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SEGLE XII -Conquesta dels sarraïns de les terres del

sud i a l'oest del Llobregat.

SEGLE XIII -L'expansió  d'una  monarquia  feudal

europea en el segle XIII.

-  Conquesta als sarraïns de Mallorca i  de

València

-Conquesta dels regnes cristians de Sicília,

Sardenya i Nàpols

SEGLE XIV -Principis de les grans crisis:

Crisi demogràfica i econòmica

Crisi social i política

Crisi dinàstica

-Conquestes a Grècia

-L'humanisme

SEGLE XV -Final  de  les  grans crisis  en  el  segle  XV,

especialment al Principat de Catalunya.

-Final de l'humanisme

L'expansió de la corona catalanoaragonesa

Una mica abans de meitat del segle XII situem el naixement d’un nou estat medieval: la

Corona d’Aragó o corona catalanoaragonesa, resultat de la confluència dels regnes de

Catalunya i Aragó.

Una unió política en certa manera casual, fruit del testament d’un rei d’Aragó, Alfons I el

Bataller, encisat pels mites dels nous ordes militars europeus del Temple i Sant Joan de

l’Hospital, als quals va deixar en herència el seu regne, i del matrimoni l’any 1137 d’una

nena petita, hereva casual del tron aragonès, amb un comte en plena maduresa del seu

poder: en Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona.



Les conseqüències no foren banals perquè la Corona catalanoaragonesa així constituïda

esdevingué un estat feudal independent en el sud d’Europa fins al tombant del 1500. A

més,  al  llarg  d’aquests  gairebé  quatre  segles  s’estengué  territorialment  i  de  forma

successiva,  primer,  des  de la  regió  dels  Pirineus  per  tot  el  sud-est  de  França  fins  a

Montpeller  i  Provença (bàsicament  en la  segona meitat  del  segle XII)  i  per  la  façana

oriental de la península Ibèrica, fins a les fronteres del regne musulmà de Granada, a

mitjan del segle XII(València, 1238), mentre simultàniament s’estenia més enllà de la mar

per les Illes Balears (1230) i, progressivament, per Sicília (1282), Sardenya (1323) i el

regne de Nàpols (1442). Un gran estat europeu medieval bastit a les dues bandes de la

Mediterrània occidental i on, segons relata un dels seus grans cronistes entre els segles

XII i XIV, Bernat Desclot, fins i tot els peixos d’aquesta mar portaven al llom el senyal

quadribarrat del seus reis com a signe de reconeixement.

SEGLE XII

Conquesta dels sarraïns de les terres del sud i a l'oest del Llobregat.

L’expansió territorial de la Corona d’Aragó en el sud, sobre el món d’al-Àndalus.

Les conquestes militars al segle XII sobre la regió del riu Ebre per Saragossa i Tortosa, i

les del  segle XIII  sobre les Illes Balears i  el  País Valencià foren veritables processos

d’ocupació  militar  amb  la  destrucció  de  l’estat  musulmà  i  la  gènesi  d’un  de  feudal,

l’expulsió forçada d’una part poc o molt gran de la població sarraïna local, i migracions de

pobladors  cristians  que  creaven  una  nova  xarxa  de  viles  i  d’organització  del  territori

cultivat, i l’extensió, al cap i a la fi, d’una diferent i nova societat, cultura, religió i llengua.

SEGLE XIII

-L'expansió d'una monarquia feudal europea en el segle XIII.

 Al  segle  XIII  la  Corona  d'Aragó  va  conquistar  militarment  als  musulmans  la  costa

mediterrània de la península Ibèrica i la va incorporar al món feudal europeu, la qual cosa

va  comportar  la  destrucció  de  l'estat  i  part  de  la  societat  andalusina  així  com  un

repartiment de ciutats, viles, cases i terres entre els cristians.

La historiografia de fa uns anys destacava el pes del comerç i  la burgesia urbana en

aquestes  noves  societats,  però  actualment  tenim  una  visió  més  relacionada  amb

l'expansió de llarga durada de la societat feudal i en la creació a Mallorca i València d'una

societat de colonització. Les conseqüències de tot aquest procés van afectar també a

Catalunya i Aragó com a territoris d'origen, i les constatem en els efectes de la migració



dels repobladors, els canvis en les estructures agràries pels repartiments, l'ampliació de

les ciutats comercials i els canvis polítics quant a la participació del patriciat urbà en els

nous escenaris de poder, municipis i parlaments.

- Conquesta als sarraïns de Mallorca

En  aquestes  terres  Jaume  I  va  aplicar  una  política  de  repoblació  cristiana,  que  va

comportar  la  implantació  de  la  llengua  catalana.  Es  produí  la  migració  de  milers  de

famílies, fonamentalment pageses però també algunes d’artesans, mercaders i jueus de

tot Catalunya i l’Aragó vers Mallorca i el País Valencià: és el fenomen social que en altres

moments s’ha anomenat el repoblament. En realitat la migració fou un procés de llarga

durada que perdurà durant tota la segona meitat del segle XIII i encara inicis del XIV.

En 1229,  quan el  jove monarca aconseguí  l’experiència política per  aconseguir  reunir

darrere seu una part de la societat i llançar la primera gran conquesta territorial del seu

temps: l’illa de Mallorca. Militarment s’organitzà un gran estol  d’invasió a primeries de

setembre de 1229, i no menys de quatre mesos després l’única ciutat important de l’illa,

Madīna Mayūrqa, era assaltada, saquejada i esclavitzats la major part dels seus habitants

andalusins.  A l’interior  de  l’illa,  especialment  a  l’escarpada  Serra  de  Tramuntana,  la

resistència  de  grups de musulmans s’allargà  encara  fins  a  un  parell  d’anys,  però  en

general el control militar de l’illa fou ràpid i definitiu; i provocà la destrucció general no sols

de l’estat musulmà sinó pràcticament el conjunt de la societat local. Una part dels seus

habitants islàmics aconseguiren escapar per mar o comprar la seva llibertat per a emigrar,

alguns hi apareixen després com a conversos, els “batiats”, però una bona part passaren

a ser esclaus, dels quals només una porció restaren a l’illa com a mà d’obra rural.

Conquestes a València (1238)

La va conquerir als musulmans, bàsicament voluntat de la noblesa aragonesa que volia

augmentar les seves terres, i també l'església, en el marc de la reconquesta cristiana.

 La costa va ser ocupada per catalans, i  l'interior per gent d'Aragó. Molts musulmans,

sobretot nobles, es van quedar com a vassalls dels catalans i aragonesos, fet que va

provocar diferents revoltes en els anys que seguiren a la conquesta.

- Conquesta dels regnes cristians de Sicília,  Sardenya i  Nàpols,  des de finals del

segle XIII fins al segle XV.

Sicília (1282-89)



Pere el Gran es casà amb Constança de Sicília. Anys més tard conquerirà l'illa amb l'ajut

dels almogàvers i de Roger de Llúria, el seu gran almirall, quan Carles I d'Anjou, comte de

Provença, intentà envair Sicília. L'illa de Sicília era un punt estratègic al Mediterrani per a

moltes rutes comercials  i  a més era una gran productora de blat.  Era una terra molt

desitjada per altres reis, com el germà de Pere, Jaume de Mallorca, el rei de França o el

de Castella, fet que li va suposar a Pere molts mals de caps i astúcies polítiques.

A  més,  Pere  III  conquerí  Mallorca  al  seu  germà,  amb  qui  havia  patit  nombrosos

enfrontaments. Anys més tard, el  fill  de Pere, Jaume II  el  Just,  li  retornà el  regne de

Mallorca al seu oncle Jaume de Mallorca.

Sardenya (1323)

Jaume II, fill de Pere III, va succeir al seu germà Alfons III el franc a la Corona d'Aragó.

Amb el seu germà en vida, Jaume ja regnava a Sicília, i quan Alfons va morir, Jaume

heretà la Corona d'Aragó. Jaume va començar la conquesta de Sardenya el 1323. L'illa

era plena de riqueses naturals com la plata i corall, i també agrícoles com els cereals, fet

que la feien molt atractiva pels catalans. A més, la seva situació al Mediterrani la feien un

lloc important en el control de les rutes comercials. Des de Sardenya també es pretenia

controlar millor la pirateria que practicaven els corsaris de Còrsega, l'illa més propera.

Nàpols (1442)

Després de molts intents fallits, Alfons V conquereix Nàpols el 1442, aprofitant la regència

de la  reina de Nàpols sense descendència tot  enfrontant-se als genovesos, lluita  que

venia de lluny pel control comercial de part del Mediterrani. A partir de la conquesta de

Nàpols,  Alfons no va  tornar  a  la  península Ibèrica,  i  va  cedir  el  control  dels  territoris

catalans i aragonesos al seu germà Joan II.

SEGLE XIV

-Conquestes a Grècia

Es  tracta  d'accions  bèl·liques  protagonitzades  pels  almogàvers,  tropes  mercenàries

d'infanteria. Tanmateix, el control d'aquests territoris va ser efímer.

Els Almogàvers són gent que viuen només de les armes, no viuen en pobles ni en ciutats

sinó en muntanyes i en boscos, i guerregen sovint amb els sarraïns, i entren dins terres

sarraïnes saquejant-les i robant els seus béns, d'això viuen. A vegades, si cal, passen

dos dies sense menjar, i si cal, mengen les herbes del camp. No porten més d'una

gonella o una camisa, sigui estiu o sigui hivern, i a les cames porten una calça de



cuir. Porten casc, llança, i dos dards, i un sarró de cuir on porten els menjars. Són

molt forts i molt lleugers


