SÍNTESI D'HISTÒRIA MEDIEVAL DE
COMTATS CATALANS
CATALUNYA. ELS ORÍGENS DE LA NACIÓ
Els primers comtes de Barcelona, de Girona, de Cerdanya, d’Urgell i
CATALANA, per ROSA MARIA SERRA.
del Rosselló, eren de la nissaga Bel·lònides de Carcassona.
DÓNO LA PARAULA ALS HISTORIADORS:
AL-ÀNDALUS I CATALUNYA
“
L’any 711 un exèrcit musulmà emprèn la conquesta de
la Hispània visigòtica. La península ibèrica, rebatejada
amb el nom de al-Àndalus, s’incorpora a l’Islam. Al llarg
de quatre segles, les terres de Balaguer, Lleida,
Tarragona i Tortosa formen part d’una comunitat
econòmica i religiosa que s’estén fins a l’Índia.
A la frontera entre al-Àndalus i l’imperi carolingi, a recer
dels Pirineus, es formen els comtats catalans. A partir del
segle X, sota l’hegemonia del casal de Barcelona, els
comtats esdevenen independents del poder dels reis
francs i, amb el pas dels segles, guanyen importància
política en el context de l’Europa feudal.
”
A partir de la conquesta arabobereber de l’any 711 la
península Ibèrica forma part del califat omeia de
Damasc. Neix una nova societat en els confins de
l’Islam, fruit del mestissatge de cultures molt diverses:
al-Àndalus. El 929, Abderraman III s’independitza del
poder dels califes abbàssides, que dominaven des de
Bagdad, i proclama Còrdova com la capital d’un nou
califat.
Al-Àndalus esdevé la primera potència cultural i
econòmica d’Occident i exerceix una influència molt
important en els regnes cristians del nord. La petjada de
l’Islam esdevé determinant en la configuració de la futura
Catalunya: durant més de quatre segles, els territoris del
sud del Llobregat s’integren plenament en l’espai cultural
i polític andalusí.”

Guifre I de Barcelona
, segons una miniatura del pergamí de la
Genealogia dels reis d’Aragó
, d’inici del segle XV.
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0031564.xml
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GUIFRÉ EL PILÓS=GUIFRÉ i DE BARCELONA, Guifré II de
Girona, Guifré I de Besalú,Guifré I de Cerdanya
Comte de Cerdanya i d’Urgell (870?-897) i de Barcelona, de Girona
(
Guifré II
) i de Besalú (878-897); ostentà també el títol de marquès.
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. La seva obra
s/el_naixement_d_una_nacio
més important fou el repoblament del centre de Catalunya, devastat i
quasi despoblat des de la revolta d’Aissó i Guillemó i la incursió
d’Abū Marwān el 827. La inicià per la vall de Lord (872 a 878) i la
prosseguí pel Ripollès (des del 879), Osona (des del 881) i el Bages
(des del 889), fins a deixar establerta la frontera amb els sarraïns al
llarg de la partició d’aigües entre la conca del Llobregat i la del Segre.
Fundà el monestir de Ripoll (879) i el de Sant Joan de les Abadesses
(consagrat el 887). Organitzà el comtat d’Osona, testimoniat el 885, i
facilità la restauració del bisbat de Vic (886 o 887). En 885-890
afavorí la temptativa d’Esclua d’independitzar de Narbona els bisbats
catalans. En 888-890 hagué d’enfrontar-se amb els comtes

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/22/els-co d’Empúries S
 unyer II d’Empúries-RossellóiDelà (
Delà I
mtats-catalans-en-els-segles-xi-i-xii-l
’expansio-peninsula d’Empúries
), que s’havien apoderat de la ciutat de Girona i d’una part
r-i-la-consolidacio-del-casal-de-barcelona/
del seu comtat i del de Besalú, i acabà expulsant-los-en.
L'IMPERI CAROLINGI. LA MARCA HISPÀNICA.
Es casà (877) amb G
 uinedilda
. Atacà Ismā'īl ibn Mūsà, que s’havia
apoderat
de
Saragossa
(871)
i
en 883-884 havia fortificat Lleida, però
Carlemany, emperador dels francs, a finals de la centúria
fou derrotat i sofrí fortes pèrdues (884). Sortí al pas (897) del
del 700 va incorporar els territoris entre Perpinyà i
governador de Lleida Llop ibn Muḥammad, que havia incendiat el
Barcelona als seus dominis, i els va dividir en unitats
castell d’Aura (potser prop de Caldes), però fou vençut i ferit o mort
administratives i militars anomenades comtats.
d’una llançada pel mateix Llop.
L’administració franca va anomenar Gòthia —referit als Els seus estats foren heretats conjuntament per la muller i els fills
antics visigots— a la regió que agrupava els comtats
mascles no eclesiàstics; però, potser per indicació de consellers
catalans.
autoritzats, en fou feta una distribució que deixà a Guifré (
Guifré II de
Barcelona
) Barcelona-Girona-Osona, a Miró (
Miró II de Cerdanya
)
El jurament de vassallatge era la forma protocol·lària que
Cerdanya (amb Berguedà i Conflent), a Sunifred (
Sunifred II
s’utilitzava per donar validesa a una relació política, en
d’Urgell
) Urgell (amb Andorra) i a Sunyer (
Sunyer I de Barcelona
)
aquest cas de subordinació.
Besalú, sota el tutelatge del germà gran Guifré, en espera del traspàs
Radulf I de Besalú
), que n'era regent.
Però al cap d'un temps els comtats catalans van deixar de de l’oncle patern Radulf (
retre vassallatge al poder central franc, perquè el poder
central franc va incomplir els pactes de protecció militar,
que eren la base del vincle que l’unia amb els comtats
catalans.

Al voltant de la figura de Guifré el Pelós es formà aviat un clima
llegendari, que sembla ja aureolar-la quan el bisbe Idalguer de Vic en
ponderà els mèrits el 906. El sobrenom de P
 elós 
és sens dubte
relacionat amb la seva llegenda, que no apareix exposada més que en
el nucli inicial dels G
 esta comitum Barcinonensium et regum
785
Aragonumili atribueix l’obtenció de la independència dels seus estats
en unes circumstàncies que corresponen a l’època de Borrell II. Una
Lliurament de Girona als Francs
llegenda tardana atribueix a l’emperador Lluís el Piadós d’haver
Els habitants de Girona lliuren la ciutat als francs per dibuixat sobre l’escut daurat del comte amb els dits tacats de la seva
pròpia voluntat. Poc després, els territoris de l’Urgell, sang els pals vermells que havien de constituir l’escut català i la
barres catalanes
).
la Cerdanya, el Pallars i la Ribagorça segueixen el seu bandera catalana (
exemple.
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0031564.xml
800
El Nadal de l’any 800 Carlemany és coronat emperador a
Roma. Sobre les base dels extensos dominis heretats,
expandeix el seu imperi pels territoris dels eslaus,
llombards, bizantins i musulmans.
801
Lluís el Pietós, fill de Carlemany, i Guillem de Tolosa
comanden l'exèrcit franc que assetja Barcelona. Rendida
per la fam, la ciutat capitula el 3 d’abril. Carlemany
atorga als seus habitants una àmplia carta de llibertats.
878

878
Guifré el Pilós, de la Casa de Carcassona, esdevé comte
de Barcelona i de Girona, a més de comte d’Urgell i de
Cerdanya. Els seus fills són els primers comtes no
nomenats pels reis francs i inicien una dinastia pròpia.
Cronologia
http://www.mhcat.cat/exposicions/la_memoria_d_un_pai
s/el_naixement_d_una_nacio
“L
a M
 arca Hispànica és la locucióque entre el 821iel
850fou usada en els A
 nnales regni Francorum(Annals
Reials dels Francs) i en els A
 nnales Bertinianiper a
designar globalment els territoris i comtatsconquerits per
Carlemanya l'entorn dels Pirineus[nota 1]per tal de
defensar l'imperi Carolingide les incursions i ràtzies
sarraïnes provinents del califat de Còrdova.Durant el
segle XVIiX
 VII,i tal com ha reiterat Michel
Zimmermann, el concepte Marca Hispànica esdevingué
un concepte historiogràfic sustentat per raons
ideològiques a fi de justificar, tant els drets de la corona
francesa sobre territoris catalans, i també per a situar-hi,
de manera anacrònica, el naixement de P
 rincipat de
Catalunya.[1]
D
 urant la segona meitat del segle XXels historiadors
medievalistes José Antonio Maravall y Casesnovesi
Ramon d'Abadal i de Vinyalsdemostraren concloentment
la inexistència de cap M
 arca Hispànica com a entitat
territorial o administrativa, i que la locució M
 arca
Hispànica fou solament un mer recurs literari culte usat
en els A
 nnales regni Francorum. Tot i haver estat
refutada l'existència d'aquest ens territorial, durant els
anys noranta del segle XXl'historiador català F
 locel
Sabatédenuncià que el concepte historiogràfic de M
 arca
Hispanica, com a punt de naixement de Catalunya,
s'estava tornant a reviscolar i era reintroduit en manuals
d'història de Catalunya destinats a la formació
d'estudiants de primària i secundària.
“
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marca_Hisp%C3%A0nica
http://agora.xtec.cat/iesreguissol/moodle/pluginfile.php/36422/mod_r
esource/content/1/Comtats%20catalans%20orientals%20%28800-105
0%29.jpg
Guifré I, Guifré 2 i Borrell II i successors: bona política de
repoblament, que va anar acompanyada de la creació de
monestirs.Van impulsar l'aprisió, recurs jurídic d'origen romà que

afavoria l'ocupació d'una terra erma sense titular directe amb el
propòsit de llaurar-la per primra vegada i explotarla agrícolament. Els
reis concedien privilegis reflectides en les . i“cartes de poblament”.
Així es formà una societat d'homes lliures, els “aloers” perquè
conreaven petites propietats agrícoles “alous” que contribuïen a
l'estabilitat dels comtats i a la seva prosperitat.
També els monestirs van ser fonamentals per a vertebrar la primitiva
nació catalana. Van assegurar el domini del territori. Els comtes van
efectuar donacions de terres per afavorir-ne la fundació i l'exemple
fou seguit pels nobles i els grans propietari.
De l’expansió ultrapirinenca als inicis de l’expansió mediterrània:
L’etapa compresa entre els segles XI i XII assenyala també un període
de creixement territorial dels comtats catalans més enllà dels territoris
peninsulars que serien la seva “frontera natural”, caracteritzada per
dos elements principals:
1. L’expansió ultrapirinenca.
2. L’inici de la intervenció catalana a la Mediterrània.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu L’expansió ultrapirinenca:
mb/8/82/Comtats_de_la_Marca_Hispànica_a_inicis Els comtes catalans van concebre la idea de bastir un Estat pirinenc
_S_IX.PNG/400px-Comtats_de_la_Marca_Hispànic que estengués per les dues vessants dels Pirineus.
a_a_inicis_S_IX.PNG
Tot i que no hi ha una raó prou clara que ens expliqui els motius pels
quals els comtes van buscar l’expansió cap a Occitània, alguns
historiadors creuen que no existia un projecte imperialista
“
La formació de l’imperi carolingi assenyala el pas de
predeterminat, almenys inicialment, sinó simplement la intenció de
l’antiguitat tardana a l’Europa medieval. A recer dels
cercar nous patrimonis per a deixar-los en herència als successors.
Pirineus i a les portes del món islàmic, la futura
Catalunya inicia la seva construcció. La dominació
Segons altres interpretacions, en canvi, les raons de l’expansió
franca organitza els territoris fronterers en districtes
ultrapirinenca hauríem de cercar-la en la tradició d’intercanvis que
comtals, que protegeixen la denominada Marca
existia entre els dos vessants pirinencs des del segle VIII i que va
Hispànica. Amb el pas del temps, però, el poder dels
impulsar els comtes de Barcelona a endinsar-se en uns territoris que
francs sobre aquests territoris es debilita.
els eren coneguts.
Les joves dinasties comtals, sorgides de llinatges
autòctons, falten sovint als lligams de vassallatge. Guifré El primer pas important en aquesta direcció va ser realitzat per Ramon
el Pilós, comte de Cerdanya i Urgell, reuneix sota el seu Berenguer I quan va adquirir els comtats de Carcassona-Rasès a la
govern els comtats de Girona, Barcelona i Osona, mort dels seus titulars. Però, arran de la crisi provocada per
formant així el patrimoni bàsic del casal barceloní. A l’assassinat de Ramon Berenguer II aquests territoris es perdrien.
finals del segle X, els vincles amb el poder franc es
No obstant això, el matrimoni de Ramon Berenguer III amb Dolça de
trenquen definitivament i s’inicia el camí cap a la
Provença va proporcionar al casal de Barcelona la part marítima del
independència política.”
comtat de Provença, per bé que, com a conseqüència, es va guanyar la
http://www.mhcat.cat/exposicions/la_memoria_d_un_pai rivalitat del casal de Tolosa.
s/el_naixement_d_una_nacio

Ramon Berenguer IV va portar a terme una hàbil política diplomàtica
que tenia per objectiu cercar el suport d’Anglaterra i, en definitiva,
l’aïllament de França i Tolosa.

D'ON VE EL NOM DE CATALUNYA?
Hi ha moltes hipòtesis, però cap no ha estat considerada
definitiva. Les que tenen més acceptació són les que
afirmen que és una evolució de Castelanum (terra de
castells) o una alteració de Lacetanum (terra dels
lacetans), La-ce-ta-num > Ca-te-la-num.
https://www.elnacional.cat/ca/cultura-idees-arts/marc-po
ns-test-origens-nacio-catalana_247539_102.html
“
El nom de Catalunya, emprat per anomenar els
dominis del comte de Barcelona, no apareix
documentat fins el regnat de Ramon Berenguer III
(1097-1131). Si bé cap a finals del segle XI ja trobem
documentada la presència del gentilici “català”, la
primera referència documental la trobem en el Liber
Maiolichinus de 1114, quan els pisans emprarien el
nom de catalanenses enfront de gots, en referència als
occitans, i el comte Ramon Berenguer III seria
anomenat com a catalanicus heros (heroi català),
rector catalanicus
(dirigent català) i dux catalanensis (duc català). De la
mateixa manera, en aquest document trobem per
primera vegada el nom de Catalania com a designació
de la pàtria geogràfica dels catalans. És curiós veure
com la denominació sorgiria a través de la visió
exterior que es tenia de Catalunya, en aquest cas dels
pisans, mentre que en la pròpia documentació
catalana encara no s’empraria el mot. D’aquesta
manera, seria des de mitjans del segle XII quan l’ús
de la paraula Catalunya, sempre amb una connotació
eminentment geogràfica, es generalitzaria tant en el
propi país com en els regnes cristians pròxims. En els
primers temps el nom de Catalunya es vincularia al
territori dominat pel comte de Barcelona, però des
del segle XIII ja seria emprat per a designar el
territori del Principat, oposant-lo al Regne d’Aragó. I
aviat, el gentilici català seria aplicat a tots aquells que
parlaven la llengua catalana.”
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/
historia/4-historia-medieval/6-historia-medieval-decatalunya/

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/22/de-l%E2%80%99e
xpansio-ultrapirinenca-als-inicis-de-l%E2%80%99expansio-mediterra
nia/
LA CORONA D'ARAGÓ
L’any 1134, el rei d’Aragó, Alfons I el Bataller, va morir sense
descendència directa i deixant un testament força polèmic. Així, el
difunt rei deixava el seu regne als ordres militars del Temple, de
l’Hospital i del Sant Sepulcre per tal d’obtenir de Déu la salvació dels
seus antecessors i de la seva ànima.
Aquesta decisió va tenir diferents efectes negatius pel regne d’Aragó.
D’una banda, Navarra, tot aprofitant el buit de poder creat, va
independitzar-se d’Aragó. D’altra banda, Alfons VII de Castella va
envair Saragossa i la part aragonesa de la Vall de l’Ebre com a mesura
de pressió per tal d’ampliar els seus dominis.
Davant la gravetat dels fets, la noblesa aragonesa, disconforme amb el
testament d’Alfons el Bataller, va elegir com a nou rei un germà del
finat monarca: Ramir el Monjo, bisbe de Roda-Barbastre.

Ramir el Monjo, gens interessat en la vida política, va mirar de
negociar amb Castella i Navarra, mentre el seu matrimoni amb Agnès
d’Aquitània tenia com a resultat el naixement d’una nena, Peronella,
que esdevenia l’hereva del regne.
Finalment, i després dellargues negociacions, ja que els principals
reis peninsulars pretenien el matrimoni amb Peronella, Ramir va
decidir-se a lliurar-la a Ramon Berenguer IV (1137), tot i que el
matrimoni no va realitzar-se fins a l’any 1151, ja que en el moment
del pacte Peronella era una nena que només tenia un any.
La recentment creada Corona d’Aragó representava una mera unió
dinàstica, no una fusió entre el regne d’Aragó i el comtat de
Barcelona. Era un Estat compost, o confederació, en el qual els
monarques eren a la vegada reis d’Aragó i comtes de Barcelona. Per
tant, cada territori conservava les seves pròpies lleis i tradicions i els
trets característics de la cultura i només compartien la figura del
monarca, que portaria el títol de “comte-rei”. D’aquesta manera,
Aragó s’assegurava la supervivència com a regne i evitava una
possible absorció per part de Castella.
A més, la llana i els cereals aragonesos van trobar bons mercats en les
terres catalanes, de la mateixa manera que, un cop conquerida la ciutat
de Tortosa, aquesta va ser un bon punt de partença per a lesambicions
aragoneses sobre València.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu El comtat de Barcelona, per la seva banda, va sortir reforçat respecte
els altres comtats catalans i sobretot en relació a Castella. A més, la
mb/7/75/Comtats_catalans_s._VIII-XII.svg/1200px-C
força de la nova entitat política va permetre reprendre la conquesta,
omtats_catalans_s._VIII-XII.svg.png
que va incloure les ciutats de Tortosa i Lleida i de la resta de territoris
del sud que constituirien la Catalunya Nova.
ASSEMBLEA DE PAU I TREVA. Institució
medieval eclesiàstica dels segles XI, XII I XIII
Institució eclesiàstica que, amb cooperació del poder
civil, reglamentava uns determinats períodes de descans
en les ininterrompudes guerres privades.
La primera tingué lloc a Toluges, al comtat de
Rosselló, amb assistència del bisbe Oliba de Vic, amb la
clerecia, magnats i poble fidel del bisbat d’Elna el 1027 i
establí la pau i treva des de l’hora de nona dels dissabtes
a la prima del dilluns; ningú no podia robar a clergues o
monjos que anessin sense armes ni agredir-los, ni els
laics que anessin a l’església o en tornessin, assaltar o
violar temples ni la sagrera.

Així, la formació de la Corona d’Aragó va trencar l’equilibri de forces
existent a la Península i va determinar l’articulació d’unes noves
relacions entre el regne de Castella i el regne catalano-aragonès.
Ramon Berenguer IV i Alfons VII de Castella van signar, el 1140, el
Tractat de Carrión. En ell el comte de Barcelona va retre homenatge al
rei castellà a canvi de recuperar bona part del regne d’Aragó que
havia estat ocupada per part dels castellans a la mort d’Alfons el
Bataller. A més es convenia la unió dels dos regnes per tal d’atacar i
repartir-se Navarra i l’ajut militar de Ramon Berenguer IV per a
ocupar Almeria.

El concili de Narbona del 1054, on assistiren els bisbes de
Girona i de Barcelona i un procurador del d’Urgell,
confirmà els acords esmentats i en prengué de nous i
imposà penalitats canòniques i civils als seus infractors.
El mateix any els comtes Ramon Berenguer i Almodis,
assistits pels magnats, l’arquebisbe de Narbona i els
bisbes de Vic, Barcelona i Arles, dictaren un decret
imposant la pau i treva a favor de la canònica de
Barcelona. Una nova assemblea el 1064, amb presència
de diversos bisbes i els magnats del Rosselló, Conflent i
Vallespir, establí la pau i treva des de la posta de sol dels
dimecres fins a l’alba dels dilluns, així com en
determinades festivitats, sota pena d’esmenar el doble del
dany comès, judici d’aigua freda i exili perpetu en cas de
mort, prohibició d’edificar castells o altres fortaleses a
l’advent i la quaresma, d’injuriar o detenir clergues,
empresonar vilans, cremar o derruir masos; els infractors
estaven obligats a indemnitzar els danys i composar en el
doble a favor del comte o del bisbe.
El 1068 el concili de Girona, presidit pel cardenal Hug
Candi i amb assistència de l’arquebisbe de Narbona, dels
bisbes d’Urgell, Girona, Vic i dels abats de Sant Cugat,
Sant Pere de Galligants, Sant Salvador de Breda i Sant
Llorenç de Munt, ratificà la pau i treva de Déu, que
s’havia d’observar des del diumenge després de Pasqua
fins vuit dies després de Pentecosta, als bisbats de Girona,
Barcelona i Vic. El 1118 Berenguer RamonII i el bisbe
d’Elna, amb consell i assentiment dels magnats dels
comtats de Cerdanya i Conflent, prengueren disposicions
Posteriorment, pel Tractat de Tudellén de 1151, ambdós sobirans es
de pau i treva en aquells territoris.
van repartir la Península. Als catalano-aragonesosels corresponien,
per la seva futura conquesta, els territoris de València, Dénia i
En l’esdevenidor, molts acords de pau i treva foren
adoptats a la cort del príncep, com una constitució més de Múrcia, pels quals el comte-rei retria homenatge i jurament de
les que es dictaven en aquelles reunions de l’organisme fidelitat al rei de Castella. També va determinar-se una nova acció
sobre Navarra.
d’assessorament del comte en matèria legislativa i
d’administració de justícia, precedent de les corts
generals de Catalunya. Des d’aleshores només hi hagué Alfons I el Cast, fill de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó, va
unes poques veritables assemblees de pau i treva, com la ser el primer comte-rei de la Corona d’Aragó. Va completar la
reconquesta aragonesa amb la presa de Casp i Terol (1178) i va
celebrada per Alfons I a Fontdaldara el 1173,
annexionar els comtats del Rosselló (1172) i el Pallars Jussà (1192) a
amb assistència de l’arquebisbe de Tarragona, dels seus
Barcelona.
bisbes sufraganis i dels magnats i barons de Catalunya,
des de Salses fins a Tortosa i a Lleida, que imposà la pau i
Pel Tractat de Cazola de 1179, el rei castellà Alfons VIII i el
treva a les esglésies i sagreres, senyories de canòniques i
comte-rei català Alfons I el Cast van fer una redistribució dels
monestirs, clergues, monjos, vídues, monges, llocs dels
territoris que encara restaven per conquerir als musulmans. València,
ordes del Temple i de l’Hospital, els homes de vila, les
Xàtiva i Dénia eren reservats per a la Corona d’Aragó, que renunciava
a Múrcia a canvi de no declarar-se vassall del rei castellà pels

cases d’aquesta i el seu bestiar, masos, instruments de
territoris anteriors.
llaurar, camins i vies públiques; eren fixats com a dies de
El seu fill, Pere el Catòlic, va continuar la política d’intervenció
treva els diumenges, les festes dels apòstols, el temps
d’advent fins a la vuitada de l’Epifania, de la quaresma a peninsular amb Castella i va participar, juntament amb Alfons VIII de
la vuitada de Pasqua, Pentecosta amb la seva vuitada, les Castella i Sanç VII de Navarra, en la batalla de les Navas de Tolosa
festes de l’Ascensió, sant Joan Baptista, sant Miquel, Tots (1212), en la qual l’Imperi Almohade va ser derrotat, i amb ell el
Sants, sant Feliu de Girona, les festivitats dels Apòstols i darrer intent musulmà per frenar l’expansió dels regnes cristians.
de santa Maria, imposant fortes penes als contraventors.
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/22/el-naixement-de-la
En termes semblants es resolgué en l’assemblea de pau i
-corona-d’arago/
treva convocada pel mateix Alfons I el 1192, en la de
Pere I a Barcelona el 1200 i en la presidida pel cardenal
Pere de Benevent en nom i per autoritat de Jaume I el
JAUME I, EL CONQUERIDOR
1214. Molts acords sobre pau i treva, uns coneguts i altres
no prou identificats, passaren als repertoris dels juristes i Comte de Barcelona i rei d’Aragó (1213-76), de València (1239-76) i
de la cúria de Barcelona i, mitjançant aquests, a la
de Mallorca (1229-76) i senyor de Montpeller, fill de P
 ere Iel Catòlic
redacció dels Usatges; altres, sobretot els que eren
i de M
 aria de Montpeller
.
constitucions o actes de cort, foren inserits com a tals a la
Montpeller, nit de l'1 al 2 de febrer de 1208 —
València, 27 de juliol
compilació de les Constitucions i altres drets de
de
1276.
Catalunya.
Extret de
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0235875.xml
ELS CÀTARS
Alfons I el Cast va haver de lluitar contra Tolosa i
enfrontar-se a l’heretgia dels càtars, que arrelava amb
força en terres occitanes.
El seu successor, Pere el Catòlic, va heretar tot el
problema i va enfrontar-se amb la croada que el sant pare
Innocenci III havia decretat contra els càtars.
El catarisme era una heretgia d’origen oriental, arrelada
amb força a l’Occitània dels segles XII i XIII, que
predicava una nova espiritualitat basada en la renúncia als
béns materials i en una més gran austeritat que l’Església.
El sector més radical no creia en Crist, a qui consideraven
simplement un àngel bo.
Suposat retrat de Jaume I de Catalunya i Aragó, el Conqueridor, obra
Els càtars també eren coneguts amb el nom d’albigesos, atribuïda a Gonçal Peris o a Pere Nicolau.
probablement perquè el primer bisbe càtar va ser el d’Albí.
També eren anomenats els purs o els Homes Bons, per la
humilitat que practicaven i l’estimació que els tenien.
L’Església càtara s’organitzava en bisbes, perfectes
(sacerdots) i diaques. La figura més important era la del
perfecte, una mena de sacerdot que es dedicava sobretot a
la predicació.

Els inicis de l’expansió mediterrània:
La intervenció a la Mediterrània per part dels comtes
catalans té el seu origen en l’expedició que, juntament
amb la República de Pisa, va realitzar Ramon Berenguer
III contra les Balears (1114-1115) per tal d’eliminar la
pirateria que des d’aquestes illes interferia el comerç.
Si bé les Balears no van ser conquerides, el balanç de
l’operació va ser positiu ja que, a més del botí
aconseguit, van establir-se uns precedents històrics per a
la posterior conquesta. Aquesta va ser projectada per
Ramon Berenguer IV i Alfons el Cast, però no va portarse a terme fins el regnat de Jaume I.
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/22/de-l%
E2%80%99expansio-ultrapirinenca-als-inicis-de-l%E2%
80%99expansio-mediterrania/

LA INQUISICIÓ. La unitat religiosa dels regnes de la
monarquia.
La introducció de la Inquisició a Catalunya data de finals
del segle XII quan, el 1194, Alfons el Trobador va
promulgar a Lleida un document contra els valdesos
(heretges del cristianisme romà), subscrit per alts
dignataris de la clerecia i de la noblesa, en el qual se’ls
© FOTOTECA.CAT
declarava enemics públics de Crist i dels seus regnes. El
1198, Pere el Catòlic va promulgar una constitució en el
mateix sentit. D’aquesta manera, des del segle XIII,
Fragment del Llibre dels Feyts de Jaume I:
podem veure com la Inquisició s’institucionalitza a la
Corona d’Aragó, sempre sota control papal, per reprimir
http://4.bp.blogspot.com/_-TVCxOfx--A/R6YNQufVsmI/AAAAAA
els progressos de les heretgies, primer dels valdesos i
AAB30/8VLge7F12lw/s1600-h/jaume-engendrat.JPG
posteriorment dels càtars.
Durant el regnat de Jaume I el Conqueridor (1213-1276),
la inquisició va fer un gran pas endavant cap a la
institucionalització amb la figura del dominic Ramon de
Penyafort, el qual va configurar-la i va vincular-hi en
certa mesura el seu orde de predicadors. D’aquesta
manera, el desplegament de la Inquisició era un fet a
Catalunya abans del 1240. I en el Concili de Tarragona

«Jaume I és el més important dels nostres reis, tant per les conquestes
com per l’acció de govern durant el seu llarg regnat. Va duplicar els
dominis que tenia, ampliant els estats que havia heretat amb dos
territoris nous: Mallorca i el País Valencià. Va ser l’expansió més
gran experimentada per la Corona catalanoaragonesa, que va permetre
la formació de l’àrea on actualment es parla català, és a dir, els Països

de 1242 va realitzar-se la codificació definitiva de la
institució per acomodar-la dins del context medieval
català.

Catalans», explica Ferrer i Mallol. «Va ser un home de guerra, però
també de govern», concreta.
Jaume I va ser un organitzador de les institucions: el consell reial, el
govern territorial i el municipal a les ciutats i viles importants, les
Si bé la Inquisició medieval va actuar fonamentalment
Corts tal com les entenem avui, etc. Però també es va preocupar de
sobre les heretgies valdesa i càtara, també van produir-se l’expansió marítima i comercial i va protegir les ciutats, fet que va
processos esporàdics i ressonants en el context de
contribuir en gran manera al desenvolupament del comerç català.
l’època, especialment durant el segle XIV, com ara el
Igualment, va ser un rei molt ben assessorat pels juristes, que van
dels templers, sobre els quals va dictar-se una sentència ajudar-lo a encaminar la legislació de la seva època, i també es va
absolutòria a Tarragona el 1312, o el de l’alquimista i
ocupar dels afers eclesiàstics. «Preferia que les conquestes no fossin
teòleg Arnau de Vilanova, substanciat el 1316, quan ja
violentes —per estalviar-se vides humanes—, i intentava que
era mort. Després d’un període força repressiu encapçalat firmessin el tractat de rendició. Era molt viu, i quan tractava amb els
per l’inquisidor Nicolau Eimeric (1356-1399), aquest
sarraïns del País Valencià, per exemple, mirava de posar-los de la
tribunal va esdevenir pràcticament inoperant a la Corona seva part amb alguna moneda», subratlla la presidenta de la SHA.
d’Aragó durant el segle XV.
El rei, a més, va crear els consolats d’ultramar, la representació dels
catalans regne enllà. Per tot això, «el seu va ser un regnat molt
Quan el 1478 els Reis Catòlics van obtenir del papa Sixt
important per a la història, només enfosquit per la divisió dels regnes
IV la butlla que els permetia organitzar el tribunal del
entre els seus fills, que provocarà enfrontaments entre ells». El rei va
Sant Ofici a la Corona de Castella sota el control directe
haver de canviar quatre vegades el testament, a causa de les lluites
de la monarquia com a instrument repressiu contra els
entre els seus descendents, les quals fins i tot van arribar a
judaïtzants, Ferran el Catòlic va voler introduir aquesta
l’assassinat. Segurament, va ser la pitjor herència de Jaume I.”
Inquisició moderna a Catalunya i els altres regnes de la
http://www.iec.cat/butlleti/119/actiu.htm
Corona d’Aragó.
Així, el 1481, el rei catòlic va nomenar dos inquisidors,
Cristòfol de Gualbes i Joan Orts, per a substituir a
València els representants de la vella Inquisició
medieval. En resposta, Sixt IV va expedir la butlla Gregis
dominici, amb la qual es rectificaven les mesures preses
per Ferran i es restaurava la Inquisició eclesiàstica
medieval. S’iniciava una dura batalla diplomàtica en la
qual s’imposarien els criteris de Ferran el Catòlic: el
1483 Tomás de Torquemada, confessor dels Reis
Catòlics, era nomenat Inquisidor general de les corones
de Castella i Aragó. Així, la Inquisició era implantada a
Saragossa i València (1484), Barcelona (1486), Mallorca
(1488), Sicília (1487) i Sardenya (1492), però mai va
introduir-se a Nàpols.
L’oposició a la introducció de la nova Inquisició va ser
intensa en la Corona d’Aragó, especialment per part de
les institucions catalanes, les quals es resistien a la
introducció del Sant Ofici perquè el consideraven una
eina al servei de l’autoritarisme monàrquic. D’aquesta
manera, la Diputació del General, el Consell de Cent de
Barcelona i d’altres institucions, com la cúria episcopal,
van resistir-se a acceptar la nova institució de la
monarquia. Segons les institucions catalanes, la
Inquisició emprava uns procediments judicials que

“
La llegenda el fa engendrat gràcies a un estratagema de la seva mare,
Maria de Montpeller, la qual, davant el rebuig del monarca, va
substituir subreptíciament una amistançada del rei Pere el Catòlic en
el llit reial. Finalment la Corona d’Aragó tindria un hereu i Maria
pensava que podria viure més segura tot i el distanciament del seu
marit. Així, l’infant Jaume va viure sempre allunyat de la figura
paterna, massa preocupada per les glòries militars abans que pels
assumptes familiars.”
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/02/08/jaume-i-el-conquer
idor/
CRONOLOGIA,
extreta
del
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http://ccsocials.blogspot.com.es/2007/10/jaume-i-fundador-de-vila-rea
l-i-del.html
1213
.- Moren els seus pares (el rei Pere lluitant contra el noble Simó
de Montfort).
1215
.- Jaume I es traslladat al castell de Montçó, on estarà educat pels
cavallers Templers.
1218
.-S'inaugura a Tarragona el regnat efectiu del nou monarca.
Primeres Corts Generals dels seus estats a Lleida.
1221
.- Als 13 anys es casa amb la infanta Elionor de Castella, filla
d'Alfons VIII. A la catedral de Tarazona s'arma cavaller.
1225
.- El rei anuncia a Tortosa la Croada contra els sarraïns de
València. Infructuosament intenta la conquesta de Peníscola.
1226
.- Zeyt Abu Zeyt, el rei moro de València, pacta una treva amb

atemptaven contra les lleis i constitucions del país i les
seves atribucions topaven amb les pròpies dels tribunals
de les institucions catalanes. És a dir, era un conflicte de
jurisdiccions.
Tanmateix, la resistència va ser inútil. El febrer de 1486,
el papa Innocenci VIII va destituir tots els inquisidors
papals a la Corona d’Aragó. A continuació, Ferran el
Catòlic va nomenar Alonso de Espina i Sancho Marín
com a inquisidors del Tribunal de Barcelona. El 14 de
desembre de 1487 es produïa el primer acte públic de la
nova Inquisició a la ciutat comtal: una processó de
penitenciats van ser reconciliats amb la fe catòlica en un
acte de fe realitzat a la Plaça del Rei. Entre aquesta data i
el 1505, el tribunal de Barcelona va processar més de mil
persones, més de la meitat de les quals ja s’havien exiliat
en els anys anteriors, i només vint-i-cinc van ser absoltes.
S’iniciava una etapa fosca de la història del país.(...)
Els xocs entre la Inquisició i les institucions catalanes
van ser habituals des de la introducció de la dinastia dels
Àustries.
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/segle-xv/
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES MEDIEVALS
CATALANES
o
Crònica de Jaume 
Llibre dels feits del rei En Jaume
En ella el seu autor, Jaume I, explica en primera persona,
la seva vida i els 63 anys del seu llarg regnat.
El L
 libre dels feits 
s’obre amb un preàmbul en el qual
el rei, en els darrers temps de la seva vida i veient la
mort pròxima, explica les dues raons per les quals ha
escrit el que podem considerar la seva autobiografia:
-perquè tothom recordi les seves gestes:per
memòria d’aquells qui volran oir de les gràcies
que nos que Nostre Senyor nos ha feites,
-perquè
aquestes serveixin d'exemple a la posteritat:e per
dar eximpli a tots los altres hòmens del món que
facen ço que nós havem feit.
Alguns dels moments més importants de la
Crònica de Jaume I són:
El seu engendrament i el seu naixement
La mort del seu pare
El jurament com a rei
La seva estada a Montsó i les lluites internes als seus
regnes

Jaume I.
1229
.- El rei moro es destronat, refugiant-se a Sogorb i,
posteriorment, al seu palau d'Argelita. Jaume I desterra el cavaller
Blasco de Alagón, que es posarà al servei del nou rei moro de
València (Zayan Ibn Mardanús). Jaume I conquesta Mallorca.
1232
.- Jaume I decideix, des del castell d'Alcanyís, començar la
conquesta del Regne de València. Conquesta d'Ares i Morella.
1233
.- Fundació del Monestir Reial de Santa Maria de Benifassà.
Conquesta de Borriana, del Castell Vell de Castelló i d'altres castells
de la Plana.
1234
.- Conquesta d'Almassora la vella.
1235
.- Jaume I es casa a Barcelona amb Violant, filla del rei Andreu
d'Hongria, després d'haver-se separat de la seva primera esposa.
1238
.- Conquesta d'Almenara, Xilxes, Moncofa, Uixó i Nules.
Després de la batalla del Puig, Jaume I entra a València el 9 d'octubre:
els moros, en senyal de rendició, hissaren la Senyera reial o Penó de la
Conquesta.
1240
.- Concessió dels Furs per al nou Regne de València. Naix
l'infant Pere, futur Pere el Gran, successor de Jaume I.
1244
.- Tractat d'Almirra (al Campet de Mirra) entre Jaume I i Alfons
de Castella, establint les primeres fronteres del nou Regne.
1245
.- Conquesta del castell de Biar (pràcticament suposa el final de
la conquesta valenciana).
1247
.- Sublevació d'Alhazarc i retirada dels moros a la Serra
d'Espadà.
1251
.- Des de Lleida, el 8 de setembre, Jaume I atorga el Privilegi
Fundacional del nou Castelló. El 12 d'octubre mor la reina Violant
(enterrada a Vallbona de les Monges).
1274
.-El dia 20 de febrer de 1274, Jaume I 
atorga la cartaPobla a
vila-Real.. El mateix any l'atorga també al poble de Vilanova i la
Geltrú.
1275
.- Jaume I autoritza Pere Dahera per fundar un Hospital als afores
de les muralles de Vila-real i per construir un pont sobre el riu Millars
(ara conegut com el pont de Santa Quitèria).
1276
.- Jaume I mor el dia 27 de juliol a la ciutat de València. Enterrat
a la Catedral fins el 1278, fou traslladat al Monestir de Poblet on
descansa al Panteó Reial en una tomba feta per l'escultor Frederic
Marés.

El seu casament amb Elionor de Castella
La fi de les lluites amb la noblesa
La guerra a l’Urgell
La conquesta de Mallorca
La conquesta de València
La conquesta de Múrcia i les seves desavinences amb el
seu gendre, Alfons X de Castella
La croada a Terra Santa
Repartiment dels regnes
La mort del rei
La crònica de Bernat Desclot 
o
Libre del Rey en Pere d'Aragó e dels seus antecessors
passats
La crònica comença dient:
Ací comença lo libre que·n Bernat Desclot dictà e escriví
...
I aquesta és l'única cosa que sabem de Desclot. La seva
identitat no ha pogut ésser mai documentada ja que en
l'extensa i detallada documentació del regnat de Pere el
Gran no apareix ningú amb aquest nom. A més,
contràriament als autors de les altres tres grans cròniques,
la figura dels quals és constantment present en la seva
obra, Desclot hi amaga qualsevol referència personal i
només una sola vegada hi apareix com a testimoni directe
dels fets que narra.
Amb tot, pel profund coneixement que demostra de
l'entorn del rei Pere i dels documents de la seva
cancelleria, Miquel Coll i Alentorn el va identificar amb
Bernat Escrivà (1240-1288), que procedia d'una família
establerta a Es Clot, al Rosselló, i a qui l'any 1283 Pere el
Gran va nomenar tresorer reial, càrrec que va exercir fins
a la mort del rei. I a qui posteriorment Alfons II va
designar cambrer reial.
Crònica de Ramon Muntaner
Ramon Muntaner va néixer a Peralada l'any 1265 i va
morir a Eivissa, d'on era governador, el 1336. Tal i com
ell mateix ens explica, l'any 1325, al seixanta anys,
instal·lat a la seva alqueria de Xilvella, a l'Horta de
València, va iniciar la redacció de la C
 rònica
que porta el
seu nom:
Per què, vull que 
sapiats
que con jo 
isquídel dit lloc de
Peralada, que no havia encara onze anys complits, e 
con
fiuaquest llibre e el comencé era en temps (
la Déu
mercè
) de seixanta anys. Lo qual llibre jo comencé el
quinzè dia de 
maisde l'any de l'encarnació de nostre
senyor Déu Jesucrist mil e tres-cents vint-e-cinc.

En el seu testament, Jaume I va dividir els seus regnes entre els seus
fills, Pere i Jaume. A Pere, el primogènit, va atorgar-li Catalunya,
Aragó i València, mentre que a Jaume li cedia Mallorca, els comtats
de Cerdanya i Rosselló i Montpeller. D’aquesta manera es dividien els
patrimonis de la Corona d’Aragó i s’iniciava una breu dinastia
mallorquina.
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/02/08/jaume-i-el-conquer
idor/
1282
Vespres Sicilianes
La revolta popular de les Vespres Sicilianes contra el domini del

Muntaner inicia la seva obra amb el naixement, i
posterior regnat, de Jaume I
. Aquest començament faria
trontollar el principi de Muntaner segons el qual només
explicarà allò que ha vist, allò de què ha estat testimoni i,
quan això no sigui possible, se servirà només d'altres
fonts d'informació que l'hi siguin contemporànies:
E per ço reconte aquestes coses que cascun sàpia que
jo 
viulo dit senyor rei e que 
pusc
dir ço que d'ell viu e
aconseguí, 
que d'àls jo no em vull entremetresinó de ço
que en mon temps 
s'és fet
.
Ara bé, Muntaner salva aquesta primera dificultat
dient-nos que justament comença amb el naixement de
Jaume I perquè és el primer rei que va conèixer
personalment.
Muntaner, conscient i agraït d'haver estat un home de sort
que ha viscut en primera persona uns esdeveniments
històrics irrepetibles i d'haver pogut sobreviure als molts
perills que se li havien presentat al llarg de la seva vida,
en dóna les gràcies a Déu i escriu les seves memòries per
fer-nos partíceps de tot allò que li ha tocat de viure.
Esdeveniments històrics al voltant de.
La coronació d'Alfons II el Franc d'Aragó
La coronació de Jaume de Sicília
La coronació de Jaume II el Just d'Aragó
Crònica de Pere III el Cerimoniós
Pere el Cerimoniós, rei d'Aragó, Catalunya, València i
Sardenya, fill d'
Alfons el Benigneide T
 eresa d'Entença
,
hereva del comtat d'Urgell, va néixer a Balaguer l'any
1319 i va morir a Barcelona el 5 de gener de 1387. Va ser
proclamat rei als 16 anys. Durant els primers anys del seu
regnat va reintegrar el R
 egne de Mallorcaa la corona
d'Aragó i va haver de fer front al moviment de L
 es
Unions
. Més tard va pacificar S
 ardenyies va enfrontar a
Gènova
, la gran rival de Catalunya en el comerç de la
Mediterrània. Es coneix com la G
 uerra dels dos Peresel
conflicte bèl·lic que va mantenir amb Pere I el Cruel de
Castella al llarg de 11 anys. Pel que fa a la política
mediterrània va reincorporar a la Corona els ducats
d'
Atenes i Neopàtria l'annexió de Sicília
.
Es va casar quatre vegades: amb M
 aria de Navarra
,
Elionor de Portugal
,E
 lionor de Sicília
, i amb S
 ibil·la de
Fortià
. En una curiosa coincidència amb la mort del seu
pare, la seva darrera dona, enfrontada també amb els fills
del rei, va abandonar-lo dies abans de la seva mort. Pere
el Cerimoniós va morir a Barcelona el 5 de gener de
1387. Les seves despulles van ser enterrades en un
mausoleu que ell mateix va aprovar al monestir de

rei francès Carles I d’Anjou dóna peu a la intervenció i la
conquesta de l’illa per part de Pere el Gran, que és proclamat rei
de Sicília.
1287
Conquesta de Menorca
En el marc de la campanya militar de confiscació del Regne de
Mallorca, Alfons el Franc, fill de Pere el Gran, conquereix l’illa de
Menorca als musulmans.
1302-1311
Expedició dels Almogàvers a Bizanci
Roger de Flor crea la Gran Companyia Catalana, una expedició de
mercenaris al servei de l’emperador bizantí contra els turcs otomans.
L’assassinat a traïció de Roger de Flor, desencadena la Venjança dels
Catalans que ocupen els ducats d’Atenes i Neopàtria.
1323 - 1324
Conquesta de Sardenya
Jaume el Just conquereix Sardenya entre 1323 i 1326 després d’haver
obtingut la infeudació per part del Papa el 1297. El domini de la
Corona d'Aragó es veu qüestionat per les contínues revoltes sardes i
per les disputes amb la república de Gènova.
1343 - 1344
Annexió del Regne de Mallorca a la Corona
Pere el Cerimoniós annexiona definitivament el Regne de Mallorca a
la Corona d’Aragó i institueix el Privilegi de la Unió, per la qual els
futurs monarques s’han de comprometre a no tornar a separar els
territoris d’Aragó, València, Mallorca i Catalunya.
1435 - 1443
Conquesta de Nàpols
Alfons el Magnànim conquereix el Regne de Nàpols després d’una
sèrie de campanyes dutes a terme entre els anys 1435 i 1443.

Poblet
. L'acompanyen les seves tres primeres dones; la
darrera, Sibil·la de Fortià, és enterrada a la catedral de
Barcelona.
Protector de les artsiles lletres -poeta i historiador, va
crear la universitat de Perpinyà, va fer traduir els clàssics,
va protegir F
 rancesc d'Eiximenisiva ser un defensor del
lul·lisme
-, va donar tota la seva biblioteca al monestir de
Poblet. Durant el seu regnat es va construir edificis
religiosos com ara el claustre de la catedral de Barcelona,
Santa Maria del Mar i l'església del Pi, i edificis civils
com ara el S
 aló del Tinell
, el Saló de Cent, i les terceres
muralles de la mateixa ciutat.
En temps de Pere el Cerimoniós es va crear un consell
permanent de les C
 orts catalanesformat per tres diputats
de cada braç. Aquest consell restringit va rebre el nom de
Generalitat de Catalunya.
Expansió mediterrània de la corona catalanoaragonesa al llarg dels
Durant el regnat de Pere III comencen ja a entreveure's
segles XIII, XIV i XV
les primeres mostres de les crisis que desembocaran en la
decadència medieval de la Corona d'Aragó.
Els remences
Extret de
http://www.xtec.cat/monografics/croniques/cronicapere.h
tm
ALGUNS ASPECTES ECONÒMICS I SOCIALS DE
LA CORONA D'ARAGÓ:
El comerç
La Corona d'Aragó té un paper destacat en el comerç de
la Mediterrània occidental, que augmenta notablement a
partir del segle XIII amb la seva expansió territorial.
Catalunya importa esclaus
, matèries primeres i blat, i
exporta productes manufacturats.
La principal ruta marítima comercial és la que uneix
Catalunya amb Provença, Sardenya, Nàpols i Sicília, que
són els ports de major volum de comerç amb la Corona.
La segueix la ruta de l'Adriàtic, amb Venècia com a port
principal, que porta a països llavors exòtics com ara
Hongria, Bulgària i Dalmàcia. Els vaixells catalans
arriben també a la Mediterrània oriental i així, en la
recerca de productes d'Extrem Orient (sedes i espècies,
principalment), arriben a Constantinoble i a Alexandria.
Aquesta expansió territorial i comercial va anar
acompanyada de l'establiment de C
 onsolats de Mar per
tota la Mediterrània. Els consolats primerament tenien
jurisdicció sobre els afers marítims: nolis
, sous dels
mariners, assegurances i naufragis. La seva jurisdicció es
va ampliar a partir de 1380 a totes les causes marítimes i
mercantils. Per tal de regular els usos i els costums
marítims i comercials, al segle XIII es van redactar els

Costums de Mar i els Costums de Tortosa que, al segle
XIV van donar lloc al Llibre del consolat de mar. El
Llibre del consolat de mar va gaudir de tanta autoritat
que es va convertir en el codi de la legislació
maritimocomercial de la Mediterrània. Als Països
Catalans va ser vigent fins al 1829.
http://www.xtec.cat/monografics/croniques/coronaarago.
htm

Ciutats seu de cònsols de catalans © Fototeca.cat
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0171377.xml
Consolat del mar: “El 
Consolat de Mar va ser





l'organisme del dretmarítim catalài d'altres zones a la
vora del mar de la Corona d'Aragó, per tractar les
qüestions marítimes i comercials i exercir-hi la
jurisdicció penal. La competència l'exerceixen dos
cònsols de mar i un jutge d'apel·lació, amb independència
del govern establert. Aquest Consolat de Mar evoluciona



com a codi jurídici té les seves arrels en el tribunal de la



Carta Consular de Barcelona(1258), que té la base en els
costums marítims i de comerç tradicionals de Barcelona.
Les normes jurídiques que regulen el dret marítim català,



seran aplicades primer per tota la Mediterràniacom a
dret mercantil i de navegació, passant més tard a l'atlàntic
com a dret internacional. El Consolat de Mar va néixer

Els pagesos de remença estaven al límit de la resistència de les
injustes servituds.
A la Catalunyafeudal, els remences o pagesos de remença eren
pagesossotmesos a la servitud de la glevaque no podien abandonar el
massense haver-se redimit del seu senyor. La redempció o 
remença
era la taxa que havien de pagar i que també afectava als fills dels
remences perquè aquesta era una condició hereditària.
[1]
Les fortes tensions que es manifesten entre senyors i remences, i la
necessitat de la corona de limitar el poder dels nobles, aconsella el rei
Alfons, des de Nàpols, a dictar l'1 de juliolde 1448
una 
reial provisió
,
en la qual permetia reunions de pagesos, per tractar de la supressió
dels mals usosi recaptar fons per pagar al rei la seva intervenció.
Amb aquesta finalitat es constituí un gran sindicat remença
, que
durant el bienni 1448-1449 tingué, més de 400 reunions controlades
per un oficial reial. Aquestes reunions es recullen al 
Llibre del
Sindicat de Remença, el qual s'ha afegit al programa 
Memòria del
món de la UNESCO.[2]
La Diputació del General de Catalunyadefensà els interessos dels
senyors, i pel gener de 1449envià ambaixades a Nàpols
a parlar amb
el rei, s'oposà a fer pública la decisió reial i manà detenir els oficials
que la pregonaren.
Col·labora activament amb la Diputació, l'alta noblesa, l'alt clergat i el
Consell de Cent, els dirigents del qual i el mateix municipi són
propietaris de camperols de remença.
Malgrat la prohibició, es van fer les reunions, però l'oferta feta pels
pagesos es va quedar curta davant dels 400.000 florins que van oferir
les Cortsel 1452.
Noves contraofertes pageses i la negativa de les Corts a fer efectiva
l'ajuda mentre el monarca no tornés a Catalunyali van portar a
recolzar de nou els remences i a suspendre provisionalment, els 
mals
usosi servituds fins que s'arribés a un acord.
El 14 de generde
1455, publicà la Sentència interlocutòria
, que
després d'una nova anul·lació, va ser confirmada en 
1457
, quan el rei
va anunciar que renunciava definitivament a tornar a Catalunya i rebre
l'ajuda oferta per les Corts.
Les necessitats econòmiques per si soles no expliquen l'actuació
d'Alfons el Magnànim, al qual hauria resultat més fàcil entendre's amb
els senyors que amb els camperols. El que estava en joc era el poder
polític de Catalunya: el que es discuteix és l'autoritat reial, que no
podrà ser efectiva per més diners que es donin al monarca mentre no
es recuperi el patrimoni reial i no es redueixin els poders senyorials.
El 27 de junyde 1458mor sobtadament el rei A
 lfons
a qui succeeix el
seu germà Joan IIqui, ja havia presidit les Corts de 
1454
en la seva
qualitat de lloctinent general de la Corona d'Aragó, que li havia
atorgat el seu germà.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Remences
La guerra civil catalana

en l'època del que es coneix com a
ius mercatorum
. El
"dret dels mercaders" regulava les relacions entre els
comerciants de l'època. Aquests comerciants, en una
societat bàsicament feudal, agrària i rural, es trobaven a
les ciutats, entre elles Barcelona. Val a dir que el ius



mercatorumrepresenta les arrels de l'actual dret
mercantil. Va néixer per comerciants i per als
comerciants, de manera que podem parlar d'un dret
corporatiu, donat que calia estar inscrit a la corporació
per a poder rebre l'aplicació d'aquest dret. Al mateix
temps era d'aplicació autònoma, donat que es va crear

La 
Guerra Civil catalana 
(1462
-1472
) és l'enfrontament armat entre
Joan II 
d'Aragó i els 
remences 
d'una part, i les institucions catalanes:
Consell del Principat 
(D
 iputació del General 
i
Consell de Cent
) de
l'altra, per tal de tenir el control polític del 
Principat de Catalunya
. La
mort de 
Carles de Viana 
–protegit de 
Catalunya 
i enfrontat amb el seu
pare Joan II– serà l'excusa per a formalitzar l'inici d'un enfrontament
que, de fet, es venia covant des del seu predecessor Alfons el
Magnànim
.

Tanmateix, la guerra és el resultat d'una controvèrsia política que
enfronta la monarquia i l'oligarquia i entre l'estil absolutista i el
pactisme. També és sobre la taula la capacitat política de la
una jurisdicció pròpia que tractava el usmercatorum.
Generalitat per assumir la sobirania i governar. Al començar les
Una d'aquestes jurisdiccions és el Consolat de Mar a
hostilitats, tota la societat es veu obligada a optar per un o altre bàndol
Barcelona.”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consolat_de_M en funció dels seus interessos i ideologies.
[3]
ar
La Guerra civil és el primer conflicte a Catalunya on es fa un ús
generalitzat de les armes de foc, i representa el pas de tàctiques
Societat
militars medievals a tàctiques militars modernes.
[4]
El feudalisme
Viquipèdia
El feudalisme va ser el sistema social, polític i econòmic
d’Europa occidental entre els segles IX i XIII, encara que
el seu moment culminant es va produir als segles XI i
XII. Va consistir en l’apropiació privada dels antics
càrrecs i funcions públiques de l’estat i la seva conversió
en hereditaris, tot aprofitant la feblesa dels reis davant la
situació d’inseguretat creada pels atacs i invasions de
musulmans. Donat que el rei o comte no podia protegir
els pagesos perquè no disposava de prou exèrcits per
imposar la seva autoritat, els pagesos van acudir al
senyor feudal més proper que tingués un castell o
fortificació per poder-s’hi refugiar, convertint-se en serfs
d’aquell senyor. El feudalisme tenia com a elements
claus el feu i el vassallatge. El feu, o senyoria, solia ser
un territori (encara que també podien ser càrrecs), més o
menys gran, propietat d’un senyor feudal, que podia ser
noble o eclesiàstic, i que rebia a través d’un pacte de
vassallatge. Era l’objecte del pacte feudal entre un senyor
i el seu vassall, és a dir, els béns cedits a un senyor en
virtut del qual el qui rep els béns esdevé vassall del
senyor, s’obliga a prestar-li homenatge, a jurar-li fidelitat
i adquireix vers ell altres obligacions de caràcter civil i
militar. A cada feu el senyor era la màxima autoritat, feia
de jutge i recaptava impostos. El vassallatge era una
mena de pacte o jurament de fidelitat entre senyors. A
Catalunya els grans nobles oferien fidelitat al comte i,
alhora, rebien el vassallatge d’altres nobles menys
poderosos. Els pagesos eren serfs del senyor i li devien



fidelitat, havien de conrear les terres del senyor i de
pagar-li unes rendes (impostos senyorials).
http://cepap.uab.cat/sites/default/files/Arkeodidaktika5.p
df
Entre els segles XI i XIV, i abans de les grans epidèmies,
la població catalana gairebé s'havia duplicat. Les causes
principals van ser l'augment de la longevitat gràcies a
unes millors qualitats de vida i la incorporació de la
població dels territoris sarraïns conquerits.
Les relacions de Catalunya amb l'imperi carolingi van fer
que la societat medieval catalana s'organitzés seguint una
estructura plenament feudalreflectida en els U
 satges
.
Pel que fa als grups socials, el 90% de la població el
constituïen els pagesos
, la burgesia urbana
, el poble
menu,tels marginats (
esclaus
,m
 udèjars
, jueus
, captaires,
prostitutes, ...). La minoria restant la formaven els tres
estaments amb representació a les C
 orts
: la noblesao
braç militar, el clergato braç eclesiàstic, i l'oligarquia
urbana, braç popular o braç reial
, format per burgesos
enriquits i per alts funcionaris, que havia aparegut amb el
naixement de les ciutats. Els dos primers estaven
exempts de pagar impostos.
Els habitants de la corona catalanoaragonesa pertanyien a
de tres religions i a tres cultures
: la cristiana, la
musulmana i la jueva.
Els Usatges
Usatge 
significa ús o costum establert.
Els U
 satges de Barcelona
, base inicial i primària del dret
català, són un aplec de normes jurídiques que recullen,
entre d'altres, els usos i costums socials, i les resolucions,
les constitucions i la jurisprudència de la cort catalana.

mapa: https://historiaespana.es/edad-media/guerra-civil-catalana
FERRAN EL CATÒLIC
L'any 1251, Jaume I, en cort solemne, va prohibir
d'al·legar o invocar la llei gòtica o les lleis romanes.
A partir d'aquell moment la justícia havia de recórrer als
Usatges i, en el seu defecte, als costums provats del lloc
i, a manca d'aquests, al seny natural.

Ferran el Catòlic, 
II d'Aragó, 
València 
i Barcelona, III de Sicília, V
de Castella i I de Navarra (Sos del Rey Católico, Saragossa 10 de
maig de 1452 - Madrigalejo, Càceres, 22 de gener de 1516), Rei

LES CORTS CATALANES
Les Corts Catalanes, o Cort General de Catalunya, són,
segons molts historiadors, el model perfecte de
parlamentarisme medieval i constitueixen el nucli de la
tradició pactista catalana. Amb els seus orígens en les
corts comtals instituïdes per Ramon Borrell als voltants
de l'any 1000, a partir del 1283 es consoliden com a
veritable òrgan legislatiu amb el qual el rei ha de pactar
per poder governar i esdevenen així un autèntic contrapès
legal que obliga el monarca a negociar amb els tres
braços: el noble o militar, l'eclesiàstic i el reial, que
corresponia a la representació dels ciutadans i els
burgesos de les viles. Les Corts es feien únicament al
Principat, l'Aragó i el País Valencià tenien les seves
pròpies Corts. El Regne de Mallorca, el monarca del qual
era feudatari del rei d'Aragó, no en tenia, i enviava
delegats a les Corts Catalanes. La majoria de sobirans
catalans van convocar Corts, però Pere III, fent honor al
seu sobrenom, el Cerimoniós, les va convocar més
vegades que no pas cap altre monarca. La necessitat de
dotar les Corts Catalanes d'un òrgan permanent va
provocar el naixement de la Diputació del General o
Generalitat, que lentament es va anar consolidant com a
veritable poder executiu català. L'arribada dels Àustries
va provocar una paràlisi de les Corts perquè eren un
obstacle a l'absolutisme que s'imposava a Europa. Les
Corts Catalanes es van reunir una setantena de vegades
entre els anys 1283 i 1706. Carles III va ser proclamat rei
en aquestes últimes Corts i Felip V, després de la Guerra
de Successió, les va abolir per sempre més.

d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sicília (1468-1516), de Castella
(1474-1504), de Sardenya (1479-1516), de Nàpols (1503-1516) i de
Navarra (1512-1515); regent de Castella (1507-1516); Príncep de
Girona (1461-1479); Duc de Montblanc (1458-1479); Comte de
Barcelona i de Ribagorça (1458-1469).
Era fill del rei Joan II d'Aragói de la seva segona esposa, Joana
Enríquez, i per tant germanastre de l'infant Carles de Viana. Fou
reconegut hereu l'any següent a la mort del seu germanastre, el 1461 i
va ser nomenat lloctinent de Catalunya per esdevenir governador
general el 1466.
Durant la Guerra civil catalana (1462-1472), en la que va participar de
forma activa, es va familiaritzar amb l'administració de l'estat a
instàncies de Joan II d'Aragó. El seu pare, en ascendir al tron d'Aragó,
el 1458, li concedí el comtat de Ribagorça, que romangué en el seu
poder fins el 1469, any en què Joan II el concedí al seu fill natural,
Alfons d'Aragó, duc de Vilafermosa.
El 1468 fou nomenat rei de Sicília pel seu pare, i al morir el seu cosí,
l'infant Alfons de Castella (1468) i en ser reconeguda la infanta Isabel
de Castella, la seva cosina i germanastra d'Enric IV de Castella, com
hereva de Castella, Joan II d'Aragó va posar tota la seva habilitat per
aconseguir el matrimoni de Ferran amb la princesa castellana, que es
va realitzar 19 d'octubre de 1469 a Valladolid, Castella.
A la mort d'Enric IV el 1474 va provocar una Guerra civil a Castella
entre els partidaris d'Isabel, neboda del rei, i els de Joana 
la
Beltraneja, la seva filla. Ferran aconseguí els favors de la noblesa
castellana i el proclamaren corregent de Castella amb tots els
mateixos drets que Isabel gràcies a la Concòrdia de Segòvia (1475).
Ferran va participar llavors d'una manera definitiva en la direcció
militar de les tropes enfrontades a les de Joana la Beltraneja
, que
només tingueren el suport del seu marit, Alfons V de Portugal.
El 1479, pel Tractat d'Alcaçovas, Joana va renunciar al tron en favor
d'Isabel i es va recloure en un convent a Coïmbra. Aquest mateix any,
Ferran va succeir el seu pare com a comte de Barcelona i rei d'Aragó.
Aquest és doncs, l'any en que es pot fixar la unió dinàstica d'ambdues
corones.
Següent capítol: L'ART MEDIEVAL CATALÀ.
Més bibliografia per aclarir alguns aspectes i per ampliar
coneixements:
https://www.catalunyamedieval.es/altres/breu-historia-de-catalu
nya/
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/cat3.htm
http://www.poblet-pviana.com/CATALA/MENU%20PRINCIPAL
%20II/menu%20principal.htm
MONERS, Jordi: Síntesi d'història dels països catalans. Eds.
De La Magrana. 2º ed. 1976.
https://www.catalunyamedieval.es/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_Catalunya
Diferents autors: H
 istòria medieval de Catalunya. Publicacions i
Eds. de la Universitat de Barcelona, 2005. Textos docents, 70.

El Consell de Cent:
El Consell de Cent era l’òrgan de govern municipal de la
ciutat de Barcelona. Aconsellava els consellers i els
oficials reials en casos referents a la utilitat i la defensa
de la ciutat, el seu territori i, més tard, també les seves
possessions.
Creat per Jaume I mitjançant un seguit de disposicions
entre els anys 1249 i 1274, estava format per cinc
consellers i un consell de cent prohoms, renovables casa
anys, escollits entre el patriciat urbà, els mercaders i els
menestrals barcelonins.
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/29/les-ins
titucions-politiques-de-la-catalunya-medieval/
LA BIGA I LA BUSCA
La Busca i la Bigaforen dos bàndols polítics en què es
dividiren els habitants de la ciutat de Barcelona al segle
XV
.
A Barcelona, la crisi econòmica mediterrània cap a
1425
requeria l'aplicació de mesures proteccionistes
. Però per
aplicar-les calia vèncer la resistència de l'oligarquia
urbana (
ciutadans honrats
).

https://image.slidesharecdn.com/tema3-141116134828-convers
ion-gate01/95/tema-2a-rrcc-naixement-estat-modern-75-638.jp
g?cb=1416145986

Les protestes i motins se succeeixen el que dóna lloc a
una sèrie de canvis i reformes (
1436
). Els mercaders i
menestrals proposaren una sèrie de mesures: devaluació
monetària, prohibició d'importació de productes, millora
de la producció tèxtil, impostos a estrangers. Els
ciutadans honratsproposaren mesures més limitades:
treballs públics per atenuar l'atur, etc.
La intransigència d'aquests últims i la seva resistència al
canvi van precipitar la crisi econòmica i van dividir els
barcelonins, a partir de 1450
, en dos grups clarament
diferenciats: la Biga i la Busca
:
● La Biga
, en analogia amb la peça de fusta que
aguanta un edifici –la ciutat-, estava integrada per
la majoria dels ciutadans honrats 
i alguns
mercaders –, es considera, actuava i vivia com un
grup nobiliari, tenien terres, castells i drets
senyorials i vivien de les rendes. Tenien el control
del poder municipal i s'oposaven als sectors
vinculats a l'economia productiva.
● La Busca
, -l'estella, en oposició a la Biga- era el https://imagessl3.casadellibro.com/a/l/t0/73/9788416166473.jpg
partit dels m
 enestrals
,m
 ercadersiartesans que
aspiraven a controlar el govern municipal per fer
complir els privilegis, llibertats i costums
de B
 arcelona
. Volien la devaluació monetària i
mesures proteccionistes.
Entre la Busca i la Biga, A
 lfons el Magnànimva
mantenir una postura ambigua, ja que d'una banda
necessitava diners, i els acceptà tant de buscaires com de
bigaires, i d'altra banda, aspirava, com els altres reis del
XV, a imposar la seva autoritat en les C
 ortsisobre la
noblesa.
Tal com estava conformat el sistema d'elecció als càrrecs
municipals, resultava impossible l'accés als membres de
la Busca, si no hi havia una intervenció reial.
Alfons el Magnànimera conscient de la coincidència
d'interesos amb els buscaires en compartir el mateix
enemic conjunctural: l'
oligarquiaurbana, oposada tant a
les pretensions preeminents de la monarquia com a la
política reformista dels buscaires.
Des de N
 àpols
,A
 lfons el Magnànimencarregà la
resolució del conflicte als seus lloctinents generals,
primer la reina M
 ariaidesprés G
 alceran de Requesens
.
Els buscaires s'agruparen en el S
 indicat dels Tres
Estaments(1452
). Però tot i que els buscaires estaven
organitzats, continuaven sense accés al poder municipal.
El 30 de novembrede 1453
, data en què el C
 onsell de
Barcelonahavia de renovar la conselleria, el lloctinent

general Requesens va suspendre les eleccions a
consellers i va nomenar una nova conselleria buscaire en
una acció que avui es consideraria un cop d'estat.
Amb aquest canvi polític, s'implantaren les mesures
tradicionalment reivindicades pels buscaires: mesures
proteccionistes de la producció pròpia, defensa del
comerç marítim (acta de navegació de 24 d'agostde
1453
), devaluació de la moneda (decretada el 4 de gener
de 1454
), sanejament de l'administració municipal
(rebaixa dels sous dels funcionaris i investigació de fraus
i corrupció dels bigaires), tot amb l'objectiu d'afavorir els
productes propis enfront dels importats.
Una representant de la G
eneralitat de Catalunya
,
dominada per la Biga, viatjà a N
 àpolsa protestar davant
el rei. Per donar una cobertura legal adient, A
 lfons el
Magnànim
, concedeix un nou privilegi de regulació de la
ciutat (
1455
) que repartia d'una manera fixa la
composició dels òrgans de govern municipal entre els
diversos estaments.
Els jurats del C
 onsell de Cent
, que sempre serien 128, es
repartien en quatre grups de 32, cadascun format per
membres d'un estament (ciutadans honrats, mercaders,
artistes i menestrals).
El T
 rentenari
, format per 32 membres, es dividia en
quatre grups de vuit, un per cada estament.
Finalment, el poder executiu dels consellers es distribuïa
de la manera següent: el conseller en capiel conseller
segon, pels ciutadans honrats; el conseller tercer, pels
mercaders; el quart, pels artistes; i el cinquè, pels
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=480
menestrals.
x10000:format=jpg/path/sbef5ee3d84fcaeff/image/i6873b1b3fa
Malgrat tot, el programa de canvis buscaire no va tenir
eca01f/version/1369211235/image.jpg
èxit a causa de l'oposició aferrissada de la Biga i a la
preminencia que s'havia donat en el repartiment de
càrrecs als consellers de la Biga respecte als de la Busca.
A més, la Biga aconseguí el suport de l'oligarquia rural i
la noblesa laica que havien estat perjudicats pel fet
remença
, reforçant-se per plantar cara a la monarquia que
havia desafiat els seus privilegis.
El 1462
, en esclatar la guerra civil catalana
, els bigaires
van poder recuperar el poder. En acabar el conflicte
(
1472
), la C
 apitulació de Pedralbesno castigà als
instigadors per tal de tenir una pau perdurable, amb la
qual cosa la Biga continuà al govern municipal. Fou
Ferran II
, més endavant qui inicià la reforma del C
 onsell
de Cent
.
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L'ESGLÉSIA
“
L'església dels comtats catalans va iniciar el seu
acostament a Roma de manera continuada i insistent a
partir dels volts del 950. Comtes i bisbes s'adreçaren
sovint a Roma cercant butlles que garantissin l'estabilitat
religiosa i les propietats dels monestirs i de diòcesis,
suplantant així els antics preceptes reials o imperials
carolingis.També cercaven de posar-se sota la tutela
immediata de la Santa Seu, per defugir altres dominis
laics i religiosos.
Els segles X i XI vegeren una gran implantació de
monestirs i de cases canonicals religioses i amb elles

l'entrada de noves idees de reforma i de vitalitat religiosa.
Entre el 975 i el 1045, gràcies a l'acció de l'abat Garí de
Cuixà, d'idees cluniacenques, del seu successor Oliba
(1002-1046), abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic, de
Sant Ermengol, bisbe d'Urgell (1010-1035) i d'altres
destacats personatges, el país català va viure un temps de
plenitud i d'eufòria que es manifesta en els camps de la
cultura i de l'art. És el temps que el monjo Gerbert vingué
a estudiar ciències a Catalunya (968-971) i en el que
apareix tot just passat el mil.leni, l'art romànic que tant
forta emprempta ha deixat a l'anomenada Catalunya vella
o àmbit dels antics comtats.
Dintre del segle XI s'afiança el feudalisme i van
apareixent les grans famílies vescomtals i senyorials, que
aixecaran esglésies i monestirs i que voldran disposar de
bisbats i parròquies al seu caprici, però també és el temps
en que una reacció eclesiàstica, impulsada per Roma i
seguida per gent del país, s'esforçarà en obtenir la
llibertat de l'església a través de concilis reunits per
legats papals i de la unió de moltes cases religioses del
país a cases reformades de França i d'Itàlia. Bisbes
zelosos com Berenguer Sunifred de Lluçà (1076-1099) i
nous corrents d'espiritualitat com el dels canonges
regulars de Sant Agustí, ajudaran decididament a l'èxit de
la reforma religiosa.
Panteó reial. Poblet.
Videos
Dintre de la primera meitat del segle XII s'opera al país
El paper de la dona en la societat medieval catalana
un gran avanç tant en els aspectes polítics com en el
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religiós, car té lloc la recuperació total del seu territori,
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que en part estava encara en poder dels àrabs, els quals,
tenien els seus centres de domini a Lleida, a Tortosa i al
seu entorn. Abans, però, entorn el 1118, el bisbe de
Barcelona Oleguer, fa finalment afectiva la conquesta de
Tarragona i rep el títol d'arquebisbe i metropolità de la
Tarraconense, cosa que facilita que entre els anys 1148 i
1149, amb les esmentades conquestes de Tortosa i de
Lleida, es reorganitzi religiosament tot el país sota l'egida
o control de l'arquebisbe de Tarragona. Això comportarà,
no obstant, constants altercats amb l'arquebisbe de
Toledo, ciutat i dignitat restaurada el 1085, que voldrà
exercir la seva primacia sobre tota la península ibèrica,
copiant el model de l'època visigoda.

L'arquebisbe de Tarragona Bernat de Tort és el que l'any 1154 fixà els límits de la seva arxidiòcesi de Tarragona i el primer
que exerceix plenament la seva autoritat religiosa sobre totes les diòcesis catalanes restaurades, que són:Barcelona, Girona,
Vic, Seu d'Urgell, Lleida, on s'ha traslladat el bisbe de Roda d'Isàbena, i la diòcesi restaurada de Tortosa. Elna dependrà
políticament dels comtes de Barcelona i aviat reis d'Aragó, però va quedar encara fins al segle XVI, vinculada a l'arxidiòcesi
de Narbona.
Contribuiren a la conquesta de l'anomenada Catalunya Nova o àmbit de les diòcesis de Tarragona, Tortosa, Lleida, els ordes
militars del Temple, dels Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem i del Sant Sepulcre, establertes i afiançades al pais des de
feia pocs anys, com a conseqüència del testament del rei aragonès Alfons el Bataller, que els feu hereus del seu reialme.
Tambe contribuiren amplament a la colonització i organització d'aquest sector del país els cistercencs establerts a Poblet el
1150 i a Santes Creus, alguns anys més tard (1168) per trasllat de la comunitat inicialment establerta a Valldaura del Vallès.
Un cop confederats els paisos de Catalunya i Aragó
(1137) amb l'anomenada Confederació catalanoaragonesa, aquesta continuà la seva expansió per terres del migdia de França
fent vassalls els comtes de Tolosa, Carcassona, Beziers i dominant Montpeller, però l'extensió de l'heretgia càtara o albigesa
i el paper delicat del rei Pere el Catòlic, que el 1204 havia estat coronat i nomenat Confalonier papal pel papa Innocenci III,
varen fer que la croada papal, orquestrada pel rei de França contra els càtars, anés arrabassant aquells territoris al domini del
rei d'Aragó. Després de la mort de Pere el Catòlic a la batalla de Muret el 1213 i de la renúncia del seu fill Jaume I pel tractat
de Corbeit (1258) els dominis catalans es limitaren als territoris peninsulars, ampliats per Jaume I amb les conquestes de
Mallorca (1229) i de València (1238). A l'altra banda dels Pirineus només van restar unides o integrades a la corona
catalano-aragonesa les comarques del Rosselló, Conflent, Vallespir i Capcir, que formaven el bisbat d'Elna.
El nou esperit més humanista i acostat al poble que caracteritza el segle XIII a tot Europa també es manifestà amb plenitud a
la nostra església i societat: ho revelen la creació de les ciutats i burgs amb gent lliure del domini feudal i sovint enfrontada
als abusos dels nobles; la creació de nous ordes de redempció de captius (trinitaris i mercedaris) i es constata una
espiritualitat més evangèlica aportada pels nous ordes mendicants en especial pels dominicans presents a Catalunya el 1219 i
pels franciscans documentats aquí des del 1224. L'acció del papat també es deixà sentir, sobretot a través del legat Jean
d'Abbeville, cardenal Sabinense, que introduí a partir del 1228 les reformes del quart concili Lateranense. Gràcies a ell s'inicià
la llarga llista de Concilis provincials de la província eclesiàstica Tarraconense, que tingueren molta assiduitat en temps
medievals i es continuaren fins el segle XVIII; en ells es donaren normes sobre la vida, moralitat i pràctiques religioses a tot el
país. Aquestes normes eren refrendades per cada bisbe en els sinodes diocesans i en les visites pastorals.
En aquell temps la província eclesiàstica Tarraconense abraçava encara tot l'Aragó i Navarra, el País valencià i les illes
Balears.
Hom observa tot al llarg del segble XIII un esperit de renovació en l'església catalana, s'introdueixen noves devocions,
sobretot la mariana, amb la creació d'esglésies que esdevindran santuaris famosos i també es creen confraries amb finalitats
religioses i assistencials i molts hospitals. Les diòcesis es divideixen en deganats sota la vigilància d'un degà, es creen nous
convents de mendicants arreu i també de deo-donats, a semblança dels beguins centroeuropeus.
Les velles cases dels benedictins que sovint tenien crisis per intromissions senyorials o laicals s'uneixen en la Congregació
Claustral Tarraconense (1219) que els dóna un nou impuls, amb un esperit més congregacionista. En canvi, entren aviat en
decadència els monestirs o cases de canonges per no voler-se unir en cap federació o congregació.
Cal destacar en aquesta època per la seva projecció en tot el cristianisme occidental, el dominic sant Ramon de Penyafort
(1185-1275), jurista i general dels dominics a qui es deu també l'organització de la Inquisició a la Corona d'Aragó (1232) per
vetllar per la puresa de la fe; també destaquen l'especulatiu i apocalíptic Arnau de Vilanova (1240-1310), científic i metge de
papes; i, sobretot el Doctor il·luminat Ramon Llull (1232-1316), escriptor, missioner, místic, filòsof i català universal, que
es mogué dintre d'una estranya barreja de realisme i rauxa que caracteritza bona part del segle XIII.

El segle XIV marca l'inici d'una decadència institucional i privada que perdurarà un parell de segles. El desgraciat afer de la
supressió dels templers (1312) anuncia l'inici de la claudicació dels papes devant del rei de França, que serà causa de
l'allunyament dels papes de Roma i que culminarà amb el Cisma d'Occident (1378-1416). Catalunya es veurà fortament
involucrat en la crisi i en el cisme per l'actuació de l'aragonès Pero de Luna, més tard papa cismàtic Benet XIII (1394-1422).
L'època de sequeres i fams i sobretot la pesta negra
(1348) engendraran pessimisme i misèria material i moral. Catalunya com la major part de l'Occident, va perdre dos terços del
seu poblament, almenys en les zones rurals i això alterarà l'orde social fins aleshores vigent entre senyors i vasalls i afectà
molt l'Església i en especial els monestirs, senyors d'amples dominis, que varen perdre gran part dels seus ingressos i de
personal. Amb les convulsions socials, que desembocaran a partir del 1450 en les guerres remences o aixecament dels
pagesos contra els seus senyors, també es produiran discussions teològiques i ben aviat descontentament i avalots populars
seguits a partir del 1390 d'assalts a calls jueus i matances, que trencaran l'equilibri social fins aleshores existent i minvaran el
comerç i l'esperit comercial expansiu que fins aleshores Catalunya havia exercit al Mediterrani, sovint en competència amb
les ciutats repúbliques d'Itàlia.
Una conseqüència d'això fou l'aparició d'un esperit derrotista i d'apocalipticisme, que serviren a molts predicadors per excitar
o calmar la gent segons les circumstàncies; destacaren en aquest camp sant Vicenç Ferrer (1350-1419), conseller i confessor
algun temps del papa Benet XIII, i el tremendista fra Mateu d'Agrigento, que amb motiu dels terratrèmols d'entorn del 1425
predicava sermons sovint aterradors. Altres testimonis de l'esperit contradictori de l'època són el moralitzador i esquilibrat
franciscà Francesc Eiximenis (1340-1409) i el derrotista i renegat Anselm Turmeda (1350-1430).
Durant el segle XV s'accentuà la crisi, sobretot al Principat de Catalunya i menys agudament a València. La nova dinastia dels
Trastàmares poc vinculats al país, foran causa de guerres civils, d'allunyament de la cort dels problemes reals i de
l'enverinemant de les guerres remences entre pagesos i els seus senyors, fossin aquesta laics o eclesiàstics. La societat dels
creients vivia en un clima de misticisme superficial i exacerbat que era fàcil d'explotar per qualsevol motiu, com succeí en la
ràpida i misteriosa mort del princep Carles de Viana (1461), que el poble preferia al seu germanastre Ferran II.
Per aquest temps, l'antiga província eclesiàstica de Tarragona experimentà unes fortes retallades, el 1325 es creà seu
metropolitana la diòcesi de Saragossa i se li uniren els bisbats d'Aragó i Navarra i el 1492 s'erigí en metropoli la de València i se
li uniren les diocesis valencianes i dues de les Balears. A la metròpoli tradicional de Tarragona només li restaren les diòcesis
del Principat de Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa, Urgell i Vic, i el 1564 se li uni la d'Elna-Perpinyà, fins aleshors sufragània
de Narbona.
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