
SEGLE XIV I SEGLE XV

-Principis de les grans crisis:

Mitjançant el segle XIV, la corona catalanoaragonesa viu una època de crisi  en tots els 

àmbits, que durarà fins al segle XV, especialment en el Principat de Catalunya.

Crisi demogràfica i econòmica: Des de principis del segle XIV, es va produir a Europa

una crisi agrària a conseqüència d’un seguit de males collites.

La conseqüència va ser que la producció de blat va minvar i la fam es va expandir per tot

el continent. A aquest primer problema es va unir el dels danys provocats per les freqüents

guerres entre senyors feudals. El període més dur va ser l’any 1347, quan la denominada

Pesta Negra va assolar Europa, afectant una població subalimentada i provocant una gran

mortalitat.

Crisi social i política:

Al camp català, la crisi agrària i la crisi demogràfica es van sumar a l'enduriment

dels mals usos, conjunt de càrregues i obligacions suavitzades al segle XII, però

que amb la crisi els nobles van aplicar altre cop amb duresa contra els pagesos.

Els remences catalans,  gairebé un terç de la  pagesia catalana,  eren aquells  pagesos

sotmesos a servitud de no abandonar el mas ni les terres que conreaven. Per marxar del

seu mas i abandonar les terres, per alliberar-se'n, havien de pagar un impost molt elevat

que s'anomenava remença.

El 1462, després de molts anys de patiment, els remences es van alçar contra els mals

usos  i  les  difícils  condicions  de  vida  que  estaven  patint.  La  revolució  remença,  va

enfrontar els pagesos de remença catalans contra els senyors feudals.

Com a conseqüència d'aquest  enfrontament els  remences van entrar  a la guerra civil

(1462-1472) fent costat al rei i en contra dels nobles. L’any 1472 es va acabar la guerra

civil, i malgrat que el rei i els pagesos al seu costat en van sortir vencedors, els mals usos

no van acabar. Els anys 1484 i 85, els pagesos, insatisfets amb el final de la guerra, es

van tornar a alçar  en la segona revolta  remença,  aquest cop de manera més radical

dirigits per Pere Joan Sala. Tot i això, l’any 1486, Ferran II, rei Castella i Aragó, mata Pere

Joan Sala, i posa fi als mals usos amb la sentència arbitral de Guadalupe.

Crisi dinàstica



L'any 1410 va morir Martí l'Humà. La mort prematura del seu fill, Martí el Jove, va fer que

el rei morís sense descendència, fet que va provocar que la Corona d'Aragó entrés en una

crisi de successió.

Per  tal  de  solucionar  la  crisi  dinàstica  i  tots  els  problemes polítics  derivats,  el  1412,

després de diverses trobades, es va convocar el Compromís de Casp, a Aragó.

Al compromís de Casp, després de moltes pressions, tant de l'església com de regnes

exteriors, els 9 representants van escollir Ferran d'Antequera com a rei de la Corona, en

contra de l'opinió d'alguns nobles.

Amb Ferran d'Antequera, Ferran I d'Aragó, s'inicià així la dinastia Trastàmara a la Corona

d'Aragó. Ferran, educat a la Cort de Castella com a fill del rei, havia viscut una manera de

fer política basada en l'autoritarisme, on el  rei  prenia decisions sense tenir  massa en

compte els seus parlaments.

 En canvi, a Catalunya, els reis catalans anteriors havien hagut de practicar el pactisme,

prendre les decisions de manera més consensuada amb les corts catalanes. Aquestes

dues formes oposades de pràctica política es van veure enfrontades amb l'arribada de

Ferran  a  Catalunya,  on  va  intentar  imposar  un  model  més  autoritari.  Aquest  xoc  va

suposar l'inici de fortes tensions entre les autoritats catalanes i el rei, i que, sumades a

altres factors, els va portar al cap dels anys, ja en govern del fill de Ferran, a la Guerra

civil catalana. (1462).

-L'humanisme

Humanisme és una veu creada al segle XIX, per a definir la tendència del Renaixement

que dóna importància a l’home i a les humanitats. El seu origen cal anar a buscar-lo a

Itàlia, i més en concret a la Toscana, precisament el lloc d’Europa on les ciutats eren més

poderoses.  És  a  la  Florència  del  segle  XIV  on  coincidiran  els  tres  primers  grans

humanistes:  Dant  (1265-1321),  Francesco  Petrarca  (1304-1374)  i  Giovanni  Boccaccio

(1313-1375).

Les característiques que habitualment se solen atribuir a l’Humanisme són les següents:   

 

 -Interès per l’antiga cultura clàssica.  

 -Recuperació del llatí Els humanistes, analitzen directament i amb mètodes filològics els

textos clàssics llatins,  procurant ressuscitar la llengua clàssica i construir amb ella una

literatura creativa.



 -Concepció tendenciosa de la bellesa

 -Antropocentrisme  L’home es converteix en el centre de la inquietud intel·lectual, es

passa de donar importància de  Déu a l'home.

 -Racionalisme. El món del pensament es torna més empíric, més lligat a l’experiència.

L’HUMANISME A LA CORONA D’ARAGÓ

La utilització del terme Humanisme per referir-se a  alguns autors i ambients literaris de

final del segle XIV i del segle XV és una qüestió molt controvertida. De fet, l’expressió

Humanisme català apareix per primera vegada a principi del segle XX, i és àmpliament

difosa pels noucentistes, interessats a trobar primerenques arrels clàssiques en la nostra

literatura.

En realitat, difícilment podem parlar de l’Humanisme en les nostres lletres. Tanmateix, si

entenem l’actitud humanista en un sentit ampli, podem parlar, d’un paleohumanisme, mot

encunyat per Joan Fuster, ja que alguns autors dels segles XIV-XV tenen molts trets que

els hi acosten

Algunes de les característiques que podem detectar en la nostra literatura humanística

serien les següents:

 

 -Imitació del llatí en prosa.

 - Interès pels clàssics i pels humanistes italians.   

 -Escepticisme. Podem detectar actituds escèptiques, o fins i tot cíniques que evidencien

la  desconfiança en les doctrines tradicionals.

 - Protecció de la Corona als nous corrents.

 - Influència limitada.


