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Talvez seja menos fácil do que se acredita 

falar da memória quando se é historiador, quando 

se pratica essa profissão [...], cujo aspecto 

essencial consiste em justapor restos, fragmentos 

de lembranças muitas vezes dificilmente 

identificáveis, em envolvê-los com o imaginário 

para tentar ligá-los reconstituir uma imagem, mas 

segundo esquemas que se retira, de qualquer 

forma, de si mesmo; e compor assim um quadro 

que provém, com frequência, menos do próprio 

passado do que do sonho do historiador.[...] cujo 

objetivo é, como se diz, “renovar” uma memória 

que mergulha verticalmente até o fundo das 

idades. 

 

Georges Duby 
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RESUMO 

  

 

Os reinos ibéricos em meados do século XIII possuem características próprias 
dos reinos peninsulares da Baixa Idade Média, mas também possuem traços 
significativamente peculiares. Neste sentido, a coroa de Aragão destaca-se em 
muitas frentes, uma delas é o protagonismo de seus monarcas, em especial de 
Pedro III de Aragão, O Grande, com uma biografia pouco debatida se comparada a 
seus antecessores e sucessores imediatos. Assim, buscamos na pesquisa 
apresentada recuperar a imagem de Pedro III, a fim de entrevê-la na história de 
Aragão e Catalunha, como o contrário também, objetivando identificar em que ponto 
suas ações contribuíram para a historiografia da coroa catalã-aragonesa, em que 
pese sua política de governo, como também o legado deixado por ele a seus 
sucessores. Diante disto, no decorrer dos quatro capítulos conseguintes, 
retrataremos a pesquisa realizada através da análise das crônicas de Bernat Desclot 
sobre Pedro III, o livro de feitos do rei Jaime I escrito pelo próprio rei, a Crônica 
Catalã de Ramon Muntaner, entre outras fontes que retratam a vida de Pedro III. 
Receptor do epíteto O Grande, desde infante Pedro apresenta-se como um 
governante ativo e interessado nos assuntos políticos e diplomáticos, primeiramente 
em Barcelona onde exerceu o cargo de administrador do condado, e posteriormente 
como rei da coroa aragonesa. Dentre suas ambições, nasce o projeto de domínio do 
Mar Mediterrâneo e o choque com a coroa angevina, que prepara igual empresa. O 
embate entre as duas coroas, com dois projetos similares, leva Pedro III (a uma 
outra querela) intensificando a tônica do conflito existente entre a coroa aragonesa e 
a Santa Sé. Todo este cenário resulta em gastos econômicos que não poderão ser 
arcados pela coroa e impele o rei a voltar-se para seus tributários catalães. A recusa 
é imediata, o conflito é certo e a negociação também, germina no seio da reação 
nobiliárquica a consolidação das Cortes Gerais catalã-aragonesas, lançando raízes 
fecundas para o futuro.  

 

 

Palavras-chave: Monarquia Aragonesa; Cortes Gerais; Pedro III 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Em fins do século XIII, a Europa presenciava um período de intenso conflito 

entre os Poderes Temporal e Secular, na disputa pelo comando do Sacro Império 

Romano-Germânico. Com efeito, esta querela desenvolvera-se durante toda a Baixa 

Idade Média. Entretanto, é no início do século XIII, com os primeiros espelhos de 

príncipes e posteriormente com a fundação das universidades, que esta contenda 

adquire um corpo mais denso, redundando em grande produção intelectual, como 

sinaliza Jürgen Miethke1, ressaltando as aspirações dos dois poderes a um domínio 

universal de toda a cristandade. Dentro deste cenário despontam as mais variadas 

defesas de exemplos de governo e do que posteriormente se transformará em uma 

teoria política.  

Contudo, a superioridade da Igreja Católica, no que diz respeito à autoridade 

eclesiástica, sobre os territórios ocupados pela cristandade latina se fez mais forte, 

enfraquecendo ou inviabilizando a personificação do Imperador do Sacro Império. 

Com isso [aliado ao crescimento populacional e o estabelecimento de uma nova 

ordem social, despontada no ano 1000], reforça-se a figura dos senhores de feudos 

como príncipes e nobres.  

É neste contexto macro que se dará a expansão da Coroa Catalã-

aragonesa, ainda com o reinado de Jaime I, o Conquistador2, no início do século 

                                            
1
 MIETHKE, J. Las ideas políticas de la Edad Media. Buenos Aires: Editorial Biblos, 1993. 

2
 Jaime I, o Conquistador: Sucessor de Pedro II de Aragão (o católico) reinou entre 1213 e 1276, 

recebendo os títulos de rei de Aragão, conde de Barcelona, príncipe da Catalunha, rei de Maiorca e 
Valência, senhor de Montpellier e de outros feudos na Occitânia. 

Após a morte de seu pai, Jaime I ficou sob a tutela dos Templários no castelo de Monzón até sua 
maioridade em 1218, quando assumiu o trono através da celebração das Cortes em Lérida.  

Durante seu reinado, teve que aplacar inúmeros conflitos internos, como os eventos relacionados aos 
nobres aragoneses [em 1224] e pela rebelião de 1227, levada a frente pelo infante Fernando (seu 
tio). Após a resolução das contendas internas, Jaime I dá inicio ao seu projeto de expansão da coroa, 
deflagrando a campanha contra os mulçumanos insulares. 

Em 1228, foi decidido na Corte Geral realizada em Barcelona, o apoio à empresa contra os piratas de 
Maiorca. Contudo, seu projeto foi interrompido temporariamente devido às disputas dentro do exército 
catalão-aragonês e a redução da força bélica devido às baixas em seu contingente.  

Apesar deste cenário, Jaime I garantiu a vassalagem de Minorca em 1231, expandindo ainda mais o 
seu império. A conquista de Maiorca apenas foi plenamente concretizada em 1232, com a dissolução 
do último núcleo de resistência mulçumana, localizado na Serra de Tramontana, constituindo Maiorca 
como reino sob à Coroa de Aragão [regnum Maioricarum et insulae adjacentes].  
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XIII. Este avanço, em direção ao mar mediterrâneo, será assistido e sucedido por 

seu filho Pedro III de Aragão, retratado por La Fuente como “uno de los más 

célebres, y de los que más influyeron, no solo en la suerte y porvenir de la 

monarquia aragonesa, sino en el de toda España”3. 

Pedro III de Aragão, o Grande, é coroado em Zaragoza e assume o reino de 

Aragão juntamente com o condado de Barcelona e o reino de Valência, no dia 16 de 

novembro de 1276, dando início ao seu breve, mas representativo, reinado (1276-

1285). Segue então para Valência na tentativa de aplacar a revolta dos mouros 

Valencianos, o que somente consegue realizar em 1277. Neste episódio, Pedro III, 

convocando todos os homens e conselhos de Aragão e Catalunha, que por 

vassalagem deveriam lutar a serviço da Coroa, impõe cerco aos refugiados em 

Montesa, um contingente de trinta mil mouros4. 

Esta ação do rei Pedro III, o Grande, atinge diretamente seu relacionamento 

com as Cortes Catalãs, pois, ao seguir direto para o combate após sua coroação, 

não convoca a Corte Geral em Barcelona a fim de confirmar os privilégios, usos e 

costumes da Catalunha, ato solene que se seguiria após a coroação, reforçando 

assim o descontentamento dos condes e nobres catalães com a sua condução da 

política interna, desconforto este pré-existente à sua coroação. A revolta das Cortes 

promovida pelos condes Rogério Berengário III de Foix, Arnold Rogério I de Pallars 

(Alto) e Ermengol X de Urgel, apenas foi amainada com o acordo entre Pedro III e o 

conde de Foix, onde o monarca consentia o casamento de seu filho Jaime com uma 

das filhas do nobre catalão. Mas, como o matrimonio não se confirmou, a contenda é 

                                                                                                                                        
A tomada de Valência iniciada em 1232 é mais bem sucedida, com um grande contingente aragonês, 
propiciado pelo apoio dos nobres catalães e da ordem militar dos hospitalares. Em 1239, Jaime I 
constitui Valência como reino e a une à Coroa de Aragão.  

Jaime I, o conquistador, morre em valência após um reinado longevo de 63 anos. Legando a seu filho 
Pedro III as possessões sobre Aragão, Catalunha e Valência, conferindo a seu filho Jaime II o reino 
de Maiorca, os condados de Rossilhão e Sardenha e parte da Occitânia.  

É durante o reinado de Jaime I, através da normatização do Direito Aragonês e da transformação das 
Cortes (Generalitat) em um órgão representativo da vontade do reino que nasce a consciência 
territorial Catalano-Aragonesa, como também desloca-se o centro de gravidade da monarquia para a 
costa mediterrânica, estabelecendo-se em Barcelona e firmando ainda mais a relação entre a coroa e 
o mare nostrum. [cf. ARAGÃO, Jaume I de. Livro dos feitos [Llibre dels Fets]. Tradução: VIANNA, 
Luciano J. & COSTA, Ricardo da. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo 
Lúlio” (Ramon Lull), 2010]. 

3
 LA FUENTE, M. Historia General de España: desde los tiempos primitivos hasta la muerte de 

Fernando VII. Barcelona: Montaner y Simon, 1932. p. 163. 

4
 Ibidem. p. 164. 
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retomada em 1278. Encerrado o caso de Valência, com o subjugo dos mouros, 

Pedro III se volta ao levante dos condes catalães, que se rendem em junho de 1280. 

Após aplacar os conflitos internos, Pedro III de Aragão se vê em meio à 

grande disputa de poder que imprime característica ao século XIII – o embate entre 

o sacerdócio romano e o império secular – quando responde ao pedido de auxílio 

dos sicilianos sob domínio de Carlos de Anjou. O conflito entre o papado e o 

imperador inicia-se muito antes deste episódio, com o embate entre Frederico II 

Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, herdeiro da casa dos 

Hohenstaufen, e a Santa Sé. Com a morte de Frederico II em 1250, o papa 

Inocêncio IV vê a possibilidade de conceder o trono a um de seus aliados, pois, fora 

a Santa Sé quem concedeu o reino da Sicília ao imperador normando, assim 

Inocêncio IV via a Sicília como um reino vassálico de Roma e, portanto, poderia 

dispô-lo como quisesse, nomeando então Carlos de Anjou, como detentor do reino 

da Sicília. 

 Contudo, o território permanecia ocupado pela casa Hohenstaufen e o reino 

sob o controle de Manfredo, filho de Frederico II, até 1250 quando Manfredo morre 

na batalha de Benevento. Neste momento, Carlos de Anjou toma posse do reino da 

Sicília efetivamente.  

Com a morte de Manfredo Hohenstaufen e a prisão de Conradino (neto de 

Frederico II) e sua posterior decapitação, Pedro III de Aragão – que havia contraído 

matrimônio com Constanza de Hohenstaufen em 1262 (filha de Manfredo) – torna-se 

herdeiro do reino da Sicília. Por outro lado, os desmandos do novo rei siciliano 

Carlos de Anjou, a opressão a qual a população autóctone era submetida e a alta 

taxa de impostos, fez com que o povo se revoltasse em 29 de março de 1282, na 

denominada Vésperas Sicilianas5, ocasionando a expulsão de Carlos de Anjou da 

ilha. 

Pedro III de Aragão, o Grande, é exultado como rei pelos sicilianos e é 

investido, além de rei de Aragão e Catalunha, monarca da Sicília. Contudo, esta 

nova realidade resultará no choque direto com o pretenso rei coroado pelo 

episcopado, como também ocasionará sua excomunhão em 9 de novembro de 1282 

pelo então papa Martim IV e a consequente Cruzada contra a Coroa Aragonesa, 

                                            
5
 RUNCIMAN, S. Vísperas Sicilianas: Una historia del mundo mediterráneo a finales del siglo XIII; 

tradução: BLEIBERG, A. Madrid: Ed. Alianza Editorial, 1979. 
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entre os anos de 1284 e 1286, declarada pelo mesmo papa e levada a cabo por 

Felipe III da França.    

A política expansionista empregada por Pedro III de Aragão e antes dele por 

seu pai Jaime I, a administração dos inúmeros conflitos com os reinos vizinhos e o 

apoio bélico ao reino da Sicília, o que requeria um grande contingente militar, 

enfraqueceu ainda mais a precária situação econômica da Coroa Aragonesa e o 

força estabelecer novas formas de arrecadação de tributo, gerando a inquietação 

dos condes catalães. A consequente insatisfação dos nobres catalães obriga-o a 

instaurar as Cortes Gerais, que irá se configurar em um elemento de limitação do 

poder régio.  

As Cortes Gerais Aragonesas inicialmente com caráter de assembleias 

representativas, reunindo os quatro estamentos que apoiam a coroa [o eclesiástico, 

a alta nobreza, a baixa nobreza e os procuradores das cidades], possuíam papel 

central dentro do governo da Coroa Aragonesa e estabeleceram suas bases, no 

governo de Pedro III de Aragão [em 1283], para as instituições políticas posteriores. 

De acordo com Lucea6, as Cortes aragonesas oriundas da cúria régia, possuíam 

como princípio o direito à liberdade de expor suas reclamações à imprudência ou 

extrapolação do rei no que concerne as questões financeiro-administrativas da 

coroa. 

Dos quatro braços, a alta nobreza possuía a maior representação, o que 

muitas vezes propiciava-lhes a condução do resultado dos foros em consonância 

com seus interesses particulares. Ou seja, cada estamento defendia seus interesses 

e de seus representados, o que ao fim e ao cabo levou a uma série de iniciativas 

que constituirão o núcleo do direito aragonês. 

Porém, a autonomia concedida aos integrantes das Cortes conferiu, à figura 

do monarca, uma redução da soberania e da independência de suas ações frente às 

suas futuras ações régias. La Fuente sinaliza que na Corte Geral de 1283, acordava-

se entre Pedro III de Aragão e os quatro estamentos que nenhuma guerra ou 

empreitada do rei podia ser realizada sem a consulta ou consentimento prévio dos 

quatro braços, através da convocação das Cortes Gerais7. Também previa a 

                                            
6
 LUCEA, Luis F. A. La Curia y las Cortes en Aragon. Argensola: Revista de Ciencias Sociales del 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, ISSN 0518-4088, Nº 13, 1953, pp. 1-36. 

7
 LA FUENTE, M. Op.Cit. p.188. 
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confirmação dos privilégios da nobreza, além de outras reivindicações que 

denotavam a partir daquele momento a rendição de qualquer intento de autonomia 

monárquica. De forma conclusiva, La Fuente acrescenta que: 

 

Este fué el famoso Privilegio General de la Unión, base de las liberdades civiles de 
Aragón, tantas veces comparado por los políticos á Charta Magna de Inglaterra, y que en 
realidad más que un nuevo privilegio era la confirmación escrita de los que de muy antiguo 
gozaban ya los aragoneses. [grifos do autor]

8
 

 

 

*** 

 

Assim, este trabalho monográfico pretende ao longo de seus capítulos 

apresentar a atuação do rei Aragonês Pedro III, o Grande, dentro do cenário político 

em fins do século XIII, na Península Ibérica e regiões do mar mediterrâneo. Com 

isso, buscamos responder ao questionamento de como o protagonismo de Pedro III 

de Aragão – tendo como pano de fundo as relações de poder entre a coroa e as 

Cortes catalãs –, contribuiu para a construção da história de Aragão e Catalunha, 

assim como com a política peninsular legada aos seus sucessores na coroa.  

Tal proposta de pesquisa terá como objetivos principais: apresentar o 

protagonismo do rei aragonês Pedro III, o Grande, dentro de um cenário político 

mencionado acima; analisar criticamente a bibliografia pertinente ao reinado de 

Pedro III de Aragão, o Grande, desde as produções mais clássicas como a obra de 

Modesto La Fuente, a obras mais contemporâneas como o livro organizado por  

Yolanda Panal e Tereza Martin; Também fará parte do escopo, identificar os 

processos políticos e relações existentes entre corpos políticos da Baixa Idade 

Média, permitindo a compreensão de suas contribuições para as construções 

teóricas posteriores; e finalmente aprofundar as questões pertinentes às relações de 

poder existentes nos reinos sob o domínio da coroa aragonesa em fins do século 

XIII.  

Para tanto, o trabalho foi desenvolvido dividindo-se em quatro capítulos, 

tendo três eixos principais: o primeiro sendo a reflexão da narrativa como elemento 

de construção do conhecimento histórico; o segundo, correspondendo aos capítulos 

                                            
8
 Idem. 
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II e III, sendo caracterizado pela abordagem e exercício do reinado de Pedro III; e o 

terceiro, composto pelo capítulo IV, sendo a análise das relações entre o monarca e 

os corpos políticos aragoneses, em destaque a nobreza e as cortes catalã-

aragonesas. 

Assim, no primeiro capítulo, apresentamos a reflexão sobre a narrativa 

histórica e a biografia histórica, como elementos de construção do conhecimento 

histórico e problema historiográfico, respectivamente. Possibilitando enquadrar a 

discussão apresentada pela obra de Bernat Desclot nesta análise, levando-se em 

conta que entendemos estar ela inserida nos dois gêneros enunciados. 

O segundo capítulo versará sobre a formação da coroa aragonesa e sobre o 

infante dom Pedro, desde sua nomeação como administrador do condado de 

Barcelona, até sua coroação como rei de Aragão e conde de Barcelona. Busca-se 

neste capítulo, compreender como tais processos (o surgimento do reino aragonês e 

a política do infante dom Pedro) encontram-se interligados.  

Já no terceiro e no quarto capítulos, abordaremos mais detidamente o 

reinado de Pedro III de Aragão, compreendendo o recorte temporal de 1276 a 1285. 

Serão apresentados os conflitos existentes no reino aragonês, tanto interna quanto 

externamente, e em que medida e sentido tais eventos protagonizados por Pedro III, 

o Grande, contribuíram para construção da história aragonesa.   
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CAPÍTULO I 

 

REFLEXÕES ACERCA DA NARRATIVA HISTÓRICA 

 

 

1.1 PRECEDENTES DE UMA HISTÓRIA POLÍTICA DA MEMÓRIA 

 

Desde a antiguidade, a tarefa da história ou da narrativa histórica se configura 

como um legitimador de memória, com o objetivo de alcançar a imortalidade do ser 

individual. Isto é tratado de forma bastante ampla por Hannah Arendt, ao pensar o 

conceito de história na antiguidade clássica, afirmando que no relato de Heródoto, 

acerca das guerras persas, havia a intensão de preservar “aquilo que deve a sua 

existência aos homens, para que o tempo não oblitere e prestar aos extraordinários 

e gloriosos feitos de gregos e bárbaros, louvor suficiente para assegurar-lhes 

evocação pela posteridade”9, fazendo perdurar sua gloria conquistada. 

Esta concepção de história extravasa a antiguidade e, apesar da 

reinterpretação ou transformação a respeito da imortalidade, permanece ao longo 

dos séculos como um legitimador de poder e ferramenta política, um ato de escolha 

com objetivos específicos. Tal entendimento sendo defendido de forma mais enfática 

pelos historiadores de fins do século XX, como é o caso de Jacques Le Goff:  

 

[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha 
efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da 
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 

historiadores.10 
 

Neste sentido, é possível afirmar que o poder e a política estão ligados 

intrinsecamente à construção da memória dos processos históricos. Durante o 

medievo, a representatividade desta pode ser encontrada nas filosofias cristãs, que 

objetivavam a construção de um poder secular submetido a um poder temporal, 

através do prisma da teologia escatológica. A exemplo disto, os Espelhos de 

                                            
9
 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

10
 LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e memória. (Tradução) LEITÃO, 

Bernardo... [et. al.]. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996. p. 535. 
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Príncipes medievais, que idealizavam a imagem régia, limitando o poder monárquico 

dentro de uma ética cristã que não ameaçasse a soberania pontifícia.11 

Com o advento da modernidade e a degradação do poder pontifício 

promovido pela Reforma protestante, o discurso histórico assume outra face, 

promovendo a discussão erudita sobre as fontes e a supressão definitiva do divino, 

em busca da universalidade da humanidade e, posteriormente, margeada pelos 

sentimentos nacionalistas. Isto servirá como fundamento para consolidar os ideais 

da escola positivista do século XIX.  

A ascensão positivista baseada no relato histórico, apoiado na 

incontestabilidade das fontes oficiais e no descarte das fontes não oficiais, primando 

por uma história factual e dos grandes homens, com foco na valorização do Estado 

Nacional, leva a escrita da história ao que convencionou-se chamar de História 

Política Tradicional. Tal ideal do fazer histórico será criticado duramente pelas 

correntes teóricas posteriores, sobretudo pela Escola dos Annales. Esta forneceu, no 

início do século XX, a crítica mais forte ao discurso posititvista historicista e metódico 

e, até certo ponto, obliterou a história política, propondo a problematização da 

história e inaugurando o que pode se chamar de Nouvelle Histoire. 

A primeira geração dos Annales, levada a frente principalmente por Lucien 

Fèbvre e por Marc Bloch, enfatizava a necessidade do intercâmbio intelectual e a 

interdisciplinaridade. Já a segunda geração, liderada por Braudel, o diálogo com a 

antropologia e a produção etnográfica é estreitada. Na terceira geração, as novas 

abordagens e concepção de novos problemas – trazidas principalmente por Le Goff, 

Le Roy Ladurie, Revel, Marc Ferro e Burguière –, fazem a Nova História, 

fundamentada na primeira geração, ganhar contornos mais definidos, como a 

viagem antropológica, abrindo caminho para novas abordagens como a Micro-

História e a história do cotidiano, valoriza-se a Nova História Cultural, adotando uma 

diversidade de métodos, conceitos e temas, agregando as mais variadas tendências 

teóricas. É nesta terceira geração que ocorre, em certo ponto, o retorno à política12, 

contudo, sob uma nova perspectiva, sensibilizado pelas abordagens das gerações 

                                            
11

 COSTA, R. O Espelho de Reis (Speculum Regum) de Frei Álvaro Pais ( 1275/ 80 -1349) e seu 
conceito de tirania. In: MALEVAL, M. do A,( org). Atas do III Encontro Internacional de Estudos 
Medievais. Rio de Janeiro: Ed.Ágora da Ilha, 2001. pp. 338-344. 

12
 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. 

(Tradução) ODALIA, Nilo. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. 
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anteriores. Tornando-se inconteste as contribuições feitas pela escola dos Annales 

para o surgimento de novos pontos de vista acerca das relações de poder, 

germinando oque conhecemos por Nova História Política.  

Esta transformação da análise e dos estudos históricos permitirá, em grade 

parte, a reflexão historiográfica, a partir da memória biográfica ou da memória 

política, levando uma compreensão mais expandida das relações sociais de um 

determinado período, através de um ponto específico. 

 

 

1.2 A NARRATIVA MEDIEVAL: BERNART DESCLOT E A CRÓNICA DEL REY EN 

PERE 

 

Annales, crónicas, historias, gestas, son palavras que se repiten en los títulos con los 
que se anuncia, en la Edad Media, una obra histórica. En ellas sus autores, generalmente 
clérigos anónimos, fraguaban la memoria histórica de un pueblo, reino o linaje y estaban, 
normalmente, destinadas a satisfacer las demandas del poder, importando menos cómo se 

contaban las cosas que para qué se contaban.13 
 

O trecho acima, retirado das reflexões de Juan F. Utrilla Utrilla acerca das 

crônicas aragonesas, representa de fato uma visão recorrente dos historiadores em 

relação à produção cronística e historiográfica no período medieval. Em Aragão e 

Catalunha, esta produção historiográfica (narrativa / cronísticas) em meados do 

século XIII atinge um interesse significativo e uma atividade produtiva intensa na 

Coroa. É durante este período que se dá a escrita dos grandes referenciais da 

história catalã-aragonesa, como afirma Luciano Vianna:  

 

[...] a composição dos primeiros annals, a aparição das Gestas Comitum Barcinonensium
14

 e 
sua posterior tradução ao catalão (Gestes dels comtes de Barcelona), o surgimento do Libro 
dos Feitos

15
 e, por fim, do Livro dos Reis

16
, representam os momentos anteriores da 

historiografia catalã à preparação do Livro do rei Dom Pedro.
17  

                                            
13

 UTRILLA, Juan F. Utrilla. HISTORIA Y FICCIÓN EN LAS CRÓNICAS ARAGONESAS: 
CRONISTAS Y PROPAGANDA POLÍTICA EN LA EDAD MEDIA. Conferencia de Curso de Historia 
Medieval de Aragón. Direção: J. L. Corral. Albarracín: 2003. p. 83. Acesso: Dezembro de 2016. 
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1183940.pdf. 
14

 A obra foi produzida entre os anos de 1268 e 1269. Cf. VIANNA, Luciano José. Gestas dos Condes 
de Barcelona e reis de Aragão. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciencia “Raimundo Lúlio” 
(Ramon Llull), 2013. p. 31. 
15

 “Quanto a datação da obra existem várias interpretações. Lluís Nicolau D‟Olwer afirma que o Llibre 
dels Fets foi composto em dois momentos: um em Játiva, em 1244, e outro em Barcelona, em 1274. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1183940.pdf
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Acrescenta-se a esta produção a Crônica de Ramón Muntaner18 e a Crónica19 

de Pedro o Cerimonioso, produzidas já no século seguinte. Desta relação extrai-se o 

conjunto das Quatro Grandes Crónicas da Catalunha Medieval. 

Com efeito, cada produção possui seu direcionamento e objetivos específicos, 

muitas vezes com traços bastante definidos, correspondendo a várias questões de 

seu tempo, sejam elas pragmáticas ou subjetivas.  Contudo, o reconhecimento desta 

historiografia, conforme afirma Vianna, “apenas se consolida a partir do momento em 

que é reconhecida não somente no território ao qual pertence, mas também por 

todos aqueles cujas visões exteriores se interessam pela mesma”20; De certo modo, 

o reconhecimento de uma produção a torna uma ferramenta de legitimação daquilo 

de que se narra.  

Para Utrilla, dividida em gêneros e subgêneros tais narrativas cronísticas 

medievais congregam em sua escrita a intenção da legitimação e da eternidade dos 

feitos, com objetivos diversos, como posto em sua afirmação:  

 

Sus autores, tantas veces anónimos, redactaran o compusieron estas obras literarias 
con la intención, sin duda, de transmitir a los lectores los datos, noticias, tradiciones e 
'historias', la memoria histórica de la colectividade a la que pertenecían, pero también de 
servir al poder utilizando los escritos como propaganda política; las motivaciones, también 
diversas, buscaban la exaltación de la patria o nación, la justificación del poder, la 
legitimación de una dinastía, la difusión de tradiciones y relatos legendarios, y tantos 
etcéteras más. [...] Normalmente estamos ante obras literarias, tipológicamente enmarcadas 

                                                                                                                                        
Recentemente surgiram outras propostas para a redação do Llibre dels Fets. Stefano Maria Cingolani, 
Josep Maria Pujol e Albert Siker Llopart defendem que a composição ocorreu durante os últimos anos 
de vida de Jaume I, período em que o rei já detinha uma notável reflexão sobre seus atos passados”. 
Cf. Luciano José Vianna & Ricardo da Costa. In: Jaime I. Op. Cit. pp. 17-18.  
16

 Libre dels reis, edició a cura de Stefano Maria Cingolani,  Publicacions de la Universitat de 
València, València 2008 (Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 2). 
17

 VIANNA, Luciano. Introdução: A Historiografia na Coroa de Aragão e  Livro do rei Dom Pedro. In: 
DESCLOT, Bernat. Livro do rei Dom Pedro. Tradução: COSTA, Joao R. dos S. da; e VIANNA, 
Luciano V. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio” (Ramon Llull), 2014. 
p. 15. 
18

 Obra produzida a partir 1335. BOFARULL, Antonio de. CRONICA CATALANA DE RAMON 
MUNTANER: Texto original y Traduccion castellana. Acompañada de numerosas notas. Barcelona: 
Imprenta de Jaime Jepús, 1860. p. 2. 
19

 A produção mais tardia entre as crônicas que compõe a coleção As Quatro Grandes Crônicas da 
Catalunha Medieval, redigida em duas versões: a primeira datada entre os anos de 1382 e 1383; a 
segunda a partir do ano 1385. Cf. Crónica De Pedro el Cerimonioso. Acesso: Dezembro de 2016. 
Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica_de_Pedro_el_Ceremonioso. 
20

 VIANNA, Luciano. Op. Cit. p. 13. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica_de_Pedro_el_Ceremonioso
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dentro de los géneros históricos medievales, que muestran la importancia que para la 

propaganda política tuvieron los registros escritos
21

 

 
De fato, a crónica de Desclot, tomada aqui como fonte principal para a 

pesquisa e interpretação do protagonismo de Pedro III, enquadra-se na tipologia 

aventada por Utrilla. Percebe-se a intencionalidade do relato de Desclot de 

exaltação da história e feitos dos reis de Aragão, que no prólogo de sua obra já 

fornece importantes informações acerca de sua composição. 

 

Aci comença lo libre qu'En Bernat Desclot dicta e scrivi, de les grans batalles e dels 
grans fets d'armes e de les grans conquestes que foren sobre Serrayns e sobre altres gents, 

e de dos nobles reys que hac en Arago qui foren del alt linatge del comte de Barcelona.
22

 
 

Aliás, tal indicação fora sinalizada nas considerações de Luciano Vianna 

acerca do conteúdo da narrativa da crónica de Desclot. Parte deste entendimento 

emerge da análise de Stefano Cingolani23 sobre as duas redações do Livro do Rei 

Dom Pedro. De acordo com Cingolani (e a maioria dos estudiosos da crónica de 

Desclot), a primeira sendo realizada durante os anos de 1280 e 1286, quando o 

cronista redigia os primeiros rascunhos do texto; e a segunda, entre 1285 e 1287, 

quando o autor inicia a revisão dos escritos e acréscimo de informações, 

possibilitado pelo acesso a nova documentação.  

Nesta análise realizada por Cingolani, o autor inicia com o alerta sobre as 

questões subjetivas interpretativas e de interesse a que o historiador está submetido, 

mesmo quando este se serve de uma refinada seleção de fontes privilegiadas, como 

o acesso à documentação oficial e testemunhos oculares. Tal premissa, poderia 

corresponder ao acesso mais fidedigno e verdadeiro do passado pelos historiadores 

                                            
21

 UTRILLA, Juan F. Utrilla . Op. Cit. p. 89. 
22

 “Aqui começa o livro de Dom Bernat Desclot ditou e escreveu sobre os grandes feitos e conquistas 
que os nobres reis, que reinaram em Aragão e que foram da alta linhagem do conde de Barcelona” 
[cf. Tradução de Luciano José Vianna. Op. Cit. p. 19]. DESCLOT, Bernat. Prolech. In.: Crónica del 
Rey en Pere e dels sus antecessors passats. A cura de Joseph Coroleu. Barcelona: Impremta “La 
Renaixença”, 1885. Acesso: Dezembro de 2016. Disponível em:  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/12142747518921506765213/p0000001.htm#I_0_. 
23

 CINGOLANI, Stefano M. Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII. Bernat Desclot i les 
dues redaccions de la seva Crònica. Barcelona: Institut d‟estudis Catalans (Memories de la Secció-
Aqueológica), 2006. Acesso: Dezembro de 2016. Disponível em: 
https://books.google.es/books?id=R_HoBX3m94UC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/12142747518921506765213/p0000001.htm#I_0_
https://books.google.es/books?id=R_HoBX3m94UC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=R_HoBX3m94UC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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futuros. Contudo, Cingolani sinaliza que, a escrita é subjetiva e está submetida à 

visão e aos interesses do historiador.  

 

[...] un historiador, i sobretot a l'edat mitjana, també quan relata fets grosso modo 
contemporanis, i pels qual disposa de bona i abundant informació, és influenciat per tants i tan 
forts condicionants, implícits i explícits, de caràter bé emocional bé ideològic, que la història 

que relata és "la seva" i ja no del tot "la història" 
24. 

 

De fato, Cingolani, identifica na crónica de Desclot uma presença fortemente 

propagandista, e que fora submetida às exigências retóricas das crónicas medievais, 

ao mesmo tempo em que se submeteu a condicionantes, ao lado de influências 

emotivas e ideológicas do autor. Neste caso, o apreço pelo governo de Pedro III, 

pela Catalunha e, em um plano mais amplo, seu apreço pelos gibelinos e, portanto, 

pela Casa Hohenstaufen. Este posicionamento de Cingolani pode ser identificado 

quando o autor afirma que: 

 

D'aquesta manera és quasi il•lògic no pensar, ja com a necessària hipòtesi de partença, que 
Desclot no defensi sempre que pot, i de manera més o menys descarada o objectiva, més 
enllà d'una senzilla i evident celebració, el punt de vista català i monàrquic [...] i organitzant 

tota la narració com a promoció i defensa de les actuacions del casal de Barcelona
25 

 

 É preciso destacar, que em sua análise, Cingolani também reconhece a 

importância de Bernat Desclot, por sua visão histórica e política. O autor ainda 

afirma que Desclot foi um “grande historiador”. Sua crónica acerca da monarquia 

aragonesa, configura-se como uma das fontes mais importante da historiografia 

catalã-aragonesa, muitas vezes sendo a única (de muitos eventos contidos em sua 

narração), cujo estilo de escrita atingirá outros campos do conhecimento, como a 

filologia, pela influência que atingiu à literatura posterior. Sua escrita basea-se no 

estilo de linguagem em prosa de chancelaria, na linguagem épica, na literatura 

cavalheiresca, na tradição menestrel, além de textos legais e escrituras. Desclot vai 

                                            
24

 Ibidem. p. 12 .  [...] um historiador, e sobretudo o da Idade Média, também quando relata os feitos 
grosso modo contemporâneos e pelos quais dispõem de boa e abundante informação, é influenciado 
por tantos e tão fortes condicionantes, implícitos e explícitos, de caráter emocional, de caráter 
ideológico, que a historia que relata é "a sua" e já não de toda "a história". [Tradução Minha]. 
25

 Ibidem. p. 16.  “Desta maneira, é quase ilógico não pensar, já com a necessária hipótese de 
partida, que Desclot não defende sempre que pode, e de maneira mais ou menos descarada ou 
objetiva, mais além de uma sensível e evidente celebração, o ponto de vista catalão e monárquico [...] 
e organização de toda a narração, como a promoção e defesa das ações da Casa de Barcelona” 
[Tradução minha]. 



22 
 

além do simples relato de fatos históricos, abarcando em sua narrativa diferentes 

fontes que se coadunam de forma bastante coesa, conduzindo o leitor por uma 

descrição detalhada e uma linguagem vívida (para as crónicas da época) ao mesmo 

tempo em que mantém as características de uma narrativa histórica, preservando o 

distanciamento dos eventos narrados. Bernat Desclot, segundo Cingolani, torna-se 

um dos cronistas mais exímios (de seu tempo) em propagandear uma política de 

governo, além do fato de sua crónica apresentar-se, em certa medida, como uma 

reposta aos valores políticos, éticos e historiográficos defendidos por Jaime I, o 

Conquistador, em sua crónica.   

Em relação ao cronista, o acesso é restrito. Efetivamente, pouco se sabe 

sobre Bernat Desclot, ao ponto de muitos historiadores afirmarem que apenas temos 

o conhecimento do nome do autor da crónica do rei Pedro III de Aragão e seus 

antecessores passados, devido a sua própria menção no prologo da obra. 

Estudos mais recentes, como os desenvolvidos por Miquel Coll i Alentorn26, 

aventaram a possibilidade de Bernat Desclot, na realidade ser Bernat Escrivà, 

nascido em 1240, descendente da casa d‟Es Clot (natural da zona de Narbona, 

próximo à cidade de Castellnou em Rossellón). Em certo momento, possivelmente 

no período imediatamente posterior a batalha de Muret em 1213, sua familia mudou-

se para a cidade de Játiva, no reino de Valencia. 

De acordo com esta linha de pesquisa, Bernat Escrivà recebe inicialmente a 

proteção do bispo de Valência, e com isso desenvolveu vários cargos dentro da 

administração da coroa catalã-aragonesa: em 1273, é identificado como juiz no porto 

de Valência; em 1282, torna-se oficial e tesoureiro da corte catalã-aragonesa, 

estando próximo dos acontecimentos que se desenvolveram durante o governo de 

Pedro III, muitas vezes se convertendo em testemunha ocular dos feitos do rei 

aragonês. Após a morte do monarca em 1285, permanece na corte e torna-se 

camareiro do infante Afonso, em 1288, função que exercerá até sua morte entre 4 a 

26 de setembro de 1288.  

                                            
26

 BERNAT DESCLOT: Biografia. Acesso: Dezembro de 2016. Disponível em: 
http://www.escriptors.cat/autors/desclotb/pagina.php?id_sec=3486. 

http://www.escriptors.cat/autors/desclotb/pagina.php?id_sec=3486
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1.3 A NARRATIVA COMO ELEMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

HISTÓRICO 

 

É a partir destas considerações que a narrativa de Bernat Desclot, sobre o 

reinado de Pedro III de Aragão e seus antecessores (Jaime I e Pedro II), pode ser 

analisada. Não se trata de realizar ou retomar o modelo posivitista ou do filosofo 

Thomas Carlyle27, em que atribui-se aos grandes-homens ou os denominados heróis 

a cadeia de acontecimentos que forjam a história. Ao contrário, a busca pelo 

protagonismo de Pedro III de Aragão, sugere a busca de como este personagem se 

encontra inserido no meio social medieval, permitindo vislumbrar de forma mais 

completa as inter-relações sociais existentes no período. 

Assim, podemos entender que as contribuições, existentes nos elementos 

cronísticos da obra de Bernat Desclot, possibilitam uma construção do conhecimento 

histórico a partir da narrativa histórica e política da vida de Pedro III. Levando 

consequentemente a discussão sobre a importância da narrativa histórica como 

elemento de construção do conhecimento histórico. 

Assim, cabe primeiramente, recuperar as reflexões sobre narrativa histórica 

de José D‟Assunção Barros28, na qual afirma que, já na década de 1970, Ricoeur 

defendia insistentemente que “o discurso do historiador pertence antes de tudo à 

ordem das narrativas”29. Barros direciona seu estudo para as contribuições do 

pensamento de Paul Ricoeur em relação à restauração da importância da narrativa 

histórica, permitindo-nos pensar sobre a transformação da visão acerca deste tipo de 

estilo historiográfico. Tais reflexões nos levam a questões como: por que este tipo de 

discurso foi deixado de lado por positivistas e estruturalistas durante várias 

décadas? Ou o que levou historiadores, como Ricoeur e outros, a ir contra a corrente 

                                            
27

 CARLYLE, Thomas. Heroes and Hero Worship: 1840. The Project Gutenberg EBook of Heroes and 
Hero Worship, by Thomas Carlyle. Acesso: Dezembro de 2016. Disponível em: 

 https://www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm#link2H_4_0001. 

28
 BARROS, J. D‟Assunção. Paul Ricoeur e a Narrativa histórica. História, imagem e narrativas. Rio 

de Janeiro, n.12, p. 1-26, abril, 2011. Acesso em: Setembro de 2016. Disponível em: 

 http://www.historiaimagem.com.br/edicao12abril2011/paulricoeur.pdf. 

 

29
 RICOEUR, Paul. 2000 [APUD BARROS, J. d‟Assunção. ibidem . p. 2.]. 

https://www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm#link2H_4_0001
http://www.historiaimagem.com.br/edicao12abril2011/paulricoeur.pdf


24 
 

da École des Annales, em fins dos anos de 1970 e início dos 1980, retomando o 

discurso narrativo? 

Também neste sentido, Manoel Salgado Guimarães30, afirma que o tema da 

narrativa ganhou visibilidade a partir dos trabalhos de Michel de Certeau e Hayden 

White, que enfrentaram a problemática vigente de inserir e até mesmo utilizá-la 

como parte constitutiva do conhecimento histórico, sendo ela deixada de lado no 

sentido de contribuir para a construção do conhecimento.  

Salgado diz ainda que ao retomar o debate em torno da narrativa o resultado 

seria a compreensão de que a narração possui história, “pois difere ao longo do 

tempo quanto às condições que a engendram e os dispositivos acionados para que 

ela exista [...] porque se realiza no tempo segundo condições culturais e sociais 

particulares”31.  

De acordo com o autor, desde a antiguidade a narrativa se faz presente, 

primeiramente partindo da inspiração das musas, contudo, sinalizando a 

possibilidade de compartilhamento de uma experiência histórica vivida por uma 

sociedade, a partir da construção da memória. Já em um segundo momento essa 

experiência nasce diretamente do historiador, ou seja, do autor que constrói a 

narrativa, a inspiração não mais se apoia na musa, mas nos próprios 

questionamentos e inquietações deflagrados da própria experiência daquele que 

narra. Objetivando eternizar os feitos humanos. 

Nesse sentido, a narrativa torna-se “o contingente de algo memorável e por 

isso passível de ser partilhado, vindo a construir uma memória cultural”32. Esse 

relato, intrincado na narrativa ou no narrar de experiências vistas e vividas, 

concedem a veracidade e confiabilidade ao que se escreve e por extensão ao 

narrador.  Como também o topos antigo, o lugar dos feitos como critério de 

legitimação daquilo que se narra, utilizado para extrair uma verdade a partir do que 

foi coletado e apresentar ao leitor da narrativa, atribuindo assim uma “finalidade a 

ser alcançada com a leitura dos feitos e realizações dos homens do passado”33. A 
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 GUIMARÃES, M. Salgado. História e narrativa: historicizando um debate. In: Imprensa, história e 
literatura. LUSTOSA, Isabel (org.). Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. 
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 Ibidem. p. 14. 
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 Ibidem. p. 16. 
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 Ibidem. p. 18. 
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busca pela veracidade recebe assim contornos universalizantes, permitindo ir além 

da compreensão particularizada de eventos individuais, visão amplamente difundida 

pelas filosofias da história em meados do século XVIII, que defendiam um 

alargamento da compreensão da vida no mundo. 

Salgado, alerta que essa construção de memória a partir de relatos, possuí 

armadilhas que podem tornar a simpatia e a lembrança os executores de memória 

sobre os feitos humanos, “uma vez que contaminariam esses mesmos relatos com a 

parcialidade a que ele pretende se sobrepor”34. Essa crítica à memória, segundo o 

autor, também foi defendida pelos enciclopedistas, sob a alegação de que 

“aprisionaria os relatos históricos de forma a comprometer sua eficácia e finalidade, 

inviabilizando um verdadeiro conhecimento do passado humano”.35 

Com o advento da École des Annales e a inauguração da História Problema, 

proposta por Lucien Febvre, germina uma contra posição ao entendimento vigente 

levada a cabo pela escola historiográfica alemã, que prima pelos conceitos 

englobantes. Na luta contra essa universalização da história, a narrativa deixa de ser 

uma forma de construção de conhecimento pelo historiador e ganha contorno de 

característica identitária.  

A partir da década de 1970, a forma de escrita da história das sociedades já 

não responde todos os questionamentos, surgem novos sujeitos, “o passado não 

está mais depositado seguramente nas fontes, mas é preciso agora, nesse novo 

tempo, reconstituir a ação dos personagens históricos, considerando o universo de 

sentidos e significados que conferiam ao mundo em que viviam”36. Adotam-se novos 

rumos e entre eles a narrativa. 

Segundo Manoel S., essa linguistc turn proveniente desta nova interação 

entre a história e as outras disciplinas, “parte de uma crítica maior aos próprios 

postulados sobre os quais se construíram as ciências sociais, e no caso do 

historiador, especialmente às categorias de espaço e tempo”37. Conforme o autor, o 

conceito de espaço e tempo, proveniente das filosofias da história, parecia 

considerar estas duas categorias como universais. Contudo, a partir destas críticas, 
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emerge a necessidade de compreendê-las em um sentido mais singular, ou seja, 

pelo prisma do sujeito, do historiador, atingindo a reintrodução do eu no discurso 

histórico, valorizando assim o lugar do historiador como sujeito, produtor e construtor 

do conhecimento acerca do passado. A exemplo da fala de Michel Foucault 

 

Este não é um livro de história. A escolha que nele se encontrará não seguiu outra 
regra mais importante do que meu gosto, meu prazer, uma emoção, o riso a surpresa, um 
certo assombro ou qualquer outro sentimento, do qual teria dificuldades, talvez, em justificar a 

intensidade, agora que o primeiro momento da descoberta passou. 38 
 

Enfim, tais discussões sobre o narrar histórico, atribuem ao estudo do 

passado uma ponte para o presente da sociedade em questão, figurando como uma 

possibilidade de produção historiográfica, ao mesmo tempo em que permite a 

retomada de narrativas como a de Bernat Desclot, haja vista que as formas da 

escrita histórica, assim como afirmou Guimarães: “não estão dissociadas de uma 

discussão teórica acerca da produção do conhecimento por parte dos 

historiadores”39. E com isso a narrativa ganha relevância para a “compreensão das 

formas como se realiza a produção de conhecimento em história. Forma e conteúdo 

não estão desvinculados quando da produção do conhecimento pelo historiador”40.  

 

 

1.4 A NOVA HISTÓRIA POLÍTICA E A BIOGRAFIA COMO PROBLEMA 

HISTORIOGRÁFICO 

   

Considera-se em geral que a história dita “nova” e em particular que a Escola dos 
Anais não se interessam especialmente pela biografia. Esse tipo de consideração esquece 
que Lucien Fèbvre escreveu um Luther e que a grande tese de Fernand Braudel, sobre 
Philippe II et la Méditerranée, à sua maneira, é também uma biografia. Citemos por fim a obra 
de Pierre Goubert que teve um legítimo sucesso, Louis XIV et vingt millions de Français: vê-
se como, na perspectiva do novo olhar da história, um grande personagem deixa de ficar 
isolado para dialogar, de algum modo, com a massa. Então, sobre a biografia como um 
gênero, a posição da nova história – não sendo ela própria uma escola homogênea – é mais 
complicada do que frequentemente se diz. A mim parece interessante tentar aproximar um 
grande homem simultaneamente como um verdadeiro personagem da história e como um 
assunto de reflexão histórica. 
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Uma biografia [...], uma vez que o grande personagem neste caso desempenha um 
papel essencial, mas não se pode situá-lo a não ser numa época que ele atravessa, revela e 
modela. Nesse sentido, a biografia me interessa: ela se torna uma abordagem 

simultaneamente de um período da história, mas, também dos métodos atuais da história. 41 
 

Tais palavras, pronunciadas pelo historiador Jacques Le Goff a respeito do 

uso do gênero biográfico, nos permite reposicionar a percepção sobre elementos ou 

documentos tidos como biográficos, e que haviam sido utilizados no século XIX e XX 

pelos positivistas de forma rígida, sem questionamento ou sem problematiza-los, 

impossibilitando a dilação da compreensão dos organismos que cercavam o 

biografado, considerando os grandes representantes dos Estados Nacionais, a partir 

de uma fonte única e que desconsiderava as interpretações de seu contexto 

originador.   

A citação de Le Goff, refere-se a sua produção da biografia de São Luís, rei 

francês contemporâneo a Pedro III de Aragão, e que tem uma representatividade 

historiográfica significativa, parte por sua atuação como rei, parte por seu 

desprendimento e devoção católica. Para tal, Le Goff se lança à investigação 

através de um corpus documental que lhe permite não somente traçar a biografia de 

São Luís, mas também se aproximar do contexto político, social e cultural francês [e 

da Europa] do século XIII, retomando a importância do gênero biográfico, trazendo-o 

novamente a lume.  Estimulado pela visão de Le Goff, foi possível de forma bastante 

embrionária, realizar neste trabalho a análise do reinado de Pedro III, a partir de 

diversas fontes aqui utilizadas, considerando que a crônica de Bernat Desclot 

permea o gênero narrativo biográfico. 

Dito isto, cabe como prolongamento das reflexões aqui pretendidas, discutir o 

uso da biografia como um elemento histórico e, portanto, como problema 

historiográfico, da maneira que foi defendida por Jacques Revel. Com isso, torna-se 

preciso a recuperação das considerações realizadas por este autor, que ao 

questionar se as biografias históricas hoje podem ser tidas como um problema 

historiográfico, também nos permite mirar de um novo ponto de vista o gênero a qual 

pertence as biografias historiográficas.  
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Tal análise será empregada, pois, entendemos que as principais fontes 

utilizadas, para o desenvolvimento da dissolução dos questionamentos enunciados 

neste trabalho, tratam-se de textos narrativos biográficos. Como é o caso da fonte 

histórica primária, o Livro do rei Dom Pedro, que versa em grande parte sobre a vida 

do rei aragonês. 

Neste sentido, Revel demonstra que a biografia histórica parece se enquadrar 

mais na evidência, sendo ela um gênero antigo e de sucesso permanente, 

“alterando as fronteiras suscetíveis a ser declinadas segundo as formas mais 

diversificadas”42. O autor aponta ainda, a cooperação cada vez mais suscitada de 

historiadores para compor as obras produzidas, destacando que o problema não 

reside em tal participação e sim na abordagem dos “grandes paradigmas 

englobantes que haviam persistentemente dominado as ciências sociais”43, tais 

como o marxismo, o estruturalismo e o positivismo, não sendo efetivamente 

substituídos e levando ao anarquismo epistemológico.  

É no bojo desta discussão que o autor identifica a biografia histórica como 

problema, tida por alguns como recurso histórico, por outros como uma proposta 

experimental. Neste sentido, segundo Revel, as contribuições da Altagsgeschichte e 

da Micro-História, são significativas para a percepção das questões da experiência 

individual, articulando-se às experiências coletivas. 

De certa forma, a partir das afirmações de Jacques Revel, a biografia histórica 

tem um sentido de permanência, apesar de transformação epistemológica, persiste 

como um gênero imortal. Mas quais as motivações de um biógrafo histórico(?), 

questiona Revel. Na tentativa de uma resposta, em primeira estância, sinaliza que o 

problema enunciado é tão antigo quanto à própria historiografia, destacando que a 

história sempre esteve atrelada e relegada ao domínio particular, submetida a um 

regime linguístico duplo e, portanto, colada a um conhecimento imperfeito. Assim, de 

acordo com A. Momigliano, isso explica o fato da biografia estar ligada ao “gênero 

popular, impuro, com relação à história que permanecia aos olhos de Tucídides um 

gênero aristocrático”44. Exceto, se a biografia permite um exemplo a ser utilizado 
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como modelo a ser seguido, reivindicando ao biógrafo o direito de modelar a 

realidade da experiência vivida.  

De acordo com Revel, apesar de estigmatizada desde a antiguidade, a 

biografia tornou-se um gênero histórico, de firmes pilares, ramificando-se em 

subgêneros que compõem parte importante da historiografia. Contudo, mantêm-se 

submissa, principalmente ao rigor das fontes e aos testemunhos hierarquizados, não 

se afastando da forma (não no sentido estilístico, mas como de modo a privilegiar a 

exemplaridade).  

Este modelo, torna-se insuficiente e a biografia como historiografia ligada à 

história magistra vitae se dissolve entre a segunda metade do século XVIII e a 

primeira do século XIX. No entanto, isso não cessa sua produção, apenas redefine 

seus objetivos, “a história não é mais o meio de se fazer conhecer virtudes 

atemporais, mas ela pode servir de emblema a um movimento histórico (…) que está 

fora do personagem exemplar”45. É neste sentido, como apontado por Revel, que o 

status da biografia se tornou problemático com relação ao descritivo histórico, 

perdendo assim seu caráter de evidência.  

Entretanto, segundo o autor, isso não será absorvido imediatamente por todos 

os historiadores, visto a história positivista, que encontrou no gênero biográfico uma 

fonte inesgotável para o trabalho descritivo sem questionamento, sem problematizar 

o estudo, registrando os fatos a fim de ordená-los cronologicamente em um contexto 

geral. Este modelo positivista, por sua vez, vai de encontro com os questionamentos 

promovidos pelas ciências sociais de matriz durkheiniana, em que se refuta o 

entendimento de que se possa existir um conhecimento do particular, da experiência 

individual, pressupondo assim a necessidade da análise do coletivo e identificando 

(e se contraponto) no gênero biográfico a narrativa histórica defendida 

majoritariamente pelos historiadores. Estas reflexões forjam grande parte da história 

social concebida pelo Annales, rejeitando a biografia. 

De forma conclusiva, Revel, indica em seu texto que nas últimas décadas a 

biografia adotando novos rumos, desvia-se do projeto biográfico da importância 

singular, da exemplaridade a fim de demonstrar um quadro geral. A biografia evolui 

e, a esta renovação, acompanha o interesse e a diversificação de fontes. Nasce uma 
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tipologia das biografias: a biografia serial, como a posopografia; a biografia 

reconstruída em contexto, como a história das mentalidades; a biografia reconstruída 

a partir de um texto, cujo objetivo é reconstruir a espessura social de uma biografia a 

partir de um texto ou de um corpus de textos, através da interpretação contextual.  

Segundo o autor, independente de seu tipo, a biografia tende a racionalizar e a 

tornar a experiência biográfica em um destino singular envolvido em uma trama do 

destino coletivo, submetido de certa forma à subjetividade e a escolha do sujeito. 
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CAPÍTULO II 

 

ARAGÃO E CATALUNHA NO SÉCULO XIII 

 

 

2.1 O NASCIMENTO DE UM REINO: A TRANSFORMAÇÃO DE CONDADO A 

REINO DE ARAGÃO 

 

 

 
MAPA 1 - Título: Kingdom of Aragon 
FONTE: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Kingdom_of_Aragon-1037.svg  

 

 

Proveniente das conquistas territoriais deflagradas no processo de 

reconquista na Península Ibérica, Aragão constitui-se primeiramente como um reino 

condado, ao norte  do território peninsular, assomando-se aos reinos condado dos 

Francos, sendo posteriormente anexado ao reino de Pamplona (em 925 através do 

casamento entre Endregoto Galíndez e García Sanchez I de Pamplona) e, ainda 

como condado feudal, conquista Zaragoza. Em 1035, separa-se de Navarra, unindo-

se aos condados de Sobrarbe e Ribagorza. Vindo a constituir-se como Coroa 

Aragonesa somente após a união entre o reino de Aragão e o condado de 

Barcelona46.  
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Apesar destas definições, torna-se necessário recordar o posicionamento de 

Andrés Giménez Soler, ao pensar a história da Coroa de Aragão durante a Idade 

Média, onde reconhece que neste período não se pode estabelecer fronteira 

determinadas com a mesma precisão vigente na modernidade, pois “las fronteras 

son zonas y sobre ellas cabalgan comarcas indefinidas que fluctúan entre una y 

outra región”47, podendo-se apenas indicar as comarcas que constitui determinado 

território monárquico, referindo-se a sua geografia política e às divisões 

administrativas.  

No caso aragonês, desde o casamento de Petronilha de Aragão e Ramón 

Berenguer IV, em 1137, assiste-se a expansão dos territórios do reino aragonês. 

Com efeito, a união entre Aragão e o condado catalão, possibilita ao reino aragonês 

não somente novas perspectivas de acréscimo/expansão territoriais, mas também 

transforma o cenário vivido pela coroa aragonesa.  

Originalmente localizado ao norte da península ibérica, o reino de Aragão, 

tinha como limítrofes o reino de Navarra, o reino de Castela, o Império Almoravide e 

além dos Pirineus a Coroa Francesa. Isso implica em um limitante espacial 

considerável, além da necessidade de um sistema de defesa eficaz, que objetivava 

a permanência da autonomia do reino aragonês em relação aos reinos vizinhos, 

principalmente ao reino de Castela. Este sistema de defesa se baseava não 

somente na força bélica, mas principalmente na diplomacia, nos acordos e tratados 

firmados entre os reinos. O próprio casamento entre o Reino de Aragão e o Condado 

de Barcelona, representados por Petronilha (então com um ano de idade) e Ramón 

Berenger IV, caracteriza-se como um acordo político e estratégico, dando origem à 

Coroa de Aragão, em contra partida concedendo ao conde de Barcelona o status de 

regente. Tal estratégia permitirá também, à monarquia aragonesa, o acumulo de 

novos recursos necessários à conquista de novos territórios, expandindo seus 

domínios a toda região da Catalunha e das regiões feudatárias e vassálicas sob sua 

tutela. 
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Como descreve Bernat Desclot: 

 

Os ricos-homens de Aragão tiveram seu Conselho em Saragoça, discutiram sobre 
como podiam casar bem aquela infanta que era sua senhora e quem poderiam ter como 
senhor, de forma que estivessem honrados e que a terra valesse mais […] refiro-me ao conde 
de Barcelona, o melhor cavaleiro, o mais proveitoso e o de mais alta linhagem que há no 
mundo [fala de Dom Guilherme Raimundo, senescal] […] Então, Dom Guilherme Raimundo 
preparou-se muito honradamente, cavalgou, foi até Lérida e subiu ao castelo onde o conde se 
encontrava […] Assim, ambas as partes fizeram as cartas e os sacramentos. E o conde 
cavalgou com grande alegria, entrou em Aragão, tomou a senhora por mulher e entregaram-

lhe todo o reino.48 
 

Ou ainda, na fala de Soler: 

 

El reino de Aragón era entonces un conglomerado de comarcas independientes 
entre sí, solamente con el vínculo político que creaba obedecer a un soberano único y el 
mismo para todas. Cataluña era un conglomerado de comarcas governadas diretamente por 
condes, que reconocían la soberania del de Barcelona; ni siquiera era conocido el nombre 

con que luego fué y es conocida la región; ni sus habitantes se llamaban catalanes.49 
 

Assim, da união entre Petronilha e Ramón Berenguer nasce a dinastia 

aragonesa dos Condes Reis, sendo o primeiro Afonso, o Casto, (1162-1196), 

herdando o condado de Barcelona e o reino de Aragão, sucedido por Pedro II, o 

Católico (1196-1213) e Jaime I, o Conquistador (1213-1276) e por fim, Pedro III, o 

Grande (1276-1285). 
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MAPA 2 - Aragón y  Cataluña 
FONTE: 
http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=63058&idclase=184
841&modo=0#  

 

 
2.2 DE INFANTE A REI: A TRANSIÇÃO DE PEDRO III DE ARAGÃO 

 

Nascido em 1240, entre os meses de julho e agosto, o infante, e futuro 

herdeiro50 de Jaime I, gozou de uma precoce independência e responsabilidade 

política em relação ao seu pai. Aos quatro anos Pedro herdara através do primeiro 

testamento do Conquistador o comitatum Barchinone cum universa Catalonia a 

Salsis usque ad Cincham (condado de Barcelona com toda Catalunha desde Salses 

até o Cinca), ainda que este fosse redefinido uma última vez em 1248, repartindo e 
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firmando a divisão de seu reino entre o infante Pedro e seus irmãos Fernando 

Sanchez51 e Jaime II.52  

Aos onze anos Pedro recebe, através da reunião das Cortes em Barcelona, 

a doação efetiva do condado da Catalunha e os territórios pertencentes a este 

senhorio, juntamente com um tributo equivalente a cem marcos de prata sob as 

rendas recebidas de Jaime I. Em contrapartida, Pedro se torna vassalo do conde rei 

de Aragão. Seis anos após, em setembro de 1257, o infante é nomeado procurador 

geral da Catalunha, tornando-se chefe da administração da justiça real. Aos 17 

anos, Pedro é o detentor do mais alto cargo institucional na Catalunha, submetendo-

se apenas ao rei Jaime I.53 

Durante o período em que atinge tal status até a ascensão ao trono em 

1276, Pedro empreenderá uma forte política diplomática e expansionista que definirá 

e delineará não somente seu governo como senhor da Catalunha, mas também 

posteriormente como monarca de Aragão. Esta política diplomática adotada por 

Pedro terá como consequência um governo em que suas relações estarão atreladas 

aos tratados firmados entre os reinos, cujas alianças serão de interesse para 

fortalecimento de seu poder em contraposição ao do regente Jaime I, como também 

seus acordos tácitos e regulamentados com os nobres da Cataluna, e principalmente 

a partir de 1283 [já como rei de Aragão] com os acordos firmados nas Cortes Gerais. 

A relação entre esta última e a coroa aragonesa representada aqui por Pedro III, 

será instrumento de análise neste trabalho de forma mais detida mais adiante, 

buscando a compreensão de suas interações, vínculos e influências.  

O governo do jovem Pedro – que depois se torna o governante de Aragão e 

Catalunha, além de senhor da Sardenha, Valência, Ilhas Baleares e Rei da Sicilia –, 

configura-se como um dos mais importantes de toda a Espanha. Sua influência 
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Cultura: Madrid, 2011. p. 32. 
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 Ibidem. p. 33. 
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política e diplomática, assomada a uma expressiva força bélica, se consolidara ao 

longo dos anos de governo, promovendo o controle de parte significativa dos 

territórios internos na Península Ibérica (que desde o germe da “nação” espanhola é 

foco de disputa entre seus pares), como também vitórias importantes em territórios 

exteriores. Um rei de nobre distinção, segundo o historiador LaFuente  

 

[...] representa a un tiempo la energia impetuosa de los monarcas aragoneses, la indomable 
independencia de los naturales de aquel reino y la lucha activa de los elementos que 
entrarón en la organización social, política y civil de los Estados en la edad media 
española.

54
 

 

 

2.3 “RECIBE, PUES, LA CORONA DEL REINO”: COROANDO O PRIMEIRO REI 

ARAGONES EM ZARAGOZA 

 

Em meados do século XIII, o processo de elevação de um rei dentro do 

território cristão (e com isso entenda-se: a coroação de um rei cristão), está 

submetido à disputada, imposta pelo embate entre o poder secular e o poder 

eclesiástico. De fato, pode-se afirmar que tal conflito encontrou, ao longo do 

medievo, remediações adotadas através de acordos e tratados firmados entre o 

poder secular e o papado. Contudo, tal concordata não se consolidou em todos os 

reinos sob domínio do sacro império, incluindo o embate do próprio imperador 

herdeiro da casa dos Hohenstaufen. 

Tais conflitos provêm do embate entre os projetos políticos de poder 

defendidos de forma antagônica pela igreja e pelo império, como sinaliza o 

historiador José D‟Assunção Barros55. Segundo ele, desde os primórdios do período 

medieval, papa e imperador apresentam-se como forças opostas na disputa pelo 

controle da mesma cristandade ocidental. Disputa esta, que foi marcada por avanços 

e recuos entre os dois projetos, se arrefecendo progressivamente em fins do 

medievo e se apresentando sem grandes sinais na modernidade. Ainda de acordo 

com Barros, conforme a humanidade se afasta a passos largos da Idade Média, a 
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 LA FUENTE, M. Op.Cit. p.163. 
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 BARROS, José D'A. Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2012. 
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ideia de império56 se degrada até sua completa extinção, apesar de tentativas 

modernas e contemporâneas de estabelecimento de novos projetos políticos com 

dimensões imperiais57. 

Neste sentido, José D‟Assunção Barros, ao explorar a relação entre papado e 

império chama a atenção para estes dois projetos concorrentes, mas que num 

mesmo momento partilharão o mesmo cenário e necessidades políticas, culminando 

no que o autor identifica como “uma relação que precisou ser construída, de forma 

complexa, a partir do confronto e da aliança”58.  Dito isto, cabe destacar que de um 

lado temos a Igreja Romana que se apresenta como um fator de unidade da 

cristandade ocidental, somando todos os territórios da Europa Medieval sob a égide 

da Igreja. Unidade esta que fora desfeita em 470 D.C., com a deposição de Rômulo 

Augusto e a ascensão dos reinos bárbaros – É preciso sublinhar, que na era do 

Império Romano, o projeto com objetivo de concentração de territórios em termos 

totais, somente atingirá seus contornos universais a partir da adoção do cristianismo 

como religião oficial, o que ocorrerá apenas nos séculos finais de domínio do Império 

Romano do Ocidente59. Com isso, as pretensões do papado a uma universalidade 

cristã, somente será retomada a partir da ascensão do reino Franco e sua posterior 

aliança.  

                                            
56

 Cabe destacar que a ideia de império aqui referida (século XIII), é espelhada no modelo presente 
na cristandade ocidental, forjada no modelo de Império Romano e posteriormente no modelo de 
Império Germânico da Idade Média, assim como definido por Michel Parisse [no verbete IMPÉRIO. In: 
Dicionário temático do ocidente medieval. Volume I. organização Jacques Le Goff & Jean-Claude 
Schmitt; org. de tradução: Hilário Franco Júnior. EDUSP: São Paulo, 2002, pp. 607-619.]. De forma 
mais ampla assimilando também as características contidas no conceito de Império Romano na 
Época Carolíngia, como defendida por Barros: “Falaremos aqui, naturalmente, de uma ideia muito 
específica de Império – ancorada em uma história que remonta ao Império Romano e à constituição 
do Império Carolíngio por Carlos Magno”. [BARROS, José D'A. Cristianismo e política na Idade 
Média: as relações entre o papado e o império. Dossiê: Cristianismo e Política – Artigo original - DOI 
– 10.5752/ P.2175-5841.2009 v7 n15. p.54]. Destaca-se nesta visão o conceito de imperium no 
“sentido de [possuir] poder e de [possuir] território sobre o qual esse poder se exerce” [PARISSE, 
Michel. Op. Cit. p. 607], aliado ao projeto de política universal ou ideia de poder universal. 

No que diz respeito ao conceito moderno do termo, em contraposição ao conceito adotado, se 
pretendia, além da conquista do poder e controle territorial, o controle do indivíduo subjugado, ou 
seja, a dominação dos povos a qual o império conquistava, consolidando uma dinâmica baseada na 
dominação da diversidade sobre um universo de indivíduos, como é o exemplo das expansões 
coloniais imperialista dos séculos XVIII e XIX.  

57
 BARROS, José D'A. Op. Cit. p.54. 

58
 Ibidem. p. 55. 

59
 Ibidem. p. 56. 
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Ameaçada por duas frentes, de um lado os Lombardos, que avançam sobre 

seus territórios centrais, na Itália; em outra frente, o Império Bizantino, que rivalizava 

com seu projeto de fé cristã. A igreja vê a necessidade de estabelecer uma aliança, 

a fim de concretizar seu projeto de universalidade espiritual, e vê a oportunidade de 

agregá-lo ao projeto de universalidade imperial dos Francos. Esta aliança será 

concretizada simbolicamente na transição entre a dinastia Merovíngia para a dinastia 

Carolíngia, onde Pepino, o Breve, ao acender ao trono é ungido pelo papa Estevão 

II. Contudo, tal união de projetos entre Francos e Igreja, será peremptoriamente 

firmada apenas com a coroação de Carlos Magno e a elaboração da Ordinatio 

Imperii, que definia entre outros elementos o processo de sucessão imperial no 

ocidente e a coroação do eleito pelo próprio papa60.  

A partir disto, compreendemos que desde este processo, a igreja estará 

ligada de forma irrevogável à realidade política de todos os territórios de domínio 

cristão, no qual, a idealização dos dois projetos se apresentará durante todo o 

medievo, costurando ao longo do período alianças e antagonismos, ao mesmo 

tempo em que a ideia de um império secular universal se desvanece, dando 

contornos mais acentuados ao conceito de reino. Com efeito, durante a Baixa Idade 

Média, convencionalmente correspondente ao recorte que se estende do século XI 

ao século XV, aumentam-se as tensões entre o papado e o Império.  Torna-se cada 

vez mais premente a distinção de qual poder governa, qual poder encontra-se acima 

do outro. Estaria o poder secular em posição superior ao poder eclesiástico(?), como 

propõem a negação de Marcílio de Pádua: 

 
[...] conclui-se que seja realmente assombroso que um bispo ou sacerdote, qualquer 

que seja, assuma por si uma autoridade maior que a que Cristo e seus apóstolos tiveram 
neste mundo, pois eles foram julgados como se fossem servos pelos governantes; no 
entanto, seus sucessores não só se negaram a submeter-se aos governantes, contra o 
exemplo e mandato de cristo e dos apóstolos, mas, inclusive, pretendem ser superiores em 
poder coercitivo aos poderes e governantes máximos

61
  

 

Ou estaria o segundo em um degrau mais elevado que o primeiro(?), como 

defendeu Inocêncio III: 
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 Ibidem. pp. 57- 58. 
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 PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria G. A Catedral, a cidade, a escola: A NEGAÇÃO DO PODER 

PONTIFÍCIO – MARCÍLIO DE PÁDUA (1324). [Marcílio de Pádua. Defensor Pacis. Apud Artola, op. 
Cit. p.132-3]. In: HISTÓRIA DA IDADE MÉDIA: Textos e testemunhas. São Paulo: Editora 
UNESP,2000. pp. 140-141. 
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Deus criador do universo fixou duas grandes luminárias no firmamento do céu; a 
luminária maior para dirigir o dia e a luminária menor para dirigira a noite. Da mesma maneira, 
para o firmamento da Igreja universal, como se se tratasse do Céu, nomeou duas grandes 
dignidades; a maior para tomar a direção das almas, como se estas fossem os dias, a menor 
para tomar a direção dos corpos, como se estas fossem as noites. Estas dignidades são a 
autoridade pontifícia e o poder real. Assim como a lua deriva a sua luz da do sol e na verdade 
é inferior ao sol tanto em quantidade como em qualidade, em posição como em efeito, da 
mesma maneira o poder real deriva o esplendor da sua dignidade da autoridade pontifícia: e 
quanto mais intimamente se lhe unir, tanto maior será a luz com que é adornado; quanto mais 

prolongar (essa união), mais crescerá em esplendor [...]62 
 
 

Enfim, a quem pertence o direito da investidura? Tal disputa foi registrada e 

debatida através de inúmeras obras e tratados, como os citados acima. No entanto, 

vai além do debate intelectual, definindo regras e ações especificas no campo 

político medieval, provocando embates permanentes dentro da cristandade entre o 

papado e as autoridades reais.   

É sob esta perspectiva, em que se discute o reino de Deus e o reino dos 

homens, que encontramos a coroa catalã-aragonesa baixo medieval. Chamando a 

atenção pelo seu relacionamento instável [neste período] junto ao papado, indo de 

uma aliança bastante submissa – do rei Pedro II em relação à Roma, até seu 

enfrentamento por ocasião da cruzada albigense63 – à uma forte oposição –  o que 
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 __________________. A Catedral, a cidade, a escola: AS RELAÇÕES ENTRE O PAPADO E O 
IMPÉRIO SEGUNDO INOCÊNCIO III (1198). [Migne, P. L. Series Latina, t. CCXIV. Paris, 1890, col. 
377. Apud Espinosa, op. Cit., p.300-1]. Ibidem. p.135. 
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 A Cruzada contra os cátaros ou cruzada albigenses: foi a tentativa do papa Inocêncio III de 

acabar com a catarismo no Languedoc, que se proliferava, e que, na concepção do pontífice, tal 
problema poderia extravasar as fronteiras meridionais e se espalhar por todo o Ocidente. A ação de 
Inocêncio III, apresenta-se como uma ação tragicamente inédita, a liderança do chefe da Santa Sé 
abastecida com armas partindo para uma cruzada de cristãos contra cristãos em um território cristão. 
Tal território, possuía grande relevância para a coroa aragonesa, haja vista a relação de vassalagem 
entre Pedro II e condados da Occitânia , como também seus projetos de expansão territorial no 
Langdoc. 

Oficialmente a cruzada iniciou em 1209 e somente encerra-se em 1255 com a rendição de Quéribus. 
Segundo Jesús Mestre, o estopim para a deflagração da cruzada foi a morte de um dos enviados do 
papa, Pedro de Castelnau, por um cavaleiro tolosano, servindo como pretexto para Inocêncio emitir a 
convocação para a cruzada contra os cátaros. Contudo, apenas no ano seguinte as forças seriam 
postas em batalha, desembarcando em julho de 1209 em Montpellier sob o comando do 
representante papal Arnaud Amaury, da abadia de Císter.  

Segundo Campí, a primeira investida se converteu em um dos massacres mais terrível dos anais 
medievais, onde pode identificar o seguinte registro “nada puede proteger a nadie de la muerte, ni 
cruces, ni altares... han decapitado a sacerdotes mujeres, niños de modo que no creo que nadie haya 
escapado” (CAMPÍ, 1997, P.28), a inclemência parte até mesmo do o emissário do papa Arnaud-
Amaury, que declara: “matadles a todos, que luego Dios ya conocerá a los suyos” (ARNAUD-
AMAURY, APUD, CAMPÍ, 1997, P.29). No final, o massacre ceifa mais de 21 mil vidas do lado cátaro.  
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leva até mesmo a excomunhão do rei aragonês Pedro III, pelo então papa Martinho 

IV, e  uma cruzada contra a coroa aragonesa.  

De forma simbólica assim como na coroação de Carlos Magno, a unção de 

um novo rei, pelo papa, torna-se um rito necessário para o reconhecimento do rei 

perante a cristandade, garantindo-lhe legitimidade. Tal ritual, configurada como uma 

imagem de submissão à igreja de Roma, personificada pelo papa, poderá garantir 

seu apoio ou sua inimizade. Neste sentido, torna-se necessário destacar a 

especificidade do rito de coração de Pedro III e suas peculiaridades em relação aos 

seus antecessores (seu pai Jaime I e seu avô Pedro II). Não caberá aqui um 

cotejamento minucioso dos ritos de coroação dos reis de Aragão ou das cerimônias 

existentes nos reinos vizinhos (como o reino francês, por exemplo64), mas sim deixar 

                                                                                                                                        
A ação se intensifica com a ocupação do Languedoc, entre os anos de 1210 e 1212, realizada por 
Simón de Montfort. Com efeito, a batalha que terá o maior impacto sobre a coroa aragonesa, que está 
em campo defendendo seus vassalos occitanos, será a que ocorre no ano seguinte em 12 de 
setembro de 1213, na localidade de Muret. Neste momento Pedro II, o Católico, apesar das inúmeras 
tentativas para evitar o combate, se vê irremediavelmente em direção ao confronto com o exército 
cruzado de Montfort. Neste período, a ideia de que a primeira opção de expansão da coroa 
aragonesa se daria através ou sobre o Languedoc, apresenta-se como um aditivo para o embate. Era 
necessário garantir o bem estar do povo occitano, e também, era indispensável manter o controle de 
tais territórios. O desfecho do embate foi trágico para a coroa aragonesa que, segundo afirmação de 
Campí, sucumbe frente aos cruzados liderados por Simón de Montfort. O corpo real de Pedro II, fica 
perdido em meio aos muitos cavaleiros caídos, até ser localizado por um cavaleiro cruzado francês: 
“Alain de Roucy sí sabía donde había falecido el soberano catalán y, sin ninguna duda, muestra el 
cuerpo del rey Pedro I a Simón de Montfort. Éste baja del caballo, pronuncia um „lo siento‟”. 

Os ânimos se acalmam. A violência presenciada em Muret é abrandada, parte pelo desgaste 
proveniente de anos contínuos de batalhas, parte pela alternância de cargos dos emissários papais, 
sai o implacável Arnaud-Amaury, assume Pedro de Benavent, segundo Mestre Campí, um clérigo que 
buscava o apaziguamento do Languedoc. Contudo, a Simón de Montfort ainda resta seu objetivo 
principal, ser nomeado conde de Tolosa. Seu objetivo será alcançado, através da pressão 
permanente, na reunião do IV concílio de Latrão em 1215, onde o papa Inocêncio III declara Simón 
de Montfort senhor das vilas de Montauban e Tolosa. Montfort precisará agora romper as muralhas e 
dominar Tolosa, o que não ocorrerá. A cidade resiste ao cerco e na primavera de 1218, o acaso 
assume a liderança da contenda, uma pedra lançada por uma máquina de guerra, do alto da muralha, 
atinge Simón de Monfort, que não resiste aos ferimentos e morre. Como conta a Canción de la 
Cruzada, cujo autor se desconhece, “uma piedra fue a parar diretamente donde debía ir y tocó a 
Simón justo por encima de su yelmo, de forma que los ojos, el cerebro, los dientes, la frente y las 
mandíbulas le saltaron em pedazos y el conde cayó al suelo muerto, sangrento y negro” (CAMPÍ, 
1997, P.41). Morre sem entrar em Tolosa, morre com ele também o ímpeto característico de seu 
comando contra os cátaros.  

Entretanto, a cruzada contra os cátaros irá perdurar com inúmeros outros combates entre 1218 e 
1244, e somente será oficialmente encerrada com a queda de Montségur (1244) em que os cátaros 
acuados no castelo renderam-se, uns abdicando de sua crença são libertados, outros (cerca de 
duzentos) indo voluntariamente à fogueira em defesa de sua fé. [cf. MESTRE CAMPÍ, JESÚS (dir.) 
Atlas de los cátaros. Barcelona: Ediciones Península, 1997. pp. 14-47]. 
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 Para ver o rito de coroação do reino francês consultar: PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria G. A Gênese 

medieval do Estado Moderno: A SAGRAÇÃO DO REI DA FRANÇA (S.XIII). [Livre du sacre de rois de 
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sobressair algumas distinções, construídas ou constituídas a partir da realidade 

política das alianças tramadas entre a igreja e os reinos.  

Para tanto, acompanhamos a análise realizada por medievalistas catalães, 

sobre tudo o historiador Antonio Durán Godiol, em que transcreve o rito de coroação 

dos reis de Aragão65, tecendo reflexões que muito influenciaram nossa investigação. 

O rito compunha-se, de forma sintética, da consagração, coroação, benção e 

ordenação de um rei. Segundo, Gudiol, a unção de um rei não era uma ação 

indispensável para a salvação, portanto, enquadrando-se nos denominados “outros 

sacramento”, tornando o rei um inscrito no clero do ministério episcopal.  

De acordo com Gudiol, o rito era precedido pela investidura da cavalaria, 

sendo esta a primeira etapa; posteriormente, a cerimônia propriamente dita, 

consistia de fórmulas sacramentais específicas aplicadas a toda Sé, com etapas 

bem delimitadas e discriminadas: “la unctio con óleo crismal, la impositivo corone o 

coronación y la colación de las insígnias reales: la virga o cetro y el pomum o globo 

de oro”66; completando-se o ritual com a professio, pronunciada pelo rei no início e 

no final da cerimônia e por fim a entronização do rei através da assignatio solii. Este 

protocolo se tornará, nos séculos posteriores, um dos ritos mais relevantes do 

cerimonial régio em toda a Espanha, por, aparentemente, revelar a origem do poder 

real e sua relação com seus súditos. No entanto, cabe destacar que no período 

analisado, os ritos se distinguiam conforme a região e tradições de um reino, como é 

o exemplo de Castela, que neste momento não possuía uma normativa específica 

do rito de coroação. Já no caso aragonês, tal cerimonia remonta ao século XI, sendo 

conduzida [oficialmente] pelo arcebispo de Tarragona até 1318, quando esta 

incumbência caberá ao arcebispo de Zaragoza. Contudo, Pedro III ao herdar a coroa 

de Aragão em 1276, promove mudanças na ritualística, alterando o Pontifical 

Romano, delegando ao arcebispo apenas a unção sagrada e investindo ao rei o 

direito de se auto coroar e de tomar para si as insígnias reais, como também se 

tornando o primeiro rei a ser coroado e entronizado em Zaragoza67.  

                                                                                                                                        
France. Leroy, G. (ed.). Bull. His. Et Phil. du Comité des Trav. Hist., 1986. P.616-9 Apud Imbert, op. 
Cit.,p. 77-8]. Op. cit. pp. 229-232. 
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 GUDIOL, Antonio D. El rito de la coronación del rey en Aragón. Argensola: Revista De Ciencias 

Sociales Del Instituto De Estudios Altoaragoneses. pp. 17-40. 
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 Ibidem. p.17. 
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 Ibidem. pp.17-18. 
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Assim, o abandono (não em sua totalidade) do Pontifical Romano, transmitia 

à Santa Sé o manifesto de que a coroa Aragonesa não se consagrava nem se 

coroava como seu vassalo. A postura adotada por Pedro, pelo contrário, se convertia 

em resposta aos inúmeros embates intermitentes entre o papado e os reis de 

Aragão, existentes desde o governo de Pedro II. Este, que recebeu o epíteto de O 

Católico, foi o primeiro rei aragonês, coroado em Roma pelo papa. Em seu rito de 

coroação ocorrido em 10 de novembro de 1204, foram realizadas as duas 

celebrações: accipere cingulum militare, investindo-o como cavaleiro; e o accipere 

regium diadema, investindo-o como rei. De acordo com Gudiol, a investidura como 

cavaleiro realizou-se posteriormente à coroação, nesta segunda cerimônia, após ter 

sido nomeado cavaleiro, Pedro II prestou o juramento de fidelidade e obediência a 

Santa Sé, garantindo a defesa, a liberdade e a imunidade das igrejas, além de 

promover a paz e a justiça em seus domínios68. Além do juramento de fidelidade, 

Pedro II, declarou-se tributário da Santa Sé, comprometendo a coroa aragonesa com 

o pagamento de 50 mazmudinas69 por ano. Este ato do rei de Aragão, extrapola a 

ação política e a partir do seu juramento submete a legitimação de seus descentes à 

investidura pelo papa.  

 No ano seguinte, Inocêncio III permitiu a transferência do rito de coroação 

dos descendentes de Pedro II para Zaragoza, devendo ser executado pelo 

arcebispo de Tarragona, desde que autorizado previamente pelo próprio pontífice. A 

ligação que tornava o reino aragonês um vassalo de Roma se mantivera até a 

desobediência do monarca, quando Pedro II sai em defesa de seus vassalos 

heréticos albigenses, contrariando a vontade de Inocêncio III e rompendo com seu 

juramento de lealdade a Santa Sé. Pedro é excomungado e o pontífice deflagra a 

cruzada contra os heréticos da região do Languedoc. O rei sucumbe na batalha de 

Muret, em 12 de setembro de 1213, sem que sua relação com a Santa Sé seja 

pacificada. 
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 Ibidem. pp.18-19. 
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 Mazmudinas: “moneda de oro, que labró Josef Bem Taschfin Principe de los Almoravides, después 

que invadió la España, y desposeyó à los Regulos, que dominavan en diferentes partes de la 
Peninsula. Esta moneda, según la evaluación, que hizo D. Jaime I en el Privilegio concedido à 
Valência año  1247, correspondia à 4 sueldos Valêncianos, que eran 5 Jaqueses”. [cf. ASSO, Ignacio 
de. Historia de la económia politica de Aragón. Zaragoza: FRANCISCO MAGALLON, 1798. p.438]. 
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Diante disto, o sucessor de Pedro II, Jaime I, o Conquistador, não buscou a 

coroação pelas mãos do padre de Roma, até 1274 (no encontro realizado por 

ocasião do XIV concilio em Lyon), quando enviou ao papa mensageiros, 

manifestando sua vontade de ser coroado naquele concílio. A resposta dada pelo 

pontífice, manifestava a aceitação de bom grado por parte de Gregório X, porém, 

condicionava o ato de coroação à confirmação do tributo do reino de Aragão à 

Roma, na quantia de duzentos e cinquenta mazmudinas yusufias, como também o 

pagamento da “dívida” contraída por seu pai, totalizando a quantia aproximada de 

quarenta mil mazmudinas. O rei declina a oferta do papa, por entender não ser justo 

o pagamento retroativo, como também, se negava a assinar uma nova carta de 

compromisso, em que a coroa se converteria novamente em tributária de Roma.70 

Por fim, em 1276, com a morte de Jaime II, Pedro III ascende ao trono e se 

torna o primeiro rei a ser coroado em Aragão, utilizando como artifício a autorização 

papal promulgada em 1205, que possuía uma liturgia cerimonial própria e autorizava 

o bispo de Tarragona a executar o rito na Catedral de Zaragoza. De acordo com 

Gudiol, a súmula ritualística provinha de uma cópia do Pontifical Romano 

pertencente à cidade aragonesa, que fora objeto de revisões e correções adequando 

a liturgia à coroação dos reis de Aragão. A exemplo disto torna-se necessário 

destacar que no ritual do Pontifical Romano, estava previsto a eleição do rei antes 

da coroação (indicado pela igreja), já no caso aragonês a nomeação era hereditária, 

sendo preciso alterar o texto litúrgico, substituindo-se de “REI QUE HEMOS 

ELEGIDO” por “AL REY QUE TENEMOS”71. Tal singularidade no ritual adotado pela 

coroa aragonesa reforça a legitimidade hereditária do trono de Aragão, livrando-se 

de qualquer imposição prevista no rito da Santa Sé72. O próprio rito de entronização 

foi alterado e ajustado para conceder protagonismo ao rei e não ao papa ou seu 

representante. Como pode ser observado na passagem abaixo, extraída da crônica 

de Bernat Desclot, onde é possível identificar o ato da autocoroação de Pedro III, 

como também a coração, pelo próprio rei, da rainha Constança: 
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44 
 

[...] Foi até Saragoça, a capital de Aragão. E convocou a todos os barões de Aragão 

e Catalunha e os ricos-homens das cidades [...] E coroou-se rei, coroou a senhora rainha 
Constança, sua mulher e, enquanto o bispo cantava a missa, segurou o pomo de ouro em 

uma mão e o cetro de ouro na outra na igreja maior de Saragoça, diante do altar.73 
 

A publicação do ordo ad regem benedicendum no Pontifical Romano, liberava 

Pedro III dos ritos presentes no Ordo coronationis Petri regis Aragorum, incluindo a 

derrubada da necessidade do speciali mandato proclamado por Inocêncio III em 

120574, bastaria que Pedro, reunisse o bispo de Zaragoza e Tarragona na capital 

aragonesa. Tal simbologia deixava claro que Pedro III não reconhecia a vassalagem 

do reino de Aragão à Santa Sé.  

Assim, Pedro III de Aragão é coroado, opondo-se ao papado e dando início a 

um embate que irá se desenrolar durante todo seu governo – sendo maximizado 

pela disputa da Sicília entre ele e seu rival francês Carlos D‟Anjou, aliado e protegido 

da Santa Sé –,  e que somente será encerrado em seu leito de morte. 
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CAPÍTULO III 

 
O GOVERNO DE PEDRO III, O GRANDE: ENTRE BATALHAS E TRATADOS 

 

 

3.1 O REINADO DE PEDRO III DE ARAGÃO 

 

Herdeiro de uma política expansionista perpetrada por seu antecessor, o 

reinado de Pedro III de Aragão foi entrelaçado por sua conduta bélica e, ao mesmo 

tempo, por sua política diplomática. Em decorrência disto, o breve período em que 

esteve à frente da coroa aragonesa é repleto de conflitos internos e externos [que 

trataremos de forma mais detida oportunamente], que dão corpo e 

representatividade a seu governo. 

Já a expansão marítima da coroa sobre o Mediterrâneo, iniciada por Jaime I, 

através do domínio de Maiorca (1231) e Valência (1238), assentando as bases para 

a futura grandeza comercial da coroa aragonesa; também resultando na conquista 

de Ibiza e Menorca, firmando o domínio da coroa sobre as baleares e possibilitando 

um contato maior entre o principado da Catalunha e o norte de África75, será 

acompanhada de forma ativa, pelo então infante Dom Pedro, que se tornará um dos 

agentes régios aragoneses de maior influência no medievo76, o que irá garantir à 

coroa aragonesa uma relevância incontestável frente ao reino franco de Carlos I 

d‟Anjou, com quem manteve embate contínuo, e perante o Sacro Império, apoiador 

do rei angevino.  

Tal mérito está registrado de forma elogiosa na crônica Bernat Desclot, ao 

transcrever um diálogo entre o conde de Foix e o almirante Dom Roger, em que o 

cavaleiro expressa que: 

 

[..] penso [fala de Dom Roger] que nenhuma galera nem outro barco ousará navegar sobre 
o mar sem salvo-conduto do rei de Aragão. E não somente galera ou barco, mas acredito 
que nenhum peixe ousará apoderar-se do mar sem levar um escudo com o sinal do rei de 

Aragão na barbatana
77. 
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MAPA 3 - La expansión  de la Corona de Aragón por el Mediterráneo (Siglos XIII-XV) 
FONTE: 
http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=63058&idclase=184841&m
odo=0# 

 

 

3.2 AS BATALHAS DE PEDRO AO ASSUMIR O REINO DE ARAGÃO E O 

CONDADO DA CATALUNHA 

 

Apesar da efemeridade de seu governo (1276-1285), ainda jovem o infante 

dom Pedro, então com 11 anos assume a administração do condado da Catalunha 

(26 de março de 1251) desenvolvendo uma política, em muitos momentos, que 

buscava a independência de seu senhorio em relação ao governo de Jaime I, como 

pode ser observado no trabalho de Stefano M. Cingolani (ao analisar inúmeros 

documentos que registraram a vida de Dom Pedro), em que observa “una precoç 

independència d‟acció de l‟infant respecte al seu pare”78. Tal busca de uma 

independência latente do infante, pode ser observada através da carta decreto de 
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1269 em que “El rei Jaume confirma que l‟única moneda de Barcelona és la 

perpétua de tern, invalidant la tentativa de l‟infant Pere d‟encunyar una nova moneda 

d‟argent”79, proibindo a cunhagem de moeda própria de Barcelona, então 

administrada pelo infante Pedro, barrando a tentativa de tornar o condado de 

Barcelona um território emancipado da coroa aragonesa. 

Contudo, as tentativas de Pedro não significavam um embate permanente e 

desafiador entre ele e Jaime I. É necessário destacar o apreço do regente por seus 

dois filhos legítimos, o infante Pedro e seu filho Jaime II, também registrado em 

inúmeras passagens de sua crônica, em especial o momento em que o monarca 

pressente a morte e convoca seu sucessor Pedro III:  

 

[...] por nos vermos agravados em razão da dita doença, enviamos mensagem ao 

infante Dom Pedro, nosso filho, para que viesse pessoalmente até nós em Alzira. Ele, tendo 
sido informado de nosso estado, pensou em partir de Játiva para cumprir a nossa vontade, 
e veio imediatamente até a nossa presença nas vésperas. Nós o recebemos, e ele nos fez a 

reverência assim como um filho deve fazer ao seu pai.80 
 

Neste encontro, Jaime I, também orienta Dom Pedro a assistir e manter um 

relacionamento zeloso com seu irmão Jaime II, demonstrando sua preocupação, não 

somente com aquele que fora escolhido para herdar sua coroa, mas também com 

seu outro descendente: 

 

Depois, ordenamos e rogamos que ele amasse e honrasse o infante Dom Jaume, 
nosso filho, que era seu irmão por parte de pai e de mãe, e ao qual nos já havíamos 
concedido certa herdade, de maneira que não havia motivo para qualquer contenda. Como 
demos a ele a herdade maior e toda a honraria [grifo meu], que ficasse satisfeito, pois 
assim lhe seria mais fácil aceitar. E mais: o infante Dom Jaume, nosso filho, o amaria e o 

obedeceria no que deveria fazer, assim como a um irmão maior.81 
 

O relacionamento pacífico entre os dois herdeiros da coroa, esperado pelo 

monarca aragonês, não foi possível. Até a morte de Pedro III em 1285, seu irmão 

Jaime II manteve os conflitos e desacordos com o regente, aliando-se por inúmeras 

vezes aos inimigos diretos de Pedro III. 
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Após a morte de Jaime I, o infante Dom Pedro é coroado em Zaragoza e 

assume o reino aragonês, permanecendo naquela corte durante oito dias, “depois, a 

corte se desfez, o rei retornou ao reino de Valência e os barões e os cavaleiros 

retornaram às suas terras”82. O retorno imediato à Valência deveu-se a revolta dos 

mouros valencianos  da vila de Montesa.  

De certa forma, Pedro herda de sei pai Jaime I não somente a coroa catalã-

aragonesa e o ímpeto de uma política expansionista, mas também um reino povoado 

de conflitos internos que serão continuados durante todo seu governo. A exemplo 

disto, temos o caso da Quarta Revolta Nobiliárquica (1274) contra Jaime I, unindo 

nobres catalães (Cardona, Ricabertí, Pallars, Empúries) e aragoneses (Luna, Liçana, 

CCornel, Urrea), liderados por seu filho bastardo Fernan Sanchez, em uma batalha 

que não se limitou a contrapor-se ao rei, mas também tramar a morte do infante 

Dom Pedro83.  Tais conflitos presentes no reinado de Jaime I, transbordam a sua 

regência e ocorrem de forma semelhante no reinado de Pedro III, dentre elas 

podendo-se destacar a revolta dos mouros valencianos e o levante dos nobres de 

Balaguer. Ambas as sublevações, a pesar de partirem de fontes distintas, serão 

significativas para compreendermos o protagonismo do governo de Pedro III dentro 

de uma lógica social catalã-aragonesa. 

 

3.2.1 A luta contra os sarracenos de Montesa 

 

A revolta dos sarracenos de Valência inicia-se muito antes do governo de 

Pedro III, sendo que sua deflagração ocorre durante o período de transição da 

coroa. Cansados da opressão cristã, sujeitada pelos dogmas católicos, pós 

conquista de valência (1229-1245), os sarracenos tentam se libertar da regência 

aragonesa e restabelecer o governo mulçumano.  

É preciso destacar que apesar da conquista de Valência por Jaime I 

pressupor uma dominação das tradições do reino cristão sobre o reino taifa 

valenciano, as questões sociais e políticas do reino no início, permaneceram quase 
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que intactas, como observou David Abulafia ao comparar a ocupação da ilha de 

Maiorca e do reino Taifa de Valência, pela coroa de Aragão: 

 

Em Valência, por outro lado, o rei tentava se apresentar como um soberano 
cristão governando um reino muçulmano embora o núcleo da cidade de Valência estivesse 
despovoado de mulçumanos, um florescente subúrbio muçulmano se desenvolveu, e por 
todo o antigo reino muçulmano de Valência as comunidades muçulmanas receberam 
garantia de direito de praticar suas leis e religião e até (assim como acontecia em Minorca) 
de proibir cristãos e judeus de se estabelecerem em suas pequenas cidades e aldeias.

84 
 

A transformação desta dinâmica, propiciada pelo aumento da introdução de 

cristãos no território valenciano, no decorrer do governo de Jaime I, produz uma 

tensão que atinge seu ápice nos anos finais de seu governo, irrompendo na revolta 

valenciana de 1276. 

De acordo com Bernat Desclot, após sua coroação, Pedro III viaja a Valência 

e segue diretamente à batalha. Como estratégia de ataque, Pedro ordena a 

destruição dos trigais e dos bens necessários à sobrevivência dos sarracenos, 

obrigando a retirada e reocupando parte dos castelos e dos locais sob domínio 

mouro. Afugentados, os sarracenos refugiam-se na vila de Montesa, pertencentes ao 

reino de Valência e que agora se levantava contra o rei Pedro. Ainda de acordo com 

Desclot, havia na vila um contingente de 30 mil homens de armas, além de uma 

quantia não numerada de mulheres e crianças. Pedro III decide então abandonar os 

outros focos menores de resistência e se dirige à Montesa, a fim de estabelecer 

cerco à cidade e provocar a rendição dos sarracenos ali abrigados.85 

A batalha contra os sarracenos recolhidos em Montesa foi difícil e com muitas 

perdas para os sarracenos e para os cristãos, daquela cidade que os protegiam. 

Pedro III, em uma de suas estratégias peculiares, “quis realizar o feito como aquele 

que tem uma coragem muito grande, está sem qualquer temor e não duvida nada do 

resultado do feito de armas, ao contrário, coloca seu corpo adiante em qualquer 

necessidade”86. A ação deveria ser bem planejada, haja vista que a vila de Montesa, 

encontrava-se bem defendida pelos sarracenos, além do castelo estar guarnecido 
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por uma pedra redonda até hoje chamada “la Mola”87 que garantia a dificuldade na 

tomada da vila. Diante disto, segundo o cronista Bernat Desclot, Pedro decide tomar 

a pedra e assim possibilitar a tomada do castelo e da vila. No dia seguinte, o rei de 

Aragão coloca em prática sua tática de ataque, enquanto grande parte do 

contingente da coroa assaltaria a vila e seus arredores, Pedro III com um pequeno 

grupo de cavaleiros apoderar-se-ia de “la Mola”. Assim o fez e com precisão 

executou seu estratagema. 

 

 Quando os sarracenos do castelo e da vila viram que a pedra estava perdida e que 
todo o seu feito estava perdido, renderam-se ao rei e fizeram toda sua vontade. E o rei entrou 
na vila, tomou todo o tesouro e a roupa, prendeu todos os sarracenos e fez com eles o que 

lhe agradou
88.  

 

Uma vez que a vila e o monte foram ocupados, os mouros Valencianos do 

castelo se renderam.  

A importância desta batalha se dá justamente por ser a primeira batalha 

enfrentada por Pedro III como Rei de Aragão. O embate com os mouros, 

principalmente dos arredores de Valência, foram frequentes desde a conquista do 

território na época de Jaime I. Tal confronto foi narrado em passagens do LLibre dels 

Fets e nas crônicas de Desclot e Ramón Muntaner, de forma a reforçar o significado 

das vitórias conquistadas pela coroa aragonesa. De fato, durante todo o governo de 

Pedro III, tanto os conflitos internos quanto os conflitos externos estiveram 

presentes, de um lado a disputa a fim de manter os territórios pacificados, a luta 

contra os barões da Catalunha nas situações de desacordo e o enfrentamento com 

seu irmão Jaime; por outro lado o choque entre reinos vizinhos e rivais, vivenciado 

principalmente pelo embate com Carlos d‟Anjou devido à competição dos projetos 

dos dois reis. 

 

3.2.2 Os Barões de Balaguer (1280)89 
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Do mesmo modo que o conflito de Montesa, o levante de 1280 dos barões da 

Catalunha em Balaguer, apresenta-se como um dos momentos mais característico 

do reinado de Pedro III de Aragão. No que pese o relacionamento do rei com os 

nobres da Catalunha, o levante de Balaguer, comandado pelo conde de Foix, 

personifica a realidade da coroa aragonesa em meados do século XIII, mais 

precisamente o período de governança de Pedro – primeiro como infante príncipe-

conde de Barcelona, depois como conde-rei de Aragão e Catalunha. O 

enfrentamento entre os condes catalães e a coroa aragonesa, imprime o real cenário 

das relações existentes entre estes dois corpos políticos. De fato, é possível 

identificar através deste evento as tensões internas sofridas pela coroa durante todo 

o reinado de Pedro III, e que resultará na instituição das Cortes Gerais em 1283, 

atendendo uma exigência dos nobres catalães.  

O levante de Balaguer deriva da atitude do rei ao ascender ao trono e se 

dirigir ao combate contra os mouros de Valência antes de se reunir com os nobres 

da Catalunha. A falta de confirmação dos direitos e tradições fomenta o 

posicionamento dos barões em relação ao governo de Pedro como regente, 

concretizando para alguns o temor incutido muito antes pelo irmão bastardo de 

Pedro III, Fernando Sánchez: 

 

 Quando Dom Fernando Sanchez e Dom Jimeno de Urrea Partiram do rei Carlos e 
retornaram a sua terra, Dom Fernando Sanchez falou com todos os cavaleiros da Catalunha 
e de Aragão e disse-lhes como o infante Dom Pedro desejava deserda-los e abolir seus 
costumes e suas liberdades. Além disso, que quando fosse rei e tivesse poder em sua terra, 
sendo agora livres, os colocaria em grande servidão, e que se enquanto ele não chegasse ao 
poder não se ajudassem uns aos outros, todo seu feito estaria perdido. Por causa disso, 
todos decidiram, com juramento, guerrear contra o rei e contra o infante Dom Pedro, até que 

concluíssem a sua intenção.90  
 

A decisão de Pedro de “não convocar as Cortes em Barcelona e confirmar as 

liberdades aos barões e cavaleiros que o conde de Barcelona lhes dera e 

confirmara”91 tornou-se o estopim para a revolta. Cabe destacar, assim como 

Desclot, que o regente não concordava interinamente com todos os costumes 

reivindicado pelos barões, o que o levou a não confirmá-los, sendo um ponto 

contundente no conflito. Apesar de Pedro III, tentar uma conciliação, respondendo 
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aos barões que não aceitaria o desafio proposto por eles e que estava disposto a 

confirmar seus direitos, os condes catalães o ignoraram e deflagraram a batalha 

contra o rei. 

Assim, os condes da Catalunha acabam se reunindo em Balaguer, vila 

pertencente ao conde de Urgel, com trezentos cavaleiros e seis mil homens. Pedro 

ao saber da reunião, inicia a marcha até os condes. Antes, porém, convoca seus 

vassalos, enviando mensagem “por toda sua terra aos seus cavaleiros e aos 

cidadãos, para que em certo dia estivessem preparados, e que nisso não 

falhassem”92.  Durante seu percurso rumo a Balaguer, o rei passa pela cidade de 

Lérida e convoca todo o povo a guerrear ao seu lado, sendo atendido prontamente. 

Ao chegar à vila onde se encontravam os barões, Pedro tinha um contingente de 

cerca de três mil cavaleiros além de cem mil homens a pé. O rei surpreende os 

condes refugiados93 na vila e impõem cerco a Balaguer. 

O cerco foi intenso e a estratégia adotada por Pedro III incluiu a destruição 

das vinhas, campos e albergues, e com isso pressionando os moradores da vila, que 

prometeram rendição mesmo que os cavaleiros do conde de Foix não se 

rendessem. Estes ao descobrirem as intenções dos homens de Balaguer viram por 

bem se render, pois, temiam serem capturados com traidores e morrerem nas mãos 

das hostes do rei. Assim o fizerem, encaminhando mensagem de sua rendição ao rei 

Pedro III, o Grande. 

  

Quando estavam diante do rei, ajoelharam-se aos seus pés e clamaram-lhe mercê. 
Mas o rei não deu nenhum sinal de que os entendia, e mandou que seu filho Dom Afonso os 
vigiasse muito bem. Com os outros cavaleiros e serventes que estavam com eles, não lhes 
disse nada [...], pois o rei disse que deveriam obedecer aos seus senhores e não mereciam 
castigo

94
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Já em relação aos nobres condes, Pedro III outorgou a seu filho95 Dom 

Afonso que os levasse presos e que confiscasse todos os seus bens. No ano 

seguinte à contenda, os líderes foram libertados exceto o conde de Foix, que não 

cumprira o acordo de rendição e permanecera como opositor de Pedro III. 

 

3.2.3 As alianças exteriores 

  

Uma das compreensões adotadas acerca do que futuramente se configurou o 

império espanhol, é que as contribuições realizadas pela coroa de Aragão durante o 

medievo igualam-se às de Castela nos séculos XVI e XVII, como afirmou o 

historiador americano Roger Bigelow Merriman, observando que naquele período as 

duas coroas distinguiam-se pelos diferentes projetos de expansão, enquanto Castela 

ocupava-se com a expansão interna por meio da reconquista na península ibérica, 

Aragão se lançava às conquistas sobre o Mediterrâneo, sendo esta característica 

aragonesa a mais relevante, como afirma Merriman: 

 

Todo lo que debemos conocer esencialmente de la historia narrativa y externa de los 
reinos de la Corona de Aragón hasta medianos del siglo XV puede resumirse con verdadera 
ventaja bajo estos tres epígrafes: la pérdida de los  territorios franceses; la terminación de la 
Reconquista aragonesa em España y las ulteriores relaciones con los Estados musulmanes 
de Granada y del norte de África, y la adquisición de um Imperio em la cuenca occidental del 
Mediterráneo. La pérdida de los territorios franceses y la terminación de la Reconquista 
quedaron virtualmente ultimadas antes de finalizar el reinado de Jaime el Conquistador, en 
1276 [...] En cuanto a la adquisición de un Imperio en el Mediterráneo [iniciado no governo de 
Pedro III de Aragão e continuado por seu sucessores observação minha], es assunto 

extremamente complicado .
96 

 

De fato, uma das características mais marcantes do governo de Pedro III, são 

as conquistas sobre o mar Mediterrâneo. Aliás, como observou David Abulafia “a 
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vocação mediterrânica dos reis de Aragão não era óbvia antes do século XIII”97, 

acrescentando que “no século XIII, os interesses de seus patrícios [referindo-se aos 

mercadores de Barcelona] e do conde-rei convergiam cada vez mais. Eles também 

começaram a enxergar os benefícios do comércio de além-mar e das campanhas 

navais diretamente através do Mediterrâneo”98. Sendo que a expansão territorial da 

coroa aragonesa, em seu auge, atingiu da costa da península Ibérica às ilhas da 

Grécia, do reino de Nápoles na península itálica aos territórios na costa do Magreb, 

dominando durante largo período as principais rotas mercantes do Mar 

Mediterrâneo. Tal presença da coroa catalã-aragonesa, impulsionada principalmente 

pelo sucesso das embarcações catalãs, garante sua influência dentro de todo o 

mediterrâneo.  

 

No fim do século XIII, os Navios catalães gozavam de boa reputação por sua 
segurança e confiabilidade; se um mercador estivesse à procura de um navio em, digamos, 
Palermo para transportar seus produtos, ele sabia estar fazendo uma boa escolha se optasse 
por uma embarcação catalã, como o grande Sanctus Franciscus, de propriedade de Mateu 
Oliverdar, que estava lá no ano de 1298. Enquanto os genoveses gostavam de dividir a 
prosperidade de seus navios, os catalães muitas vezes eram os únicos donos de suas 

embarcações.99 
 

Tal domínio sobre o mediterrâneo e com posse de uma grande frota de 

corsários100, o governo aragonês teve a oportunidade de construir um poderio naval 

significativo, mas também, expandir sua política diplomática tecida a partir de 

alianças favoráveis à coroa de Aragão e a seus aliados. É no período de governo de 

Pedro III que são construídos os estaleiros reais em Barcelona, cuja construção está 

intimamente ligada à história da armada real, que fora decisiva em inúmeras 

batalhas pela Sicília101. 

 Com efeito, dentre os tratados realizados durante o reinado de Pedro III o de 

Ágreda (entre Castela e Aragão) foi um dos mais significativos para a coroa, visto 

que permitiu a incursão sobre as fronteiras castelhanas, com o consentimento e 
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 ABULAFIA, David. Op. Cit. p. 355. 
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 Ibidem. p. 358. 

99
 Ibidem. p. 365. 

100
 cf. MALLOL. María T. F. Corso y piratería entre Mediterráneo y Atlántico en la Edad Media. In: 

Proyecto de Investigación: “La Corona de Aragón potencia mediterránea: expansión territorial y 
económica en la Baja Edad Media“. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

101
 MARTÍN, Tereza E.; PANAL, Yolanda F. (org.). Op.Cit. p. 75. 
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apoio da coroa de Castela, e que o ajudará ao fim e ao cabo a conquistar a Sicília e 

aplacar inúmeras revoltas internas. 

 

1281, Març, 27. Campillo 
Tractaat d'Ágreda ebtre els reis Pere de Aragón i Alfons de Castella. 

 
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren como nos don Pedro, por la gracia de Dios Rey de 
Aragón, catando el debdo e el grand amor que nos avemos e aver devemos a vos don 
Alfonso, por essa misma gracia noble Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galliza, de 
Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén e del Algarbe, e otrossí porque queremos que todos 
sepan e entiendan la buena voluntad que avemos de vos amar e ayudar bien e lealmiente e 
de contar los vuestros fechos como por nuestros, prometemos e otorgamos por nos e por el 
infante don Alfonso, nuestro fijo primero e heredero, e por todos nuestros herederos que 
regnaren en Aragón después de nos, e po el Rey don Jaymes, nuestro hermano, de ayudar e 
valer a bona fe, si mal engaño, por siempre, contra todos los omnes del mundo, christianos e 
moros, a vos Rey don Alfonso sobredicho e al infanto don Sancho, vuestro fijo mayor e 
heredero, e a todos los otros vuestros herederos que después de vos regnaren en Castiella e 
en León. E de seer leal e verdadero amigo por todos tiempos a vos e a ellos, e seer amigo de 
vuestros amigos e enemigo de vuestros enemigos e de los suyos. Otrossí otorgamos e 
prometemos por nos e por el infante don Alfonso, nestro fijo, e por todos nuestros herderos. E 
si lo pusiéremos, que toda vía finquen en salvo el amor e los pleutos e las posturas que 
convusco avemos. E que nos reçibamos nin mantengamos nin suframos que se mantenga en 
ninfún logar de nuestro señorio som vuestro plazer omne que en vuestra terra aya fecho 
malfetría alguna. E si y fuere, que lo tomemos nos o los nuestros omnes que ovieren de veer 
la terra por nos e que lo demos a vos o los vuestros omnes que ovieren de veer la terra por 
vos, saviénbdolo nos o aziéndonos lo saber vos o los vuestros omnes que la justicia de la 
terra ovieren de fazer por vos. E si pendras o algunos otros agraviamientos se fiziessen los 
omnes de regno a regno, que lo fagamos emendar e que nuestro amor non se parta por ende, 
mas que finque firme pora siempre, e los pleytos e las posturas que convusco avemos. E 
demás de todo esto que de suso es dicho, otorgamos que si nos o el infante don Alfonso, 
nuestro fijo, o alguno de los que en Aragón regnaren después de nos, quebrantare la postura 
en fecho de la ayuda o del amor, que el que la quebrantare peche en pena al otro Rey a qui 
fuere quebrantada veynt e çinco mille marcos de plata fasta un año el primero después del 
quebramiento por cada vez que la quebrantasse. EE si los non pagasse fata este plazo que 
aquel plazo, que aquel a qui fuesse quebrantada le pudisse pendrar de su voluntad sin otro 
embargo por esto veynt e çinco mille marcos, e aquel a qui pendrassen que non defienda en 
ninguna manera la pendra por sí nin por otri, e el amor e los pleytos e las posturas fiquen 
firmes e valederas toda vía como de suso son dichas. E porque todas estas posturas e cada 
una dellas sean firmes e valederas por siempre assí coo son escriptas en esta carta, fazemos 
vos pleyto e omenage e juramos sobre sanctos Evangelios de las tener e guardar so pena de 
trayçión. E nos el sobredicho don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, 
de León, de Galizia , de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén e del Algarbe cantando el 
debdo e el grand amor que nos avemos e aver devemos a vos don Pedro, por essa misma 
gracia noble Rey de Aragón, e otrossí porque queremos que todos sepan e entiendan la 
buena voluntad que avemos de vos amar e ayudar bien e lealmiente e de contar los vuestros 
fechos commo por nuestros, prometemos e otorgamos por nos e por el infnate don Sancho, 
nuestro fijo mayor e heredero, e por todos nuestros herederos que regnaren en Castiella e en 
León después de nbos, e por el infante don Manuel, nuestro hermano, de ayudar e valer a 
bona fe, sin mal engaño, pora siempre, contra todos los omnes del mundo, christianos e 
moros, a vos Rey don Pedro sobredicho e al infante don Alfonso, vuestro fijo primero e 
herdero, e todos los otros vuestros herederos que después de vos regnaren en Aragón. E de 
seer leal e verdadero amigo por todos tiempos a vos e a ellos, e seer amigo de vuestros 
amigos e enemigos de vuestros enemigos e de los suyo. Otrossí otorgamos e prometemos 
por nos e por el infante don Sancho, nuestro fijo, e por todos nuestros herederos, a vos e al 
infante don Alfonso, vuestro fijo mayor e heredereo, e a vuestro herederos, que non 
pongamos amor con omne del mundo sin voluntad e sin plazer de vos e del infante don 
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Alfonso e de los otros vuestros herederos. E si lo pusiéremos, que toda vía fiquen en salvo el 
amor e los pleytos e las posturas que convusco avemos. E que non recibamos nin 
mantengamos nin sufframos que se mantenga en ningún logar de nuestro señorio sin vuestro 
plazer omne que en vuestra terra aya fecho malfetría alguna. E si y fuere, que tomemos nos o 
los nuestro omnes que ovieren de veer la terra por nos e que lo demos a vos o a los vuestros 
omnes que ovieren de veer la terra por vos savéndolo nos o faziéndonos lo saber vos o los 
vuestros omnes que la justicia de la terra ovienren de fazer por vos. E si pendras o alfunos 
otros agravamientos se fiziessen los omnes de regno a regno, que lo fagamos emendar e que 
nuestro amor non se parta por ente, mas que finque firme pora siempre, e los pleyos e las 
posturas que convusco avemos. E demás de todo esto que de suso es dicho, otorgamos que 
si nos o el infante don Sancho, nuestro fijo, o alguno de los que en Castiella regnaren 
después de nos, quebrantarte la postura en fecho de la ayuda o del amor, que el que  la 
quebrantare peche en pena al otro Rey a qui fuere quebrantada veynt e çinco mill marcos de 
plata fata un anno el primero después del quebrantamiento por cada vez que la quebrantasse. 
E si los non pagasse fata este plazo, que aquel a qui fuesse quebrantada le pudiesse pendrar 
de su voluntad sin otro embargo por estos veynt e çinco mille marcos, e aquel a qui 
pendrassen que non defienda en ninguna manera la pendra por sí ni por otri, e el amor e los 
pleytos e las posturas finquen firmes e valederas toda vía como de suso son dichas. E porque 
todas estas cosas e cada una dellas sean firmes e valederas pora siempre assí como son 
escriptas en esta carta, fazemos vos pleytos e omenage e juramos sobre sanctos Evangelios 
de tener e guardar todas estas cosas so pena de trayçón. E nos los sobredichos don 
Alfonsom, Rey de Castiella e de León, e don Pedro, Rey de Aragón, porque todas estas 
cosas e cada una dellas sean más firmes e estables pora siempre, mandamos fazer ende dos 
cartas partidas por ABC seelladas con nuestros seellos de plomo. E rogamos a los prelados e 
ricos omnes e omnes bonos que fueron presentes en estas conveniençias que posiessen en 
esta carta sus seellos los que los toviessen, e los otros que sopiessen escrivir que 
escriviessen y sus nombres con sus manos. Fecha la carta en el Campiello entre Ágreda y 
Taraçona, jueves veynt e siete días de março era de mille trezientos e diez e nueve annos.

102 
 

Tal tratado, entre Pedro III de Aragão e Afonso de Castela, previa a ajuda 

mútua entre os dois reinos, tratava-se de um acordo entre nações aliadas e que se 

comprometiam a apoiar um ao outro, tornando os amigos de uma em amigos das 

duas coroas e os inimigos de uma em inimigos das duas coroas. 

Destaca-se ainda neste cenário, a expansão marítima, deflagrada após 

a reconquista da Península Ibérica, ela marca não somente a ascensão das cidades 

[novas] litorâneas e do comércio marítimo, mas a reconfiguração de rotas 

comerciais, juntamente com a renovação e criação de novos laços diplomáticos por 

todo o Mediterrâneo, conferindo-lhe novamente um caráter de unidade. Contudo, a 

concorrência pelas rotas comerciais, representada pela disputa das cidades tidas 

como centros econômicos e comerciais, põem em choque diferentes projetos de 

expansão. É o caso do confronto entre a coroa de Aragão e da casa de Anjou, que 

em certo momento estará ligado diretamente às Vésperas Sicilianas.   
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3.3 AS VÉSPERAS SICILIANAS 

 

3.3.1 Na antecâmara das Vésperas Sicilianas 

 

Cabe neste ponto fazer uma intervenção mais aprofundada do levante de 

Palermo, denominado Vésperas Sicilianas, pela importância do contexto em que 

ocorreu e pela atuação da coroa aragonesa no desfecho deste evento. Contudo, nos 

permitam antes uma digressão, a mesma feita na obra – que tanto influenciou as 

considerações realizadas neste trabalho – de Steven Runciman.  

O processo deflagrado em 1282 na Sicília pode ser tomado como uma 

consequência da disputa iniciada muito antes, com o embate entre o papado e 

Sacro Império Romano Germânico. O embate travado em fins do século XII e mais 

especificamente no início do século XIII 103, entre o papa Inocêncio III e o imperador 

da casa dos Hohenstaufen Frederico II (1220 a 1250 – intitulado pelo papa o 

anticristo), é uma das maiores representações do cenário vivido na Europa no final 

da Baixa Idade Média: a intensa concorrência entre o poder eclesiástico e o poder 

imperial. Neste caso, a discordância entre uma teocracia universal liderada pelo 

papa, entrava em choque direto com a tentativa do estabelecimento de uma nova 

era imperial, tornando o trono imperial predicado dinástico da casa Hohenstaufen.104  

Após a morte de Frederico II, entram em cena novos personagens políticos. 

Na partilha, o reino da Sicília fora deixado a seu único filho com Yolanda de Brienne, 

Conrado, o rei de Jerusalém. Entretanto, na ausência de Conrado, o reino da Sicília 

deveria ser administrado por seu filho não legitimado com Blanca Lancia, 

Manfredo105. Em testamento, Frederico II, deixava:  

 

[...] a Manfredo le otorgaba un gran território en la Italia meridional, como príncipe de Tarento, 
y le nombraba bailío o gobernandor de toda Italia hasta el momento en que llegase Conrado y 
estabeleciera su propia admnistación; y le colocaba también en la sucesión al reino de Sicilia 
– el Regnum, sin determinación, como lo llamaban entonces los cronistas italianos – para el 

caso en que desapareciera la línea legítima.  
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 Refere-se aqui aos imperadores Frederico I, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, 
governou de 1156 a 1190, o último imperador da casa dos Hohenstaufen cuja relação com a igreja é 
considerada pacífica. Enrique VI, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, governou de 
1191 a 1197, tentou estabelecer a hereditariedade do trono imperial. 
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Conrado que se encontrava na Alemanha, consegue cruzar os Alpes e chega 

ao sul da península em 1251, precedendo em poucos meses a chegada de 

Inocêncio IV. Ao chegarem, ambos se deparam com um forte embate em curso entre 

guelfos e gibelinos no norte da Itália, o que os impede a continuidade imediata do 

conflito direto entre o papado e a casa dos Hohenstaufen. Na realidade, Conrado, se 

vê mais preocupado com os avanços sobre o continente por seu irmão ilegítimo 

Manfredo de Hohenstaufen, auxiliado principalmente por seus tios da casa de 

Lancia. Manfredo, consegue reprimir os levantes da nobreza e das cidades da Terra 

di Lavoro, aumentando assim sua força de combate. Tal disposição de Manfredo em 

aplacar estas revoltas, preocupava Conrado, pois via em Manfredo uma ambição 

que poderia colocar em risco seus territórios. De fato, Manfredo almejava o controle 

da Sicília, tanto que enviou seu tio Galvano Lancia, ao reino, na tentativa de 

substituir Pedro Ruffo, governador leal aos Hohenstaufen (e, portanto, leal a 

Conrado), mas não obteve êxito. Em janeiro de 1252, Conrado priva Manfredo de 

parte de seus territórios e anula as doações de terra, feitas aos tios de Manfredo.106 

O receio de Conrado entra em consonância ao receio de outro rival de 

Manfredo, o papa. No entanto, tal contrariedade, não será o suficiente para uma 

aliança entre o pontífice e o rei de Jerusalém, seus projetos vão de encontro um com 

o outro, o papa por um lado não deseja mais a aliança entre o reino da Sicília e o 

reino da Alemanha, já Conrado, por outro lado, se via herdeiro legítimo de todo o 

Sacro Império.  

Entretanto, mesmo com os conflitos existentes Conrado via a necessidade de 

uma aliança com o papa, a fim de manter seu controle na Alemanha (devido ao 

embate entre guelfos e gibelinos) e assegurar o domínio sobre a Sicília. É certo que 

houve uma tentativa de aliança entre os dois e que uma das condições ou sugestões 

do acordo, feita pelo pontífice, foi a concessão do reino da Sicília ao irmão de 

Conrado, Enrique, que também deveria se casar com uma das sobrinhas do papa. 

Tal engendro deixaria o papado com ligações fortes  no governo da Sicília. Ao 

pressentir o plano nefasto costurado pelo papa, Conrado o rejeitou e com isso 

rejeitou também qualquer possibilidade futura de acerto entre os dois. A relação 
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ainda torna-se mais hostil após a morte de Enrique em 1253, levando a acusação de 

culpa de ambos os lados – o papa acusando Conrado de ter envenenado o irmão, e 

Conrado acusando o papa publicamente por heresia e tentativa de usurpação do 

reino da Sicília –, o que resultou na excomunhão de Conrado em 1254.107  

Nesta guerra, se mantinha na vantagem o Imperador, com maiores riquezas 

devido aos acúmulos provenientes dos impostos cobrados dos italianos. Já o papa, 

em situação menos favorável, apenas contava com a providência, haja vista que a 

sua tentativa de convocação de uma nova cruzada contra os Hohenstaufen 

fracassou e com isso se viu isolado. Contudo, a morte prematura de Conrado em 21 

de maio de 1254 lhe permitiu um novo folego e a possibilidade de um novo plano 

para a realização de seu projeto. 

Com a morte de Conrado, há a vacância do trono do Sacro Império Romano-

Germânico, pois, o imperador morrera deixando apenas um herdeiro legítimo, 

Conrado II de apenas dois anos, este sob a proteção de sua mãe, Isabel de Baviera, 

na Alemanha meridional. No leito de morte, Conrado vislumbra o tenebroso destino 

de Conradinho, e na tentativa de defender os direitos do infante, nomeia Bertoldo de 

Hohenburg, como representante de Conrado II no reino da Sicília e pede a proteção 

de seu filho ao papa, o que não acontece. De fato, o temor de Conrado I em relação 

a Conrado II e ao reino da Sicília foi confirmado, o apoio de alguns súditos do reino 

(logo após a sua morte) são transferidos à figura de Manfredo de Hohenstaufen, 

sendo o próximo na linha sucessória do reino da Sicília acaba conquistando cada 

vez mais aliados. No entanto, Manfredo de Hohenstaufen, era inapto ao trono às 

vistas do papado, por ser filho ilegítimo de Frederico II, além de ser (segundo o 

pontífice) um descendente do anticristo [Frederico II]. Assistindo a divisão entre 

apoiadores de Manfredo e apoiadores de Conradinho, Inocêncio IV vê a 

oportunidade de tomar para si o reino da Sicília. 

O pontífice tenta primeiramente um acordo com o representante de 

Conradinho, comprometendo-se a garantir os direitos de Conrado II quando este 

alcançasse a maioridade, neste interim, o papa tornar-se-ia o governante da Sicília. 

Bertoldo, não aceita os termos de Inocêncio; mas ao mesmo tempo se vê em uma 

posição difícil em relação à defesa do reino, assim, abdica ao cargo e passa a 
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direção do reino da Sicília a Manfredo. Aparentemente, a situação bipartida entre os 

apoiadores da casa dos Hohenstaufen encontra-se resolvida. No entanto, neste 

primeiro momento, Manfredo não possui condições de defender o reino contra a 

força papal, obrigando-se a assinar um acordo com Inocêncio IV em que pactuava a 

submissão do reino ao controle papal, salvo a futura abdicação dos direitos de 

Conrado II, incluía-se também no acordo, a restituição das terras confiscadas de 

Manfredo e de seus tios por Conrado I. Entretanto, esta pacificação entre o poder 

régio e o poder eclesiástico tinha sido fundamentada em bases fracas, pois, 

nenhuma das duas partes pretendia realmente honrar o acordo firmado108. 

 Com o tempo a contenda foi retomada, todavia, Manfredo percebera com 

certa brevidade a movimentação e engenhos do papa. Se antecipando as ações do 

pontífice, Manfredo consegue conquistar mais partidários ao seu projeto do que o 

papa ao dele. Manfredo monta um exército significativo, a ponto de fazer frente às 

tropas alemãs que ainda não havia se unido a ele. Manfredo vence-os e os fugitivos  

aliam-se as tropas do cardeal emissário do papa em Troia. Novamente, Manfredo sai 

vencedor, conquistando toda a região da Apúlia. No mesmo ano Inocêncio IV morre 

(1254), assistindo a ascensão de Manfredo de Hohenstaufen, que nos anos de 1261 

já detém o controle de toda a Itália109.  

 

3.3.2 Carlos: um angevino no trono siciliano 

 

 O sucessor de Alexandre IV (1254-1261), Urbano IV110, manterá vivo o 

conflito entre o papado e Manfredo. Ao assumir a cúria, nomeou catorze novos 

cardeais, em sua maioria, franceses, garantindo-lhe a maioria dos votos em qualquer 

escrutínio. Além deste apoio, o papa também tentou a recuperação patrimonial e 

territorial, perdida nos últimos anos dos pontificados antecedentes. Todavia, a 

recuperação dos territórios encontrava um entrave chamado Manfredo, mesmo que 

estes territórios apenas estivessem em mãos de aliados de Manfredo. Era 

necessário derrubar Manfredo e cooptar os territórios da Itália meridional e da Sicília, 

fontes principais do poder de Manfredo. Tal façanha seria possível a partir da 
                                            
108

 Ibidem. p. 34-35. 

109
 Ibidem. p. 33-41. 

110
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retomada do projeto de Inocêncio IV, de instalar na Sicília um governante que fosse 

representante e aliado da casa papal. A primeira tentativa do pontífice [após a 

recusa da oferta por Luis IX da França, Ricardo da Cornualha e Henrique III da 

Inglaterra] foi Edmundo de Lancaster (ou Edmundo Plantageneta), filho mais novo 

de Henrique III da Inglaterra. As condições de Inocêncio IV para a coroação de 

Edmundo como rei da Sicília, incluíam o apoio bélico e pagamento, de uma grande 

quantia pelo rei Henrique da Inglaterra, chegando a casa dos 135.541 marcos. Na 

realidade, a dívida assumida pelo rei da Inglaterra junto ao papa para que o plano 

fosse realizado iam além do que a Inglaterra poderia arcar. Assim, Henrique, 

abandona a tentativa de tornar Edmundo o rei da Sicília, deixando o papado 

novamente livre para a escolha de um novo aliado.111 

A concepção da teoria pontifícia de que poderia dispor o reino da Sicília para 

quem lhe aprouvesse, segundo Runciman, provinha do entendimento em relação às 

invasões normandas, pois, fora o papa quem outorgara as terras meridionais da 

Itália e da Sicília, portanto, estes territórios passavam a ser vassalos do papado. 

Assim, tanto a Itália quanto a Sicília, retornaram à sua posse em 1245, quando o 

Papa excomungou Frederico II e o privou de seus direitos sobre as terras.112 

Seguindo esta linha de pensamento, Urbano IV decide reiniciar o projeto de 

Inocêncio IV elegendo um novo candidato ao reino da Sicília. Com isso recorre 

novamente a Carlos d‟Anjou, pois, lhe valeria mais um aliado francês (como ele). 

Assim, apoiado pelo papa, Calos inicia em 1263 sua marcha contra Manfredo e em 

busca da coroa siciliana, como registrou Bernat Desclot: 

 

E acontece que naquela ocasião havia um apóstolo em Roma que era grande amigo 
do conde Carlos. Este era conde de Anjou e de Provença. E era irmão do rei da França, o 
qual morreu em Túnis e que destituiu o rei Manfredo de seu reino, deu-o ao conde Carlos e 
tornou-o Senador de Roma. E o conde Carlos Tomou este dom para o grande dano de toda a 

Cristandade.113  
 

Em seu tratado assinado com o Papa, Carlos concordava em abdicar de 

qualquer outro cargo, no território imperial, independente de sua importância. 

Contudo, se candidata e é eleito senador de Roma, o que lhe concede mais poder 
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para avançar sobre o território. No início, Carlos possuía poucos recursos para a 

empresa que realiza, sendo necessário tomar como empréstimo tesouros de aliados, 

como dom Enrique de Castela114.  

De acordo com o cronista Desclot, Carlos após chegar a Roma, marchou 

sobre o território de Manfredo, chegando ao principado da Apúlia, ponte de Chipre e 

Terra di Lavoro, conquistando ao final quatro mil cavaleiros115. Todas estas regiões 

correspondem a redutos importantes de poder para Manfredo, com a perda deles o 

rei siciliano aparenta maior fragilidade para enfrentar Carlos. O que faz com que 

Manfredo perca apoios importantes, como Pedro Vico e Pedro Romani, ambos 

possuidores de um bom contingente e leais a Manfredo.  

Apesar de estar em menor vantagem, o rei siciliano se reúne com seus 

barões, a fim de tomarem a decisão de enfrentar ou não Carlos d‟Anjou. Mesmo 

reticentes, os barões vão à batalha. Contudo, Manfredo abandona o embate antes 

de inicia-lo, optando por não invadir o acampamento de Carlos, nas proximidades de 

Tívoli. Com isso, Manfredo perde assim a primeira campanha contra o angevino. 

Agora Carlos, partiria na ofensiva contra Manfredo em seu próprio reino.  

Após meses arrecadando economias para a batalha, Carlos decide atacar em 

fins do mês de janeiro. Ao ser avisado da intenção do angevino, Manfredo reúne seu 

exercito e invoca o auxílio de seu sobrinho Conrado II, para que viesse em sua ajuda 

e trouxesse seu exército, “quando Conrado escutou a mensagem, preparou-se com 

o filho do duque da Áustria e com quinhentos cavaleiros alemães, e foi pela 

Lombardia até o litoral de Gênova [...] e dali foi por mar até Pisa”116. Enquanto 

esperava a chegada do sobrinho, Manfredo se armara na fortaleza de Capua, que 

deveria resistir às investidas de Carlos até a chegada de Conrado II, do contrário, lhe 

restaria como refúgio à cidade de Nápoles. A inesperada estratégia de ataque de 

Carlos o fez abandonar Capua, antes da chegada dos reforços, e recuar para 

Benevento.117 Carlos continua seu avanço e ao ultrapassar as colinas, se depara 

com o exercito de Manfredo espalhado na cidade, protegido pelo rio Calore. Carlos 
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teria que transpor o rio e atacar Manfredo em várias frentes com suas tropas já 

bastante prejudicadas devido à campanha em temporada tão desfavorável.  

Manfredo, por sua vez havia apenas que esperar a chegada de Conradinho, 

mas ao ver as condições da tropa de Carlos não esperou, decidiu atacar Carlos, 

enquanto suas tropas encontravam-se exauridas pela campanha que fizerem contra 

as intempéries. Decisão que Carlos se satisfez, pois, poderia poupar um pouco suas 

tropas, por não precisar atravessar o rio para confrontar Manfredo118. Inicia-se a 

batalha de Benevento (1266), onde Manfredo, rei da Sicília, será morto pelas tropas 

de Carlos d‟Anjou. 

O massacre e as atrocidades em Benevento, perpetrado pelas hostes de 

Carlos na vitória sobre Manfredo, causou grande indignação de seus 

contemporâneos, como observa La Fuente 

 

[...] siendo funestamente célebres los horribles estragos, robôs, incêndios, violaciones y 
matanzas á que se entrego el ejército vencedor, degollando sin piedad hombres, mujeres, 
viejos y niños, muchos de éstos en los brazos de sus madres. Por tales médios, y siempre 
con la protección del papa, llegó Carlos de Anjou á sentarse en los tronos de Nápoles y 

Sicilia
119

 

 

Neste momento, restava a Carlos somente uma grande oposição, Conrado II, 

que além de fazer frente ao seu exército, era o legítimo herdeiro da Sicília.  

Conradinho ao aportar em Pisa e saber do resultado de Benevento e o triste 

fim de seu tio, se dirige a Roma, onde foi recebido com grande festa pelos ainda 

restantes opositores de Carlos. Lá se reuniu com a cavalaria de Pisa e Toscana, 

além da guarnição do conde Galvany (aliado de seu tio) e de trezentos cavaleiros 

espanhóis de Enrique de Castela. Após a preparação de suas hostes, Conradinho 

segue até a Apúlia. 

 

Las tiranías, las violências, las depredaciones, los crímenes y demasías de todo 
género que señalaron el gobierno de Carlos de Anjou, y que todos los historiadores pintan 
con colores igualmente horribles y sombríos, le hicieron odioso á las poblaciones de Sicilia, 
que en su opresión volvieron naturalmente los ojos hacia Conradino, aquel tierno hijo de 
Conrado, que se hallava con su madre en la corte de Baviera, y á la sazón contaba ya quince 
años. Formóse en derredor de él un partido fogoso y ardiente, cuya alma vino á ser un ilustre 
aventureiro español, que havia estado en la corte mulçumana del rey de Túnez, adquirido allí 

                                            
118

 Ibidem. p. 94. 

119
 LA FUENTE, D. Modesto. Op. Cit. p. 167. 



64 
 

grandes riquezas y passado después á Italia, donde obtubo la dignidade senatorial de Roma. 
Este personaje era el infante don Enrique de Castilla. 

120
 

 

Carlos ao tomar ciência da invasão de Conrado II segue até Terra di Lovoro, 

onde se inicia o combate efetivamente. Iniciada a batalha, Conrado II consegue 

desbaratar as primeiras filas de defesa do exército de Carlos e pensa que seu 

inimigo havia sido vencido. Contudo, Carlos, que havia previsto o sucesso do ataque 

de Conradinho, se protegeu atrás de uma montanha próxima ao campo de batalha e 

após ver que as hostes de Conrado encontravam-se espalhadas, atacou-as e às 

desbaratou.  

Conrado II (e um pequeno séquito) foge do campo de batalha e aconselhado 

pelo conde Gavany, decide retornar á Pisa121, a fim de conseguir mais reforços. Ao 

chegarem próximo a Terracina, apanharam um barco e rumaram à Pisa, no entanto, 

não conseguiram atingir o seu destino, pois tiveram que aportar em uma cidade 

próxima a Pisa. Enquanto aguardavam as condições necessárias para retomar a 

viagem, foram presos por um castelão de um castelo da região, de propriedade 

papal. O castelão, após, capturar os quatro homens [Conradinho, o conde da 

Áustria, o conde Gavany e o filho deste conde] enviou mensagem ao rei Carlos, que 

ao saber, enviou imediatamente guardas de sua tropa e os aprisionou, decapitando-

os em Nápoles sob a acusação de roubo.122  

Com isso, Carlos consegue extinguir todos os seus maiores inimigos dentro 

do reino da Itália e Sicília e encontrará (no início de seu reinado) pouca resistência 

dos nobres sicilianos. Os poucos aliados de Manfredo Hohenstaufen que restaram, 

acabam se rendendo ao novo rei 

 

Los partidarios de Manfredo se fueron sometiendo uno por uno. Tan pronto como la 
victoria fué completa, Carlos mostró que no tenía la intención de ser vengativo. Incluso los 
miembros de la familia Lancia, después de alguna vacilación, le juraron vassalaje y se les 
permitió conservar la mayor parte de sus tierras. Conrado de Antioquía, que aún se mantenía 
en los Abruzzos, pidió un armisticio. A otros amigos de Manfredo, que havían huído o estavan 
preparando la huída del país, se les invitó a volver en virtud de una amnistía general. 

[...] En verdad, Carlos se mostró notablemente clemente. No había podido impedir a 
su ejército que saquease Benevento, pero ninguna otra ciudad sofrió los excesos de los 
conquistadores. Deseaba llevar paz y justícia al reino. No estaba dispuesto a recompensar a 
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franceses y provenzales a costa de sus nuevos súbditos. No confiscó ninguna tierra, salvo en 
casos de hostilidad o traición provadas. Los funcionarios encargados de las finanzas se 
extendieron rápidamente por todo el país, estudiando sus assuntos y vigilando que se 
pagasen los impuestos; pero los decretos que publicó Carlos se referían casi todos a la 
supervisión de sus funciones para que no se cometieran abusos. Ordenó que se reunise tres 
veces al año una asamblea para oír las quejas contra los cobradores de impuestos y 
comprobar sus cuentas. Después del govierno bastante desordenado de Manfredo, parecía 
que el país iba a entrar en un período de administración ordenada y benevolente. 

Pero, a pesar de su tolerancia inicial, el nuevo régimen no era popular. El nuevo rey 
parecía austero e inabordable. No tenía la alegre afabilidad con la que los Hohenstaufen 
habían conquistado el aprecio de sus súbditos italianos. Aunque le gustava escuchar a los 
trovadores provenzales y mostraba un siscero interés por las ciencias y las artes, daba la 
impresión de ser frío e inhumano. Sus compratriotas, a pesar de los esfuerzos que hacía el 
rey por contenerlos, eran arrogantes y condiciosos. Además, aunque los impuestos exigidos 
eran justos, eran muy altos y difíciles de evitar. Carlos tenía deudas que pagar y necesitaba el 
dinero. Los italianos del sur y los sicilianos habrían preferido un sistema más tolerante, 
aunque fuse menos honesto. Manfred había perdido el favor de sus súbditos a causa de su 
curiosa indolencia y de sus luchas con la Iglesia, pero pronto empezaron a recordarle con 
afecto, en oposición al piadoso y enérgico Carlos.

123
 

 

Porém, ao avançar o governo de Carlos, as pressões sofridas pelo súditos 

não franceses,  principalmente econômicas, se converterá em ódio ao rei angevino 

em terras imperiais. 

 

 [...]Todos los governadores, todos los magistrados, todas las autoridades  eran 
francesas. La nobleza del país era desterrada ó sacrificada en los cadalsos. Nadie tenía 
segura ni su hacienda, ni su persona, y lo que era más sensible y más intolerable, ni sus hijas 
ni sus mujeres. Carlos disponía como señor de las ricas herederas, y las casaba á su 
voluntad con sus partidários: si había quien se atreviera á proferir una queja, era enviado al 
patíbulo sin forma de processo. Las vejaciones de todo género eran inauditas é insoportables, 
y los sicilianos todos, nobles y plebeyos, unánimamente supiraban por ver llegada la ocasión 
y momento de poder sacudir opresión tan tirânica y dura.

124
 

 

3.3.3 O projeto de Carlos d’Anjou 

 

De fato, a regência de Carlos d‟Anjou, inscrita na historiografia europeia se 

apresenta como um governo tirano, violento e com impostos abusivos.  Seja de 

forma direta, sem interinidades, como nas referidas citações de La Fuente e Desclot, 

ou de forma transitória, iniciando como um governo ameno que se torna austero, 

como apresentado no texto de Runciman. Com efeito, as ambições de Carlos o 

instigavam e o conduziam a um governo que buscava resultados mais imediatos, 

independente de seu despotismo. De acordo com Abulafia, Carlos tentou construir 
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um império mediterrânico a partir da conquista da Sicília125. Aliás, Runciman vai 

além, ao afirmar que [quase todos] os reis da Sicília, desde muito tempo, ansiaram 

por criar um império nas terras do Mediterrâneo oriental, assim como Carlos 

almejava agora que era rei de um dos pontos mais importantes e estratégicos do 

Mediterrâneo126. 

Segundo Abulafia, Carlos sonhava em tornar o mediterrâneo uma herdade 

angevina, com a Sicília e a Itália ao centro e cercada por um condon sanitaire127 

marítimo, mantendo sob seu controle a comunicação entre a Sicília e África, Sul da 

Itália e Albânia e Sardenha.128  

De forma precoce, durante as incursões do papado sobre a Provença, em que 

Pedro II e posteriormente Jaime I perderam seus domínios na Occitânia, o então 

conde angevino Carlos d‟Anjou, participou ativamente de tais batalhas e criou laços 

fortes com a Occitânia casando-se com Beatriz I da Provença, garantindo-lhe como 

herança aquele condado (1246), isso fortalecerá o seu projeto futuro de controle do 

Mediterrâneo. Contudo, seu principal objetivo era o controle de Constantinopla. 

Sonhava, Carlos d‟Anjou, ser o Imperador do Sacro Império do Oriente.  

 

Ele comprou o direito de propriedade do cada vez menor reino de Jerusalém junto à 
princesa Maria de Antióquia, em 1277, ainda que o rei de Chipre opusesse sua própria 
reivindicação, amplamente reconhecida. Carlos via a si mesmo como um cruzado contra os 
muçulmanos, fosse em Túnis, fosse no Oriente, mas sua preocupação primordial no Oriente 
era o antigo Império Bizantino [...] sonhava em restabelecer a dinastia franca ao trono 
imperial

129
 

 

 Entretanto, tal projeto chocava-se diretamente com o projeto da coroa 

aragonesa de expansão sobre o mar Mediterrâneo, como também, ofendia a aliança 

que Pedro III possuía com Constantinopla.  
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MAPA 4 – Rivalidad Mediterránea de los angevinos y la corona de Aragón (1276-1302) 
FONTE: ANTÓN, José María Monsalvo. Atlas Histórico de la España Medieval. Editorial Sintesis, 
2010. p. 204 

 

Outro obstáculo nos planos de Carlos foi a nomeação do papa Gregório X, 

que em poucos dias de pontificado emitiu a bula papal de convocação para o 

concilio de 1274. Ficou decido que os termos a serem discutidos seria a reforma da 

igreja, a união das igrejas de Constantinopla e Roma, e uma nova cruzada ao 

Oriente130. A política que se anunciava não era favorável ao rei angevino que 

almejava a conquista de Constantinopla. De fato, Gregório o proibiu de atacar, além 

disto, elegeu um novo imperador de Roma, dificultando ainda mais o controle de 

seus domínios e a concretização de seus planos. 

 

3.3.4 I Vespri Siciliani 

 

Após a morte de Gregório X, o cenário em que Carlos d‟Anjou se encontra 
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não lhe é vantajoso, pois, teve gastos com a cruzada de Gregório X, estava tendo 

problemas com o norte da Itália, entrou em guerra com Gênova e ainda via seus 

aliados da Grécia serem assediados pelo imperador de Constantinopla. Carlos 

precisava que o novo papa fosse mais condizente com seus interesses. Com efeito, 

os sucessores de Gregório X permitiram a Carlos retomar seu projeto de dominação 

do Mediterrâneo. Contudo, sua política de opressão e abuso de seus súditos, levada 

a cabo por sua ambição, atinge o limite em meados de 1282, e no dia 29 de março, 

o povo da Sicília se levanta contra o governo de Carlos d‟Anjou e seus conterrâneos, 

dá-se início ao massacre dos franceses denominado Vésperas Sicilianas: 

 

[...] aconteceu que na cidade de Palermo, que é a capital da Sicília, no terceiro dia de 
Páscoa, ou seja, a terça-feira da festa de Páscoa, as gentes da cidade caminhavam para 
fora da cidade para uma igreja onde se realizava um cerimonial de perdão. E dentre as 
outras gentes haviam uma companhia de senhoras gentis com seus maridos, seus irmãos e 
seus amigos, e iam contentes e cantando. Em seguida, encontraram-se com uma gentalha 
de franceses que eram da corte de Carlos, que estavam em Palermo por ele. E aquelas 
malvadas gentalhas aproximaram-se das senhoras e meteram suas mãos nos seus seios. E 
os maridos das senhoras e os outros que estavam com elas disseram-lhe: 

- Belos senhores, segui vosso caminho. Não façais vilania às senhoras. 
E eles responderam como gentalhas: 
- Veja de que cloaca vem quem fala. 
Em seguida, levantou uma maça que carregava e foi dar-lhe um grande golpe nas 

costas. Quando seus outros companheiros viram que os tratavam tão mal como vilões, a 
eles e às suas senhoras que estavam com eles, foram até os franceses com os bordões 
que levavam e gritaram: 

- Morte, morte aos franceses!
131

 

 
Na manhã seguinte ao levante, cerca de dois mil franceses tinham sido 

mortos (mulheres, crianças, velhos, homens do rei)132. De acordo com Desclot, após 

a noite de Palermo, todos os cidadãos e gentis homens133, se reuniram a fim de 

definir seus próximos passos, então, decidiram que todos os franceses da Sicília 

deveriam morrer e que nunca mais teriam que se sujeitar a qualquer tipo de francês 

em toda a ilha. Nesta reunião foi nomeado um capitão (Roger Mastrangelo), três 

vice-capitães e um conselho com cinco membros.  Feito isto, a hoste marchou sobre 

o território de Palermo e vilas vizinhas, ceifando cada vida francesa que 

encontraram, mesmo os que ofertaram rendição foram mortos, como foi o caso dos 

guardas no castelo de Vacari, apenas poucos sobreviveram. 
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Durante a noite em que ocorreu o massacre dos franceses na praça de 

Palermo, mensageiros dispersavam cartas relatando a revolta e incitando as demais 

vilas a se levantarem contra o governo opressor de Carlos d‟Anjou. Como é o caso 

da mensagem enviada à Messina: 

 

De parte da universidade de Palermo, e de todos os seus fiéis companheiros do reino 
da Sicília, aos gentis-homens e nobres barões e a toda universidade de Messina, saudações 
e perdurável amizade. Fazemos vos saber que, com a graça de Deus, nós havemos 
espoliada nossa terra e todos os arredores das serpentes devoradoras que nos engoliam, a 
nós e aos nossos infantes, nos atormentavam noite e dia, tiravam o leite dos seis das nossas 
mulheres e das nossas filhas, e as devoravam sem mercê e muito cruelmente. Assim, nós 
vos rogamos, como fiéis irmãos vossos e especiais amigos, como nós vos temos, que tireis 
de vossa cidade as espantosas serpentes, e que sejais companheiros, sem temor, contra o 
grande dragão, juntamente conosco, porque chegou o tempo de sermos livres e sairmos do 
pesado jugo do Faraó, que é muito grave e duro. Pois agora é vindo o tempo que Deus 
enviou Moisés ao Faraó para livrar os filhos de Israel, e é vindo para nos libertar, pois 
estávamos perdidos por nossos pecados. Por isso, Deus Pai, que é todo misericordioso, tem 
tido piedade de nós. Levantai-vos, não adormeceis e endereçai-vos para combater as cruéis 

serpentes. Palermo, em 14 de maio de 1282.134 
 

Carlos que se preparava, em Nápoles, para partir em expedição ao Oriente – 

na realidade para tentar consumar o desejo de se tornar Imperador do Sacro Império 

do Oriente, derrubando o imperador de Constantinopla –, ao saber do ocorrido em 

Palermo, abandona sua empresa e se dirige a Messina. Inicialmente enviou apenas 

quatro galeras, por pensar que se tratava de um pequeno levante, contudo, a 

pequena frota enviada teve duas das galeras capturadas, retornando à Nápoles com 

as outras duas. O insucesso do ataque de seu capitão fez Carlos perceber a 

realidade e o tamanho da revolta. Assim, cancelou definitivamente a viagem ao 

Oriente e se dirige como toda sua armada ao estreito de Messina. Ao chegar e 

estabelecer campo viu que não conseguiria vencer os rebelados sem apoio externo, 

invocando a ajuda de seus aliados: papado e seu sobrinho Felipe da França.  

Enquanto isto, os sicilianos tendo a Sicília sob seu poder desejavam 

estabelecer um modelo de governo similar às comunas já existentes no continente, 

no intuito de constituir uma federação de repúblicas livres na ilha. Para tanto, 

buscaram a proteção do pontífice em Roma a fim de se manterem a salvos da ira de 

Carlos. No entanto, o então papa Martin IV, aliado de Carlos d‟Anjou, se negou a 

prestar-lhes seu apoio e em meados do mês de maio, emite uma série de bulas 
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papais excomungando os rebeldes sicilianos, seus aliados e também Miguel VIII 

Paleólogo que na ocasião era o imperador em Constantinopla, por entender que ele 

estava envolvido (senão era responsável direto) no levante.  

 

3.3.5 Pedro III de Aragão e as Vésperas 

 

Ao receber a negação ao seu pedido de apoio e proteção do Papa, os 

sicilianos se voltam à figura de Pedro e veem no rei aragonês uma opção de garantir 

a segurança da ilha. Pedro III havia se colocado nesta posição muitos anos antes, 

ao se casar com Constanza de Hohenstaufen, filha de Manfredo e, portanto, 

tornando-se herdeiro do trono da Sicília. Na realidade, como observado por Soler, o 

casamento entre Pedro e Constanza, não foi uma ideia que partira da coroa 

aragonesa e sim de Manfredo, que viu no poderio catalão um forte aliado contra a 

casa angevina. No entanto, Jaime I ao ser questionado pelos monarcas de Castela e 

França (que naquele momento eram reinos aliados), argumentou que a aliança não 

favorecia Manfredo e que a coroa de Aragão não entraria no confronto contra Carlos 

d‟Anjou. Já Manfredo por sua vez, ao engendrar o casamento de sua filha com o 

infante d. Pedro, imaginou que Jaime I – um rei que havia perdido parte considerável 

de seu território (para os franceses), que teve seu pai Pedro II morto na luta contra 

os franceses e contra o papado, e que teve grandes aliados sofrendo sob o mando 

francês – se interessaria por manter laços com um monarca com quem tinha 

inimigos em comum.135  

Ao fim e ao cabo, em tempos de Manfredo, a coroa aragonesa não se 

contrapôs diretamente a Carlos d‟Anjou. Contudo, na ocasião das Vésperas 

Sicilianas, o reino de Pedro III encontrava-se em franca expansão, gozando de 

grande influência pelo mediterrâneo, cujos acordos firmados com Constantinopla 

após a tomada de Alcoll lhe permitiriam concretizar seu projeto expansionista. O 

domínio da Sicília criaria a oportunidade esperada para o domínio do Mediterrâneo. 

Diante deste cenário, Pedro III, sai em auxílio aos sicilianos e se coloca no centro do 

conflito entre sicilianos e Carlos d‟Anjou, iniciando uma batalha que somente cessará 

com a morte do rei angevino. 
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É bem verdade que o relacionamento entre o rei aragonês e os sicilianos 

havia há muito se estreitado, um exemplo desta aproximação foi a recepção na 

Corte aragonesa dos nobres perseguidos ou expulsos de suas terras na Sicília pelo 

rei Carlos d‟Anjou, como é o exemplo de Juan de Prócida que foi um caballero 

principal de Salerno, que chega na corte do rei Jaime, em 1270. Já a corte de Pedro 

III recebera importantes cônsules que partiram da Sicília, além de nobres partidários 

do grupo dos gibelinos, como Roger de Lauria e Conrado Lancia.136 Muitos 

historiadores, como La Fuente e Runciman, sinalizam que esta relação aproximada 

entre os desterrados da Sicília, coroa aragonesa e incluindo cônsules de 

Constantinopla, foi o real motivo da explosão sangrenta deflagrada em março de 

1282. 

O aconselhamento dos refugiados era que Pedro III deveria abrir caminho 

para o trono da Sicília, visto que a hereditariedade do reino a ele pertencia devido ao 

seu casamento com Constanza, o cerne do problema de tal empreitada era a 

dificuldade dos meios para executá-lo137. Independe da comprovação de tais 

conspirações, o fato é que o levante dos sicilianos, solucionou o entrave existente 

para que Pedro III assumisse o reino da Sicília.  

Em meio ao impasse vivido pelos nobres sicilianos, que não conquistaram o 

apoio do papa e que ainda sofriam grande assédio das tropas de Carlos d‟Anjou, foi 

enviado embaixadores das cidades de Palermo e Messina à companhia de Pedro IIII 

que se encontrava em Alcoll, a fim de suplicá-lo que os ajudasse como rei legítimo, 

herdeiro da Sicília. Pedro III, após reunir-se com seu conselho, decide então partir 

para a Sicília, chegando a Trapani em 30 de agosto. No dia 4 setembro, Pedro III de 

Aragão, zarpa em direção a Palermo e é recebido por todo o povo, que exaltados, 

gritavam: Viva o rei!138  

 

3.3.6 O embate entre Pedro III e Carlos I d’Anjou 

 

O confronto entre Carlos d‟Anjou e Pedro III, talvez tenha sido para o rei 

aragonês o combate mais difícil que enfrentou, pois, é deste enfrentamento ou como 
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consequência deste enfrentamento que outras oposições serão apresentadas a d. 

Pedro, como a cruzada contra Aragão e os movimentos da nobreza que 

desembocarão no estabelecimento das Cortes Gerais de 1283 e na Generalitat 

catalã. 

Por certo, as hostilidades entre Aragão e Anjou, não somente no período do 

reinado de Pedro III, como também antes dele, no reinado de Jaime I e Pedro II, 

representam a grande contraposição em que se encontravam as duas casas. Mais 

especificamente durante o reinado de Pedro III, seus projetos muito similares, 

entravam em franco conflito. A intensidade desta rivalidade é demonstrada na 

crônica de Bernat Desclot, que dedicará grande parte de seu relato para narrar o 

encontro entre os dois reis e seus aliados, após as Vésperas Sicilianas139, rendendo 

a narrativa do capítulo XCII ao capítulo CLXVII.  

 

 

3.4 A CRUZADA CONTRA ARAGÃO 

 
 O embate deflagrado entre Pedro III e Carlos I, pelo controle da Sicília, coloca 

o rei aragonês não apenas contra o rei angevino, mas também contra um dos 

maiores aliados da casa de Anjou, o papado. Como já mencionado, após a 

conflagração da revolta na Sicília, o papa Martinho IV, determinou que todos os 

revoltosos e seus aliados ou quem saísse em seu auxilio seriam excomungados. 

Assim Pedro III, ao responder às súplicas dos sicilianos e ser coroado rei da Sicília, 

entra em desobediência à vontade do pontífice.  

Com isso, Martinho IV excomunga Pedro, o Grande, e consequentemente 

priva-o de todas as suas possessões oferecendo-as a Carlos de Valois, não 

somente na ilha siciliana, mas em todo o seu reino.140  

 

                                            
139

 A partir do capítulo XCII. É importante lembrar que Desclot, refere-se ao rei Carlos d‟Anjou em 
inúmeros capítulos anteriores, em especial os que contam a peleja do angevino com Manfredo de 
Hohenstaufen e Conrado II. A menção feita nesta parte do trabalho, refere-se aos momentos de 
enfrentamento entre Pedro III e Carlos d‟Anjou decorrentes da decisão de Pedro III de Aragão de 
apoiar os sicilianos.  

140
 SABATÉ, Flocel. La Expansión Mediterránea. In: Historia de Cataluña. Dirigida Ppor: Albert 

Balcells. Barcelona: L „esfera dels libres, 2004. p. 231. 
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Um dia o rei de Aragão estava dentro de sua tenda na colina de Panissars quando 
chegou uma mensagem do rei da França e do cardeal. Diziam-lhe os mensageiros que eles 
pediam e ordenavam, da parte de Deus e daquele rei da França, que não lhes impedisse a 
passagem e que os deixasse entrar na terra da Catalunha pela colina de Panissars, pois 

aquela terra fora concedida àquele rei da França e seu filho Carlot
141. 

 

No entanto, conforme abordado anteriormente, Pedro III ao ser coroado em 

Zaragoza com uma ritualística adaptada àquela coroação, sem que houvesse o 

speciali mandato e sem seguir o rito configurado no Pontifical Romano, declara 

desta forma, simbolicamente que não se submeteria ao Papa e agora, portanto,  não 

entregaria seu território ao designado papal, nem abandonaria a Sicília. 

 

- Certamente – respondeu o rei ao mensageiro – pouco faz da terra da Catalunha 
aquele que a dá a outro, e menos ainda aquele que a dá tendo-a tomado, mas a minha 
linhagem conquistou-a com a espada. E que saibam todos que, quem a desejar, custar-lhe-
á

142
 

 

Pedro que estava em guerra contra Carlos d‟Anjou, Neste momento passaria 

também a ter que enfrentar as hostes de Roma. Martinho IV por ver descumprida 

sua ordem, convoca uma cruzada contra a coroa de Aragão (1284-1286). Felipe da 

França responde a convocação de Martinho IV, por pensar ser do interesse de seu 

filho Carlos de Valois, receptor da doação das terras de Pedro III de Aragão. Junta-

se a Felipe de França, a república de Genova (aliados a muito tempo da França e 

que já haviam lutado contra o rei Pedro III ao lado de Carlos d‟Anjou) e o rei de 

Maiorca (este era Jaime II, irmão de Pedro III. Como sinalizado em outras 

passagens deste trabalho, o relacionamento dos dois irmãos era bastante 

conflituoso, mesmo ainda quando o rei Jaime I estava vivo. Além  disso, Jaime II 

também possuía laços estreitos com a França, devido ao senhorio de Montpellier, na 

região do Languedoc. Existe também a possibilidade de Jaime II ter ingressado na 

cruzada, motivado pelo interesse de destronar Pedro III, tornando-se ele o rei de 

Aragão e conde da Catalunha). 

De acordo com Soler, a partir da convocação da cruzada, Carlos de Valois 

reúne em Tolosa um contingente de mais de duzentos mil cruzados, para então 
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partir rumo à Catalunha143.   No entanto, não avançaram de imediato, pois, conforme 

mencionado anteriormente, Pedro se estabeleceu na colina de Panissars, impedindo 

a entrada das tropas francesas na Catalunha. Contudo, por um mau passo de Pedro 

III, as hostes de Valois marcharam por terra e passaram por Ampurdán sitiando 

Girona. Já o desempenho por mar, dos franceses, não obteve sucesso, as frotas de 

Carlos de Valois foram abatidas pelo almirante Roger de Lauria, que deteve a 

invasão marítima e consequentemente o abastecimento das tropas que conseguiram 

chegar a Girona. O êxito da frota naval aragonesa, assomada a agressiva oposição 

em terra e a um surto de disenteria (levando inclusive a morte de Felipe da França), 

obrigaram os franceses a bater em retirada.144 

No mesmo ano em que Felipe da França morre, o papa Martinho IV também 

falece, assim como Pedro III. Em suma, todos os agentes principais do embate saem 

de cena, levando a cruzada contra Aragão a entrar em suspeição. Pois, não se sabia 

se a excomunhão do papa Martinho IV alcançaria os descendentes de Pedro III, 

futuros reis de Aragão, Catalunha e Sicília, se o confisco permanecia ou se a doação 

feita a Carlos de Valois era válida.  

 

3.4.1 No leito de morte, a reconciliação entre Pedro III e a Santa Sé 

 

Ao encerra a batalha contra os franceses e conceder-lhes uma retirada 

honrosa e pacífica145, Pedro III ordena a Roger de Lauria que todos os navios 

partissem para o porto de Salou, próximo a Tarragona, elegeu ainda duzentos 

cavaleiros e lhes ordenou que estivessem preparados para partir. O rei de Aragão 

desejava ir a Maiorca, para guerrear contra seu irmão pela traição que cometera. No 

entanto, não foi possível. Antes de chegar a Barcelona, Pedro III contraiu uma 

doença que lhe causou grande febre (possivelmente peste), decide então partir de 

Barcelona para Zaragoza. Porém, ao iniciar a viagem não se sente em condições de 

continua-la. Interrompendo sua jornada, hospeda-se em um lugar chamado Hospital 
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 Segundo Bernat Desclot os termos do acordo de rendição dos franceses foi assinado por Pedro III 

e pelo senescal de Tolosa. [cf. DESCLOT, Bernat. Op. Cit. p. 444]. 
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de Dom Guerau de Cervelló, de onde foi transportado de padiola até Vila Franca de 

Penedés, entre as cidades de Barcelona e Tarragona. 146   

Pedro ao se dar conta da gravidade da doença, decidiu realizar os 

despachos necessários, a fim de organizar o seu reino. Ordenou então que seu filho 

d. Afonso, futuro rei de Aragão, fosse à Maiorca com a companhia que havia 

montado para aquela expedição.  

Feito isto, Pedro III convocou o arcebispo de Tarragona, o bispo de Valência, 

o bispo de Huesca, além de uma grande quantidade de gente que se encontrava ali, 

no esforço de esclarecer os motivos que o levaram a socorrer a Sicília: 

 

[...] E disse-lhes que ele tomara a Sicília não para a desonra e para o prejuízo da Igreja de 
Roma, mas porque pensava em cumprir o seu direito, e que o apóstolo havia procedido 
contra ele e sua terra muito duramente e, portanto, nem ele nem a sua terra tinham culpa. 
Porém, como está escrito que “a sentença de seu pastor, justa ou injusta, deve ser 
mantida”, por isso ele havia mantido sempre, desde que o soube, a sentença do veto que o 
apóstolo havia lançado contra ele. Então, solicitava, tão humildemente como podia, ser 
absolvido daquela sentença pelo arcebispo de Tarragona que ali se encontrava, e estava 
disposto a jurar o mandamento da Igreja, de fazer tudo o que fosse direito e razoável 

naquele feito, e de desculpar-se pessoalmente quando pudesse.147 
 

Ao pressentir que sua morte se aproximava, Pedro III convoca novamente o 

bispo de Valencia e demais abades que ali estavam, e pede que o bispo lhe 

aconselhe no que mais for necessário. Assim, após os conselhos recebidos, como 

ato de contrição, Pedro III decide libertar todos os presos do embate com o rei 

Felipe, exceto os lideres, barões ou aqueles que detinham algum poder148, sendo 

esta sua última ação como regente de Aragão e conde da Catalunha.  

 

Así acabó el rey don Pedro III de Aragón, muy justamente apellidado el Grande, á 
la edad de 46 años, en todo el vigor de su espíritu, en el colmo de su fortuna y de su 
grandeza, pacífico poseedor de los reinos de Aragón, Cataluña, Valência y Sicilia, vencedor 
de Carlos de Anjou y de Felipe III de Francia, teniendo prisioneiro al nuevo rey de Nápoles, 
dominando su escuadra en el Mediterráneo, apagadas las turbulências y disensiones 
interiores de sus reinos y vigentes las libertades aragonesas. Gran capitán y profundo y 
reservado político, audaz en sus empresas, infatigable en la ejecución de los planes, 
fecundos en recursos, atento à las grandes y á as pequenas cosas, valeroso en las armas y 
sagaz en el consejo, robusto de cuerpo y de garboso y noble continente, fué el más 
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cumplido caballero, el guerrero más temible y el monarca más respetable de su tempo, y 
sus mismos enemigos le hicieron justícia.

149 
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CAPÍTULO IV 
 

NEM SÓ DE NOBRES VIVE UM REI: O CASO DAS CORTES GERAIS 

 

 

4.1 OS CONFLITOS ENTRE A NOBREZA CATALÃ E SEU REGENTE 

ARAGONÊS 

 

El potencial agrícola y el vigor comercial aportan, en el siglo XIII, unas bases 
económicas que consolidarán la posición ya destacada con la que parten barones y 
municipios. En reivindicación de mayores prerrogativas, se enfrentan al monarca, quien 
dificilmente puede inpornerse si no consigue suficiente dominio jurisdiccional y fiscal. La 
tensa relación conduce a una estabilización institucional conseguida en las dos últimas 
décadas del siglo, durante las que se consolida un modelo de Estado basado - y 
condicionado -, precisamente, en las limitaciones de una corona que preside un país 
convertido en un verdadero mosaico jurisdiccional y carente de una fiscalidad global.

150
 

 

O excerto acima retirado das reflexões iniciais de Flocel Sabaté, quando 

este pensa o poder e sociedade no século XIII, emoldura de forma bastante precisa 

o reinado de Pedro III e a transição pela qual a coroa aragonesa sofrerá em seu 

governo. Os conflitos entre o monarca e os barões da Catalunha são traços 

marcantes de seu reinado. Tais conflitos desencadeados principalmente pela política 

econômica adotada por seu pai Jaime I e realimentada por ele, Pedro III, como 

também a retirada de direitos dos nobres, provocando uma convulsão no 

relacionamento do poder régio e a nobreza catalã.  

Cabe destacar que em meados do século XIII, tanto a economia quanto a 

política catalã possuía suas bases em um sistema feudal que se encontrava em fase 

de transição. Como observado por Flocel Sabaté, ao longo do século XII e 

principalmente no século XIII, os nobres conquistam um grande poder, baseado em 

diversos fatores151 político-econômicos. Tal aumento de poder lhes concede acesso 
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à conquista de mais direitos152, haveres e renda153. Esta dinâmica de 

retroalimentação, em que o poder possibilita a obtenção de mais poder, está ligada 

diretamente ao campesinato, orbitando sobre ele, que por sua vez vincula-se ainda 

mais ao seu senhor e a terra, criando de certa forma um círculo de 

interdependências ou mútua dependência. Segundo Flocel Sabaté, tal sociedade 

estrutura-se através de um sistema político baseado na feudalidade, que destaca-se 

de forma ativa, tensa e estabilizada: Ativa porque sua continuidade carece de uma 

constante renovação do monopólio de direitos e rendas; tenso, pois prevê um 

relacionamento de violência e proteção154; e estável ou estabilizado, devido a esta 

dinâmica estar estruturada na regulación feudal regimentada pela Usagets de 

Barcelona.155 

O fato é que este movimento criava não somente interação social rasa, 

influenciando a relação entre senhor e camponês, mas ela se integrava a toda 

sociedade percorrendo todo o esqueleto social. Além disso, prevê nas Usagets o 

direito de um cavaleiro lançar um desafio de ressarcimento a outro cavaleiro ao se 

sentir injuriado ou ofendido, redundando em sua maioria na violência de um, que ao 

ser revidado, desemboca em uma similaridade de guerra particular.  

Esta política extravasa o relacionamento entre senhores e é utilizado como 

artimanha pelos barões quando desejam entrar em luta contra o rei – isto ocorre com 

frequência quando os barões têm seus pedidos indeferidos pelo monarca, tornando-

se assim uma forma de ter suas vontades atendidas. A provocação intencional da 

violência através dos assaltos e pilhagens realizados no próprio reino – afetam 

diretamente os súditos, seja de um barão ou do próprio rei – faz com que o senhor, e 
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 Entenda-se aqui, direitos como resquícios ou evolução do direito feudal, desenvolvendo-se a partir 
dos costumes, cujas regras se restringiam ao âmbito do senhorio [cf. Maísa Cristina Dante da 
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 O conceito de renda aqui adotado é no sentido da evolução das rendas feudais, estas 

caracterizando-se como um instrumento de opressão, apoderar-se do excedente produzido pelos 
campesinos em troca de “proteção”. [cf. DUBY, Georges. Guerreros y campesinos desarrollo inicial 
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Edições 70, 1982]. 
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neste caso o rei, saia em defesa de seus vassalos (ou camponeses). Neste sentido, 

cabe mencionar, como sinalizado por Sabaté, que a legislação do tratado de Paz y 

Tregua de Cervera de 1202 prevê, que neste momento, somente o vinculo feudal 

determina os domínios do rei, assim sendo, o rei não poderia tomar providência 

sobre domínios que não fizessem parte de seus senhorios156. Ou seja, o rei somente 

poderia interferir no mando de um conde, se este fosse seu vassalo. Este cenário 

(da coroa de Aragão em meados do século XIII), segundo Sabaté, remete a uma 

negociação constante, que expõe a carência de recursos econômicos do rei e o 

coloca em situação de dependência dos acordos a serem realizados.157 

Ainda há no período que incorpora o reinado de Jaime I e Pedro III, disputa 

internas derivadas de crises sucessórias, como é o caso do condado de Urgel. A 

situação acaba, em vários momentos, introduzindo o monarca para dirimir a disputa 

através da confirmação de direitos (usos e costumes). Na medida em que os direitos 

não são confirmados, embasados legalmente pelas usagets, os nobres interpretam 

que o monarca falta com seus deveres em relação aos seus súditos e 

consequentemente permitindo a quebra da fidelidade.   

 

[...] los nobles presentan agravios al monarca, éste los desestima y eles interpretan 
que el rey no há reparado los daños alegados, vulnerando de esta forma el usaje “Cunctum 
malum”, por lo que le retiran su fidelidade. Liberados del vínculo feudal, los bienes y súbditos 
del monarca son impunenemente agredidos, a lo que el soberano responde de la misma 
forma. Al período de agresiones le sigue uno de tréguas, permitiendo iniciar una negociación. 
En realidad, éste es el objetivo que pretendían los nobles, para extraer concessiones del 
monarca y llegar a una concordia o a una sentencia arbital. 

 

Ao fim e ao cabo, os levantes durante o período de governo de Pedro III de 

Aragão se enquadram nesta perspectiva de guerrear para negociar, como foi o caso 

do levante de Balaguer, já tratado no capítulo anterior, que iniciará em 1976 com a 

ausência do reconhecimento, e portanto, da confirmação dos usos e costumes (ou 

seja, dos direitos dos nobres catalães). Tal falta de Pedro III, irrompe na insurreição 

de 1280. É bem verdade que outras motivações também estavam presentes nos 

embates entre a nobreza e a coroa aragonesa, a exemplo da revolta liderada por 

Fernando Sanchez (também já tratada anteriormente), que almejava assumir a coroa 
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no lugar do infante d. Pedro, colocando a nobreza contra o rei (Jaime I) e seu 

sucessor.  

É claro que neste último caso, o temor do desrespeito dos “direitos” dos 

nobres pelo governo futuro de Pedro III, incitado por Fernando Sanchez, assomava-

se ao desejo de utilizar as usagets como moeda de negociação por parte destes 

mesmos nobres, a fim de manter os maus-tratos dos campesinos. Como relatado 

por Desclot: “os cavaleiros da Catalunha desejavam mal ao infante Dom Pedro 

porque ele não estava disposto a suportar as maldades que os cavaleiros faziam na 

terra, porque matavam e cegavam as gentes da terra”158.  

A artimanha dos nobres para receber concessões do monarca, pode ser 

observada no desfecho deste mesmo evento em que sitiados pelo rei no condado de 

Ampúrias, os nobres se rendem apresentando suas condições, e que prontamente 

foram atendidas, “o rei era muito misericordioso e outorgou-lhes tudo o que eles 

desejaram”159. Neste caso, Desclot não se aprofunda nos termos de rendição, 

contudo, é possível concluir, que se referiam a confirmação de seus direitos, a fim de 

dissipar seus temores quando Pedro III assumisse a coroa.  

 Já no caso de Balaguer, a vitória de Pedro III sobre os nobres não se 

configura como uma vitória efetiva, na medida em que o rei não retém 

permanentemente os bens dos condes vencidos e aprisionados, devolvendo-os, 

assim que estes são libertados no ano seguinte, como também a há confirmação 

dos direitos requisitados pelos nobres.  

Com a coroa deficiente economicamente desde o reinado de Jaime I, Pedro 

III se vê em uma situação desfavorável em relação à nobreza catalã. Durante o 

governo de Jaime I e Pedro III, a coroa catalã aragonesa, terá um dos períodos de 

maior expansão, período este que alcançará uma das maiores extensões de 

territórios sob domínio catalã-aragonês, assomado aos conflitos internos e as 

guerras contra a casa de Anjou e depois com a casa dos Valois, causará uma crise 

monetária para a coroa, impelindo Pedro III a recorrer a tributos maiores sobre os 

nobres. Esta situação (de taxas extras) não se manterá e, em 1283, Pedro se obriga 

a pactuar com concessões até então não registradas em outros governos, a fim de 
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conquistar uma conciliação com a nobreza e com isso garantir o financiamento de 

seu projeto.  

É necessário destacar que este embate, entre rei e nobreza, cria reações em 

outros estamentos da sociedade catalã-aragonesa, que acabam tomando um ou 

outro partido. Como é o caso da população de Barcelona, que prejudicada pela 

violência dos barões, fica ao lado de Pedro III, como é o exemplo do combate de 

1259 em que as vilas de Barcelona ficaram contra o senhor de Cervello, ou em 1276 

em que o povo de Lérida fica contra o conde de Urgel.160 No entanto, as requisições 

da coroa para a formação de um contingente de guerra, também fazem com que os 

habitantes das vilas e cidades da jurisdição real, sintam-se molestadas pelo rei, pois, 

acaba interferindo nas atividades cotidianas. Tal incomodo, em sua maioria, termina 

em negociações ou em acordos permutórios, trocando-se as convocatórias por apoio 

econômico ao rei. 

Tal divisão social denominada cúpulas urbanas, defendem logicamente 

interesses particulares, como observado por Sabaté 

 

[...] pretenden preservar las proprias inversiones y, sobre todo, intentar arrancar al rey 
concessiones que favorezcan las actividades inherentes a la vitalidad urbana mediante 
privilegios que avalen exenciones fiscales, consoliden las actividades económicas y sociales, 
refuercen la capitalidad regional, mejoren el régimen jurídico y judicial de los vecinos, faciliten 
la protección y ordenación del espacio urbano y, de forma destacada, progresen hacia el 
reconocimiento y la consolidación de la representación institucional permanente dotada de 

capacidad normativa interna.161 
 

Esta dinâmica exigida pelas cidades levou ao reconhecimento de um governo 

municipal formado por uma assembleia. Contudo, este governo permanecerá 

submetido às convocatórias das Cortes para os casos mais importantes do ponto de 

vista régio. Este tipo de governo acaba evoluindo e se estabilizando, a partir das 

concessões e privilégios concedidos pelo rei, e no último quartel do século XIII, 

atingirá um patamar que redefinirá a relação entre os estamentos sociais existentes 

e os monarcas nos próximos séculos. Referimo-nos a constituição das Cortes 

Gerais. Conforme destacado por Sabaté, a situação real levada a cabo pela crise na 

Sicília, permite aos nobres, aos novos governos municipais e aos burgueses 
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“condicionar la ayuda económica ofrecida al monarca en la generalización del 

sistema y en la confimación de una amplia autonomía para el gobierno de la ciudad 

de Barcelona que trata ya de capitalizar el movimiento municipalista”162. 

Enfim, Por outro lado a constituição de governos municipais também será 

favorável ao monarca, na medida em que lhe dará acesso a interlocutores 

permanentes dentro de uma demanda dinâmica por contingentes e financiamento. O 

que leva o monarca a contar com seus municípios, mas também com outros 

municípios163 que não estão sob a tutela da coroa de Aragão.  

 

 

4.2 A REPRESENTATIVIDADE DAS CORTES GERAIS COMO CORPO POLÍTICO 

 

Antes de iniciar minhas considerações acerca das Cortes catalã-aragonesas, 

torna-se necessário um esclarecimento. É preciso destacar que as Cortes Gerais, a 

qual nos referimos, não se caracteriza como às comitivas de nobres que cercavam e 

acompanhavam os monarcas, mas sim a evolução destas. As primeiras cortes 

régias, tem origem no período carolíngio, sendo denominadas palatium (significando 

tanto o grupo de palacianos, quanto o próprio local de moradia do rei). Tais 

assembleias, nos séculos posteriores, XI e XII, sofrem uma transformação, em que 

os grandes senhores (com vínculos mais estreitos com o monarca) deixam a corte 

do rei, sendo substituídos em seus cargos por homens mais modestos, no entanto, 

sua essência permanecerá a mesma, uma comitiva que cercava o rei, mas, que 

passa a auxiliá-lo na administração do reino, recebendo a denominação de curia. No 

caso aragonês, neste momento, como observado por Luis Felipe Arrregui Lucea: 

“era la Curia un mero cuerpo consultivo cuyas opiniones no vinculaban la voluntad 

regia”164. Já em meados do século XIII, as transformações realizadas nas centúrias 

anteriores, projetam uma evolução da curia regia, os membros pertencentes à corte 
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do rei, passam a fazer parte de forma mais específica de órgãos institucionais 

dedicados à administração do Estado, ou da justiça real (como é o caso da corte 

francesa a partir do século XIII).165 

Contudo, é possível destacar distinções entre as cortes reais e as Cortes 

Gerais. Estas últimas, constituídas por diferentes estamentos da sociedade 

medieval, reuniam-se mediante a convocação intermitente, possuindo a 

característica inicial de discutir os assuntos do reino em assembleias extraordinárias, 

e que posteriormente, será constituída como um elemento de controle e frenagem da 

ação do rei, com reuniões periódicas, constituindo as bases para o sistema 

parlamentarista.  

Assim, as Cortes catalã-aragonesas aqui abordadas configuram-se como 

corpos políticos, na medida em que reúnem um conjunto de estamentos distintos da 

sociedade, organizando-se, como denominou Lucena, em braços políticos, 

transformando-se em uma instituição política que poderá intervir nas ações do rei em 

prol do bem do reino. Cabe neste ponto fazer uma ressalva, havia dois tipos de 

Cortes que se reuniam a partir de convocatória, as Cortes particulares e as Cortes 

Gerais. As Cortes particulares [que não foram objetos específicos deste estudo] 

correspondiam às reuniões entre senhores de um mesmo reino, para discussões 

que interferiam diretamente em uma determinada localidade, ou seja, para definir 

ações de interesse local. Já as Cortes Gerais, foco de nosso estudo, refere-se ao 

encontro entre representantes dos principais reinos da coroa aragonesa (Aragão, 

Catalunha e Valência).166 

Nesta composição, as Cortes catalã-aragonesas, se dividem em dois grupos, 

um representativo e outro administrativo. O grupo administrativo representa o 

séquito administrativo permanente do rei, ou seja, seus funcionários. Já o grupo 

representativo é constituído pelos diferentes braços que formavam os membros das 

Cortes Gerais. Neste sentido, também cabe ao grupo administrativo realizar a 

mediação entre o monarca e o grupo representativo.  
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Desta forma, o grupo representativo – a apesar de possuir suas conexões 

com o monarca, não estava sob o mando direto dele –, configura-se como elemento 

representante da sociedade pertencente a coroa aragonesa, encontrando-se dividido 

em estamentos. Há que se destacar a variação existente na composição de 

estamentos de acordo com o reino, Aragão, Catalunha ou Valência. No caso do 

reino aragonês, há a divisão em quatro braços, que por sua vez representavam as 

esferas eclesiásticas, senhorial e popular, sendo eles: o Eclesiástico; os Nobres (ou 

Ricos Hombres); os Cavaleiros e Fidalgos (ou Infanzones); e as Universidades 

(cidades e vilas). Já no caso do reino Catalão e Valenciano, as Cortes eram 

constituídas por três braços (que também correspondiam às três esferas: 

eclesiástica, senhorial e popular), sendo eles: o Eclesiástico, composto pelos 

prelados e cabildos; o Militar, composto por Nobres, Cavaleiros e Fidalgos; e o 

terceiro composto pelas Universidades.167 

Cada braço possuía pleitos específicos, pois, estavam voltados a interesses 

particulares direcionado a seu estamento de origem. Assim, pode-se destacar a 

importância que um ou outro estamento detinha no decorrer das reuniões das 

Cortes.  

Acerca desta questão Lucea, ao retomar as afirmações de López Haro, 

destaca que o braço Eclesiástico, não pode ser considerado de fato como um dos 

elementos pertencentes às Cortes, sendo que sua entrada efetiva pode ser 

considerada apenas a partir de 1301, nas Cortes celebradas por Jaime II168. Apesar 

disto, é necessário destacar a importância e a influência da cúria eclesiástica em 

todos os reinos cristãos ocidentais, o que lhe confere uma participação ativa em 

todas as reuniões das Cortes, mesmo que estas participações venham a ser 

consideradas um tanto minoritárias.  

Já as Universidades, representantes da divisão popular, detém uma 

relevância evolutiva, conquistando sua importância juntamente com o 

desenvolvimento das Cortes ao logo de sua existência. Cabe destacar que a 

participação e a consequente concessão de privilégios ao estamento popular, em 
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assembleias deliberativas nos reinos europeus medievais, ocorreu primeiramente 

nas Cortes Gerais aragonesas169,  

 

Este Brazo, que fué la nobleza rural, las ciudades, las comunidades y las villas, 
vino en Aragón a las Cortes antes que en ninguna otra nación. Parece que estuvieron en las 
Cortes de Boja en 1131, y entraran en Navarra el 1134, en Portugal el 1139, en Castilla el 
1169, el la Dieta Alemana el 1233, en los Comunes ingleses el 1265, en Cataluña el 1283 y 
en el Parlamento de Francia el 1302

170
 

 

Já os outros dois braços das Cortes, a alta e a baixa nobreza, caracterizado 

por Lucea como partícipes naturais das Cortes, era a principal força representativa 

nas assembleias. Sua primazia em relação aos outros braços, muitas vezes fez com 

que as assembleias se transfigurassem em meio legal de conquistar seus desejos 

de classe. Tais interesses indo muitas vezes contra o desejo de seus súditos ou dos 

outros braços que compunham as Cortes. Outro fator preponderante eram as 

votações finais, visto que as assembleias poderiam ser prorrogadas, demandando 

um forte aporte econômico, que em sua maioria, somente os nobres dispunham. 

Enfim, quanto à formação da classe de nobres, tanto da baixa nobreza quanto da 

alta nobreza, poderíamos caracterizá-la conforme Roger Bigelow, quando este 

descreve a sociedade medieval aragonesa em meados do século XIII: 

 

Tal vez el signo externo más evidente del poder y de la importancia de la 
arstocracia aragonesa reside en el hecho de que comprendía dos grandes categorías: una 
nobleza alta y una nobleza baja, cada una con distinta representación en las Cortes; de 
manera que, con el clero y la burguesía, había en el reino no tres, sino cuatro estamentos. 
Los miembros de la alta nobleza, que pretendían descender de los primeros conquistadores 
del país, eran conocidos con la designación de ricoshombres o señores; en el reinado de 
Jaime el Conquistador sólo había nueve de los mismos. Recibían del Rey fudos y 
"hombres", que consistían en las rentas de distintas ciudades, y en compensación de ello 
estaban obligados a prestarle servico militar de uno a tres meses cada año y en proporción 
de uno caballero por cada quinientos sueldos [...] de renta. Estaban exentos del castigo 
corporal, de la Justicia, y del pago de los impuestos regulares; tenían también el 
incuestionable derecho de renunciar a su sumisión al soberano. Sólo podían ser privados de 
sus tierras por determinados delitos, uno de los cuales era el atribuir con falsía, bajo 
juramiento, los atributos y privilegios del nacimiento noble a alguien que en realidad no los 
tuviese. 

La baja nobleza estava dividida en tres clases: mesnaderos, caballeros e 
infanzones. Los primeros tuvieron su origen en el reinado de Jaime el Conquistador, y, 
como su nombre indica (procede de mesnada o Casa real), estaban adscritos 
especialmente al soberano; se suponía que eran descendientes de ricoshombres por línea 
de varón y eran sólo ligeramente inferiores a los mismos. Únicamente eran vasallos del Rey, 
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pero podían vivir sin deshonor a expensas de un ricohombre, aunque sólo como amigo y no 
como vasallo. Los caballeros disfrutaban de la exención de los impuestos y de algunos otros 
privilefios de la nobleza, como, por ejemplo, el que nadie pudiese poner las manos en las 
brindas de sus caballos para detenerlos. Sin embargo, el título implicaba más bien una 
dignidad adquirida que de nacimiento, y al parecer podía ser conferido, además de por la 
Corona, por prelados y ricoshombres. Los infanzones, en lo más bajo de la escala, eran 
hijos de caballeros y, natualmente, muy nomerosos, pero la posesión de un cierto número 
de privilegios, más o menos importantes, los diferenciaba produndamente de los burgueses. 
En general, se tene la impresión de que los reyes maumentaron deliberadamente el número 
y prerrogaivas de esta nobleza menor como contrapeso a los poderes excesivos de los 
ricoshombres; pero lo cierto es que no consiguieron crear una disensión permanente en las 
filas de los señores. 

 

Assim, pode-se dizer que o ingresso de tais grupos foi, como dito 

anteriormente, de forma progressiva e evolutiva, cujos membros realizam entradas 

em diferentes momentos, os provenientes do braço concernente à alta nobreza, 

participam de forma natural, haja vista sua procedência das cúrias régias e que irão 

originar as Cortes da Baixa Idade Média, sendo assim considerado como núcleo 

originário; assomando-se a ela [a alta nobreza] a baixa nobreza (cavaleiros e 

fidalgos) quase que extenções dos primeiros; por fim, seguidos pelas universidades 

e pela igreja, respectivamente.171 

 

 

4.3 A CONSTITUIÇÃO DAS CORTES GERAIS DE 1283 

 

Difícil tarefa a do historiador quem se debruça sobre o passado a fim de 

identificar quais foram as primeiras reuniões de Cortes da coroa aragonesa. De 

forma precoce destaco que tal intento não fez parte do trabalho deste autor, no 

entanto, torna-se necessário destacar alguns levantamentos realizados e registrados 

na historiografia europeia. 

É o caso de Ennst Mayer172, que destaca a importância dos Fueros de 

Sobrarbe como modelos para os Fueros Generales de Navarra, da Compilacion de 

Huesca, os Fueros de Tudela, Viguera, Funes e os de Estella e San Sebastián, 

afirmando que Sancho Ramírez, em 1084 celebrou a primeira assembleia em 

Huarte, tornando esta a primeira reunião Geral. Nesta primeira reunião, encontram-
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se aragoneses e pampilonenses que juram o testamentum et iuramentum firmum et 

iuratum.  

Já os autores Del Arco173 e Carlos López de Haro174, localizam o germe das 

cortes nas reuniões de Jaca em 905 e Huarte Araquil em 1090.  

Ou Soler, ao responder seu próprio questionamento de quais foram as 

primeiras Cortes aragonesas: 

 

A creer a los partidarios de los Fueros de Sobrarbe, se reunieron muchas veces 
antes de la elección de soberano, y Blanca afirma, como si lo hubiesse visto, que hubo 
deliberaciones por ser encontrados los pareceres. Lassala lleva las más antiguas de que se 
tiene noticía, al año 1071, y llama la atención sobre las de Huarte de 1090. El Catálogo de la 
Real Academia de la Historia pone como las primeras las de 1071, admite las de Borja de 
1134 y las de Huesca de 1162. D. Vicente de la Fuente piensa que algunos Privilegios y 
Fueros de pueblos se dieron en Cortes, visto el gran número de Obispos y magnates que 
suscriben con el Rey, cuya asistencia no parece casual ni lista de cancillería. D. Tomás 
Ximénez de Embún afirma que el origen de esta instituición, así como el del Justiciazgo, 
deben referirse al reinado de Alfonso III, si bien hasta el tiempo de su hijo y sucesor no 

aparecen con entera claridad y distinción.175 
 

Contudo, Soler argumenta que as cortes de 1090 possuem existência um 

tanto nebulosa e, portanto, um caráter incerto. Assim, conclui que as assembleias 

que podem ser consideradas como as primeiras Cortes aragonesas, são as de 1164, 

principalmente pelo fato de ter sido nestas Cortes que o direito parlamentário, que se 

desenvolverá ao longo dos séculos posteriores, germinou; e que posteriormente foi  

adotado de forma mais contundente a partir das Cortes Gerais de 1283. Aliás, este é 

o mesmo posicionamento de José Terrero – que apesar de antecipar em um ano, ou 

seja, de afirmar ser a primeira Corte aragonesa, a assembleia realizada em 

Zaragoza em 1163 – defende estar a realização das primeiras cortes na segunda 

metade do século XII, no início do governo de Afonso II de Aragão. Cabe destacar 

também o argumento de Terrero acerca da precocidade da instauração do estado 
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llano176 nas cortes catalã-aragonesas, realizado desde 1064, enquanto nos reinos 

vizinhos tal ação ocorreu somente nos séculos posteriores177 

Ainda de acordo com Terrero, as primeiras Cortes realizadas na Península 

Ibérica tinham um cunho basicamente econômico, apesar, de existirem situações em 

que se colocava em discussão assuntos de ordem legislativa ou consultiva. No que 

tange as leis, Terrero observa que no início dos reinos cristãos Ibéricos, estes 

careciam de uma uniformidade legislativa, pois a grande maioria, se não todos, 

possuíam apenas leis locais (denominadas carta-pueblas) ou territoriais 

(denominados fueros), estas últimas se distinguindo por sua validade que se 

estende às comarcas e não somente a uma vila específica. Contudo, tal arranjo 

possibilita a criação de leis especiais a quem detivesse maior poder na vila ou nas 

comarcas, favorecendo em sua maioria os ricos-homens, clérigos, senhores de 

terras, etc. O processo de tentativa de unificação das leis, vem com Afonso X, em 

Castela, quando torna a legislação válida para todo o reino através do Furer Real 

(1254), que introduzia argumentos legislativos e princípios do direito romano de 

Justiniano. 178 

Contudo, tal argumento desenvolvido por Terrero, encontra a contraposição 

de Lucea, ao afirmar que as cortes possuíam ao menos duas funções específicas: 

políticas e administrativo-judicial. Segundo Lucea, as cortes com função política 

distingue-se pelo cerimonial do rito de coroação e/ou de juramento ou confirmação 

dos direitos e costumes. Já às cortes de funções administrativo-judiciais cabia as 

demais assembleias, onde “se estudiaban y resolvían cuestiones de agravios, 

legislativas y económico-financieras, con motivo de la petición de subsidios y 

servicios con los cuales poder atender a los inevitables e ineludibles gastos de 

guerra”179. Neste mesmo sentido, Soler refere-se a uma divisão tripla das funções 

das Cortes: política, legislativa e econômica180.  
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O fato é que, independentemente da função a que se destinava a assembleia 

deliberativa da Corte em questão, o enfoque econômico e posteriormente o 

legislativo, constituíram a base para as liberdades de Aragão.  

Tal eminencia das Cortes se assenta no governo de Pedro III, mais 

especificamente na Generalitat de 1283. Durante seu governo, Pedro III, o Grande, 

além da força para aplacar as dissidências internas e os confrontos externos, 

praticou também uma política de acordos, tanto de forma diplomática com os reinos 

externos, quanto internamente entre o rei e os senhores/Barões (principalmente da 

Catalunha) e entre o monarca e as Cortes catalã-aragonesas, aplacando as 

querelas emergentes e conquistando o apoio necessário. Essa valoração dada às 

Cortes, durante o governo de Pedro III, abrirá um precedente para as políticas 

parlamentares posteriores, pois, foi durante seu reinado que as Cortes assumem um 

papel institucional e moderador do poder real, cuja convocação pretende ser anual e 

com a participação dos quatro estamentos/braços representativos, consolidando 

esta participação com a afirmação “si nós i els successors nostres volem fer alguna 

constitució o estatut a Catalunya, els sotmetrem a l'aprovació i consentiment dels 

Prelats, dels Barons, dels Cavallers i dels Ciutadans.”181 

Contudo, os princípios que levam a constituição das Cortes Gerais em 

Zaragoza (1283), tornar-se um instrumento constituinte do futuro parlamento 

aragonês. Isto se deve na realidade ao cenário resultante da política expansionista 

de Pedro III, levado a cabo pela iniciativa da campanha do rei aragonês em prol dos 

sicilianos sitiados por Carlos d‟Anjou, como também para a conquista do reino da 

Sicília, o que lhe possibilitaria concretizar sua empresa de controle do Mediterrâneo. 

Esta ação demandou um aumento do contingente e do financiamento para a guerra. 

Assim, tornou-se indispensável o aumento da tributação dos nobres catalães. Tal 

ação de Pedro III faz reascender a Unión, ou seja, faz ressurgir a necessidade de 

convocação das Cortes. Dentre as inúmeras negociações realizadas para que o rei 

recebesse o financiamento necessário para a guerra contra Carlos d‟Anjou, ficou 
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estabelecido o estatuto dos Privilégios Gerais de Aragão. Dentre as condições 

acordadas destacam-se:  

 

El rey juraba observar todos los antiguos fueros y privilegios del reino y prometía que 
en lo futuro ningún súbdito aragonés sería juzgado o condenado sin proceso legal; se 
devolverían todas las tierras y bienes confiscados durante el reinado de Pedro y de su padre; 
serían revalidadas y confirmadas todas las donaciones y concesiones de dominios reales a 
los ricoshombres; no se anularía ningún feudo sin consentimiento del Justicia y del Consejo 
Real. Todos los nobles tendrían el incuestionable derecho de dejar el servicio del Rey y 
buscar fuera del reino otro señor, cualquiera que fuese a causa; el de recomendar, a su 
partida, al favor y protección del Rey sus esposas e hijos, vasallos y bienes. Ningún 
ricohombre podría ser obligado a prestar servicio militar fuera de las fronteras del reino o 
allende los mares basándose en alguna autoridad feudal u honor debidos as Rey. Los 
representantes de todos los órdenes y clases de la sociedad habrían de tener un lugar en el 
Consejo Real y ser consultados con respecto a la paz y la guerra y al bienestar del reino. Sólo 
se permitiría ser jueces a los naturales del reino; no se establecerían nuevos impuestos o 
tasas; se aboliría la tasa de la sal y la quinta. Por último, se celebrarían Cortes anuales en 
Zaragozam y los miembros de la Unión tendrían el derecho de presentar nuevas demandas 

de tiempo en tiempo.182 
 

Enfim, este entendimento entre Coroa e Corte, mais do que um precedente, 

apresenta-se como a divisão de um governo antes soberano, pois, o rei absoluto 

obrigava-se a “consulta pública” [entenda-se consulta aos quatro estamentos 

representativos das Cortes catalã-aragonesas] antes de ações diretamente ligadas 

ao Estado, como também, a aprovação do rei de ações propostas pelas Cortes com 

mesmo cunho. 

 

 

4.4 A TENSÃO DO RELACIONEMANTO ENTRE O MONARCA DE ARAGÃO E AS 

CORTES CATALÃ-ARAGONESAS 

 

Esteban Sarasa Sánchez, um tanto quanto pragmático, ao iniciar sua análise 

sobre as cortes aragonesas na Idade Media, afirma que: 

 

El Justicia y las Cortes de Aragón son las dos instituiciones más típicas e 
importantes del reino, pero también las más manipuladas [grifo meu]. Se dice que las Cortes 
aragonesas fueron asambleas representativas de los estamentos del país encaminadas a 
controlar el poder absoluto de la monarquia y lograr la participación legal de los aragoneses 
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en las tareas propias del Estado. Pero la primera duda surge al considerar qué grado de 
representatividade alcanzaron en su época dichas reuniones.

183 
 

Mais adiante em sua análise, Sarasa, reconhece que as Cortes de Aragão 

nascem da transformação do sistema parlamentar vigente em fins do século XIII, 

reitera que tais cortes contaram desde o início com algumas dificuldades que 

resultariam em situações insolúveis ao longo do desenvolvimento histórico. Entre as 

dificuldades em relevo, encontrava-se a falta de regularidade em que os conselhos 

ou Cortes eram reunidos, pois, dependiam da convocação do monarca, este por sua 

vez preteria a convocação das Cortes Gerais, substituindo-as pelas cortes privativas, 

em que acabava por recorrer aos conselhos privados, como o conselho real. Além 

da irregularidade, outro obstáculo levantado por Sarasa é a itinerância das cortes do 

rei, o que dificultavam a manutenção das assembleias de forma continua.184 Tais 

apontamentos feitos por Esteban Sarasa Sánchez, no que diz respeito apenas à 

periodicidade, denotam a difícil identificação de maior influência, entre as Cortes 

(como corpo político) e o rei, pelo contrario, demonstram uma dependência contínua 

que seguem pelas duas vias. Ao mesmo tempo em que o rei dependia das decisões 

adotadas nas cortes, sejam elas em âmbito legislativo ou econômico, as Cortes 

também dependiam do monarca convoca-las, assim como também da confirmação 

das usagets realizadas nas Cortes políticas. 

Com efeito, é no governo de Pedro III, que o acirramento da disputa de 

poder entre os estamentos representativos (em especial a nobreza) e a coroa torna-

se ainda mais imperativo. Contudo, este conflito fora certamente iniciado no governo 

de Jaime I, como sinalizado por Flocel Sabaté: 

 

Los esfuerzos para sanear recursos y patrmonio, desarrollados en la minoria de 
Jaime I, obtienen unos pobres resultados, en parte debido a la escassa colaboración 
señorial. Carente de bases rentísticas, los intentos por consolidar una preeminencia 
jurisdicional fracasan a pesar de cortar con el apoyo de los discursos romanistas. El 
monarca invoca su titularidade sobre el conjunto del território y su función como garante de 
las constituciones de Paz y Tregua, pero no se atreve a sobrepasar su próprio espacio. En 
consequência, las veguerías, como demarcaciones de los oficiales de distritos reales, los 
vegueres, no cubren todo el país, sino que se combinan con las demarcaciones nobiliarias. 
Cuarquier pretensión de imponer una soberanía superior se topa con la impetuosa repulsa 
de la nobleza, que invoca una tradición sostenida en una mayor fuerza, calificando las 
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innovaciones que desea introducir el monarca como una “mala costum que•ns volets metre 
en la terra”.

185
  

 

Sabaté acrescenta que parte dos desafios, feitos dois anos antes de Pedro 

III assumir a coroa, se baseavam na quebra dos costumes, ou de outra maneira, na 

quebra do vinculo de vassalagem e de certa forma se negando a financiar as 

empresas de Jaime I. Tal recusa será conduzida ao trono junto com o novo 

governante, Pedro III, o que o forçará a ceder às negociações a fim de garantir sua 

empresa pelo Mediterrâneo. Isto acarretará graves consequências às ações 

monárquicas independentes, de acordo com Sabaté “A partir de ahora se reconoce 

la completa autonomía jurisdiccional de cualquier noble que pueda alegarla, aunque 

sea tan sólo por tradición. El país se convierte en un mosaico de jurisdicciones 

impenetrables y carentes de colaboración.”186  

Neste sentido, podemos entender que as disputas de poder ou influência 

entre Pedro III e as Cortes Gerais, tratam-se em realidade de uma disputa de poder 

entre Pedro III e os nobres vassalos da coroa aragonesa, que será agravada pelas 

disputas da Sicília entre Pedro III e Carlos d‟Anjou, colocando o rei aragonês em 

situação desfavorável em relação aos seus nobres. Segundo Soler, Pedro III “por su 

propia voluntad metió su país en una guerra terrible, de la cual era difícil predecir el 

término”187, mas que ajudado pela “providência” (pela epidemia de desinteria que 

dizimou parte das tropas do rei Felipe de França, incluindo o próprio rei) acaba 

sendo favorecido na batalha. Tal empreitada de Pedro III, sem que houvesse um 

consenso entre a coroa e os quatro braços, é a uma das representações tácitas dos 

motivos de rejeição da nobreza e consequentemente das Cortes, tal como sinaliza 

Soler: “La Unión contra él tiene ese carácter de protesta contra guerras sin provecho 

nacional, verdaderas aventuras que, cuando más, como la de ahora, favorecían a un 

hijo del rey”.188 

Contudo, na visão de muitos historiadores, incluindo Soler, estes 

desencontros, elevados ao limite no reinado de Pedro III e de forma mais enfática 

nos eventos decorrentes das Vésperas Sicilianas, e que culminaram no Privilégio 
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Geral devem ser vistos como um avanço para a unidade jurisdicional nacional, 

possibilitando um caminho para a construção de uma lei comum a todos os 

aragoneses.  

 

 

4.5 A REPERCUÇÃO DAS CORTES GERAIS DO REINO ARAGÃO 

 

É inegável o legado deixado pelas Cortes catalã-aragonesas do século XIII, 

sendo possível identificar suas contribuições para os direitos individuais (catalã-

aragoneses), ou sua evolução para as diputaciónes, ou ainda como modelo 

embrionário do parlamento europeu.  

Aliás, Sarasa, ao analisar as cortes de Aragão, e por extensão as cortes de 

Catalunha e Valência, afirma que  

 

Las Cortes de Aragón, expresión pública y solemne de los intereses y necesidades 
del reino ante la monarquía y defesa constitucional de las leyes del país y de las libertades de 
sus habitantes, fueron en cierto modo el índice regulador de las tensiones producidas en la 
sociedad aragonesa y el pulso revelador de las contradicciones y antagonismos surgidos en 

su seno por los desiquilibrios sociales y económicos
189 

[...] reflejarán las tensiones y conflitos producidos en el seno de la sociedad 
aragonesa: capítulos de contitución de hermandades, de protección de viudas y huérfanos, de 
aislamiento de judíos en sus barrios, de inmunidade eclesiástica o de responsabilidades 
civiles y criminales. Pero también manifestarán su impotencia ante hechos consumados y 
favorecerán la inhibición de los estamentos en asuntos que no les afecten directamente. Por 
otro lado, las Cortes se repartirán algunas de las responsabilidades que antes recaían sobre 
determinados cuerpos o personas, y alentarán la insolidariedad de los aragones, demasiados 
reacios a exponer su integridad física en aras de un posibilista bien común o sus libertades 

personales en éxitos a largo plazo.190 
 

De fato as colaborações das cortes residem, de forma majoritária, no campo 

político-jurídico, como é o caso das diputaciones. Uma vez que as Cortes não 

conseguiam dar continuidade a um determinado assunto tratado por ela, criava-se 

uma diputacion permanente das Cortes, ou seja, um grupo permanente formado por 

membros da própria corte dissolvida ao término da assembleia. Como afirma Soler 

ao referir-se sobre a constituição das diputaciones:  
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Son una derivación o hijuela de las Cortes, una continuación de éstas para llegar a un 
acuerdo reduciendo el número de diputados, pero preferentemente una comisión encargada 
de recaudar la parte del subsidio o servicio que el reino reunido en Cortes había concedido al 

soberano.191  
 

Tal instituição tida como “la más genuina representación del reino”192, torna-se 

um dos mais altos corpos do Estado, transcendendo a Idade Média e alcançando 

seu lugar dentre as instituições catalã-aragonesas na Idade Moderna. 

                                            
191

 SOLER, Andrés G. Op. Cit. 315. 

192
 Ibidem. p. 316. 



95 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Ao iniciar este trabalho monográfico pretendia-se ao longo de seus quatro 

capítulos, muito ousadamente, apresentar a atuação do rei Aragonês Pedro III, o 

Grande, dentro do cenário político em fins do século XIII na Península Ibérica (mais 

especificamente no território pertencente a coroa aragonesa) e regiões do mar 

mediterrâneo. Com o intuito de responder ao questionamento de como este 

personagem contribuiu para a construção da história de Aragão e Catalunha e com a 

política peninsular legada aos seus sucessores na coroa; tendo como pano de fundo 

as relações de poder entre o monarca e as Cortes catalã-aragonesas. 

O trabalho foi desenvolvido dividindo-se em quatro capítulos, tendo três eixos 

principais: o primeiro sendo a reflexão sobre a narrativa como elemento de 

construção do conhecimento histórico; o segundo, correspondendo aos capítulos II e 

III, sendo caracterizado pela abordagem e exercício do reinado de Pedro III; e o 

terceiro, composto pelo capítulo IV, sendo a análise das relações entre o monarca e 

os corpos políticos aragoneses, em destaque a nobreza e as cortes catalã-

aragonesas. 

Assim, no primeiro capítulo, lançamos mão da reflexão acerca da importância 

da narrativa histórica e da biografia histórica, como elementos de construção do 

conhecimento histórico e problema historiográfico, respectivamente. Tais 

considerações foram necessárias por entendermos que, estas reflexões, corroboram 

para a análise da crônica de Desclot, pois, acreditamos estar ela relacionada aos 

dois gêneros enunciados. E que ao longo da pesquisa congregaram em uma 

análise, além da fonte primária, outras fontes193, constituindo um corpus documental, 

abordados nos capítulos subsequentes e que possibilitaram o entendimento das 
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relações políticas existentes no recorte proposto, assim como, nos permitiu um 

vislumbre da sociedade em que reinou Pedro III e como tal personagem se mescla à 

história de Aragão e Catalunha.  

No segundo capítulo, realizamos primeiramente a recuperação do contexto 

histórico em que nasce a coroa de Aragão, por identificarmos que os processos 

históricos, nos quais se desenrola o reinado de Pedro III, estão ligados de forma 

bastante direta aos processos político-culturais decorrentes do surgimento da coroa 

aragonesa. O nascimento do reino aragonês tem como limites territoriais os reinos 

de Navarra, o império Almoravide, o reino de Castela e o reino Franco. Esta 

constituição territorial impulsiona no início do século XII a união entre Aragão e 

Catalunha. Em um primeiro momento, tal configuração será determinante para a 

formação social e cultural do reino, em um segundo momento (durante o século XIII 

e XIV), se apresentará como um fator decisivo para o avanço da coroa aragonesa 

sobre o mar Mediterrâneo. Desta forma, na sequência do capítulo, é apresentada a 

transição do infante D. Pedro a Pedro III de Aragão, o Grande, rei de Aragão e 

Conde da Catalunha. Tal processo se torna importante para a compreensão da 

política de governo de Pedro III, que se manifesta desde a posse como conde de 

Barcelona aos 11 anos e sua nomeação como procurador geral da Catalunha em 

1257. Por fim, neste segundo capítulo entra em cena o embate entre o poder 

eclesiástico e secular, que imprime característica ao século XIII, não somente na 

coroa de Aragão, mas também por toda a Europa, servindo a seu tempo, como o 

grande pano de fundo para as inter-relações dos reinos ibéricos e  para a formação 

da coroa Catalã-aragonesa durante o reinado de Pedro III.   

Já no terceiro capítulo, perpassamos o reinado de Pedro III, o Grande, no 

período imediato à sua coroação em 1276, até o fim de seu reinado em 1285. No 

capítulo mais extenso deste trabalho, procuramos apresentar as batalhas travadas 

por Pedro III no plano interior e exterior da coroa. É neste capítulo que evidenciamos 

as duas representações mais marcantes, utilizadas por muitos estudiosos do 

governo de Pedro III: o envolvimento nas Vésperas Sicilianas e a excomunhão 

papal. Com efeito, após nossa pesquisa, podemos observar que todos os demais 

eventos significativos ligados ao reinado de Pedro III, decorrem, em grande medida, 

do envolvimento de dom Pedro nas Vésperas Sicilianas, seja como consequência ou 

como causa. A exemplo disso, a decisão do auxílio aos sicilianos e a consequente 
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entronização de Pedro como rei da Sicília, possibilitando ao monarca consolidar 

parte de seu projeto de expansão pelo Mar Mediterrâneo, mas também a sua 

conseguinte excomunhão pelo papa Marinho IV, opositor ao levante siciliano e 

partidário de Carlos d‟Anjou, então rei da Sicília. Esta manobra de Pedro III irá gerar 

consequências marcantes para todo o território da coroa aragonesa; carente de 

financiamento para dar sequência à sua empresa sobre o Mediterrâneo, na guerra 

contra o rei angevino, Pedro III recorre aos nobres catalães e às cortes catalã-

aragonesas, resultando na consagração das Cortes Gerais como legitimadores dos 

direitos individuais do reino e moderadores do poder monárquico de Aragão, até 

meados do século XV.  É possível entrevermos neste contexto o estabelecimento de 

uma cultura independentista dos nobres catalães em relação ao seu rei aragonês, 

indo na contra mão dos regimes monárquicos do porvir. A dinâmica política 

desenvolvida no governo de Pedro III de Aragão irá transbordar o seu reinado e 

atingirá seus sucessores, que darão continuidade, no final do século XIII e início do 

século XIV, à política expansionista herdada de Pedro III e Jaime I, como também a 

questão jurídica proveniente das cortes.   

Por fim, no quarto e último capítulo, é apresentado o relacionamento de Pedro 

III, sua nobreza e as cortes [de uma forma amplificada ao que diz respeito às cortes 

de Aragão, Catalunha e Valência]. Neste capítulo, não se primou pelo enfoque da 

análise individual das três cortes pertencentes à coroa, mas sim das Cortes Gerais 

(que reunia os três reinos) como corpo político, quando necessário, pinçamos 

eventos pontuais em relação às cortes particulares, para referenciar uma experiência 

relevante entre Pedro III e seus membros.  Neste sentido, a evolução das Cortes 

ocorridas durante o governo de Pedro III, mais notadamente a Corte Geral de 1283, 

deixa à história catalã um modelo jurisprudencial que irá servir de base para as 

diputaciones aragonesas (dos reinos de Valencia, Catalunha e Aragão, 

consideradas a evolução das Cortes) que irá resultar na Generalitat de Catalunya, 

conhecido como sistema institucional organizado politicamente autônomo, presente 

ainda hoje no território outrora pertencente a coroa aragonesa. 

Cabe destacar que durante a pesquisa foi possível identificar, através da 

análise crítica da bibliografia selecionada, o posicionamento de autores/historiadores 

acerca do reinado de Pedro III de Aragão. Que, em alguns casos, chegam a beirar o 

antagonismo, como é o caso de La Fuente e Terreros, enquanto o primeiro o trata de 
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forma elogiosa (aproximando-se bastante à narrativa propagandista de Desclot), o 

segundo impõem uma crítica mais severa ao reinado de Pedro III (principalmente na 

relação de Pedro com a casa Hohenstaufen).  

Este trabalho também possibilitou nos aprofundarmos nas questões 

pertinentes às relações de poder existentes nos reinos sob o domínio da coroa 

aragonesa de fins do século XIII, valendo-se majoritariamente do reinado de Pedro 

III de Aragão, o Grande, tendo como fio condutor a análise das inter-relações de 

poder da Coroa Aragonesa em relação aos corpos políticos que a cercavam, como a 

nobreza e as Cortes Gerais. Deste modo, concluímos que o poder, neste cenário, 

corresponde ao grau de influência a que um corpo político pode submeter o outro, 

não sendo situações estanques, podendo-se inverter tal influência ou poder de 

acordo com a resultante de uma negociação ou situação engendrada por um dos 

elementos. 

É sob esta perspectiva que enquadramos as relações de Pedro III de Aragão 

e as Cortes Gerais, e cujo protagonismo político do monarca resulta em uma 

integração jurídica da Catalunha. Resultado este, proveniente das negociações entre 

o rei e as Cortes, a fim de aplacar as tensões emergentes no decorrer de seu 

governo, e até mesmo de episódios que antecedem o ano de 1276, mas que estão 

intrinsicamente ligados a Pedro III. Levando-se em conta que Pedro III, para 

governar, usou além da força, a política de acordos diplomáticos para conquistar o 

apoio necessário a fim de emplacar sua política de governo (tanto em relação aos 

reinos aliados quanto em relação as Cortes).  

No que concerne à valoração dada às cortes gerais durante o governo de 

Pedro III, como mencionado ao longo deste trabalho, isso abrirá um precedente para 

as políticas parlamentares posteriores, pois, foi durante o reinado de Pedro III de 

Aragão, que as Cortes Gerais assumem um papel institucional e de convocação 

anual com a participação dos cinco estamentos representativos. 

Aliás, este entendimento entre Coroa e Corte, mais do que um precedente, 

apresenta-se como um elemento de transformação do modelo de governo. Pois, as 

decisões ligadas ao Estado (como campanhas de guerra e aumento de impostos), 

que antes partia de um ato solitário do monarca, após o estabelecimento das Cortes 

Gerais de 1283, o rei obrigava-se à consulta e submissão aos cinco estamentos 
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representativos das cortes catalã-aragonesas, antes da tomada de ações 

diretamente ligadas à Coroa.  

Cabe destacar ainda, o caráter legitimador da crônica de Desclot, sobre 

reinado de Pedro III e de seu protagonismo como monarca de Aragão. O cronista ao 

registrar em sua narrativa temas que descrevem “dels grans fets d'armes e de les 

grans conquestes”194 de Dom Pedro, seja em batalhas, em seus acordos 

diplomáticos, ou ainda de sua descendência e de sua linhagem, Desclot pretende 

assegurar a legitimidade e o protagonismo de Pedro III no estabelecimento definitivo 

do território da coroa aragonesa sobre o Mediterrâneo, tanto no âmbito militar, 

quanto sucessório, configurando-se em instrumento de validação do governo 

expansionista de Pedro III e seu papel essencial na história jurídica da Catalunha. 

Enfim, cremos ser este trabalho um estudo apropriado à ampliação do 

conhecimento histórico acerca dos reinos da Península Ibérica na Baixa Idade 

Média. No que pese a ênfase do estudo no reino aragonês em um recorte espacial 

definido, esta pesquisa permitiu o alargamento da compreensão política ibérica 

vigente no século XIII e com isso a compreensão do desenvolvimento histórico dos 

reinos medievais e as influências sobre eles emanadas.  

Finalmente, concluímos que a figura de Pedro III de Aragão e as tensões 

provenientes de seu governo, criam condições significativas para o desenvolvimento 

das Cortes catalã-aragonesas, assim como o desenvolvimento da Catalunha como 

província independente, o que marcará de forma indelével a história da coroa 

aragonesa e seus territórios anexados.  
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