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Apunts a l’entorn del testament de Ferran el Catòlic   

 

Si Amèrica no hagués estat patrimoni català, tampoc no podríem entendre com, a la 

mort del rei, al 1516, aquest, al testament, deixés a la seva filla Joana tots els seus reialmes 

catalans, incloent‐hi les possessions del Nou Món. El testament, en aquest punt, és ben clar. 

El  rei  hi  diu:  “Fem  i  instituïm  [Na  Joana]  hereva  i  successora  nostra  universal  en  els  dits 

nostres Regnes d'Aragó, Sicília ençà i dellà del Far, Jerusalem, València, Mallorca, Sardenya i 

Còrsega,  Comtat  de  Barcelona,  Ducat  d'Atenes  i  Neopàtria,  Comtat  del  Rosselló  i  de 

Cerdanya, Marquesat d'Oristany i Comtat de Goceà, i en les Illes adjacents i en les Ciutats de 

Bugia, Alger i Tripol, i a la part a Nós pertanyent en les Índies del Mar Oceà”1.  

Així  mateix,  per  al  compliment  i  execució  d'aquest  testament,  i  per  als  codicils 

eventuals que se'n poguessin derivar, el rei hi destinava “qualssevol sumes de quantitats que 

ens fossin o ens seran degudes fins al dia de la nostra mort, de qualssevol rendes, i serveis, 

donatius, gabelles reservades i altres qualssevol i en qualsevol manera que pertanyin a Nós, i 

ens  fossin degudes  fins  llavors, així en els nostres Regnes d'Aragó, Reialme de Nàpols,  i de 

Sicília, València  i Principat de Catalunya,  i  a  Sardenya,  i en els  altres Regnes  i parts de  la 

Corona d'Aragó, com en els regnes de Castella, per raó dels Mestrats,  i situats que tenim a 

les alcabales,  i de  la part que ens toca  i pertany de  les rendes de  les  Índies”2.  I ha estat en 

virtut d'aquests mots que En Ferran Soldevila ha cregut que tot el que arribava d'Amèrica, el 

                                                            
1
  DIEGO IOSEF DORMER, “Testamento del Señor Rey D. Fernando el Catholico, hecho en el Lugar de Madrigalejo a veinte y dos de Enero 
del año M.D.XVI.”,   Discursos Varios de Historia, con muchas escrituras Reales Antiguas, y Notas de Algunas Dellas;   Herederos de Diego 
Dormer, Saragossa, 1683, p. 441‐442. 
2
 Ídem, p. 408.  



  

  2

Institut Nova Història 

w
w
w
.jo

rd
ib
ilb
en

y.
co
m
 

rei “ho considerés com a propi, no com a resultat de la donació d'Isabel”3. Exactament ho ha 

interpretat En Vicens i Vives, pel qual “les Índies foren concedides personalment als reis de 

Castella i Aragó”4. A més a més, i com En Soldevila, advera que no es tractava tan sols de la 

pertinença  d'unes  rendes,  “sinó  propietat,  ja  que  des  de  1504  a  1516  reivindicà 

contínuament la «meitat que li pertanyia» a Amèrica; i que, en el moment de la seva mort, 

aquesta mateixa meitat  figurà entre  l'herència «aragonesa»  (o sia Corona d'Aragó, Nàpols, 

Sicília, Còrsega i territoris del Nord d'Àfrica), que deixà a la seva filla Joana i al seu nét Carles, 

separant‐la claríssimament de Navarra”5.  

El  parer  d’En  Vicens  i  Vives  ve  corroborat,  alhora,  per  l’opinió  d’En  Marcelo 

Capdeferro, el qual creu que “Amèrica  fou donada a  títol personal als Reis Catòlics,  tenint 

cadascun  la meitat del fruit de  la seva conquesta, però amb  la  intenció que, darrere d’ells, 

passés en herència a llurs regnes respectius. Això ho confirma el fet que al testament de Na 

Isabel consta que En Ferran hauria de percebre la meitat de les rendes de les Índies mentre 

visqués; i en el testament d’En Ferran consta la cessió a la seva filla Joana de la seva herència 

aragonesa en què inclou aquella meitat de les rendes de les Índies”6. 

D’aquest mateix parer és En Rumeu, pel qual “Na Isabel a l’hora postrera no oblida el 

que va participar, col∙laborar i, fins i tot, el que es «va sacrificar» el seu marit pel bon resultat 

de l’empresa americana [...], ni la concessió pontifícia feta a ambdós”7.  

La  cessió de  la meitat de  les  terres americanes que pertanyien al  rei de  la Corona 

d’Aragó a  la  seva  filla  Joana ha estat dignament ponderada per En  Juan Manzano. Segons 

aquest  autor,  queda  perfectament  palès  que  el  llegat  ferraní  ascendia  “exactament  a  la 

meitat de les Índies Occidentals”8. D’acord amb En Manzano, “Ferran tingué una participació 

activa en la preparació del descobriment”9 i “fou sobre En Ferran on gravità tot el pes de la 

negociació”10. I afirma, en glossar el testament reial, que, “a primera vista, xoca bastant que 

En Ferran faci esment del regne de  les  Índies  immediatament després dels restants regnes 

patrimonials  aragonesos:  Aragó,  Sicília,  Jerusalem,  València, Mallorca,  Sardenya,  Còrsega, 

Comtat  de  Barcelona,  Ducats  d’Atenes  i  Neopàtria,  Comtats  del  Rosselló  i  Cerdanya, 

Marquesat d’Oristany i Comtat de Gocià, i de les ciutats africanes de Bugia, Alger i Trípoli. I 

dic que  resulta una mica estrany aquest esment  si  tenim en  compte que  aquests  regnes, 

                                                            
3
 F. SOLDEVILA,  Història de Catalunya; op. cit.,  p. 862, nota 78.  

4
 J. VICENS i VIVES, Els Trastàmares; op. cit., p. 240. 

5
 Ídem. 
6
 MARCELO CAPDEFERRO, Otra historia de Cataluña; Editorial Acervo, S.L.; Barcelona, 1985, p. 200. 
7
 ANTONIO RUMEU DE ARMAS, “Colón en Barcelona”, Anuario de Estudios Americanos, I (1944),  p. 489. 
8
 JUAN MANZANO MANZANO, “¿Por qué se incorporaron las Indias a la Corona de Castilla?”; Revista de Estudios Políticos, III (1942), p. 104. 
9
 Ídem, p. 100. 
10
 Ídem, p. 101. 
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marquesats  i  comtats eren propis del Rei Catòlic, pertanyien al patrimoni  reial d’Aragó al 

temps de redactar aquell la seva darrera disposició de voluntat”11. 

Així mateix,  el  gest  del  rei  de  llegar  aquesta meitat  de  terres  americanes  que  li 

pertanyien a la seva filla, el desconcerta fins al punt de qüestionar‐se: “Com podia En Ferran 

disposar  en  el  seu  testament  d’una  part  de  territori  que  ja  no  li  pertanyia?  ¿Com  podia 

instituir a  la  seva  filla hereva d’una part d’un  regne que ella posseia per  complet des del 

moment en què fou alçada per senyora i reina propietària a la mort d’Isabel? ¿Com podia el 

pare, al 1516, deixar a  la seva  filla una «part» del regne que aquesta  ja posseïa en  la seva 

totalitat des de  la mort de  la mare, esdevinguda dotze anys abans?”12. La resposta és ben 

senzilla: perquè li pertanyien com a rei de la Monarquia Catalana. El seu paper, en tant que 

monarca catalano‐aragonès, en tot  l’afer de  les negociacions, descobriment  i conquesta de 

les  Índies, que el mateix Manzano  relleva,  li ho permetia  i, per això mateix, pot  llegar  les 

noves terres, com a possessió catalana, a la seva filla. 

Recentment, el paper cabdal que va  jugar el  rei Ferran en  tot aquest afer americà, 

l’ha tornat a veure En Miquel Batllori. Per ell, En “Ferran II era massa subtil per renunciar a 

cap  intervenció dels seus regnes propis en  les noves terres atlàntiques”13. A més, assegura 

que,  en  els  documents  pontificis  que  es  redactaren,  hi  “restava  vigent  la  propietat  de  la 

meitat dels béns que en rebessin, a favor de Ferran”14. I, després de constatar que el tema 

americà  s'hauria  complicat  molt  si  En  Ferran  hagués  tingut  descendència  duradora  de 

Germana  de  Foix,  reblava:  “Que  el  rei  catòlic  estava  convençut  que  la meitat  dels  béns 

provinents de les Índies Occidentals li pertanyien, ho prova el seu darrer testament, en què 

específicament els deixa a la seva filla Joana. Cal reconèixer, doncs, que, tal com anaven les 

coses,  Ferran  II  féu  tot el que el  seu enginy podia  suggerir‐li per no deixar  allunyats dels 

beneficis provinents d'Amèrica els seus súbdits de la Corona d'Aragó”15. 

Com  a  colofó,  el  testament  també  palesa  que  la  Corona  d'Aragó  tenia  territoris  a 

ambdós costats de l'Oceà, puix quan el rei mana l'acatament degut a la “Sereníssima Reina, 

la nostra  filla en persona”16, ho  fa als “Prelats  i Persones Eclesiàstiques  [...] als Lloctinents 

generals,  Virreis,  Governadors,  Prínceps,  Almiralls,  Ducs, Marquesos,  Vescomtes  i  als  del 

nostre  Consell,  i  Audiències,  i  els  nostres  Oficials,  Alcaids,  Nobles,  Barons,  Mainaders, 

Marmessors, Cavallers,  Infançons, Ciutadans, Burgesos, Consells, Oficials  i Homes bons de 

qualssevol  Ciutats,  Viles  i  Llocs  de  tots  els  dits  nostres  Regnes  i  Senyorius  de  la  Corona 

                                                            
11
 Ídem, p. 107‐108. 

12
 Ídem., p. 108. 

13
 MIQUEL BATLLORI, “Valors i límits de la intervenció d'Alexandre VI en els afers americans”; Quaderns de Xàtiva, 4 (1992), p. 58. 

14
 Ídem, p. 59. 

15
 Ídem. 

16
 D. I. DORMER, op. cit., p. 452.  
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d'Aragó  d'ençà  i  dellà  la Mar”17.  I  si  bé  és  cert  que  la  clàusula  “dellà  la Mar”,  abans  del 

descobriment del Nou Món, al∙ludia tan sols als Estats marítims de  la Monarquia Catalana, 

no hi ha a hores d’ara cap argument ni evidència que pugui negar que, després d’aquella 

gesta, no al∙ludís també a les noves possessions americanes.  

 

Jordi Bilbeny 

 

                                                            
17
 Ídem.  


