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LA GUERRA DELS DOS PERES 
(1356-1369) 
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Resum: Al llarg de la plena i baixa edat mitjana es va viure un llarg 

conflicte entre Castella i la Corona d’Aragó per tal de dirimir quin regne posseïa 

l’hegemonia a la península ibèrica. Aquesta pugna va tindre la seua culminació 

amb la guerra dels dos Peres, que va afectar de forma directa el País Valencià i 

en la qual Castella afermà la seua supremacia.  

Causes i precedents de la guerra 

L’origen de la disputa entre tots dos regnes es deu a què es 

desenvoluparen dins la mateixa regió geogràfica: la península ibèrica. Aquesta 

dualitat prengué cós des del segle XII, ja que amb l’extensió dels regnes 

s’anaven a generar tota una sèrie de pactes, acords i conflictes on es fixarien el 

repartiment de l’espai peninsular. Des dels primers acords per repartir les àrees 

d’influència (Tudellén 1151, Caçola 1179), Castella prengué un caràcter de 

domini ofensiu mentre que la postura catalano-aragonessa fou defensiva1. 

Aquestes postures -dos segles després- anaven a mantenir-se en la guerra dels 

dos Peres -també anomenada guerra de Castella pels coetanis- que es va 

allargar de 1356 a 1369, encara que les tensions es prolongaren fins el tractat 

d’Almazán de 1375. 

                                        
1 ABADAL, R, Pere el Cerimoniós i la decadència política de Catalunya, Barcelona, Destino, 1987, p. 195. 
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Cal saber que les relacions entre Castella i la Corona de Aragó foren 

relativament afectuoses durant el regnat d’Alfons XI, però amb l’ascens al tron 

de Pere I de Castella l’any 1350 la situació anava a canviar dràsticament.2 Pere 

el Cruel va decidir ben aviat separar-se de l’entesa amb la Corona d’Aragó per 

aliar-se amb els genovesos, grans enemics de la Corona d’Aragó al mediterrani 

occidental. Així doncs, als començaments de la guerra s’entenia com un efecte 

del conflicte que enfrontava la Corona d’Aragó amb Gènova al mediterrani. De 

fet, la guerra fou declarada pel rei castellà amb l’excusa d’una acció corsària de 

nou galeres catalanes contra vaixells genovesos en aigües de Sevilla (1356). 

Ara bé, aquest incident naval va ser l’excusa per iniciar una guerra que 

realment tenia altres raons de ser.  

En relació amb les causes de la guerra, caldria 

assenyalar el desig de Pere de Castella de recuperar les 

comarques meridionals del regne de València. Aquest 

territori havia estat segregat del regne de Múrcia i per tant 

de Castella per incorporar-lo al domini del casal d’Aragó 

durant la sentència arbitral de Torrellas de 1304.3 Altres 

motius al·legats pel bàndol castellà eren les ofenses 

causades per el rei Pere el Cerimoniós a Elionor de Castella 

i els seus fills Ferran i Joan, així com el problema 

jurisdiccional de les ordres militars catalano-aragoneses de 

Santiago i Calatrava que s’havien independitzat dels 

mestres castellans.4  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                        
2 BALCELLS, A, (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, Vol. 2, Barcelona, Edhasa, 
1982, p. 742. 
3 Els territoris assignats al regne de València després de la sentència arbitral de Torrelles anaven a 
formar una nova jurisdicció, la governació d’Oriola.  
4 BALCELLS, A, (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, … op.cit. p. 743-744. 

Mapa del Regne de València al s. XIV, amb el color 

obscur s’assenyala el territori reclamat per Pere I de 

Castella. Font: http://commons.wikimedia.org  
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L’ultimàtum de Pere el Cruel arribava el 4 de setembre de 1356 però ja 

abans s’havien pres disposicions i establert comissions per a l’abastiment i la 

defensa, com és el cas del Regne de València.5 Mentrestant, el Cerimoniós 

treballava la via diplomàtica a Perpinyà amb França i Enric de Trastàmara, 

germanastre del cruel i pretendent al tron castellà. 

 Finalment, el 4 d’octubre de 1356, Pere tornà de Perpinyà a Barcelona i 

declarà la guerra a Castella. El Cerimoniós s’havia deixat conduir a la guerra ja 

que per part de la Corona d’Aragó també hi havien desavinences amb el regne 

veí. Els aragonesos defensaven els seus interessos ramaders al sistema ibèric, 

els catalans i els mallorquins lluitaven per destruir la flota castellano-genovesa i 

preservar les seues posicions al mediterrani, i els valencians lluitaven per la 

integritat del seu reialme amenaçat per la reivindicació del rei castellà sobre les 

terres meridionals del País València.6 

Davant l’esclat de la guerra, les tàctiques utilitzades pels dos bàndols serien 

ben diferents. D’una banda, el rei castellà disposava d’un abundant tresor reial, 

un major potencial demogràfic, una economia prospera basada en la ramaderia 

i el comerç de la llana, a més d’un poder autoritari. Aquestos factors li 

permetien mobilitzar ràpidament l’exèrcit i atacar en qualsevol moment,  

consequentment el Cruel desenvolupava una tàctica ofensiva. D’altra banda, el 

Cerimoniós no posseïa quasi bens propis i depenia dels subsidis que li podien 

concedir les corts, els quals devien de ser aprovats i recollits. El monarca sofria 

un retràs en la disponibilitat dels diners per iniciar les operacions militars, per 

tant la postura de la Corona d’Aragó seria purament defensiva.7 Tanmateix, 

durant la guerra, les dues parts feren ús de mercenaris i tractaren de fomentar 

guerres civils a dintre del territori enemic.  

                                        
5 MUÑOZ POMER, M, R, Preliminares de la guerra de los dos Pedros en el Reino de Valencia (1356) 
6 BALCELLS, A, (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, … op.cit. p. 743-744. 
7 FURIÓ, A, GARCIA-OLIVER, F, Temps de dificultats, dins BELENGUER, E,  Història de la Corona d’Aragó, 
Vol. I, Barcelona, Edicions 62, 2007, p. 279-280. 
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Procés bèl·lic 

El desenvolupament de la guerra amb Castella s’estructura en tres etapes: 

la primera va del 1356 a 1361 i finalitza amb la pau de Deza-Terrer, la segona 

de 1361 a 1363 que condueix a la pau de Morvedre i la tercera de 1363 a 1369 

que acaba amb la mort de Pere el Cruel, tot i que el punt final es posa al tractat 

d’Almazán de 1375. 

La primera etapa s’inicia amb una campanya castellana sobre les fronteres 

de la Corona d’Aragó. Les tropes del Cruel van penetrar sense problemes pel 

sud del país, i quan es va produir el contraatac catalano-aragonés sols va 

permetre recuperar el castell d’Alacant.  

En aquests moments, ja es feia palès el perill que la guerra entre tots dos 

estats acabarà en dues perilloses guerres civils: Castella utilitzava els Infants 

Ferran i Joan per revifar les unions a Aragó i València, mentre que el 

Cerimoniós acollia els nobles castellans exiliats amb els quals pretenia revifar 

els aixecaments nobiliaris castellans. Aquests propòsits no triomfaren en els 

primers moments de la guerra, però els perills eren notables i totes dues parts 

decideixen firmar una treva el 1357. Durant la treva es va produir el canvi de 

bàndol de l’Infant Ferran, el que va produir l’assassinat del seu germà Joan i la 

seva mare Elionor per part de Pere el Cruel.8  

Les hostilitats es reprenien el 1358, destacant l’atac naval que va sofrir 

Barcelona per part de la flota castellana, reforçada per naus genoveses i 

portugueses. Certament, el Cerimoniós era conscient de la seua debilitat 

respecte a Castella i també de la feblesa del seu front interior per les rivalitats 

entre Ferran d’Aragó i Enric de Trastàmara, tots dos pretendents a la Corona de 

Castella. 

                                        
8 BALCELLS, A, (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, … op.cit. p. 746-747. 
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 Aquesta primera fase de la guerra acaba amb la mediació del legat pontifici 

Guillaume de la Jugie, que tots dos bàndols van acceptar per signar el tractat 

denominat la pau de Deza-Terrer(1361). Amb aquest s’acordava la restitució de 

places ocupades i l’alliberament dels presoners. 

Ara bé, el Cruel tenia clar que el seu exèrcit era superior en nombre de 

forces en conseqüència li era favorable reiniciar les hostilitats. A més, el 

Cerimoniós es trobava en una situació de debilitat: havia llicenciat les tropes 

per evitar despeses, havia acomiadat molts nobles castellans als quals no podia 

mantenir per manca de diners, a més havia estat deixat de banda per Enric de 

Trastàmara degut a les seves preferències per Ferran d’Aragó.9  

Amb la represa de la guerra, el setembre de 1362, l’exèrcit catalano-

aragonés va perdre nombrosos enclavaments: Calataiud, Magallón, Borja o 

Tarassona entre d’altres. Aleshores, per revertir la situació el monarca va 

decidir contractar les Companyies Blanques de Bertran Duguesclin i va cridar 

Enric de Trastàmara. A més va celebrar Corts Generals a Montsó, entre 

novembre de 1362 i abril de 1363, per tal de 

recaptar subsidis.10 Així doncs, Pere va organitzar 

la defensa d’Aragó però el Cruel va rebutjar una 

contesa directa amb el Cerimoniós i va desviar 

l’ofensiva cap al País Valencià i el baix Aragó on va 

prendre Terol, Sogorb, Xèrica, Morvedre, 

Almenara, el Puig, Llíria i Xiva, fins arribar al setge 

de València el maig de 1363.11  

                                        
9  Ibídem p. 748.  
10

 En aquestes Corts Generals es van produir canvis en l’estructura fiscal de la Corona d’Aragó, tant a 
nivell municipal amb la proliferació del deute públic com a nivell estatal amb l’establiment de les 
Generalitats. Per a saber-ne més: MUÑOZ POMER, María Rosa, “Las cortes valencianas y el cambio de 
las estructuras fiscales en el tránsito del XIV al XV”, Anuario de Estudios Medievales, 22, 463-483, 1992. 
11 Ibídem p. 748-750. 

A la imatge Bertran Duguesclin, sent nombrat conestable per 

Carles V de França. Font: http://commons.wikimedia.org 
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Cal senyalar que la situació política al bàndol catalano-aragonés anava a 

virar amb l’arribada de les companyies mercenàries franceses encapçalades per 

Duguesclin i dirigides per Enric de Trastàmara. El Cerimoniós s’allunyà de 

l’Infant Ferran i s’apropà a l’empresa d’Enric per destronar el Cruel, a canvi de 

lliurar-li el regne de Múrcia quan obtingués la victòria. Però en realitat, el curs 

de la guerra era negatiu i la pau de Morvedre (2 de juliol de 1363) va fer 

evident la reculada del bàndol catalano-aragonés.  

La pau fou considerada humiliant per al casal d’Aragó que perdia 

nombroses terres. Fins i tot, el poderós conseller Bernat de Cabrera, considerat 

artífex de la pau i declarat antibel·licista, va anar guanyant-se enemics fins a 

ser sentenciat a mort el 26 de juliol de 1364.12 Al poc de temps dels acords de 

Morvedre, les hostilitats es reiniciaren amb una gran demostració de la 

capacitat militar castellana que realitzà un sorprenent atac on les tropes 

ocuparen Alacant, Elx, Crevillent, Elda, Xixona, Dénia i Gandia, i realitzen el 

setge de València entre el desembre de 1363 i l’abril de 1364.  

Ara bé, en aquesta tercera i darrera etapa de la guerra, el Cerimoniós va 

demostrar totes les seues habilitats diplomàtiques: va atraure el suport de 

Carles II de Navarra sota la promesa de repartiment de Castella, i sobretot va 

estimular el conflicte civil al regne castellà ja que encomanant a Enric de 

Trastàmara la direcció de la lluita l’estava convertint en un sòlid pretendent al 

tron. 

Front a l’atac castellà, es va produir un contraatac catalano-aragonés que 

aixecà el setge de València i va recuperar Xixona, Almenara i Llíria, a més de 

socórrer Oriola assetjada per els castellans. L’any següent el 1365 es reprèn 

Morvedre, Sogorb i altres places valencianes, el que assenyalava l’allunyament 

de la guerra dels territoris catalano-aragonessos. 

                                        
12 Ibídem p. 750. 
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A partir d’aquest any Enric amb el suport de les Companyies Blanques, les 

seues tropes fidels i les tropes catalano-aragoneses del Comte de Dénia van 

obligar a Pere el Cruel a retirar-se a Castella, canviant l’escenari de la guerra.13 

Tot seguit, en abril de 1366 Enric fou proclamat rei a Burgos, mentre que Pere 

el Cruel va haver de exiliar-se a Bordeus per posteriorment tornar amb les 

tropes mercenàries del Príncep Negre de Gales que el van reposar al tron 

després de la batalla de Nàjera (1366). Però el Cruel no va saber conservar 

l’aliança anglesa, mentre que Enric si va saber utilitzar la francesa per reunir un 

nou exèrcit per derrotar al rei castellà, que va acabar assassinat a Montiel el 

març del 1369. 

 

 

 

 

Seqüeles de la guerra 

La victòria d’Enric II de Castella va portar la pau a la Corona d’Aragó, però 

no fou la victòria del casal d’Aragó ja que el nou monarca castellà es va negar a 

entregar els territoris de frontera que havia promés, incloent el regne de 

Múrcia. Enric el que pretenia era aprofitar l’esgotament de la Corona d’Aragó 

que sortia d’una llarga guerra per afermar l’hegemonia del regne de Castella. 

Les disputes territorials entre tots dos regnes s’anaven a solucionar al 

tractat d’Almazán de 1375. En aquest, el rei Pere arribà en una situació 

                                        
13 Ibídem p. 751. 

Coronació d’Enric II de Castella a les 

Cròniques de Jean Froissart. Font: 

http://www.cervantesvirtual.com 
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d’inferioritat i es va veure obligat a renunciar a les pretensions territorials sobre 

el regne de Múrcia a canvi d’una indemnització pecuniària. Al tractat, també 

s’establia l’entrega de la mà de la seva filla, Elionor d’Aragó, al primogènit de 

Castella, l’Infant Joan.  

En conseqüència, el Cerimoniós no va obtenir cap benefici territorial d’una 

guerra que havia agreujat la decadència i les dificultats econòmiques de la 

Corona d’Aragó. El rei amb un tresor reial esgotat, va haver de alienar gran part 

dels seus dominis territorials i jurisdiccionals, i renunciar definitivament a 

qualsevol intent d’expansió de la corona a dintre de la península.14 

Aquesta crisi econòmica, junt a la demogràfica i el descens de la producció, 

van provocar notables dificultats financeres que implicaren la fallida del sistema 

bancari català el que va facilitar la penetració de la banca italiana.15 Una altra 

conseqüència és que, paradoxalment, el Cerimoniós fou considerat un rei 

autoritari, durant el seu regnat; malgrat aquest fet, va propiciar la consolidació 

de l’ideal pactista defensat pels estaments ja que la Corona s’havia debilitat 

política i econòmicament. A més, la fi de la guerra va suposar la consolidació de 

Castella com a potència preponderant a la península ibèrica, com assenyala el 

historiador Jose Luís Martin “en el futur la península restaria sotmesa a 

l’hegemonia Castellana”.16 

 

 

 

                                        
14 ABADAL, R, Pere el Cerimoniós i la decadència política de Catalunya, … op.cit.  p. 209-210. 
15 BALCELLS, A, (Coord.) Història dels Països Catalans. Dels origens a 1714, … op.cit. p. 751-753. 
16 Ibídem p.752. 
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