NAVARRA. - L'infant Toan, casat amb Blanca de Navarra 
el 1420, es titula rei d'aqu~ell país des de la mort de Carles el N o b l e  e l  1425 ; 
i continua emprant el títol quan fina la seva muller, el  1441. Perd de rei 
dc Navarra efectiu en tingué ben poc fins a la derrota d'Olm.edo. Blanca, 
primer, i després el  fill, el príncep de Viana, exerciren les fnncions reials 
sense gairebé cap intervenció del marit i pare respectiu. Perd, a partir 
d'aquelf desastre a Castella, la situació canvia completament. Navarra es 
convertí ara per a Joan en la placa d'armes per a reivindicar el patrimom 
castella perdut - les seves possessions a la Rioja eren a dues passes - i per 

G. ' A n a l ~ s ,  IV, 268. 
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a evitar la temuda efectivitat de la tradicional alianca franco-castellana. En 
pretendre governar el país planteja, perd, un greu problema familiar, el 
qual, sobreposant-se a les rivalitats geografiques, socials i ttniques entre 
k s  dues Navarres - la Baixa i lJAlta, la dels agramuntesos i beamunte- 
sos-, desemboch en la terrible guerra civil que, de fet, havia de durar 
fins al 1512. Aquesta lluita entre pare i fill no és altra cosa que un reflex 
de la situació a Castella, puix que el príncep de Viana compta des del primer 
moment amb l'ajut del sobirh castellh i els seus ministres. E1 pacte dJEs- 
tella del 8 de setembre de 1451, pel qual Carles s'alia amb el prinoep dJAs- 
túries i Alvaro de Luna, comporta un valor psicolbgic pregon. La rancfinia 
entre pare i fiu, que la historiografia romantica planteja com a rivalitat 
familiar, no té altre origen que el  desencís de Joan en veure que Carles 
li bloquejava la r~ealització dels seus designis, i no a Navarra, sinó preci- 
sament a Castella. Des d'aquells dies obsessionh el rei de Navarra la idea 
que el seu fill era un instrument orb de la política castellana. Aqu~est pen- 
sament no el deixh fins a la mort del príncep i explica la gran errada de 
Joan el 1460. 

El  fet de la interconnexió entre les rivalitats navarreses i castellanes es 
palesa a bastament pels actes de guerra i de pau que matisen aquella con- 
tesa, en els quals Castella ocupa sempre un lloc primerissim. Bé, doncs ; 
durant la iluita, el pare es convencé que no resoldria els seus afers caste- 
llans sense procurar l'eliminació del fill de l'escena navarrtesa. Per aquesta 
raó accedí a confirmar l'es gestions realitzades a la cort de Castella per la 
seva cunyada Maria, que condu'iren a les treves del 1454 i a les paus d'Agre- 
da i Almazán (8 de setembre - 2 d'octubre de 1454). El  rei de Navarra re- 
nuncia al sleu patrimoni castella i a la dignitat del mestrat de Calatrava del 
seu fill Alfons a canvi de la renda anual de 4.000.000 de meravedisos i mig 
milió, respectivament. 

I Estem en presencia de la liquidació dels somnis castellans de l'infant 
Joan? La mala fe amb qui: ambdues parts compliren els esmentats pactes 
ressuscita immediatament el problema, i el duc de Peñafiel re- 
broth tot seguit en el cor del princep d'Aragó. 

Et  REI DE CATAILUNYA-ARAG~. - Lloctinent dJArag6 i Val&ncia des 
del 1436, hereu presumpte de la corona per l'esterilitat de Maria, l'infant 
Joan no es cornengA a interessar amplament pels afers del seu futur regne 
fins al 1454, data ,en qui: fou investit amb la lloctinenqa catalana. NO obs- 
tant, continuh pnevalent en el seu esperit la po1i:mica navarresa, en tant 
que significava pol2mica castellafia. Amb l'asguard adrecat cap a Navarra, 
on la guerra civil continuava encesa, i cap a Italia, on Carles dte Viana 
havia anat a cercar el suport dJAlfons el Magninim, Joan dona, durant el 
període immediatament anterior a la seva erecció reial, greus passos en el 
camí de la seva rancúnia. Deshereth Carles i Blanca de Navarra i recone- 
gué la successió en aquell tron a Gastó IV de Foix, casat amb la seva ter- 
cera filla Elionor (Barcelona, 3 de d,esembre de 1455). Aquest acte obria . 

una nova porta a la influPncia francesa a Navarra i feia pressentir un 
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canvi sensacional en la política exterior de Catalunya tan bon punt Joan 
cenyís la corona d'Aragó. 

E n  efecte, mort Alfons el Magnhnim el  1458, tot seguit el nou rei, 
Joan I1 des d'ara, entra en tractes per a una alianca amb Carles VI1 de 
Franca. L'intermediari fou, el comte de Foix. S'ha parlat, amb aquest 
motiu, d'una lliga *entre dos pares contra els seus irreductibles fills : Carles 
i Lluís. De fet, all6 que Joan I1 volgué assolir a Valencia fou la ruptura de 
l'entesa franco-castellana, a canvi de la signatura d'unes treves entre 
Arag6 i Genova, demanáda per Carles VII. Encara que ,el famós tractat 
de Valencia del 17 de juny de 1458 no tingué validesa, perque no fou 
ratificat per Franca,' serveix per a justificar la nostra afirmació que a Va- 
lsncia Joan I1 féu defecció de la causa marítima catalana per a satisfer les 
exigsncies de les seves ambicions castellanes.' Aquell acte va fer tronto- 
llar la corona napolitana de Ferrante I i durant uns anys comprometé la 
política catalano-aragonesa a la Mediterrania occidental. 

El  continentalisme de Joan I1 - traduit en  interessos monetaris i polí- 
tics a Castella, que l'actitud d'Enric IV, el nou rei del país veí, no permetia 
de satisfer -#explica el  seu foll acte del 1460, quan s'efectu8 la detenció 
del príncep de Viana a Lleida. Des de la reconciliació entre pare i fill a 
Barcelona, pel gener del mateix sny, Joan I1 havia procurat de donar 
compliment al seu projecte d'enllafar la política d'Aragó amb la de Por- 
tugal, per tal d'estrsnyer Castella per ambdues fronteres. Alfons V, el mo- 
narca portuguss, hi venia bé, mentre que no semblava desplaure a Carles 
de Viana el seu matrimoni amb la princesa Caterina. Les negociacions amb 
Portugal es completaren amb la signatura d'un pacte entre Joan I1 i la 
facci6 aristocratica castellana oposada a la prevalenfa del marquss de 
Villena i el seu germ8 : l'arquebisbe de Toledo, tel marquPs de Santillana, 
els comtes de Paredes, Plassncia, Alba, Alba de Liste, Haro i B~enavente, 
l'almirall de Castella, etc. (Tudela, 4 d'abril de 1460). No cai posseir dots 
d'endevi per a veure cap on s'encaminava el pla de Joan I1 : escanyar 
políticament Enric IV, i obligar-10 a demanar clemencia davant la doble 
escomesa externa i interna. La debilitat de Carles de Viana iéu que accep- 
tés unles suggerencies de certs emissaris castellans invitant-10 a casar-se 
amb la princesa Isabel, germana d'Enric IV, i oferint-li el suport d'aquest 
en els afers de Navarra. Fou la revelació sobtada, i tergiversada, d'aquestes 
negociacions secretes la pedra que féu saltar la guspira de la ira de Joan I1 
en la dramatica matinada del 2 de desembre, quan Joana E~iríquez, arros- 
segant-se als seus peus, li dona validesa d'un testimoni que els seus ulls 
- quasi mcs - no podien confegir ;" no fou, com han pretes molts 
des de Zurita, perque el projectat casori entre Carles i Isabel desfés els 
anhels dels Enríquez de donar al príncep Ferran la mA de la princeseta 
castellana. Per aquells temps Joan I1 pensava, precisament, a reforfar 
l'alianca entre Aragó i Borgonya casant Ferran amb Maria Blanca, néta 

7 .  Aquestes s6n les  conclusions a que ha arribat AMANCI FERNANDEZ TORREGROSA, 
Asgectos de la fiolitica exterior de ]uan IX de Aragón, sEstudios d e  Historia Mo- 
d e i n a ~ ,  11. 

8 .  Cf. l'estudi La polilique mPditerranPenne et italienne de Jean I I .  
9. Llegiu la confessió d e  Joan I1 al seu fill el 1475, en  ZURITA, Anales, IV, 186. 



22 J. V I C E N S  I V I V E S  

de Felip el Bo i filla del comte de Charolais, el futur Carles el Ttemuerari. 'O 

Així, doncs, la tragedia de Catalunya es desplega sota l'empenta de la 
indignació provocada en el rei pel daltabaix ocasionat pel prínceL, de Viana 
en els seus ben =editats plans castellans. 

EL CABDILL DE LA GUERRA CIVIL. - L'aixecament de Catalunya del 1461- 
1462 desgavella tot l'edifici polític de Joan I1 a Casteila. En  lloc d'escome- 
tre, es troba reduit a la defensiva. No solament Enric IV  prescindeix dels 
acords dJAlmazán-Agreda del 1455, sinó que l'ataca en totes les fronteres. 
Adhuc els castellans envaeixen Aragó a la tardor de 1462, quan la Gene- 
ralitat de Catalunya ha proclamat rei llur sobira. Si els consellers d'En. 
ric IV  no s'haguessin venut a l'or aragonPs i frances, si l'arquebisbe de 
Tolsedo i el marques de Villena no haguessin trait la causa (1e Casteila, 6s 
possible que haguessin acabat els dies de la Corona d'Aragó, d'acord amb 
el pla presentat pels missatgers castellans a Lluís XI el 1463 : Aragó i Va- 
lencia haurien recaigut a Enric IV i Catalunya a Franca.'' Aquesta pro- 
posta de repartiment de la Corona d'Aragó fou sabotejada pels susdits 
nobles a les conferencies que menaren a la Sentencia arbitral de Baiona 
del 1463, el text de la qual resulta favorabilissim per a Lluís X I  i Joan 11. 
D'altra banda, l'enuig d'Enric IV  contra els seus astuts cl>nsellers pre- 
para la formació del partit alfonsi, el qual, dirigit per Carril10 i Pacheco, 
s'aixeca en armes contra l'autoritat reial en la truculent Farsa d'hvila 
(5 de juny de 1465). Cal remarcar que Joan I1 no estigué absent d'els pre- 
paratius que precediren la nova discbrdia castellana. Ben al contrari. El  16 
de juliol de 1464, trobant-se en el setgie de Tarrega, s'adherí a la lliga 
conclosa entre els ((magnats)) de Castella, amb la finalitat ~l'alliberar del 
poder d'Enric els prínceps Alfons i Isabel. 

Tres guerres civils simultanies : a Navarra, a Catalunya, a Casteila. 
No eren massa per a Joan 11, que llavors anava cap als setanta anys. Els 
seus afers marxaven bi. a tot arreu. Es aquell el moment d'eufbria sub- 
següent a les conquestes de Lleida, Tarrega, Cervera, Amposta i Tortosa, 
quan creu proper l'acabament de la lluita catalana. Perb el viratge revo- 
lucionari del 1466 - el iliurament del poder a Catalunya als Anjou, o sigui, 
de fet, a Lluís X I  - li complica greument els afers. Franca és poderosa i 
ho palesa tot seguit restablint la situació militar a 1'EmpordA i a les mun- 
tanyes de Garraf. La derrota de Vilademat, pel novembre de 1467, molt 
més important del que fins ara s'ha cregut, significa que ,els exercits de 
Joan I1 no poden de cap manera enfrontar-se contra els de Fransa amb 
possibilitats d'exit. Estem molt lluny de l'heroic triomf del 1285 sobre els 
croats de Felip I11 lJAtrevit. Franca és ara la primera potencia continental 
i la Catalunya realista tremola davant aquella envestida. Lluís XI no sols 
mantindra el domini sobre els comtats de Rosselló i Cerdanya, empenyo- 
rats el  1462 ; creu que el Principat caura aviat sota les seves urpes. 

Per a Joan 11, l'any 1468 és d'una dramatica decisió. Els afers de Cas- 

10. N'estava encarregat el  noble  rossell on.?^ Carles d l O m s .  C I A L ~ ~ E T T E ,  L O U ~ S  SJ, 
Jean I I  et la ?evolution cntalane, a base d e  l'ACA, AK,  reg. 3410, fol.  172. 

11. ACA,  AR, reg. 3411, fol. 72. 
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telia es coinpliqu~en amb la mort d'Alfons, el pretendent, i les vacillacions 
del marquss de Vill~ena. Aquest aconsegueix de fer la seva pau amb En- 
ric IV pel tractat de Toros de Guisando. Carrillo resta decebut. Per6 el 
prepotent arquebisbe toledh. té una solució per a mantenir !d intranqliillitat 
a Castella i continuar prosperant com a arbitre de la política reial : casar 
el príncep hereu d'Aragó, fet rei de Sicília darrerament, amb la princesa 
Isabel. Aquest projecte l'havia anat madurant en el transcurs de l'any 
anterior; per6 no l'havia realitzat perqu& el marques de Villena s'hi opo- 
sava. Joan 11, freturós de trobar a Castella un ajut contra Franca, havia 
ofert per conducte de Pierres de Peralta la mA de la seva filla Joana per al 
príncep Alfons i la del fill Ferran per a Beatriz Pacheco. Aix6 s'esdevenia 
pel maig de 1467, i prova, una vlegada més, que all6 que movia el rei 
d'Aragó no era cap pla d'unitat peninsular a base de l'enlllq Ferran-Isabel, 
sinó el 'doble motiu de restaurar la seva situació particular a Castella i, 
des de l'ofensiva francesa a Catalunya, de cercar en el regne veí un auxili 
militar efectiu per a resistir l'escomesa de Lluís XI .  

Aquesta fou la idea que prevalgué a la cort de Joan 11, el pensament 
que conduí pare i fill a subscriure el pacte de Cervera de 5 de marc de 1469, 
el qual, més que a un acord matrimonial, respon a la línia de lligues poli- 
tiques que havia signat el rei d'Aragó amb els nobles dissidents de Cas- 
tella : Tudela, 1460 ; Thrrega, 1464. Era una jugada forta, arriscada, la 
de Joan 11, pierqu*, de moment, es desprenia de les dues coses que més li 
inancaven en la guerra contra Franca : un cabdill, el rei de Sicilia, i els 
diners recollits a Valencia per a la lluita contra el duc de Lorena a 1'Em- 
pordh. Girona estava amenacada pels contingents francesos preparats al 
Rosselló, i si queia en llur poder hom podia preveure la p6rdua de Cata- 
lunya. Aquesta fou la situacib que es discutí a Tarragona els primers dies 
de juny de 1469, quan la capital del Nord s'havia ja retut a les hosts del 
duc de Loi-ena. Els consellers cle Joan I1 mostraren llur desacord amb aque- 
lla política - no la de l'enllac castella, ben entes, sin6 la conveniencia d'ac- 
ceptar les condicions previstes a CervLera en aquells angoixosos moments. 
Eren els seus més fidels servidors : Pere d'Urrea, arq~ebisb~e de Saragossa ; 
Bernat Lluc de Rocabertí, castella d'Amgosta; Joan de Cardona, comte 
de Prades, i Joan PagGs, rel vice-canceller. Ells degueren plantejar-li el 
h~egiient dilema : un ajut incert - Castella -, una psrdua gairebé sense 
renzei - Girona. El  monarca no vacilla. Escollí Castelía. 

Si Joan I1 esperava aconseguir del regne veí tel suport necessari per tal 
cle contrarestar l'esforg bellic de Lluis XI al Rosselló i al Principat, no cal 
dir que resta tot seguit decebut. Entre 1468 i 1469 la seva consigna fou 
d'anteposar Castelia a qualsevol altra preocupació. Castelia era per a eli 
la taula de salvació en la lluita internacional que provocava l'ensorrament 
de la potencialitat catalana ; sense Castella, Franca li arrabassaria el Prin- 
cipat i potser tota la Corona d'Arag6. Per6 els castellans estaven dividits 
i el casament de Ferran i Isabel enceth. el nou tema de la imminent guerra 
civil : els drets que tindria la princesa castellana després d'haver incomplert 
l'acord de Toros de Guisando. Per aquesta causa, el rei de Sicília sols 
pogu6 prestar un ajut castell& rníriirn durant el gran perill del 1473, du- 



2.1 J .  VICENS I VIVES 

rant el segon setge de Perpinya, que el seu pare acabava de recuperar, 
pels francesos. Més endavant, quan es desplega la gran ofensiva de Lluís XI 
(1474-1475), hom tingué esperances que els nous reis de Castella trametrien 
ex&rcits potents a la frontera rossellonesa, i Adhuc (els principals nobles 
castellans es comprometeren a organitzar llurs respectives hosts (Segbvia, 
28 de gener de 1475). Perb Joan I1 no veié ni una sola ilanca castellana a 
Catalunya. Ben al contrari, hagué de posar cura que el remoli de la guerra 
civil que esclata a Castella a finals d'abril d'aquell any no l'arrosseguks 
cap a l'abisme. 

Val a dir que la situació s'arranja amb el triomf del príncep Ferran 
a Castella a la batalla de Toro, el  1476. Aquesta fou una victbria guanyada 
no solament sobre Prortugal i els joanistes castellans, sinó sobre Lluís X I  
de Franca. Tingué un ressa internacional amplissim, i transforma Castella 
en l'adversari principal i gairebe únic de Franca, a Europa, després de 
l'ensorrada del poder de Borgonya. De retop, la victbria de Toro salva la 
unitat de  la Corona d'Aragó, la qual havia estat esquarterada de bell nou 
per la diplomacia de Lluís X I  de Franca - per la diplomacia, ben entGs, 
perqu& la realitat li fou adversa des que hom poguC comprovar la impo- 
t&ncia de Portugal davant Castella. 

Concloem. Joan I1 cerca a Castella, en primer iioc, la satisfacció d'unes 
ambicions personals : diners i poder. Aquesta política - que portava al 
pit com a duc de Peñafiel - perdura fins al 1466. L'atac de Franga es con- 
vertí, des d'aquesta data, en el principal incentiu de la política castellana 
de Joan 11. La realitat era que la Corona d'Arag6, tal com havia sorgit de 
les mans de Jaume I, Pere el Gran i Jaume 11, no podia subsistir coili a 
potS.ncia independent europea : la revolució catalana, esgotant-ne el prin- 
cipal membre, l'havia enllestit mortalment. Com a bon castella, Joan 11 
cerca el suport contra Franca on coneixia q w  el podia trobar. Gn la seva 
ment, el matrimoni entre el seu fill i la princesa Isabel assegurava la sub- 
sistGncia de la Corona d'Aragó, no la seva fusió amb els regnes de Castella, 
principi que sols aparegué concretament dos segles més tard, amb niotiu 
d'una altra crisi catalana, semblant a la que acabem de descriure. 

JAUME VICENS I VIVES 

Universitat de Barcelona. 




