
Jaume Benages Pàmies (Tarragona, 1966). Metge es-
pecialista en urologia, doctorat en història de la me-
dicina i autor d'aquest llibre de divulgació històrica, 
que neix amb la intenció de rebatre, d'una manera ri-
gorosa però alhora força simple i didàctica, tres de les 
asseveracions més utilitzades pel nacionalisme espa-
nyol per intentar minimitzar o desqualificar els drets 
històrics de la nació catalana: «Hispania es lo mismo 
que España»; «La Corona de Aragón era aragonesa» i 
«España es la nación más antigua de Europa».

Des de la seva torre de Bellesguard, el rei Martí l'humà 
gaudia d'unes privilegiades vistes a la mediterrània, el 
mateix mar «on cap peix no podria moure's si no por-
tava marcades les quatre barres». Malauradament, un 
dia va veure arribar un vaixell amb vela blanca (ales-
hores signe de males notícies), que portava el cos sen-
se vida del seu fill mort a Sicília. Aquest fet, sens dub-
te, va canviar l'esdevenir de la història de Catalunya. 
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PRESENTACIÓ

A questes tres asseveracions: «España ya existía en tiempo de los 
romanos (o Hispania es lo mismo que España), La corona de Aragón 

era aragonesa (o Catalunya nunca ha sido una nación) i España, la nación 
más antigua de Europa; es poden sentir amb certa freqüència en els 
parlaments de molts personatges de la vida pública espanyola, des 
de polítics de primer nivell a pseudo-intel·lectuals i gurus de la més 
carrinclona i rància fauna mediàtica de Madrid. 

La manipulació i la censura de la veritat històrica a partir del segle 
xvi és prou coneguda i documentada a Espanya. La nova i interessada 
recreació de la història per part del nacionalisme espanyol ha estat 
planificada i repetidament difosa al llarg dels darrers segles. Han estat 
múltiples els temes tractats en aquest perenne adoctrinament identi-
tari, no obstant n'hi ha un que ja es pot considerar com un clàssic: la 
negació de la personalitat històrica, cultural i política de Catalunya.

La intenció d'aquest llibre és la divulgació, de la manera més 
simple i entenedora possible, d'una sèrie de dades i conceptes his-
tòrics bàsics d'un període concret de la història de la península ibè-
rica. Aquestes dades i conceptes han estat elaborats seguint una 
curosa aplicació del mètode científic (relat de les conclusions més 
consensuades per part dels historiadors professionals) i serveixen 
per donar contingut a tres textos independents (dos d'ells en format 
d'article de premsa) utilitzats per rebatre cadascuna de les assevera-
cions que s'han mencionat a l'inici.

Hem de tenir present que la història és una ciència en cons-
tant evolució i que algunes de les coses que es relaten en aquest 



— 14  —

QUE NO T’EXPLIQUIN HISTÒRIES. Evidències de la nostra realitat nacional | Jaume Benages i Pàmies

llibre, potser més endavant, la investigació demostrarà que no eren 
exactes. És imprescindible el compromís dels investigadors per fer 
evolucionar aquesta apassionant carrera humanística. Dediquem la 
portada d'aquests llibre a la descoberta d'Amèrica, un tema del que 
darrerament s'han aportat moltes noves dades i del que és fàcil pre-
veure que en els propers anys els docents l'hagin d'explicar d'una 
manera força diferent a l'actual. 

Per acabar només recordar que per analitzar la història, les da-
tes, els fets i els noms per si sols, no serveixen de gaire, cal fer sem-
pre un constant esforç de contextualització per entendre correcta-
ment el veritable sentit del que volem estudiar.

L'autor

«Geografía primer grado» (pàgina 33). Llibre de l'editorial Luís Vives S.A de 

Saragossa editat l'any 1950 i utilitzat a Espanya per a l'ensenyament de 

l'assignatura de geografia als escolars. En aquesta pàgina i en la resta del 

capítols es pot veure clarament reflectida la ideologia «nacional-catòlica» 

de l'època així com la voluntat inequívoca d'adoctrinament als infants.
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PRÒLEG 

UN LLIBRE IMPRESCINDIBLE
per M. de Crusafont, doctor en història

La Història no és altra cosa que la Memòria Col·lectiva. En el cas 
de la nostra Història parlarem, doncs, de la Memòria del Poble 

Català.
Ho poso així, en majúscules, perquè si hi pensem una mica 

veurem que no estem parlant d’un tema menor. La nostra memòria 
personal estructura la nostra vida i ens omple de referents. És el 
dipòsit del nostre saber i de la nostra experiència. Ens ajuda a rela-
cionar-nos. Ens ensenya a no topar amb la mateixa pedra, almenys 
a aquelles persones que saben aprendre dels seus errors. Records, 
cultura...que seria un home sense la seva memòria?.

Això que ho veiem tan clar en el cas de la memòria personal 
generalment no ens és pas tant evident pel que fa a la memòria col-
lectiva, és a dir, a la història.

I és molt lamentable que no ho sapiguem veure amb claredat, 
perquè hi ha qui ho té molt clar tot això i se n’aprofita. Els que va-
rem viure l’etapa d’ensenyament amb la dictadura franquista no 
varem aprendre pràcticament res de la nostra història. Unes gotes 
de Jaume I el Conqueridor i unes altres dels almogàvers. I prou. Si 
hem arribat a saber alguna cosa més, ens ho hem hagut de fabricar 
nosaltres. Aquest forat negre va ésser creat ben a consciència. Calia 
que els catalans no ens «embranquéssim», altra vegada!, a voler rei-
vindicar-nos com a poble, a voler ésser nosaltres mateixos.
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Han millorat les coses amb la democràcia?. No ens enganyem. 
D’una banda la gent gran segueix amb els clixés d’aquell temps per-
què ningú els ha explicat la veritat. I els nostres joves passen pel 
primer i segon ensenyament sense que els hi expliquin alguna cosa 
anterior a la Revolució Industrial. El pujolisme, sempre tant caut, 
va tenir por que ens acusessin d’adoctrinar la canalla. El resultat 
ha estat que ens han acusat igualment de fer-ho i que la gent jove 
no saben res del que fou el nostre país. D’altra banda els forasters 
que han arribat aquí, han après català, es cert, però els hi manca 
elements històrics per a poder apreciar el país on viuen. No es pot 
estimar el que no es coneix i si no s’estima el país, difícilment pas-
saran a emprar amb normalitat la nostra llengua. Ha estat un error 
immens. Un error que encara no ha estat esmenat.

Catalunya té una història magnífica. Ho és perquè la nostra 
mentalitat coincideix en molts aspectes amb la visió moderna que 
hom té avui de les coses i del món. Nosaltres varem ésser sempre 
demòcrates i europeus, a diferència dels castellans. Aquesta és una 
de les raons de que siguem tant diferents.

Tot això, qui ens ho ha d’explicar?. Doncs qui sigui. Si ara és 
un metge permetin que els digui que aquest llibre no és altra cosa 
que un «manual de primeres cures» o una «guia per a la desinto-
xicació». 

Lamentablement, molts dels historiadors d’ofici viuen en els 
llimbs de la seva recerca i rarament baixen a tocar terra i explicar-nos 
el que ens caldria. Quan ho fan els mediàtics, podem tremolar pel 
resultat. Algú doncs, ha de travessar aquest mur i ha de servir els 
elements essencials de la veritat històrica. Tots en tenim necessitat. 
Hem de plantejar-nos el futur i necessitem de la memòria històrica 
per saber si anem bé, quin és el camí que s’avé millor amb la nostra 
mentalitat. Ens ho ha de dir l’experiència, és a dir, la Història.

La Història, la nostra Memòria és cosa de tots i ens interessa a 
tots. El metge que ha escrit aquest llibre no és historiador, però s’ha 
documentat. D’altra banda, no pretén crear teories sinó, oferir-nos 
uns elements de reflexió dins d’una obra divulgativa a fi que dei-
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xem de veure la nostra història a través del vidre deformador dels 
que ens volen esborrar com a poble.

Tothom és benvingut en aquesta tasca i cal l’esforç de tots. 
Jaume Benages, com jo mateix i com molts altres, s’ha anat in-

dignant quan, a través de l’evidència dels fets històrics ben docu-
mentats, ha anat veient fins a quin punt s’ha arribat a tergiversar la 
narració del nostre passat. I ha vist que això s’ha fet amb un propò-
sit ben clar: desarborar la nostra riquíssima experiència. D’aquesta 
indignació n’ha sorgit el noble propòsit d’intentar obrir els ulls dels 
altres. És una reacció que s’ha d’agrair com se li ha d’agrair la feina 
que s’ha carregat a sobre de documentar-se i de verificar. No hi ha, 
en aquest llibre, afirmacions gratuïtes, només veritats històriques de 
primera magnitud.

Bé, malgrat que jo sigui historiador d’ofici, els acabo de fer el 
diagnòstic. En llegir-lo tot seguit entendran perquè dic que aquest 
llibre és imprescindible. Cal començar a caminar, a treure’ns la bena 
dels ulls. De segur que tenen a les mans un instrument magnífic per 
a poder fer-ho. 
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«España ya existía en tiempo de los romanos. Hispania es lo mismo 
que España»

HISPÀNIA

De forma totalment desenfadada, un reconegut historiador tarra-
goní va dir, durant la presentació d'un llibre per Sant Jordi, que 

no hi ha cap altre professional que al final de la seva carrera, hagi 
mentit tant com un professor d'història; la seva xocant afirmació es 
basava en l'actual dinamisme que té la investigació històrica, i que 
contínuament ens fa replantejar, i fins i tot canviar, conceptes que 
en ocasions crèiem totalment dogmatitzats. Això, en canvi, no té res 
a veure amb uns altres tipus de mentides històriques que alguns 
tertulians sense formació o amb molt de cinisme intenten encabir 
en els debats polítics que actualment es produeixen en referència al 
democràtic i legítim «dret a decidir» dels ciutadans de Catalunya.

El nacionalisme espanyol s'ha apropiat inadequadament del 
concepte d'Hispània per sentenciar que els habitants del nord est 
peninsular, abans que aquests comencessin a parlar en català (segles 
x i xi), ja eren espanyols.

Hispània (mot del que es desconeix el seu originari significat) 
és, en essència, un terme purament geogràfic que ha anat variant 
el seu contingut segons les diferents cultures que ens han precedit. 
Mentre que pels fenicis (els encunyadors d'aquesta paraula) abra-
çava les regions litorals més occidentals de la mediterrània, pels ro-
mans implicava la península ibèrica i per les monarquies cristianes 
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medievals, la part del territori peninsular ocupada pels sarraïns. Per 
la seva banda, els grecs a aquest territori peninsular l'anomenaven 
Ibèria, ja que «iber» era una paraula que sentien pronunciar sovint 
als seus autòctons habitants. 

La Hispània de les primeres centúries únicament era una pro-
víncia de l'imperi romà que, ja des de l'inici, va ser fragmentada 
en dos, posteriorment tres i finalment cinc territoris administratius 
diferents. Per tant, avui en dia tothom accepta que, a l'igual que la 
veïna Gàl·lia, la Hispània dels romans no és la prefiguració política 
de res que hagi pogut esdevenir posteriorment.

La Hispània dels visigots, tres quarts del mateix; els visigots 
eren un poble germànic que arribà a les nostres terres al segle v; la 
seva inicial capital a Narbona es traslladà a Barcelona i posterior-
ment a Toledo; ni en aquest moment de màxim esplendor podem 
parlar d'una unitat política peninsular consistent ja que les lluites 
internes i les altres nacions que també ocupaven aquest espai (su-
eus i bizantins) no ho feren possible. En tot cas, els visigots només 
van representar un tres per cent del total de la població i ràpida-
ment van sucumbir a la invasió musulmana, replegant-se cap a la 
zona nord est pirinenca on van formar la Gòtia (que els historiadors 
posteriorment han anomenat la «Marca Hispànica», futur embrió 
dels comptats catalans). Si volguéssim ser molt puristes, l'anome-
nada «reconquesta» només seria un terme adequat (i de forma molt 
parcial) si l'apliquem a la zona catalana; a Astúries, el llegendari 
«Don Pelayo», probablement no va comptar amb l'ajuda significati-
va de gaires visigots.

Per altra banda, cal assenyalar que ni romans ni visigots varen 
poder ocupar mai el país basc; de fet, coincidint amb l'inici de la 
invasió musulmana, el rei Roderic encara estava batallant en aques-
ta zona en l'enèsim intent per reduir-la. És bonic recordar que a la 
zona més nord-occidental de l’actual territori català hi ha evidències 
de que es va parlar la llengua dels vascons fins als voltants de l’any 
1000 («haran» en euskera significa «vall»). En tot cas, si algun espa-
nyolista continua insistint amb el tema d'Hispània cal convidar-lo 
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immediatament que vagi a explicar les seves teories als portuguesos 
(els hispans d'occident) a veure si aconsegueix alguna cosa diferent 
a una gran rialla.

El que realment ha marcat l'organigrama i els conceptes polítics 
i culturals de la península ibèrica fins als nostres dies té el seu ori-
gen a l'edat mitjana, quan, després de la dominació àrab que acabà 
d'esborrar qualsevol vestigi polític precedent, es configuraren (amb 
permís dels bascos) les tres grans nacions hispàniques actuals: la ga-
laico-portuguesa, l'espanyola (castellana) i la catalana (l'única que 
actualment no ha recuperat el seu antic estatus de sobirania políti-
ca). Això que entenem ara per Espanya neix al segle xviii quan els 
espanyols (castellans) i francesos sotmeten i ocupen militarment els 
antics regnes de la Corona Catalano-Aragonesa. Dintre d'aquets 300 
anys de sobirania espanyola, cal també fer esment que en el període 
comprès entre el 1812 i el 1814, i per ordre expressa de Napoleó Bo-

«Hispania Regnum» de Matthaus Merian. Frankfurt 1638
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naparte, «la Catalogne» fou incorporada a l'imperi francès com un 
departament més.

L'afirmació de que Espanya és castellana es deu a que la seva 
cultura, el seu pensament i la seva llengua ho són, i a qui no pensi el 
mateix cal convidar-lo a anar al parlament espanyol i parlar en cata-
là, en gallec o en basc, a veure si els ho permeten. El que s'entén per 
«Espanya plurinacional» és un concepte polític que mai ha acon-
seguit arrelar en la mentalitat dels dirigents i ciutadans espanyols.

En aquest actual debat independentista, cal deixar la història 
tergiversada i certs sentimentalismes i centrar-se únicament en el 
dret a decidir de tots els ciutadans de Catalunya, sigui quina sigui 
la seva llengua o nacionalitat. Catalunya requereix amb urgència un 
parlament sobirà que marqui les pautes de la seva economia i redac-
ti les lleis més adequades per al seu desenvolupament. Els recursos 
i la manera de viure dels catalans, no han d'estar sotmesos al caprici 
d'un reguitzell de dirigents polítics aliens al territori, els quals mas-
sa sovint, mostren signes d'una precària formació democràtica. La 
pau social, les llibertats i la societat del benestar dels catalans i dels 
seus fills així ho exigeixen.
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«La Corona de Aragón era aragonesa. Catalunya nunca ha sido una 
nación»

LA MONARQUIA CATALANA MEDIEVAL: 
Resum històric del naixement i expansió de la nació catalana

Antecedents històrics

Fins fa no gaire, a Espanya els mestres que ensenyaven el temari 
d'història antiga explicaven que els celtes procedien del nord 

d'Europa, que els ibers venien d'Àfrica i que un cop junts a la pe-
nínsula formaren els celtibers, l'embrió de la gran nació espanyola. 
Com és evident, res més allunyat de la realitat. En primer lloc els 
ibers no venien del sud, cal saber que la nació ibèrica fou la societat 
indígena i autòctona que, des del 600 aC fins al 60 dC, va ocupar 
una àmplia regió que anava des del Llenguadoc i el Rosselló fins 
a Andalusia. També assenyalar que la zona nord-est peninsular en 
aquells moments ja estava poblada pels vascons. 

I en segon lloc, recordar que actualment el que s'accepta com 
a «celitibèria», tan sols ocupava una petita zona del centre-est de 
la península ibèrica. En tot cas, ni els celtes (conjunt de pobles de 
l'edat del ferro que parlaven llengües d'origen indoeuropeu), ni els 
ibers (dels que encara no som capaços d'interpretar correctament 
el significat dels seus escrits), ni moltes altres nacions que els van 
seguir i que també es van extingir, per l'allunyament que tenien les 
seves estructures culturals i polítiques, podem dir que hagin estat 
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l'embrió o prefiguració de cap nació de les que actualment ocupen 
el seus antics territoris.

Els ibers, en l'actual territori català, varen poder relacionar-se 
amb els fenicis, els cartaginesos i sobretot amb els grecs i, més con-
cretament i durant mes de 500 anys, amb les dues úniques grans 
colònies gregues peninsulars, Roses i Empúries (aquesta fundada el 
600 aC). Aquest fet fou molt beneficiós per aquests ibers del nord-
est peninsular, tant per aspectes comercials com per la possibilitat 
de poder-se relacionar (i en cert grau assimilar) amb la cultura que 
més ha influït en la nostra civilització. Degut a aquesta identifica-
ció amb la intel·lectualitat grega, els ibers foren considerats com a 
«cat hel·lens» (com a Hel·lens), i d'aquí precisament sorgeix una de 
les diverses teories que tenim al respecte de l'origen del nom dels 
actuals habitants de Catalunya; o sigui que de cathel.lens derivaria 
a Cathalans, amb «h» intercalada, tal com apareix en els primers 
escrits coneguts.

En el context de la segona guerra púnica entre Roma i Cartago, 
l'any 218 aC, arriba a Empúries, comandat per Gneus Corneli Es-
cipió, l'exèrcit romà. L'ocupació d'alguns sectors de Catalunya per 
part de Roma no va ser fàcil, ja que els ibers oferiren molta resistèn-
cia fins a l'any 195 aC, moment en què els ilergets varen rendir-se a 
l'exèrcit invasor. Pocs anys abans, al 205 aC, els cabdills ibers Indíbil 
i Mandoni havien mort a mans de l'exercit romà dirigit per Luci 
Lèntul i Luci Manli Acidí. A partir d'ara Taracon (capital de la Ke-
setania) es convertirà en Tàrraco; Barkéno de Laiesken en Barcino, 
Iltirta en Ilerda, Ilercavonia en Dertosa i Untikesken-Emporiton, de 
la regió dels indigets, en Enporion i, fins al segle iv, la Hispània (en 
referència a la totalitat de la península ibèrica) restarà sota el domini 
de l'imperi Romà. La romanització, entesa com el procés d'implan-
tació al territori de les lleis, els costums i la llengua de l'imperi romà 
(el llatí), esdevindrà el factor cultural que més ha influenciat en la 
formació de la futura nació catalana.

Els corrents filosòfics del món grec i romà van aportar el pensa-
ment lògic, i un sistema de valors sostingut en una ètica, dins de la 
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S· IV - III aC.

Dracma.

A/ Cap de Persèfone a l'esquerra de bon 
estil. Davant inscripció grega externa 
RODETON.

R/ Rosa vista per sota amb tija, bràctees i 
sèpals.

AR. Pes aprox. 4,60. Diàmetre aprox. 20 
mm.

Bibliografia: L. Villaronga i J. Benages, Les 
Monedes de l'Edat Antiga a la Península 
Ibèrica. Rubí (Barcelona)

2011.

M.N.A.C

241 a 218 aC.

Dracma.

A/ Cap d'Aretusa a la dreta voltat per tres 
dofins.

R/ Pegàs de Cap normal a la dreta. 
Dessota, inscripció grega EMIIOPITON.

Ar. Pes aprox. 4,55. Diàmetre aprox. 20 
mm.

Bibliografia: L. Villaronga i J. Benages, Les 
Monedes de l'Edat Antiga a la Península 
Ibèrica. Rubí (Barcelona)

2011.

Moneda de la colònia grega de Roses (Alt Empordà)

Moneda encunyada a Sant Martí d'Empúries (Alt Empordà)
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qual la justícia i l'equitat prenen un paper fonamental. A partir d'aquí 
es va elaborar el dret romà, una de les més sòlides i més transcen-
dentals construccions del pensament humà de tots els temps i que en 
aquella època fou sinònim de modernitat i desenvolupament social.

Arribats a l'edat mitjana, aquest dret romà arrela amb força a 
Catalunya; els usatges de Barcelona (la redacció del primer nucli a 
l'època de Ramon Berenguer I i la recopilació definitiva en temps 
des de Ramon Berenguer III), marquen la base de la legislació prò-
pia de Catalunya i vindran a substituir l'antiga llei goda. Aquests 
usatges, a l'igual que a llei goda (liver iudiciorum), estaven basats 
en la filosofia legislativa romana encaminada a elevar a rang de llei, 
els usos i costums del poble (dret consuetudinari). Sense voler-ho, el 
dret romà ens comença a dibuixar a la península ibèrica dues grans 
nacions conceptualment allunyades respecte a la seva filosofia de 
vida i la manera d'entendre i organitzar el món: Catalunya i Caste-
lla. Mentre que per als catalans, com hem vist, les lleis emanen del 
poble, a Castella, en canvi, en les primeres i més importants com-
pilacions legislatives; les «siete partidas de Alfonso X el sabio» del 
segle xiii, es veu com la llei emana del poder reial («Emperador o rey 
puede facer leyes sobre las gentes de su señorío, e otro ninguno no ha poder 
de las facer»); per tant, és el rei l'origen de tota la legislació i conse-
qüentment el poder anirà de dalt a baix, a l'inrevés de Catalunya. 

Per una altra banda ja és conegut que el català i les altres llen-
gües romàniques: el galaicoportuguès, el castellà, l'occità (proven-
çal), el francès, el sard, l'italià, el romanès i el reto-romànic (parlat 
al cantó suís dels Grisons), provenen del llatí vulgar (el que parlava 
el poble). Aquest fet marca la principal fita cultural de l'Europa post 
clàssica; les particulars maneres d'entendre el món, de viure'l i de 
descriure'l per part dels diferents pobles hereus de l'antic imperi 
romà, possibilitaran el naixement de totes aquestes llengües i dona-
ran pas a bona part de les actuals identitats nacionals sud europees, 
incloses les peninsulars. 

Seguint amb el relat polític de l'època, el segle v ve marcat per la 
forta crisi social, econòmica, política i militar de les estructures del 
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Moneda Romana encunyada a Tarragona (Tarragonès)

Moneda Ibèrica encunyada a Llerona (Vallès Oriental)

S· II aC

As.

A/ Cap d'home a la dreta, mantell al coll 
amb fíbula i collar amb cap de serp, darrera 
caduceu; al davant corona de llorer amb 
llaç interior. Gràfila de punts.

R/ Genet a la dreta amb palma a la mà 
i casc cimeral, dessota llegenda ibèrica 
LAURO, sobre línia. Gràfila lineal.

AE. Pes 12,02 g. diàmetre 27,1 mm. Posició 
d'encunys 7. 

Bibliografia: L. Villaronga i J. Benages, Les 
Monedes de l'Edat Antiga a la Península 
Ibèrica. Rubí (Barcelona) 2011.

Col·lecció Particular.

Tiberi (14-37 dC).

Sesterci.

A/ TI·CAESAR·DIVI·AVG·F·AVGVSTVS. Cap 
de Tiberi llorejat a l'esquerra. Gràfila de 
punts.

R/ AETERNI - TATIS·AV - GVSTAE. C·V - 
T·T. Temple octàstil.

Oricalc. Pes 24,27 diàmetre 35 mm. Posició 
d'encunys 6.

Bibliografia: L. Villaronga i J. Benages, Les 
Monedes de l'Edat Antiga a la Península 
Ibèrica. Rubí (Barcelona) 2011.

Col·lecció particular.
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baix imperi romà. S'inicien les invasions massives dels pobles bàr-
bars que traspassen les velles fronteres de l'imperi i conquereixen 
les antigues províncies romanes. A la península ibèrica, inicialment 
arriben els sueus, els alans i els vàndals, però el poble germànic que 
acabarà sent el més determinant fou el dels gots occidentals o visi-
gots, provinents de l'illa de Gotland (a Suècia). Aquest poble ocupà 
entre els anys 496 i 506, l'antiga província romana «Tarraconense» 
i, juntament amb d'altres dominis més al nord, fundaren un regne 
amb capital a Tolosa de Llenguadoc (413). Posteriorment un dels 
altres pobles invasors, els francs, pressionen els visigots i els fan 
retrocedir cap al sud obligant-los a traslladar fins a dos cops la seva 
capital, primer a Barcelona (l'any 415 Ataülf s'instal·la a Barcelona 
amb la seva muller Gal·la Placídia.) i finalment a Toledo. 

En els seus dos segles d'estada a la península ibèrica (de la que 
ocuparen una gran part del territori), els visigots (probablement no-
més un 3 % del total de la població, majoritàriament hispano-roma-
na) adoptaren la llengua, les lleis i la religió de la població autòctona 
llatina. En ser una monarquia no hereditària, mai varen disposar 
d'una forta unitat política, les seves constants lluites internes els va 
fer molt vulnerables davant els seus enemics; sobretot dels que fi-
nalment els van expulsar del seu territori: els àrabs.

El naixement dels comtats catalans

Segons la historiografia espanyola, la conquesta àrab de la pe-
nínsula ibèrica fou rapidíssima, suposadament només durà 4 

anys, del 711 al 714, moment en el que, en les muntanyes asturianes, 
situen Don Pelayo com el gran patriota que atura la invasió sarraïna 
i inicia, ell tot solet, la reconquesta, en una data en la qual gairebé 
tota la península està en mans musulmanes i que queda molt lluny 
(més de 7 segles) de la rendició de Granada l'any 1492. 

La veritat és molt diferent; sense voler treure mèrits a Don Pe-
layo, avui dia se sap que a la seca visigoda de Tarragona, l'any 714, 
encara s'encunyaven monedes d'or. Davant la invasió musulmana, 
els visigots i la resta la població llatina de l'est peninsular es varen 
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replegar massivament cap a les valls pirinenques orientals, que res-
taren molt poblades. Aquest fet féu que la resistència als àrabs a 
la zona actualment catalana fos molt més important que a la resta 
peninsular; aquí l'ocupació es va endarrerir fins gairebé l'any 720, 
més del doble del que trigaren en ocupar Astúries. Cal destacar que 
Tarragona va resistir tant heroicament que tots els seus habitants 
van ser exterminats com a càstig i la ciutat va ser destruïda; i així 
es va quedar fins que el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III 
va encarregar al bisbe Oleguer, l'any 1118, repoblar-la. L'any 725, 
els àrabs conquereixen Carcassona i s'endinsen fins al migdia de la 
França actual.

A diferència dels altres pobles peninsulars, la influència àrab 
a Catalunya no va ser ni tan intensa ni tan duradora. Tan sols va-
ren ser dues ciutats de la perifèria del territori, Lleida i Tortosa, les 
que varen absorbir de forma significativa aquesta cultura fins que 
Ramon Berenguer IV les allibera a inicis del segle xii. La resta de 
territori, i més concretament el que entenem com a Catalunya Vella, 
no va arribar, ni de bon tros, a un segle d'ocupació sarraïna, com a 
continuació veurem. 

L'any 732, el monarca franc Carles Martell venç els musulmans 
a Poitiers. Entre el 752 i 759, els francs ja havien recuperat Nimes, 
Besiers i Narbona i entre el 759 i el 768 el Rosselló. L'any 785 Girona 
es rendeix a Carlemany i el 801 Lluís el piadós allibera Barcelona.

Amb aquesta conquesta queda definit un territori en el que ha-
bitaran tant els descendents de la població visigoda (principalment 
classes dirigents) com la població llatina, majoritària i eminentment 
rural, formada per pagesos inicialment lliures que anaven repoblant 
les terres arravatades als sarraïns, tot agrupant-se en petits nuclis de 
població (parròquies) al voltant d'un castell; i tot això sota el con-
trol i la protecció militar dels francs. Aquests territoris que com-
prenien el que anomenem Septimània: o sigui: part d'Occitània (el 
Llenguadoc) i la Catalunya Vella, varen formar el Ducat de Gòtia 
o Marquesat de Gòtia (en llatí Gothia o Gothica), nom amb el que 
els francs anomenaven aquets territoris conquerits als musulmans 
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fins al 801 i que anteriorment havien estat províncies antigues del 
regne dels visigots. D'aquest territori també ens ha arribat la deno-
minació «Marca hispànica», una denominació que mai va definir 
cap mena d'entitat territorial o administrativa oficial a l'època (per 
entendre'ns, cap ciutadà de la Gòtia o cap monarca Franc de l'època 
la va arribar a utilitzar) i que ens ha arribat com a conseqüència 
de la seva utilització en el llibre «Annales Regni Francorum» de la 
primera mitat del segle ix per a designar globalment els territoris i 
comtats conquerits per Carlemany a l'entorn dels Pirineus per tal de 
defensar l'imperi franc-carolingi de les incursions i ràtzies sarraïnes 
provinents del califat de Còrdova.

És precisament aquest territori de la Gòtia o «Marca hispànica» 
el que farà de substrat i possibilitarà el naixement d'una nova nació, 

Trient.

ÀKHILA II (710-714)
A/ + NP(en nexe)·N·N·ACHILA RX (en nexe). 
Bust frontal amb perles al cabell. Gràfila de 
petits triangles.

R/ + TARRACoPIVS. Creu damunt de tres 
grades. Gràfila de petits triangles.

AV. Pes 1,48 g. diàmetre 20,2 mm. Posició 
d'encunys 12. Au 83 %.

Bibliografia; P. Palol, 1989, p. 27. Benages, 
1994, p. 238, núm. 2. Benages, 2007, p. 
408, núm. 145.

Procedència; El Bobalar (Seròs, Segrià). 
Lleida.

Localització: MNB. Lleida.

Les monedes d'or a nom d'Àkhila II, les 
hem de situar entre el 711 i com a màxim 
el 718, ja que l'any següent els musulmans 
prenen Narbona. El més probable es que 
a Catalunya, s'encunyessin del 711 al 714, 
tant a Tarragona com a Girona.

Moneda Visigoda encunyada a Tarragona (Tarragonès)
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la catalana; configurada des del punt de vista polític, institucional 
i sòcio-econòmic a partir del fet que les classes dirigents llatino-ro-
manes i germàniques que es van fusionar per a defensar els seus 
interessos i mantenir-se ferms davant els musulmans primer i so-
bretot davant els francs després. D'aquí neix la teoria que Catalunya 
ve de Gothia; més concretament de la llatinització de Götland (ter-
ra goda o gotha), a Gotha Launia, per posteriorment evolucionar a 
Catha Launia, Cathalunya i finalment a Catalunya.

Inicialment, a la Gòtia, els francs organitzaren el futur territori 
català en districtes anomenats comtats. Al capdavant hi havia un 
comte o noble franc, que actuava com a delegat reial i amb funcions 
militars, administratives i judicials. Els bisbats catalans restaurats 
depenien de la seu metropolitana de Narbona.

Per damunt de la línia que marca el riu Cardener i Llobregat i 
que es continua amb el Prepirineu occidental, la Gòtia esdevindrà 
la Catalunya Vella i en ella hi trobarem els comtats de Ribagorça, 
Pallars, Urgell, Cerdanya, Conflent, Rosselló, Besalú, Empúries, Gi-
rona, Osona i Barcelona.

Cap a la independència política

El naixement polític de Catalunya esdevindrà definitivament 
dins d'aquesta Catalunya Vella; la crisi interna de la monarquia 

carolíngia, cada dia més incapaç de controlar les llunyanes autori-
tats de la marca hispànica, farà possible que el comte Guifré, Guifré 
I de Barcelona ( 840 - 897), dit «el Pilós», aconsegueixi reunir sota el 
seu comandament els comtats de Barcelona, Girona, Osona, Urgell 
i la comarca del Berguedà, donant lloc, d'aquesta manera, al terri-
tori que esdevindrà el nucli central de Catalunya i l'origen d'una 
dinastia comtal i reial catalana que, de pares a fills i germans, arri-
baria fins al 1410, en un cas de continuïtat poc freqüent a l'Europa 
medieval.

A més d'instaurar la dinastia comtal catalana hereditària, el 
comte Guifré serà recordat per la fundació dels grans monestirs 
benedictins de Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses 
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i per la llegenda de les 4 barres que, si bé només pot formar part 
de l'imaginari cultural popular, no es pot descartar que en aquella 
època els quatre Pals ja poguessin ser utilitzats pels seus veritables 
propietaris, els membres de la monarquia reial catalana.

L'altre pas definitiu cap a la independència dels comtats cata-
lans es va produir quan, l'any 988, el comte de Barcelona Borrell II es 
va negar a retre vassallatge al rei franc Hug Capet. Tres anys abans 
els francs no havien ajudat els catalans a fer front a l'atac i poste-
rior destrucció de Barcelona, per part del cabdill àrab Almansor. 
D'aquesta manera, el país català restava de fet deslligat dels vincles, 
cada dia més teòrics que pràctics, que l'unien amb la dinastia de 
l'altra banda dels Pirineus. És per això que aquella data de 988 ha 
passat a la història com la de l'inici de la independència de la futura 
Catalunya tot i que probablement ja ho era plenament almenys des 
del 930. Aparentment, l'any 1258 el rei en Jaume I el conqueridor 
al tractat de Corbeil segellà oficialment, amb més de tres segles de 
retard, aquesta independència; precisament per aquesta evident ca-
ducitat, no s'ha de donar doncs, cap mena de rellevància a aquest 
acte purament protocol·lari.

Al segle xi, durant el govern del comte Ramon Berenguer I 
(1035-1076), aquest procés unificador es va consolidar de manera 
definitiva quan els comtes d'Urgell, Empúries, Besalú i Cerdanya 
varen reconèixer la supremacia del comte de Barcelona. A més 
d'aconseguir el domini sobre tots els senyor feudals, Ramon Beren-
guer I s'enriquí amb els tributs cobrats al musulmans, les pàries.

En aquest mateix segle les estructures socials i econòmiques fa-
ran un tomb decisiu: desapareixerà l'antic ordre polític carolingi i es 
consolidarà un ordre social i econòmic nou: «el feudalisme».

Progressivament es va estendre l’extorsió, les lluites entre llinat-
ges nobiliaris i el domini de l’aristocràcia sobre la pagesia. Els petits 
pagesos perderen les seves terres i la seva llibertat i foren obligats 
a dependre personalment dels nous senyors, mitjançant els vincles 
de vassallatge i fidelitat. Aquets pagesos estaven, per tant, lligats a 
la terra i no la podien abandonar. Eren els pagesos dits de remença, 
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perquè havien de pagar una determinada quantitat per redimir-se. 
Pràcticament totes les terres pertanyien a alguna de les jerarquies 
nobiliàries laiques (comtes, vescomtes, etc.) o eclesiàstiques (par-
ròquies, bisbats i monestirs). El «Llibre del Sindicat de Remença» 
(1448-49), que recull les actes manuscrites de les reunions per triar 
els representants dels remences encarregats de negociar amb el rei 
la supressió dels abusos feudals, «els mals usos», va ser inclòs per la 
UNESCO l’any 2013 dins del «Registre de la Memòria del Món» per 
considerar-lo com a precedent de l’abolició de la servitud.

 Una altra reacció al feudalisme, sorgida des de Catalunya, va 
ser el moviment  de «la Pau i Treva de Déu»  (al que es referí  Pau 
Casals en el seu cèlebre discurs a la ONU). Fou impulsat per Oliba 
(971-1046) abat de Ripoll i Cuixà, i bisbe de Vic;  i pretenia protegir 
els sectors socials més indefensos (els pagesos, les vídues, els orfes i 
clergues), els béns de l’Església i la vida econòmica (mercats, camps, 
camins, collites, masos) dels actes de violència perpetrats pels no-
bles feudals. Amb la Treva es prohibien els fets bèl·lics durant les 
festivitats litúrgiques. Aquest moviment fou «exportat» als comtats 
Occitans. 

Durant aquests segles més foscos, en els monestirs i catedrals es 
conservà bona part de la cultura. A Ripoll hi havia una de les bibli-
oteques més cèlebres i riques.

Per altra banda, la cohesió política que havia aconseguit el com-
te de Barcelona es trencà amb l'enfrontament dels seus fills, Ramon 
Berenguer II, «Cap d'Estopes», i Berenguer Ramon II, acabant amb 
l'assassinat del primer a mans del seu germà.

…»A més, jo sóc català. Catalunya avui és una província 
d'Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha 
estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. 
Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que 
Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions 
Unides. En el segle XI totes les autoritats de Catalunya es 
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van reunir en una ciutat de França —aleshores Catalu-
nya— per parlar de la pau, en el segle XI. Pau en el món 
i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les 
guerres. És per això que estic tan i tan feliç de ser aquí 
amb tots vostès. Perquè les Nacions Unides, que treballen 
únicament per l'ideal de la pau, estan en el meu cor, per-
què tot allò referent a la pau m'hi va directament…» 

(Fragment del famós discurs de Pau Casals a l'ONU)

Al llarg de la seva vida, Pau Casals va lluitar incansablement per la pau, la 

justícia i les llibertats. En reconeixement a aquesta actitud, el 24 d'octubre 

de 1971, el secretari general de les Nacions Unides, U-Thant, li va lliurar 

la Medalla de la Pau. 

El discurs que Pau Casals va fer a la seu de l'Assemblea General de les 

Nacions Unides a Nova York en agraïment a aquesta distinció i la seva 

posterior interpretació del cant dels ocells, consten com un dels testimo-

nis més impressionants de la seva dimensió humana. 

Aquest període de desordre institucional i de violència finalit-
zarà amb Ramon Berenguer III (1097-1131), amb aquest monarca es 
materialitza el definitiu impuls de la nació catalana amb la recupe-
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ració de l'autoritat comtal que, a poc a poc, aniria aglutinant la resta 
de comtats: Besalú (1111) i Cerdanya (1117). En aquesta època també 
fou cabdal la independència eclesiàstica de Catalunya i els seus bis-
bats, lligats fins aleshores a la metròpoli de Narbona. 

També al segle xi, amb l'auge del comerç peninsular i mediterrani, 
va aparèixer un sector social molt dinàmic, la burgesia mercantil, des-
tinada a tenir un paper polític de primer ordre en els segles posteriors.

L'origen de la identitat nacional catalana

F ins ara hem relatat el naixement polític de Catalunya, ara toca 
esbrinar quins van ser els factors que feren possible l'aparició, 

durant els segles xi i xii, d'una consciència nacional que va fer pos-
sible superar l'atomització i pluralitat política d'aquests comtats ca-
talans. Entre aquests factors podem citar l'estreta interrelació entre 
aquests mateixos comtats, sovint amb forts vincles familiars i sem-
pre amb el reconeixement de la supremacia del comtat de Barcelo-
na; i d'altres, com poden ser la unitat territorial enfront els francs 
i els musulmans, el fet que els bisbats catalans pertanyessin a una 
mateixa província eclesiàstica, la de Narbona; una vida econòmica 
i una estructura social definides, un dret que regula els comporta-
ments col·lectius (els usatges) i, sobretot, una comunitat de cultura 
que s'expressa en una mateixa llengua, el català.

Al segle xii ja s'havien consolidat els termes català i Catalu-
nya per designar el conjunt d'homes i terres que eren governats 
pel comte Ramon Berenguer III. La primera referència documental 
de la paraula Catalunya apareix en la Liber Maiolichinus de Gestis 
Pisanorum Illustribus, una epopeia llatina que narra la croada pisa-
no-catalana de l'any 1113-1114 contra Madina Mayurqa, cabdellada 
per l'arquebisbe de Niça, Pere II i el comte Ramon Berenguer III de 
Barcelona. Aquesta obra fou redactada entre 1115 i 1120 i es refereix 
al comte de Barcelona com a «Dux Cathalanensis», al seu territori 
com a «Cathalània», i als seus homes com a «Cathalanenses».

Els comtes de Barcelona esdevingueren, d'una banda, sobirans 
de la majoria de comtats catalans, i de l'altra, reis d'Aragó, cosa que 
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els ajudà a imposar-se a la resta de comtes catalans autònoms (Pa-
llars, Urgell i Empúries), que acabaren convertint-se, si no ho eren ja, 
en els seus vassalls feudals, alhora que també incorporaren als seus 
dominis, els amplis territoris islàmics de Tortosa, Lleida i el seu en-
torn (la Catalunya Nova a partir de Ramon Berenguer IV). L'entitat 
política resultant d'aquest procés, ja des del segle xiii, fou esmenta-
da en diverses ocasions amb el terme «regne», en tant que estat me-
dieval, és a dir, un domini polític amb règim públic monàrquic de 
govern. No obstant, no es consolidà aquesta denominació de forma 
oficial i els sobirans de la Corona Catalano-Aragonesa mai empraren 
el títol de «Rei de Catalunya» ja que a Catalunya el rei era el comte de 
Barcelona. És aquí on entra en escena l'ús del terme «principat», puix 
que, com a mínim des del segle xii, aquesta paraula era sinònim total 
del terme «regne» («prínceps» en llatí vol dir sobirà). 

Amb tot, no fou fins el segle xiv, concretament des de l'any 1350, 
que, per obra del rei Pere III el Cerimoniós, «Principat de Catalu-
nya» esdevingué el nom oficial i popular d'un dels estats medievals 
i moderns de la Península Ibèrica.

Alfons el Cast (1154-1196), fill de Ramon Berenguer IV, unificà 
políticament l'heterogeni grup de comtats catalans que estaven sota 
la seva jurisdicció mitjançant tres documents de caràcter legislatiu, 
jurídic i cultural: els Usatici Barchinonae (Usatges de Barcelona), 
el Liber domini regis (Llibre del domini del rei), i la Gesta Comitum 
Barchinonensium (Gestes dels comtes de Barcelona), documents que 
configuraren Catalunya com un estat medieval amb un corpus legis-
latiu i judicial unificat, uns referents culturals comuns, i unes fronte-
res que foren definides com «la terra que va des de Salses fins a Torto-
sa i Lleida» («de Salsis usque Dertusam et Ilerdam cum suis finibus»). 
Administrativament Catalunya fou articulada mitjançant una estruc-
tura jurisdiccional d'àmbit territorial, les vegueries, al capdavant de 
les quals hi havia un representant de l'autoritat reial, el veguer. La 
fundació de Catalunya com a estat es veu representada per l'aparició 
del terme Cathalonia en la documentació legal de la cancelleria reial, 
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que passà de tenir la mera i vaga accepció geogràfica anterior, a esde-
venir la denominació oficial d'un espai polític i ètnic definit.

La llengua pròpia de Catalunya 

P er diversos indicis, podem afirmar que el català ja era parlat al 
nord-est peninsular cap al segle viii dC. És a dir, el llatí parlat 

aquí des dels primers segles de la nostra era havia evolucionat prou 
com per diferenciar-se de la llengua vulgar de Roma. No obstant 
això, els documents d'aquesta època són escrits en llatí (força degra-
dat i en alguns aspectes proper al català). 

Des de la primera meitat del segle xi es coneixen desenes de 
textos escrits totalment en català. Entre els textos més antics que es 
conserven hi ha el Jurament de Radulf Oriol, escrit entre 1028 i 1047 
i els Greuges de Caboet, escrit entre 1080 i 1095. Del 1098 data el 
Jurament de Pau i Treva del comte Pere Ramon de Pallars Jussà al 
bisbe d'Urgell.

Posteriorment vindran les tres grans obres clàssiques citades ar-
reu com a iniciadores de la literatura catalana: la «Chansó de la San-
ta Fe» (segona meitat del segle xi), la traducció catalana del «Liber 
Iudiciorum» (segle xii), i les famoses «Homilies d'Organyà» (finals 
del segle xii- inicis del segle xiii). 

Les quatre grans cròniques, la de Jaume I, la de Bernat Desclot, 
la de Ramon Muntaner i la de Pere el Cerimoniós relaten la història 
catalana dels segles xiii-xiv i representen la maduresa definitiva de 
la prosa catalana iniciada amb Ramon Llull (Mallorca 1232-1315), 
considerat com el primer escriptor europeu que utilitzà una llen-
gua romànica popular per tractar sobre temes que fins llavors eren 
reservats al llatí: la filosofia, la teologia, la medicina, la lògica, la 
moral, l'alquímia etc. 

La Cancelleria reial creada al segle xiii per Jaume I el conqueri-
dor i reformada pel rei Pere el Cerimoniós era un organisme admi-
nistratiu i burocràtic que tenia la funció de redactar els documents 
oficials que aviat foren considerats models de bon escriure. El cata-
là de la Cancelleria esdevingué, doncs, una mena de llengua aca-
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dèmica, ja que era la llengua dels discursos i dels documents que 
signava el rei, i això la legitimava i feia que fos acceptada incondici-
onalment en tots els territoris de la corona. 

Al segle xv Ausiàs March va començar a escriure poesia sense 
occitanismes, i en aquest mateix segle apareix el Tirant lo Blanc, (es-
crita entre 1460 i 1490 pel valencià Joanot. Martorell), considerada 
peça mestra de la narrativa catalana i universal de tots els temps; 
es tracta d'una novel·la total: cavalleresca, històrica, militar, de cos-
tums, eròtica, psicològica… 

Mapa que mostra la distribució territorial de les llengües del sud-

oest d'Europa a l'any 1000 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Linguistic_map_Southwestern_Europe.gif).
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Respecte a l'origen del nom de Catalunya, i conseqüentment de 
la seva llengua, ja hem relatat les teories dels Cathelens i de Gotha 
Launia, ara podem afegir la de l'Otger Cataló, personatge de llegen-
da a qui, en època de la renaixença, se li va atribuir bona part del 
mèrit de la reconquesta de Catalunya als sarraïns; i la que deriva de 
Castlans, pel nombrosos castells del territori. Com que el mètode ci-
entífic aquí té molt poc a dir, és de justícia deixar al lector que esculli 
la llegenda que més el complagui. 

Cap a la creació d'un estat catalano-occità

S i avui en dia algú es sentís amb la raó moral de voler reclamar 
drets històrics a Europa, aquets no podria ser altre que el presi-

dent de la república italiana; el vast domini geogràfic de l'antiga 
Roma així com el fet de la romanització ho justificarien. En canvi al-
tres nacions com l'espanyola, però també la francesa, han volgut mos-
trar-se com a beneficiaris de drets històrics que no han estat mai reals.

En el cas de França és molt clar; la nació francesa sempre ha vol-
gut convertir-se en l'hereva de l'imperi Carolingi, però el cert és que 
aquest imperi poques similituds va tenir amb la posteriorment cre-
ada monarquia francesa; cultural i identitàriament eren pobles dife-
rents i els seus dominis o fronteres territorials mai varen coincidir.

 El desmembrament de l'imperi Carolingi en l'actual territori 
francès va donar lloc als comtats occitans al Sud (amb la seva llegua 
d'Oc) i a la monarquia francesa al nord (amb la seva llegua d'Oil, de 
la que derivarà posteriorment l'actual parla francesa).

Cal dir que durant els segles xi i xii, els comtes de Barcelona i 
sobirans de Catalunya varen emprendre una ambiciosa política de 
domini sobre un ampli territori del Migdia de la França actual. La 
va començar, al segle xi, el comte Ramon Berenguer I amb la com-
pra, el 1067, dels comtats de Carcassona i de Rasés i l'adquisició de 
diversos drets sobre Narbona, Tolosa i Besiers. Al segle següent, el 
comte Ramon Berenguer III va adquirir, per matrimoni amb Dol-
ça de Provença, els drets de Provença, Gavaldà, Millau i Carladès 
(1112). 
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Com diu el Dr. Miquel Crusafont en el seu llibre «Història de 
la moneda de l'Occitània catalana (S. xi -S. xiii)»,… des de mitjans del 
segle x fins a finals del segle xiii hi hagué, doncs, un seriós intent de creació 
d'un estat catalano-occità que hauria comprès, en principi, els territoris 
peninsulars de Catalunya i Aragó i els ultra-pirinencs que s'estenien des 
del Carcí, Tolosa i el Biarn, a tocar de l'Atlàntic fins als Alps. La part ul-
tra-pirinenca, amb ciutats tan importants com Tolosa, Carcassona, Mont-
peller, Marsella o Niça i amb territoris tant extensos com la Provença, 
representava, aproximadament, una tercera part de l'actual estat francès.

Hi havia tota la coherència en aquest intent, catalans i occitans 
tenien llengües molt properes, la producció i el comerç començaven 
a fer-hi un paper important i el dret d'arrel romana consuetudinari, 
hi regia, en contrast amb altres territoris propers. Les burgesies de 
les seves actives ciutats començaven a tenir una important quota 
de poder polític, tot minvant el paper dels sobirans, de manera que 
la seva estructura de poder difícilment es podria comparar amb les 
monarquies de perfil absolutista com les que s'anaven consolidant 
a França o a Castella. Eren, doncs, dos territoris molt apropats en 
molts aspectes i voltats d'altres amb mentalitat i línies d'actuació 
completament diferents. Que més lògic, doncs, que assagessin de 
crear un gran estat que els aplegués?

La decadència de la presència política catalana a Occitània va 
començar el 1213, amb la desfeta de Muret, en què va morir el rei 
Pere el Catòlic tot defensant els occitans, atacats injustificadament 
perquè entre ells hi havia gent d'altra religió, els càtars, «els bons 
homes» que patien l'escomesa del Papat i la noblesa del nord de 
França, àvida d'imposar el seu domini polític a les terres del sud. 
Fins al Tractat de Corbeil del 1258, signat entre Lluís IX de França 
i el monarca català Jaume I, Catalunya no va acceptar de manera 
explícita la pèrdua d'aquest imperi ultra-pirinenc, tot i que més en-
davant Pere el Gran i encara al segle xv, Alfons el Magnànim el 
tornaren a reivindicar.
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Placa de marbre situada a la Torre dels Pins de Montpeller, ciutat 

natal de Jaume I

En aquesta placa s'hi pot llegir la següent dedicatòria:

«A la memòria de JAUME I D'ARAGÓ, fill de Maria de Montpeller. A l L'any 

1208 i al primer jorn de febrer, nasqué en aquesta ciutat En Jaume I el 

Conqueridor, rei d'Aragó, compte de Barcelona i senyor de Montpeller, 

aquell que va prendre tres reialmes als sarraïns, donà lleis justes als seus 

pobles, emparà el pobres, sostingué els agricultors, els mercaders, els sa-

vis i els trobadors, renuncià per amor de Sant Lluís i de la reina Margarida 

als drets del seu llinatge sobre gran part de la Llengua d'Oc i de la Proven-

ça i morí a València d'Espanya, el 26 de juliol de 1276».

D'aquest desafortunat text, el Dr. Miquel Crusafont i Sabater fa el següent 

comentari en el seu Llibre «Història de la moneda de l'Occitània catalana» 

(S. xi - S. xiii): …«Al marge de les quatre lloances per entendrir al lector, 

sembla que el rei Jaume no hagués tingut pare i València resulta que era a 

Espanya i no a la Corona Catalano-Aragonesa. Però la part més indignant 

del text és el final. Jaume I havia cedit bona part del Llenguadoc i Pro-
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vença per un acte d'amor. Aquestes terres havien passat a França perquè 

Jaume I s'havia enamorat sobtadament dels sobirans francesos i les ha-

via cedit amorosament. Simó de Montfort i les seves extremes crueltats 

no havien existit. Els deu mil habitants de Besiers, homes, dones i criatu-

res, no havien estat exterminats. Els milers de bons cristians anomenats 

càtars no havien estat cremats vius. Els legats papals no havien creat una 

Inquisició despietada per a destruir homes i hisendes. Jaume I no havia 

assajat de sostenir Occitània amb ajuts militars o amb un projecte de 

coalició antifrancesa fins al 1242. No, tot això eren miratges, calumnies, 

despropòsits o, si voleu, anècdotes comprensibles, atesa la «mentalitat» 

de l'època. No, tot havia estat un acte d'amor. França acollia amorosa-

ment les «seves» terres del sud. I el fet més cruelment sarcàstic de tot 

plegat, és que el text de la plaça és escrit amb Occità, com si aquestes 

barbaritats les haguessin escrit les mateixes víctimes de la massacre, la 

destrucció i l'aniquilació física i cultural. Seria difícil trobar un cas compa-

rable de tergiversació, de burla i de cinisme».

Cronologia històrica bàsica fins a l'annexió d'Aragó

801 Barcelona, en poder dels francs

801-820 Bera, Comte

820-826 Rampó, Comte

826-832 Bernat de Septimània, Comte

832-835 Berenguer de Tolosa, Comte

835-844 Bernat de Septimània, Comte

844-848 Sunifred I, Comte

848-852 Aleran, Comte

852-857 Odalric, Comte

857-864 Unifred, Comte

865-878 Bernat de Gòtia, Comte

878-897 Guifré I, dit el Pilós, Comte

897-911 Guifré II, també anomenat Borrell I, Comte

911-950 Sunyer I, Comte

947-966 Borrell II i Miró, Comtes

966-992 Borrell II, Comte
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992-1017 Ramon Borrell, comte

998 Independència del territori català respecte dels francs

1017-1035 Berenguer Ramon I i Ermessenda, comtes

1035-1076 Ramon Berenguer I, comte

1067 Ramon Berenguer I compra els comtats de Carcassona 
i Rasés

1076-1097 Ramon Berenguer II, comte

1097-1131 Ramon Berenguer III, comte

1131-1162 Ramon Berenguer IV, comte

1137 compromís matrimonial de Ramon Berenguer  IV  amb 
Peronella d'Aragó

La Corona Catalano-Aragonesa  

Com hem vist, un cop va començar a decaure el domini dels 
carolingis en les seves possessions transpirinenques, es va po-

der veure, en aquests territoris, el naixement de nombrosos com-
tats cada cop més independents sobretot a Occitània i a Catalunya. 
Aragó i Navarra, que també inicialment foren comtats, es transfor-
maren ràpidament en regnes; el fet d'estar territorialment unificats, 
pràcticament en un sol comtat, ho va facilitar. 

Malgrat el reconeixement de la supremacia del de Barcelona, a 
Catalunya no hi va haver mai en aquella època un únic comtat dins 
les seves fronteres, cosa que va fer impossible, a diferencia d'Aragó 
i Navarra, que el conjunt del territori català esdevingués un únic re-
ialme. No obstant això, ningú pot dubtar que tant Guifré el Pelós, el 
comte Borrell o Ramon Berenguer III eren en el seu territori, anomenat 
Catalunya des de el segle xi, uns veritables monarques, sobirans o reis, 
malgrat que no eren anomenats com a tals i sí com a comtes. Avui dia 
també tenim monarquies i monarques que sense tenir la denominació 
oficial de reialmes i reis, ningú dubta que ho són; com a exemple es 
pot citar el Principat de Mònaco o el Gran Ducat de Luxemburg. 

Els comtes de Barcelona, per tant, ja eren monarques o sobirans 
abans que Ramon Berenguer IV s'annexionés per a la seva corona 
el regne d'Aragó. Amb aquesta annexió es dóna per finalitzada la 
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dinastia reial aragonesa i els monarques catalans passaran a ser reis 
d'Aragó, títol que simplement per motius heràldics passarà a ocu-
par el primer lloc en la descripció dels territoris del monarca. Estem 
parlant de l'edat mitjana i no de l'època actual, per tant hem de fer 
un esforç de contextualització per entendre que aquella antiga es-
tructuració política no té res a veure a la dels nostres dies. En aquell 
temps hi havia un màxim mandatari, el rei, que governava en uns 
determinats territoris els quals definia com els seus dominis, servi-
tuds, reialmes… Per això la locució «Corona d'Aragó» no pot ser 
adoptada com a cap nomenclatura oficial, malgrat que en alguns 
documents de l'època la trobem per anomenar els territoris del rei, 
com a abreviatura d'una altra inicialment utilitzada, Corona Ara-
gonum et Catalonie»  (Corts de Montsó de 1289), degut al fet que 
la incorporació de nous territoris a la corona requeria un esforç de 
simplificació per a no haver de re-nombrar tot el llistat cada vegada. 
Per tant el monarca català i comte de Barcelona era el rei d'Aragó i 
no pas el rei de la corona d'Aragó, títol, aquest, que mai va existir. 

Malgrat això, en el segle xvi, l'historiador Zurita (i conseqüent-
ment els historiadors espanyols posteriors), va popularitzar l'ex-
pressió «Corona d'Aragó», sense tenir en comte que entre els segles 
xii i xiv, l'època de màxima esplendor d'aquesta monarquia, com 
hem dit, la documentació poc parla d'aquesta denominació. El fet 
que l'atribut de rei d'Aragó ocupi el primer lloc en la descripció de 
les possessions del monarca es deu únicament a la prevalença del 
títol jeràrquic del regne per davant del de comtat i principat. 

La realitat és que ni catalans, ni valencians, ni mallorquins, ni si-
cilians, ni napolitans es varen considerar mai aragonesos; els Papes 
Borja en són un clar exemple, eren valencians (senyors de Xàtiva) 
encara que d'origen aragonès (Osca), però es consideraven catalans 
(a Roma se'ls anomenava «il clan dei catalani»). D'aquí prové, la 
frase del cardenal Bembo: «Oh Dio!, La chiesa in mani di catalani!». 

Per tot això és molt més assenyat, realista i científic, sobretot en 
aquest període de temps, emprar termes com: Confederació Catala-
no-Aragonesa, Corona Catalana, Corona Catalano-Aragonesa, Estats Ca-
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Alexandre VI

Amb el desembarcament a la cort papal dels Borgia, que eren coneguts a 

Itàlia com «il clan dei catalani», el mateix Calixte va dir: «magna profecto 

est gloria nationis catalanae diebus nostris: papa catalanus, rex Aragonum 

et Siciliae catalanus; vicecancellarius catalanus; capitaneus Ecclesiae ca-

talanus» (la glòria de la nació catalana és gran al nostres dies: són catalans 

el Papa, el Rei d'Aragó i Sicília, el vicecanceller, i el Capità de l'Església). 

I al 1491 Jeroni Pau, que va estar 17 anys al servei del futur Alexandre VI, 

deia que: «unde non temere quidam valentinos et maioricenses horumque 

regnorum incolas ab origine atque lingua catalanos appellavere» (Per això 

sense témer; als valencians i mallorquins i als habitants d'aquests reines, 

a partir del seu origen i llengua se'ls anomenava catalans).  
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talans, Reialmes Catalans i més d'aquest estil que se'ns pugui ocórrer, 
perquè tots ells reflecteixen millor l'essència, l'estructura i el funcio-
nalisme d'aquests països políticament independents de l'est penin-
sular governats pel comte de Barcelona (o si es vol per la monarquia 
catalana medieval); uns països on, com a mínim fins a ben entrat el 
segle xv, Catalunya n'era el motor i principal referència del territori 
a més de ser la nació amb més demografia.

Així doncs l'any 1137, el compromís matrimonial del comte de 
Barcelona, Ramon Berenguer IV, amb Peronella, hereva del regne 
d'Aragó, va donar lloc al nucli inicial del que seria la Corona Catala-
no-Aragonesa: diversos regnes independents amb un mateix sobirà.

La Corona s'estructurà políticament com una federa-
ció d'estats medievals; cada territori es veié dotat d'una estructura 
política pròpia, equivalent i similar entre elles, però amb variants 
intrínseques adaptades a les característiques culturals, socials i 
econòmiques de cada estat; d'aquesta manera tant el marc jurídic, 
com la política comercial, la moneda i el territori, anaren configurant 
progressivament la personalitat pròpia de cadascun dels estats. 
Aquests foren gestionats en funció dels interessos estamentals de les 
elits dirigents de cadascun dels territoris, sempre però, condicionats 
a l'assoliment del pactum en Corts amb el rei. Les successives in-
corporacions d'altres regnes configuraran la singularitat d'aquesta 
estructura política de la Corona Catalano-Aragonesa que perviurà 
fins a principis del segle xviii i es convertirà en un fet inusualment 
avançat i excepcional en la història medieval i moderna europea.

Per entendre la naturalesa de la unió entre Catalunya i Aragó, 
és molt interessant veure què diu, exactament, el contracte matri-
monial entre Ramon Berenguer IV i Peronella:

 «En nom de Déu. Jo, Ramir, per la gràcia de Déu rei d'Aragó, et dono 
a tu, Ramon, comte i marquès de Barcelona i marquès, la meva filla per mu-
ller, amb tot el regne d'Aragó íntegrament, tal com el meu pare, el rei Sanç, 
i els meus germans Pere i Alfons, no el tingueren mai millor ni posseïren, 
ells ni ningú a través d'ells, salvats els usatges i les consuetuds que el meu 
pare Sanç i el meu germà Pere tingueren en el seu regne. I t'encomano tots 
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Retrat de la reina Peronella d'Aragó i el comte Ramon Berenguer IV 

de Barcelona

L'original d'aquest famós quadre fou pintat l'any 1586 per Filippo Ariosto 

per al Saló Reial del Palau de la «Generalidad del Reino de Aragón» i va 

ser destruït el 1809 durant la Guerra del Francès en els setges de Sara-

gossa. El que ara es pot contemplar és una còpia barroca.

«Seria més correcte dir que «es podria contemplar», ja que del Palau del 

Buen Retiro de Madrid va passar al Museu del Prado, on el tenen conve-

nientment amagat en els soterranis de la institució, lluny de mirades que 

podrien col·locar Catalunya i Aragó en el lloc que a cadascú els correspon 
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els homes de l'esmentat regne amb homenatge i jurament, que et siguin 
fidels en allò que et toca a la teva vida, al teu cos, i a tots els membres que 
tens al teu cos, sense frau i engany, i que et siguin fidels en allò que toca a 
tot el regne predit i a totes les coses que s'hi refereixen, salvada la fidelitat 
a mi i a la meva filla.

Totes aquestes coses sobreescrites, jo, el predit rei Ramir, te les faig 
talment a tu, Ramon, comte i marquès de Barcelona, que, si la meva filla 
moria, tu conservis la donació del predit regne lliurement i sense variar-la 
i sense cap impediment després de la seva mort, si li sobrevisquessis. Men-
trestant, si en vida volgués fer-te alguna cessió o donació dels honors [feus] 
i de les defenses [castells i fortificacions] del sobredit regne, que així sigui 
fermament i sense modificacions sota la fidelitat dels homes. I que jo, el 
predit rei Ramir, sigui rei, senyor i pare en el predit regne i en tots els teus 
comtats mentre em plagui.»

 Més clar, impossible; el document diu que a partir d'aquell mo-
ment Ramon Berenguer IV és rei d'Aragó a tots els efectes, que tots 
els aragonesos li deuen obediència (sempre que no vagi en perju-

a la història. Aquí veiem d'una banda Ramon Berenguer IV amb els seus 

atributs de Comte de Barcelona sota les armes del seu llinatge, és a dir, 

quatre pals de gules (vermells) sobre fons d'or (daurats), i d'una altra ban-

da la Reina Peronella amb els seus atributs reials i sota el que, almenys des 

del segle XIII es consideraven les armes del llinatge reial aragonès: fons 

d'argent (gris), amb la creu de Sant Jordi amb quatre caps de moro (així 

s'anomenen aquests caps en heràldica) en cadascun dels quarters, conjunt 

anomenat Creu d'Alcoraz. Es troba documentada per primer cop el 1281 

com a divisa personal de Pere II, i considerat, des de Pere III, formalment 

com a armes d'Aragó en un moment en el que l'extensió de l'imperi cata-

là, format per diversos regnes, demanava clarificar quines eren les armes 

de cadascú. Des del segle XIV aquest signe va quedar lligat al llinatge del 

Casal de Barcelona. I en el segle XVI, com veiem, els mateixos aragonesos 

sabien quines eren les armes del seu Regne, diferents de les de Catalunya.» 

D. Ibànyez & Carles Camp. La bandera d'Aragó (extret de la Web de l'Institut Nova Història).
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dici del mateix Ramir II o de Peronella, és clar), i estableix que, si 
Peronella moria abans que Ramon Berenguer, aquest conservaria 
el títol de rei d'Aragó sense 'cap impediment'. Això vol dir que 
si Ramon Berenguer IV hagués enviudat de Peronella sense fills 
i s'hagués tornat a casar i tingut un hereu legítim amb un altre 
dona, aquest, sense ni una gota de sang de la dinastia reial arago-
nesa, hauria pogut, perfectament, heretar el regne d'Aragó, ell i els 
seus successors.

Aquest contracte matrimonial al que fem referència no va ser 
ben bé una unió dinàstica, sinó una absorció o annexió; el comte de 
Barcelona, en convertir-se en rei d'Aragó, va salvar aquest regne de 
la imminent invasió castellana. Els aragonesos volien conservar les 
seves llibertats i furs, per això, van preferir entregar-se al comte de 
Barcelona, entregar-se als catalans, els quals sí que estaven disposats 
a respectar i fins i tot defensar, les lleis i sistemes de govern arago-
nesos. Tot això demostra un cop més la impropietat i el desencert 
del nom 'Corona d'Aragó' en referir-se al conjunt de regnes que, sota 
la sobirania del rei català, formaven una confederació amb evident 
supremacia catalana; ja que català era el seu rei, català era l'idioma es-
crit i parlat pel rei i la seva família i catalans eren els que dominaven 
l'economia, la política, el comerç, l'exèrcit, la marina, etc. Malgrat tot, 
Aragó va ser el primer territori que va procurar als comtes barcelo-
nins un títol reial. Però, a banda d'això, poc més va modificar en la 
simbologia, la idiosincràsia i l'estructura de la monarquia catalana. 

La dinastia reial aragonesa i tota la seva simbologia va deixar 
d'existir amb Ramir. Els monarques de la corona catalano-aragonesa 
sempre van considerar el comte Guifré el Pelós com a fundador del 
seu llinatge. El senyal dels quatre pals, un dels més antics d'Euro-
pa, era l'utilitzat pels comtes de Barcelona molt abans de l'annexió 
d'Aragó. D'aquest senyal, les iconografies més antigues que han ar-
ribat fins a nosaltres probablement siguin les representacions de les 
franges verticals de color roig i daurat dels sarcòfags romànics ori-
ginals de Ramon Berenguer II (+1082) i de la comtessa Emerssenda 
de Carcassona (+1058) de la catedral de Girona i el segell del 1150 
de Ramon Berenguer IV. 
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Apoteosi heràldica del comtat de Barcelona (1681)

«Pintura conservada al Museu d'Història de  la Ciutat de Barcelona que 
reprodueix amb detall les armes dels territoris que en diverses èpoques 
han format part d'aquest comtat. D'esquerra a dreta, Principat de Catalu-
nya i regnes de València, Mallorca i Menorca, Eivissa, Nàpols, Barcelona, 
Sicília, Jerusalem, Sardenya, Navarra i Aragó. 
En ella s'hi distingeixen clarament, entre les altres que formaven part de 
la Confederació, la bandera de Catalunya i la bandera d'Aragó, totalment 
diferents. Aragó es representa a dalt a la dreta, en petit, com un territori 
mes, representat per la ‹Cruz de Alcoraz›. 
També cal destacar-hi que, entre els diferents Regnes, s'hi compta el de 
Navarra, conquerit militarment per Ferran II el 1512, i que la historiografia 
oficial espanyola sempre ens ha dit que després d'aquesta conquesta fou 
incorporada a Castella, fet impossible perquè a partir de 1512 varen ha-
ver-hi virreis a Navarra, figura inexistent al Regne de Castella, i aquí tenim 
un document gràfic que contradiu la versió oficial». 

D. Ibànyez & Carles Camp. La bandera d'Aragó (extret de la Web de l'Institut Nova Història).
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A més, tots aquests monarques, tot i assumir el títol de reis 
d'Aragó, no van adoptar mai les armes tradicionals aragoneses, com 
la creu d'Alcoraz, la més antiga documentada i considerada com a 
símbol de la dignitat reial aragonesa, sinó que van continuar osten-
tant el seu senyal heràldic familiar, el dels comtes de Barcelona. Així 
ho recull la Crònica del rei Pere el cerimoniós al foli 35v: «Alfons el 
Cast, fill de Ramon Berenguer IV, mudà armes e senyals d'Aragó e pres 
bastons». Jaume Domènec, historiador i teòleg, autor de la Genealo-
gia regnum Navarrae et Aragoniae et comitum Barchinonae, l'any 
1380, també se'n fa ressò quan afirma que Ramon Berenguer IV, des-
prés del casament amb Peronella, «no va canviar les armes comtals 
que ara són les armes reials» (nec arma comitatus mutare unde adhuc 
signa regalia sunt illa que comitis barchinone erant).

Com sabem Aragó i Catalunya van viure junts, però separats 
cadascú amb els seus òrgans polítics diferenciats. Però és de justícia 
recordar que varen ser els catalans els veritables arquitectes i execu-
tors de les grans gestes que van il·lustrar i sublimar la història de 
la corona. Tancats en el seu territori, els aragonesos moltes vegades 
no van secundar les gestes dels monarques catalans; fins i tot sovint 
arribaren a dificultar-les, alçant-se en alguna ocasió contra el propi 
monarca. Malgrat la fidelitat que sempre van demostrar els monar-
ques catalans amb l'Aragó, tot alliberant-los militarment en diverses 
ocasions de les escomeses dels castellans, el propi rei Pere el Cerimo-
niós va patir un alçament contra ell per part de l'oligarquia nobiliària 
aragonesa mentre intentava reconquerir Mallorca per a la corona. 

A banda d'haver aportat capital humà a les expedicions me-
diterrànies, les classes dirigents de l'Aragó (aristòcrates i nobles, 
més preocupats pel control dels seus súbdits i per seguir mantenint 
una economia estrictament lligada a la terra) mai varen entendre la 
importància d'aquestes empreses per al futur polític i econòmic de 
la corona, per això en general podem dir que els aragonesos poc van 
participar d'aquesta històrica aventura que començà amb la con-
questa de les illes balears i que va consagrar la nació catalana com 
una de les grans potències europees de l'època; la llengua catalana 
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va arribar a ser, durant el segle xiv, una de les llengües més esteses 
i les gestes dels almogàvers, inclosa la seva «venjança catalana» són 
recordades fins i tot avui dia en els llocs on es van produir.

Per constatar aquest fet assenyalarem dues dades ben signifi-
catives. En primer lloc dir que en les corts quedava escrita la col·la-
boració econòmica de cada regne en les campanyes militars de la 
mediterrània; així doncs en les Corts de Montsó de 1362 es recullen 
els següents diners: Aragó 60.000 lliures, València 53000 lliures, Ma-
llorca 15.000 lliures i Barcelona 122.000 lliures. En les Corts de 1599: 
Aragó 210.000 lliures, Barcelona 1.100.000 lliures.

 
Moneda catalana encunyada a Barcelona ( Barcelonès)

Croat.

Alfons II, el Liberal (1285-1291)

A/ + ALFOSVS DEI GRACIA REX. Bust 
coronat del rei en posició frontal i mirant 
a l'esquerra. El vestit adornat amb petits 
cercles o anelletes, partir pel mig amb 
indicació de les mànigues.

R/ CIVI-TAS-BACK-NONA. Creu de tern. 
CIVI a 3 punts.

AR. pes 3,14 g.  diàmetre 24,5 mm.

Bibliografia: Crusafont 2009, núm. 2148.

Col·lecció particular.

En segon lloc direm que des de Galçeran de Pinós i seguint per 
los Queralt, los Perellós, los Santapau, Bernat de Cabrera, fins els 
almiralls Folch de Cardona i Colon o Lluís de Requesens, tots els 
almiralls eren catalans. També existien vice-almiralls a València, i 
Mallorca, però no a l'Aragó, territori que, en no disposar de costa, 
poca tradició naval podia tenir.
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Croat.

Martí I, l'Humà (1395-1410).

A/ + : MARTINUS:DEI:GR'A:REX: Bust del 
rei coronat mirant a l'esquerra, amb el coll 
del vestit adornat amb creuetes.

R/  CIVI-TASB-ARCK-NONA. Creu de tern. 
CIVI a anell.

AR. pes 3,23 g. diàmetre 26,3 mm.

Bibliografia: Crusafont 2009, núm. 2316,a.

Col·lecció particular.

Moneda catalana encunyada a Barcelona ( Barcelonès)

El croat català. El primer intent d'encunyació del croat el feu l'infant Pere, 

fill de Jaume I, entre el 1268 i 1269, però el rei no ho va consentir degut 

al compromís que tenia de fer respectar les monedes en curs i no fer-ne 

de noves. La primera encunyació oficial data del mes d'agost de 1285, 

una vegada que Pere II (el Gran) confirmà aquesta moneda amb un valor 

de dotze diners de billó, es a dir, justament un sou. Aquesta mesura sim-

plificava les transaccions comercials i donava resposta a les reiterades 

demandes dels comerciants barcelonins.

La producció del croat es va dur a terme de forma ininterrompuda des 

del 1285 i finalitzà les seves encunyacions amb Felip V de Castella (1701-

1746) i Carles d'Àustria (1705-1714).
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Florí.

Pere III, el Cerimoniós (1336-1387).

A/·S·IOHA-NNES·B (rosa d'anells). Sant 
Joan, dret, de front, amb creu.

R/ + ARAG-OREX·P. Llir.

AV. Pes 3,45 diàmetre 19,5 mm.

Bibliografia: Crusafont 2009, núm. 2206.

Col·lecció particular.

El florí va ésser, ningú ho pot negar, una moneda catalana. Es va eme-

tre als tallers catalans de Perpinyà, Barcelona, València i Mallorca durant 

prop d'un segle i mig, del 1341 fins el 1481 i només tres anys al taller 

aragonès de Saragossa, del 1369 al 1372. I si hom denominava el florí 

d'Aragó no era pas perquè fos una moneda aragonesa, sinó perquè a la 

moneda hi constava la titulació del rei en la forma de Rei d'Aragó.

M. Crusafont; El Florí d'or Català. Societat Catalana D'Estudis Numismàtics. IEC. Barcelona 

1996, p. 13-14.

Moneda catalana encunyada a Perpinyà (Rosselló)
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Corts, constitucions i Generalitat  
(els poders legislatiu i executiu)

L a Cort General de Catalunya (o Corts Catalanes) té com a pre-
cedents la Cort Comtal barcelonina (vers l'any 1000), les assem-

blees de Pau i Treva i el jurament que l'any 1214 feu l'infant Jaume I 
davant la cúria reial i els representants de les viles. Durant el regnat 
d'aquest rei s'iniciaren les assemblees amb els representants de tots 
els estaments oficials de l'època, però fou el fill de Jaume I, Pere II 
el gran (1240-1285), el que d'alguna manera institucionalitzà i donà 
periodicitat a aquestes assemblees; així, poc a poc, anaren prenent 
forma les corts catalanes, que esdevingueren el veritable poder le-
gislatiu de Catalunya.

Hom considera que a partir de les Corts de Barcelona de 1283 ja 
es pot parlar d'una institució plenament oficial en la que la legisla-
ció catalana es promulgava basant-se en l'acord entre el rei i els tres 
braços o estaments representats: l'eclesiàstic, el militar o noble, i el 
de les viles (popular).

«…si nós i els successors nostres volem fer alguna constitució a 
Catalunya, els sotmetrem a l'aprovació i consentiment dels Prelats, 
dels Barons, dels Cavallers i dels Ciutadans…». Pere II el gran (lib. 
1.tit.15.const.1.pag.43). 

Per assegurar el compliment de les lleis i constitucions sorgides 
de les Corts generals, es creà «la Diputació (del) General de Catalu-
nya» (1289). Inicialment es tractava d'unes comissions temporals que 
tenien l'encàrrec de recaptar el tribut establert en el pactum entre la 
terra i el rei durant unes Corts i després es dissolien en acabar la seva 
funció recaptadora. Però amb el temps es feren permanents i assumi-
ren també les decisions polítiques, fet que convertí la «Generalitat», 
nom popular i sempre oficiós de la Diputació (del) General, com el 
veritable poder executiu del principat. La seva funció serà, per tant, la 
de vetllar perquè les constitucions catalanes i altres lleis de Catalunya 
siguin respectades pel rei i els seus oficials; també s'encarregava de 
publicar o interpretar els acords pactats en les Corts.
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El president de la Generalitat era el representant del braç eclesi-
àstic; tothom accepta que el primer President de la Generalitat fou 
Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona.

La institució fixà la seva seu a Barcelona. El 3 de desembre de 
1400 els representants dels tres braços: Alfons de Tous, Jaume Marc 
i Ramon Desplà varen adquirir del comerciant Pere Brunet, per 
38.500 sous, la seva casa senyorial del carrer de Sant Honorat que, 
amb les posteriors ampliacions i reformes, esdevindria l'actual Pa-
lau de la Generalitat de Catalunya.

 

L'edifici del palau de la Generalitat de Barcelona construït a partir 

de l'any 1400
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Corts Catalanes segons una miniatura d'un incunable del segle xv

Com hem vist les Corts Generals de Catalunya foren l'òrgan legislatiu 

del Principat de Catalunya des del segle xiii fins al segle xviii. Donada la 
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seva consistència i longevitat han estat considerades des d'antic pels 

historiadors com el model per excel·lència del parlament medieval i són 

considerades les primeres corts de tota Europa amb participació popular 

efectiva després de la caiguda de l'Imperi Romà.

Fruit d'aquest model pactista, en els darrers anys el parlament català 

ha aprovat lleis pioneres contra la homofòbia, contra la tortura dels ani-

mals, contra la pobresa energètica, contra els desnonaments… i lleis de 

la màxima puresa democràtica com el reconeixement del dret a l'auto-

determinació d'una part del seu territori (la Vall d'Aran). La celebració a 

Barcelona de la manifestació més gran del món contra la guerra d'Irak i 

els incomptables actes de solidaritat promoguts per la societat catalana 

(des del gran recapte d'aliments fins a les maratons televisives contra les 

malalties) demostren que aquesta societat no ha deixat d'assumir mai el 

compromís democràtic per al qual fa ja molts segles apostaren els seus 

avantpassats.

 

Territoris de la Corona Catalano-Aragonesa l'any 1441

L'expansió catalana per la mediterrània s'inicia amb la conquesta de Ma-

llorca; aquesta empresa es gesta al novembre de 1228 durant un sopar 

a Tarragona que el ciutadà i còmit de galeres Pere Martell va oferir al rei 

Jaume I; en aquest sopar, els prohoms catalans que assistiren exposaren 

al rei la voluntat d'una campanya militar sobre Mallorca i la necessitat 

d'establir un «regne dins la mar». En les Corts de Barcelona del 23 de de-

sembre de 1228 s'aprova la conquesta de Mallorca i el seu finançament 

assumit en la seva major part per la noblesa catalana. La negativa de les 
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Corts del Regne d'Aragó a finançar la croada limità la participació arago-

nesa en les tropes del rei «Conqueridor». 

El 31 de desembre es conquereix Madina Mayurqa (Palma) a Abū al-'lā 
Idrīs al-Mā'mūn ben al-Manṣūr, que mor en la batalla.

D'aquesta manera es crea el Regne de Mallorca, que també va acabar 

abraçant bona part de la Catalunya del Nord. Es tractava d'una subdivisió 

administrativa dins de la corona regida per un familiar directe del monar-

ca. Aquests organigrama, poc pràctic, ja que només beneficiava a deter-

minats membres de la monarquia, tenia molts punts febles. Entre aquests 

punts febles s'ha de remarcar la precarietat en el control de les fronteres 

del nord de Catalunya sovint amenaçades pels francs; per aquest i altres 

motius, Pere el cerimoniós va reestructurar aquest regne i el va integrar al 

seu mandat dins la part catalana de la corona. 

Característiques de la monarquia catalana

L a catalanitat d'aquests monarques des de Guifré el Pilós fins a 
Martí l'humà és una evidència que per ella mateixa no hauria 

de precisar de cap justificació. Fins i tot un cop extingida aquesta 
dinastia pròpiament catalana amb el rei Martí, ningú tampoc dubta 
que els reis Trastàmares que els van succeir, malgrat la seva estirp 
estrangera, es comprometessin força amb la identitat cultural de 
Catalunya i en la defensa dels interessos d'aquest territori. Potser 
les dues excepcions que no arribaren a assolir plenament aquestes 
premisses serien Ferran el Catòlic i Joan II.

No obstant això, el terme «Corona d'Aragó» continua provo-
cant confusió entre la gent poc coneixedora de la història d'aquesta 
època. Per això relatarem en aquest apartat una sèrie de nocions que 
poden aclarir fàcilment conceptes que històricament s'han volgut 
distorsionar. 

Com sabem, la Corona Catalano-Aragonesa estava regida per 
una monarquia hereditària. Quan es coronava el nou rei, la cerimònia 
sempre es feia a Barcelona, allí el monarca era coronat com a comte de 
Barcelona (sobirà o príncep de Catalunya) i també com a mandatari 
de totes les seves possessions heretades (rei de Mallorca, rei de Va-
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lència…) excepte Aragó. A l'Aragó el rei havia de tornar a coronar-se, 
en aquest cas exclusivament com a «Rei d'Aragó». En la cerimònia 
havia de jurar fidelitat a les lleis d'Aragó com si fos un rei «estranger» 
tal com succeïa quan els reis hispans de la casa d'Àustria venien a 
Barcelona a jurar les constitucions catalanes. Aquest aspecte ho reco-
neix fins i tot el mateix historiador aragonès Zurita quan afirma: «fue 
nombrado rey por los tres brazos del General de Cataluña, Martín el 
Humano», deixant clar així que el nomenament del rei era un atribut 
de la Generalitat a Barcelona. Les coronacions d'aquests monarques 
com a reis d'Aragó eren a Saragossa i es feien en català.

La petjada catalana a Grècia

L'any 1305 a Adrianòpolis, a l'actual Turquia, durant una visita a la cort de 

l'emperador bizantí, Miquel Paleòleg i durant un sopar, és assassinat el 

comandant de les tropes almogàvers de la Companyia Catalana d'Orient, 

Roger de Flor.

La mort violenta de Roger de Flor, va provocar el que es coneix com la 

«Venjança Catalana», en la què es va procedir a atacar a l'imperi bizantí, 
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tot arribant a la Grècia central, que va quedar devastada, i conquerint les 

ciutats d'Atenes i Tebas convertides posteriorment en ducats sota la so-

birania de la Corona Catalano-Aragonesa fins a l'any 1388.

Aquesta venjança va ser tan devastadora que ha transcendit durant mol-

tes generacions a Grècia; a aquest país, quan un familiar vol renyar un nen 

pel seu mal comportament, encara avui en dia es poden sentir expressi-

ons com «portat bé que si no vindran el catalans»; també entre els adults, 

quan aquests discuteixen aïradament, es senten d'altres com «¡Tant de bo 

acabis sota l'espasa d'un català!».

Per altra banda també és conegut el fet que el rei català Pere terç, «el 

Cerimoniós», va elogiar l'any 1380 l'Acròpolis d'Atenes amb les següents 

paraules: «La pus richa joya que al mont sia». Aquesta frase, testimoni 

de la presència medieval catalana a l'altra extrem de la Mediterrània, ha 

quedat immortalitzada sobre marbre en una placa situada en un dels ac-

cessos del monument, a la zona dels Propileus, gràcies a una iniciativa de 

l'estudiós empordanès Eusebi Ayensa.

En plena presència medieval catalana a Grècia, el mateix Pere III de Cata-

lunya-Aragó, va ordenar que una guarnició d'homes protegís durant anys 

l'Acròpolis del saqueig i la destrucció. Probablement gràcies a la mencio-

nada intervenció catalana, avui en dia encara podem admirar aquesta joia 

arquitectònica de la humanitat. 

Si bé a aquests monarques, la historiografia els reconeix pre-
ferentment amb sobrenoms, també tenien una numeració per re-
ferir-se a ells mateixos, i aquesta seguia estrictament la numerolo-
gia catalana com a descendents dels comtes de Barcelona i no pas 
l'aragonesa.

Aquesta numeració catalana també la feien servir en la seva cor-
respondència amb l'Aragó o en els actes de la cort a l'Aragó; per 
a ells la dinastia aragonesa s'havia extingit amb el rei Ramir. Això 
queda clar i documentat quan el rei Pere III, també dit el Cerimoniós 
o «del Punyalet» s'anomenava a si mateix «Pere terç» (així signava); 
si s'hagués seguit la numerologia aragonesa aquest rei hauria d'ha-
ver estat «Pere IV». Aquest mateix rei va fer esculpir les estàtues 
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dels seus 20 predecessors i això es corresponia amb els 11 comtes de 
Barcelona i els 9 comte-reis.

L'any 1388, a les Corts Generals de Montsó, un síndic de Sara-
gossa es queixava que les lleis civils i processals es redactessin en 
català; fet que no significava que el rei fos o es sentís català, que 
també, sinó que mostra que tota l'administració era catalana i ra-
dicava a Barcelona.  La corona era catalana i així es referien a ella 
tots els altres membres de la «confederació»;  per exemple, els jurats 
de Palerm a Sicília escriuen «regnum Cathaloniae» referint-se a les 
Corts Generals de Casp.  

La Cancelleria Reial (el govern de la corona) era la cancelleria 
de Catalunya. El canceller de tota la «confederació» (el major fun-
cionari després del sobirà), era el canceller de Catalunya. També ho 
eren tots els altres membres, el vicecanceller, el regent, el chambe-
lan, el protonotari, oïdors, promovedors, secretaris, adreçadors de 
consciència, confessor del rei, almoiners, capellà del rei, correus, 
mestre racional (major funcionari de caràcter econòmic), tresorer, 
escrivà de ració, comprador…

 En l'època del rei Joan I, al 1397, es va establir que hi hagessin 
tres cancelleries, una per València, una per Aragó i la de Catalu-
nya, que seguiria regint sobre Mallorca, Cerdenya i Còrcega, però 
aquestes dues noves cancelleries actuaven merament com a dele-
gacions.  En cap lloc dels Furs d'Aragó es fa menció a l'existència 
d'una Cancelleria Reial a l'Aragó. Inclòs a l'època de Ferran II, amb 
una cort itinerant, tots els oficials de la Cancelleria Reial estaven a 
Barcelona.

Per governar els territoris de la corona, els reis catalans van de-
legar en virreis, a Barcelona no existia la figura de virrei i sí la de 
lloctinent; normalment el lloctinent era la reina o el príncep hereu. 
No obstant això, Ferran II va voler nomenar virrei de Catalunya el 
seu cosí Enrique, comte d'Empúries, cosa que va provocar les quei-
xes de les institucions catalanes. 

Per altra banda, l'arxiu central de la corona era «l'Arxiu Reial 
de Barcelona» creat pel rei Alfons I. En cap document des de 1100 a 
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Entrada de Jaume I a Madïna Balansiya el 9 d'octubre de 1238

El 1238, tropes catalanes i aragoneses entren a la ciutat de València, que 

depenia de califa de BagdadAl-Mústansir bi-L·lah. València es va consti-

tuir com un regne independent dins la monarquia catalana medieval.

La conquesta de les darreres places originà una topada amb Alfons X de 

Castella, que pretenia conquerir Xàtiva. Però hi renuncià després de sig-

nar el tractat d'Almirra (1244), segons el qual Jaume I cedia a Castella la 

conquesta de Múrcia. El Regne de València van ser repoblat per catalans 

i aragonesos: els primers (majoritaris) van ocupar preferentment les co-

marques del litoral, que ara són de parla catalana, i els segons van ocupar 

les comarques interiors, inicialment de  parla aragonesa  i avui de  parla 

castellana. 

Deixant a banda l'evidència; d'aquesta objectivitat històrica que acabem 

d'explicar es poden deduir coses tan obvies com que la llengua valen-

ciana és el català i que els que la parlen són descendents de catalans. 

Malauradament la cultura al País Valencià està avui en dia tan polititzada 

que això que acabo de dir molta gent ho podria interpretar com un insult.
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1714 els reis o la cancelleria o cap funcionari real l'anomena «Arxiu 
de la Corona d'Aragó», perquè en aquell temps tothom tenia clar 
que la Corona d'Aragó es referia tan sols al Regne d'Aragó, i que, en 
canvi, «l'Arxiu Reial de Barcelona» era l'arxiu central de la corona. 
L'invent del nou i equivocat nom d'aquest arxiu data de 1833.

També podem dir que la majoria dels documents oficials dels 
reis, des de les capitulacions de Ramon Berenguer i Peronella fins 
als capítols de les Corts de Montsó de Felip III de 1620 són en ca-
talà. Per tant si hi havia una llengua «oficial» de la corona aques-
ta era sens dubte la catalana. No només això, sinó que els primers 
Furs d'Aragó, promulgats per Jaume I el conqueridor al 1247, es-
tan redactats en català (malgrat l'obstinació dels historiadors espa-
nyolistes que insisteixen que van ser escrits en l'inexistent «lengua 
romance»), i no fou fins l'any 1300 que el Justícia d'Aragó, Ximén 
Pérez de Salanova, els va traduir al llatí. També es pot afegir que 
tota la documentació reial que hi ha en l'Arxiu Reial de la Corona a 
Barcelona, dirigida a càrrecs d'Aragó o a les mateixes Corts d'Ara-
gó, està escrita en català.

Per finalitzar aquest capítol ens fixarem en el lloc de naixement i 
mort dels monarques de la Corona Catalano-Aragonesa fins a Martí 
l'humà:

Alfons el Cast (Sant Pere de Vilamajor, 1154 - Perpinyà, 1196)

Pere El Catòlic (Barcelona, 1174 - Muret, 1213)

Jaume el Conqueridor (Montpeller, 1208 - València, 1276)

Pere el Gran (València, 1240 - Vilafranca del Penedès, 1285)

Alfons el Franc (València, 1267 - Barcelona, 1291)

Jaume el Just (València,1267- Barcelona,1327)

Alfons el Benigne (València, 1299 - Barcelona, 1336)

Pere el Cerimoniós (Balaguer, 1267 - Barcelona, 1387)

Joan el Caçador (Perpinyà, 1350 - Foixà, 1396)

Martí l'Humà (Girona, 1356 - Barcelona, 1410)

Com podem veure no hi ha ni un aragonès entre els reis d'Ara-
gó: cap d'ells va néixer a l'Aragó. Si a tot plegat hi afegim que tots 
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ells tenien com a casa familiar el Palau del Tinell a Barcelona, i que 
durant molts segles els sobirans i molts dels seus familiars varen 
ser enterrats en el panteó reial del monestir de Poblet a Tarragona, 
crec que no calen més dades per a entendre la veritable identitat 
d'aquesta reialesa.

Cronologia històrica bàsica fins a Martí l'humà

1137 Matrimoni de Ramon Berenguer IV amb Peronella 
d'Aragó

1148 Conquesta de Tortosa 

1149 Conquesta de Lleida 

1153-1154 Conquesta de Siurana, darrer enclavament musulmà 
a Catalunya

1175 Tractat de l'Emparança. Incorporació de la Vall 
d'Aran a la Corona

1213 Batalla de Muret (1213)

1214-1283 Neixen les corts a Catalunya

1229-1230 Conquesta de Mallorca 

1235 Conquesta d'Eivissa i Formentera

1233-45 Conquesta de València 

1258 Tractat de Corbeil. Fixació de la frontera nord

1274 Creació del Consell de Cent (Barcelona)

1276 Creació del Regne de Mallorca 

1279 Tractat de Perpinyà, Jaume II de Mallorca es declara 
vassall de de Pere el gran de Catalunya i Aragó

1282 Conquesta de Sicília

1287 Conquesta de Menorca

1310-1388 Els ducats d'Atenes i Neopàtria s'incorporen a la 
Corona

1323-24 Conquesta de Sardenya

1348 Pesta Negra

1349 Batalla de Llucmajor. El Regne de Mallorca és 
annexionat a la Corona

1359 Diputació del General o Generalitat

1412 El Compromís de Casp



— 66  —

QUE NO T’EXPLIQUIN HISTÒRIES. Evidències de la nostra realitat nacional | Jaume Benages i Pàmies

Catalunya després de Martí l'Humà 

Amb Martí l'Humà s'extingeix la dinastia del casal de Barcelona 
a favor dels Trastàmara castellans (al 1412 en el Compromís de 

Casp); com s'ha dit abans, aquests reis, sense abandonar les seves 
arrels culturals, adoptaren també la identitat i la llengua predomi-
nant de la corona, la catalana. Hi ha qui veu en aquest canvi de 
dinastia un primer símptoma de decadència cultural catalana, no 
obstant, el cert és que el segle xv ha passat a la història com el més 
gloriós de la literatura catalana.

Malgrat això, durant aquest segle xv, Barcelona i el Princi-
pat perden pes específic en la confederació a favor de València, que 
s'erigeix en el motor econòmic i cultural de la Corona. A aquest fet 
hi ajuda la guerra civil catalana.

Posteriorment amb la unió de la Corona Catalano-Aragonesa i 
Castella s'inicia una castellanització progressiva de la cort que es-
quitxarà els estaments més alts i il·lustrats de la societat que, poc 
a poc, aniran adoptant i consumint la nova llengua importada. A 
partir d'ara els escriptors hauran d'escollir entre utilitzar el català (la 
llengua del poble) o el castellà (amb molta més projecció). 

Un segle més tard, Gaspar de Guzman y de Fonseca, tercer 
comte d'Olivares i primer ministre de Felip IV, va intentar, com a 
mitjà per a mantenir un imperi que començava a ensorrar-se, homo-
logar amb l'estructura castellana de poder les nacions constitucio-
nals de la monarquia hispànica. El seu intent va provocar la guerra 
de separació a Catalunya (Guerra dels Segadors: 1640-1659) que va 
fer que els portuguesos trenquessin els lligams amb la monarquia i 
que els catalans cedissin a l'estat francès, mitjançant el Tractat dels 
Pirineus (1659), les comarques del Rosselló, el Conflent, el Capcir, 
el Vallespir i l'Alta Cerdanya. En aquests territoris es va prohibir 
el català.

L'any 1700 mor sense descendència Carles II, i esclata una guer-
ra entre els partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria i els de Felip 
d'Anjou, de la dinastia absolutista dels Borbons. La Corona Cata-
lano-Aragonesa es posicionà a favor de l'arxiduc, que acabà derro-
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tat. Les conseqüències per a Catalunya i la seva cultura seran irre-
parables. Amb els decrets de Nova Planta, es prohibirà l'ús oficial 
del català i Catalunya perdrà definitivament la seva independència 
política (drets i institucions); una independència que encara no ha 
pogut recuperar, i d'això ja fa tres segles. 

REFERÈNCIES (Bibliografia): 
Per a la confecció d'aquest capítol s'han utilitzat diversos textos de 
la web de l'Institut Nova Història (especialment els treballs de Da-
niel Ibànyez i Carles Camp).

Per a la realització de l'apartat «Cap a la creació d'un estat ca-
talano-occità», els textos emprats s'han extret del llibre «Història de 
la moneda de l'Occitània catalana» (S. xi - S. xiii)», de Miquel Crus-
safont i Sabater.
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 «España es la nación más antigua de Europa»

LA NACIÓ MENYS ANTIGA D'EUROPA

A mb una ràpida mirada al títol del present article, hom ja es pot 
imaginar que aquest escrit té la finalitat de rebatre una de les 

darreres al·lucinacions dels actuals mandataris espanyols: «España 
es la nación más antigua de Europa».

El terme Hispània, amb els que els fenicis, inventors d'aquest 
paraula, anomenaven els territoris més occidentals de la mediterrà-
nia, va ser reutilitzat pels romans per designar la península ibèrica, 
és per tant, ja des dels seus orígens, un mot propi de l'assignatura de 
geografia i sense que se n'hagi de derivar d'ell, cap connotació polí-
tica. De fet, a la península ibèrica (Hispània), cap nació de les múl-
tiples que històricament l'han habitada, ha gaudit mai de cap mena 
d'unitat política en la globalitat del seu territori. No hem d'oblidar 
que fins i tot avui dia, en el territori hispànic, coexisteixen, sense 
comptar Gibraltar, tres països independents i registrats tots ells en 
les nacions unides (Portugal, Espanya i Andorra).

Quan volem referir-nos a la història dels països és imperatiu 
tenir sempre en compte la diferenciació entre els aspectes purament 
geogràfics i els més culturals o sociològics. Si el que volem és parlar 
de la historia d'un territori podem fer referència a totes les naci-
ons que l'han habitat i remuntar-nos, fins i tot, als primers pobla-
dors prehistòrics de la zona; en canvi, si el que volem és explicar 
la història d'una nació actual cal ser molt curosos en establir fins 
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on exactament hem d'allunyar-nos per començar a explicar els seus 
orígens. Aquests orígens els han de marcar unes bases identitàries 
(la llengua, la cultura, la història, les costums i tradicions…), unes 
bases político-sociològiques (els idearis polítics o la interpretació 
o filosofia de la vida i el món), i un simbolisme (bandera, himne, 
toponímia…) que de forma més o menys homogènia han d'haver 
compartit les diferents generacions d'habitants d'aquest poble fins 
a l'actualitat.

Entès això, és obvi que una persona de nacionalitat espanyola, 
no té res a veure amb un musulmà, un visigot, un romà o un iber. 
Dir per exemple que Sèneca era espanyol és un disbarat igual de 
gran que dir, que el famós auriga Eutyches era català pel fet que va 
viure i morir a Tàrraco. Malgrat que el castellà derivi del llatí, un 
espanyol no pot compartir la mateixa nació o nacionalitat amb un 
romà del segle i, si així fos, gran part dels actuals països europeus 
l'haurien també de compartir amb ells.

A l'època medieval, a la península ibèrica coexistien un mosaic 
de nacions ben diferenciades (la portuguesa, la basca, la catalana, la 
castellana, l'aragonesa…). En aquella època, el sistema polític que 
imperava en totes elles era la monarquia; tots aquests territoris ha-
vien de tenir un monarca i en ocasions un mateix monarca, bé sigui 
per enllaços matrimonials o per interessos econòmics, regnava en 
dues o més nacions diferents sense que aquestes haguessin de tenir 
cap mena de lligam polític en el seu funcionament. A partir dels 
successors dels reis catòlics, les nacions que conformaven la Corona 
Catalano-Aragonesa i Castella varen compartir un mateix rei hispà-
nic; aquets reis havien de respectar, per llei, la independència polí-
tica i nacional dels diferents territoris que governaven. Aquests reis 
eren hispans, no perquè existís cap nacionalitat hispànica o espa-
nyola, si no perquè el seu àmbit territorial de poder era la Hispània.

És molt important assenyalar que tant Felip II («Hispaniarum 
Rex» tal com figurava a les monedes de l'època, donat que era rei de 
Portugal, Castella i la Corona Catalano-Aragonesa) com la resta de 
monarques hispans, eren identitàriament i nacionalment castellans; 
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una Castella, per altra banda, molt reforçada amb la conquesta i 
posterior espoli dels recursos naturals de les índies. Aquests reis, de 
gran tradició militarista, tenien el poder absolut a Castella però en 
canvi a Catalunya i Portugal s'havien de sotmetre a la voluntat de 
les lleis d'aquests territoris.

Aquest escenari, com podem imaginar, els era extremadament 
incòmode, per tant el seu desig passava invariablement per instau-
rar el poder de Castella a tota la península. El primer intent impor-
tant per a aquest propòsit, el trobem en el segle xvii amb els motius 
que originaren la Guerra dels Segadors, aquesta guerra finalitzà 
amb la sortida de Portugal de la monarquia hispànica i la preserva-
ció dels drets polítics de Catalunya, malgrat que aquesta va perdre 
definitivament el Rosselló, el Conflent, el Capcir, el Vallespir i part 
de la Cerdanya.

Amb la Guerra de Successió de principis del segle xviii, el que 
va passar és que Castella i la Corona Catalano-Aragonesa, dos es-
tats aleshores diferents, i cadascú amb les seves respectives alian-
ces internacionals, varen lluitar per imposar la dinastia monàrquica 
que consideraven més adient pels seus interessos. Com tothom sap, 
aquest conflicte bèl·lic, molt més sagnant del que alguns ens volen 
fer creure, el va guanyar el borbó Felip V. Les dramàtiques conse-
qüències per a Catalunya del tractat d'Utrecht i el decret de Nova 
Planta, amb la pèrdua total de la seva sobirania política (lleis, corts, 
constitucions..) i el posicionament de Castella com a futura domina-
dora del centre i l'est peninsular és ben coneguda.

Paradoxalment, aquesta ampliació per conquesta del territori 
castellà, no va seguir denominant-se Castella. Aquest país i tota la 
seva cultura, amb el temps, es van rebatejar definitivament com a 
Espanya, la mateixa Espanya, i amb la mateixa geografia que conei-
xem actualment, una Espanya que neix, per tant, de la conquesta 
i conseqüent imposició de les lleis i cultura castellanes als pobles 
que conformaven la Corona Catalano-Aragonesa. La nomenclatura 
geogràfica que els reis hispànics ja havien utilitzat anys abans per 
designar el seu àmbit territorial de poder es va acabar de consoli-
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dar i per extensió, es va imposar fins i tot a la denominació del nou 
estat creat i de tots els seus habitants. Per tant, amb una mica de 
coherència històrica, es pot afirmar, sense por a equivocar-se, que la 
nació espanyola no és ni de bon tros la més antiga d'Europa; el seu 
naixement, ara fa uns tres-cents anys, la converteixen probablement 
en una de les més joves. La seva bandera seleccionada per concurs 
el 1785 en època de Carles III i un himne oficial (encara avui sense 
lletra) improvisat a partir d'una marxa militar, no fan més que con-
firmar aquesta evidència. Per tant, a l'actual geografia hispànica, la 
història ens diu, que si volem parlar de nacions mil·lenàries autòc-
tones i consolidades, només ens podrem referir a la galaico-portu-
guesa, la basca, la catalana i la castellana.

«Museus Capitolins» de Roma, amb les estàtues dels Dioscurs Càstor i 

Pòl·lux, protectors de la ciutat
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Als «Museus Capitolins» hi podem trobar el símbol insígnia d'aquesta ciu-

tat: el bronze de la Luperca o Lloba Capitolina, que durant molt de temps 

es va pensar que era una obra etrusca del segle v a. C. i que recentment 

s'ha datat al segle xii d. C. És molt probable que l'estàtua original no inclo-

gués els bessons de la llegenda, Rómul i Remo, que segons sembla foren 

agregats durant el renaixement italià. Si avui en dia algú es sentís amb la 

raó moral de voler reclamar drets històrics a Europa, aquest no podria ser 

altre que el president de la República Italiana; el vast domini geogràfic de 

l'antiga Roma així com el fet de la romanització, ho justificarien. En canvi 

altres nacions com l'espanyola, però també la francesa, han volgut mos-

trar-se com a beneficiaris de drets històrics que no han estat mai reals.
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CLOENDA: «EL SOMNI»

 

L 'època medieval marca l'edat daurada de Catalunya; és el mo-
ment on s'estructura la nació, neix la seva llengua i es constru-

eixen els pilars que sustentaran la seva cultura mil·lenària. Política-
ment, l'any 1214, els catalans inauguren la monarquia parlamentaria 
a Europa i tenen el privilegi de posseir el primer tractat de pau al 
món («Pau i Treva» al segle xi). L'aposta dels seus monarques per 
expandir el territori cap a la mediterrània dóna lloc a un gran im-
peri de parla catalana que comportà una època de gran esplendor 
econòmic per al país.

Malauradament a finals del segle xiv i durant els segles xv i xvi 
això canviarà; la manca de cohesió interna dels territoris de la coro-
na, les epidèmies, el despoblament, la caiguda del comerç, el canvi 
de dinastia reial a favor dels Trastàmara i les despeses d'aquets mo-
narques en les seves guerres pel mediterrani portaran Catalunya 
a una situació econòmica complicada. Aquesta situació contrastarà 
amb la forta pujança de Castella, que tot just començarà a benefici-
ar-se de l'arribada de l'or de les índies.

En aquests segles, per tant, la història de la península serà es-
crita en castellà i es farà en forma de monòleg, i com s'ha vist poste-
riorment, amb més passió imperialista que no pas encert i rigor. A 
més, en el segle xvii, Catalunya es trenca territorialment i la seva 
part nacionalment més emblemàtica, passa a sobirania francesa. Per 
acabar-ho d'adobar, el segle xviii porta a la Guerra de Successió i la 
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conseqüent pèrdua de tota la seva independència política; les lleis, 
les constitucions i les corts que sempre havien governat als cata-
lans, malauradament desapareixen per sempre en el decret de Nova 
Planta.

De cop i volta, el país va passar d'un sistema polític modern i 
democràtic on els representants del poble condicionaven les decisi-
ons del rei, a l'antic sistema castellà basat en la plena imposició del 
qui sustenta el poder. Sense desitjar-ho Catalunya ha estat obligada 
a conviure durant els darrers 300 anys amb guerres civils, guerres 
colonials, carlinades, «pronunciamientos»,  cops d'estat, dictadures, 
fam, misèria i crisis. De tot això en són culpables un reguitzell de 
monarques Borbons i sobretot d'un dels més sanguinaris dictadors 
de la història europea del segle xx, que va voler arrancar de soca 
arrel, tot rastre de catalanitat a base d'afusellaments i exilis.

L'onze de setembre de 1714 ha quedat marcat per sempre en 
la memòria col·lectiva dels catalans; aquesta data que simbolitza la 
derrota de Catalunya en la Guerra de Successió, ha esdevingut la 
diada nacional del país. Respecte a aquesta celebració encara avui 
hi ha gent que afirma que els catalans celebren les derrotes, quina 
cosa més absurda, cap nació celebra les derrotes, si fos així les tradi-
cionals ofrenes florals d'aquesta diada s'haurien de fer a l'estàtua de 
Felip V a Madrid. Cada onze de setembre els catalans recorden i fan 
homenatge a totes les persones que en aquelles dates van lluitar per 
la llibertat i les institucions del seu país.    

Malgrat totes aquestes adversitats, a l'onze de setembre dels 
darrers anys, s'ha vist un poble català més viu que mai, un poble 
que, fent bo el pensament d'en Francesc Pujols, ha rebrotat davant 
els mateixos nassos dels seus il·lusos enterradors i que pacífica i 
democràticament exigeix els seus drets i reclama la restitució de la 
seva antiga sobirania política. 

Moltes generacions de gent anònima han estat les encarregades 
de mantenir la flama de la cultura i de la identitat catalana en els 
temps més difícils. Aquestes persones han pogut comptar sempre 
amb l'ajut inestimable de personatges de gran talent en els seus res-
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pectius camps intel·lectuals i professionals que de forma generosa, 
mai han defallit a l'hora de posar-se al servei del seu país… «Penso 
en aquests moments en tots aquells poetes que ens han deixat magnífics 
versos a Sinera, els cantautors que, amb la cara al vent, ens han fet veure 
on està l'estaca, els pintors que ens han fet imaginar els colors i les formes 
de l'univers, els músics que han fet cantar els ocells, els arquitectes que ens 
han fet sentir que podem canviar el món, els cardenals que no varen voler 
signar, els jutges que no es deixen intimidar, els esportistes que, malgrat 
tot, ho han celebrat amb la senyera, els tenors plens de solidaritat, l'hu-
manisme patriòtic de metges centenaris i sobretot els grans historiadors 
i filòlegs que, tossudament, ens van recordant la nostra identitat a base 
d'explicar-nos correctament els nostres orígens. Gràcies, moltes gràcies a 
tots ells, per mantenir viu el somni…»







Jaume Benages Pàmies (Tarragona, 1966). Metge es-
pecialista en urologia, doctorat en història de la me-
dicina i autor d'aquest llibre de divulgació històrica, 
que neix amb la intenció de rebatre, d'una manera ri-
gorosa però alhora força simple i didàctica, tres de les 
asseveracions més utilitzades pel nacionalisme espa-
nyol per intentar minimitzar o desqualificar els drets 
històrics de la nació catalana: «Hispania es lo mismo 
que España»; «La Corona de Aragón era aragonesa» i 
«España es la nación más antigua de Europa».

Des de la seva torre de Bellesguard, el rei Martí l'humà 
gaudia d'unes privilegiades vistes a la mediterrània, el 
mateix mar «on cap peix no podria moure's si no por-
tava marcades les quatre barres». Malauradament, un 
dia va veure arribar un vaixell amb vela blanca (ales-
hores signe de males notícies), que portava el cos sen-
se vida del seu fill mort a Sicília. Aquest fet, sens dub-
te, va canviar l'esdevenir de la història de Catalunya. 

EVIDÈNCIES DE LA NOSTRA 
REALITAT NACIONAL

Jaume Benages i Pàmies
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