
FLOCEL SABATÉ' 

LA NOC16 D'ESPANYA EN LA CATALUNYA MEDIEVAL' 

A partir de la necessitar de coneixer les bases del propi present i d'assolir 
puncals on arrelar els discursos de futur, ara i adés les diferents col.lectivirars es re- 
meten als orígens, I 'obreJsiópe~~ orfgens deia Marc B10ch.~ 1 aquesrs, en una Europa 
que parla de 1'Edat Mitjana com la infantesa de la propia identirar,) s'aboquen a 
una epoca medieval on conflueixen -en el que des de la llunyania de la nosrra 
quoridianirar por sernblar una amalgama poc destriada- rant les realirars gresola- 
dores dels actuals signes d'identirar culrurals, socials i lingüísrics, corn les pro- 
jeccions que delerosarnent hi cerquen les justificacions del present i els condicio- 
nants del furur. 

Així doncs, convé aparnar bé I'espai físic i conceptual per definir adienrrnent la 
realirat existent en aquells mornenrs que han alimentar les arrels d'idenritars que, 
rravessant diferents esrímuls al llarg de la historia, han menat fins als nosrres dies. 

, . .  

En l'afany pec fonarnenrar la propia puixan~a," la rnonarquia catalana del 

*. Dcparramenr d'Hirrhria Social, Universirar de Lleida (Plap  Vicror Siurana, 1. 25003 Lleida). 
1. Texr del discuis pronunciar a Balaguer el 8 de julio1 de 1997 en el marc del 11 Curr d'Eriiri. 

El mmtat GUrgella la Peninrrrln Ihhira. Abreviarures empradcs: ACA, Amiu de la Corona d'AragÓ; 
ADPO, Archives Déparremencales delr Pyrénnéer-Orienrules; AHCT, Arxiii HirrDric Comarcal de 
Tirrega; AHCTE, Arviu Hisrbric Comarcal de les Tercer dc I'Ebre. 

2. Marc Brocn, Apulogia de la hiirtrin, Editorial Empúries, Barcelona, 1984, pig.  27. 
3. Exprerrió cal vegada preparada per Roberto Snbarino Lopez que veia a I'Edar Mirjana lanar- 

<ira d'Europa i derenvolupada per la hirroriografin francesa Uacquer LE GOFF, E la nmtitrn i+níia, a11 
ser timan ale*^, 47 [2> novembre, 19801, $8. 64; Roberr FOSSIER, L? infanria de Eurupa. Aipeitoi eco- 
námiros y iuriolei, Editorial Labor, Barcelona, 1984, pigs. IX-XII), malgrar concitar animadverrions en 
alrres imbirr, com robrctor enrie la hiiroriagrafia icaliariii (Rcnaro BORDONE, rYu[i~,g~ Carh Magno 
Unir nuova immagine di Mediwvo?, rQuaderni Medievalii,, 38 [dicembie 19941, pig. 146). 

4 .  Jean IMBERT, Gfrard SAUTEL er Marguerire BOULET-SAUTEL, Hirforie da Inriiriitionr et de</airr 
.:ocii?ux (Xe-XIXe riZi/d, Prerses Universirairer de France, Parir, 1956, pigr. 73-122. 
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segle XIV obré del dret comú les argumentacions, coetaniamenr emprades per les 
altres corones europees, que consoliden cada sobira en la presidencia de pirami- 
des feudals nacionals, reconduint així a cada país la disgregació que en ets segles 
anteriors s'hagués pogut derivar de I'esclat feudal' i reprenent una cohesió que 
hauria format parr de les inicials passes medievals. Aquesta visió unitaria és re- 
collida pels hisroriadors dels segles XVI i XVII, els quals, per tant, transmeren la 
imatge d'una Caralunya sorgida directament del domini carolingi arran de la 
concessió de Carles el Gros a Guifré el Pilós de l o  comptat de Barcelona y Princi- 
pat de Cathalunya franrh de subjecció al Rey de Franfa, en paraules d'Onofre Ma- 
n e s ~ a l , ~  per bé que alhora s'ha d'evidenciar una muració en ta denominació, per- 
que, com recull Andreu Bosc, el país en temps de Lothario no tenia encara lo  tí- 
Col de Catalunya sinó de Espanya o Marcha de Erpanya ofins de Aquitdnia.' Aquesr 
país unitari altmedieval, quae Marca Hispania antea dicebatur, configurava I'ex- 
rrem de 1'Imperi carolingi, com remarcari Piere de la Marca,' fou guiar sempre 
per la preeminPncia del comte de Barcelona, segons recalcara Pi i Arimón en el 
segle X I X , ~  i situava les arrels de Cacalunya com a país en el mareix punt que les 
altres nacions europees, a tenor de la visió encara assumida en el segle xx per 
C a l m e ~ t e . ~ ~  La insisrencia en aquesta equiparació, ben Ibgica en autors que ama- 
rats pels ideals de la Renaixen~a maldaven per la recuperació de I'estroncada 
personalitar catalana, permeté a Jiménez Soler, des de la seva coneguda parcia- 
lirat, criticar, el 1920, eros historiadores del riglo XV//, según los cuales cuando Dios 
creó e l  mundo creó ya Cataluría. " 

Malgrar que les darreres decades han vingut ben carregades de revisions his- 
toriogrifiques, vivim actualment una curiosa obstinació ideolbgica que reviscola 

5. Flacel SABATB, Dircuii i utr1~12~ie1 delpodw rriala Coralurpz nlieglo xtv, .Anuario de Estudios 
Medievales., 25 (1995), phgr. 617-622. 

6 .  Onofre MANESCAL, S m á  ~filgannenr nnomrnlrr delSermríiim Senym don Jaumr rrgon, j~rtirier y pa- 
@ir rey de Aragún y compre de Barieltjna, fill de Don Pedro lo Gran y de dona Ciinstanp ia mullrr, predica[ 
a la Sanrra Iwlélia de la inriwne ciutnt de Baridlona a 4 de nwombre delany 1.597, Cara Scbarrii Corme- 
llas al Call, Barcelona, 16&, fol. 26r. 
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Roscellú i Crr&n).a, ~ e ; e  ~aca"'a1leria. eGamper, Perpinyh, 1628 (facsímil, Curial, Barcelona-Sueca, 
1974, pig. 89). 

8. Perra de MARCA, Alarca Hirpanira rive limu hirponiru~, Franciscum Muguet typographurn, Pa- 
rir, 1688 (fac~imil, Edirorial Base, Barcelona, 1972), col. 97; verrió catalana: Pere de MARCA, Mar- 
rn Hiip2zka (oPdir de la frontera hirp2nira). Llibieiia Josep Sala i Badal, Barcelona, 1965, pig. 115. 

9.  Andrés Avelino PI y ARIMON, Borcelom antigua y moderna o dc~wipciiln r hirroria de uta ciudad 
derde rrr hn&ciún A& niíeriror diar. vol. 1. lm~renra v librería ~o l i r kn i ca  de Tomás G m h ,  Barce- 
lona, 1834, pig. 43. 

10. Jaseph CALMETTE, La quutiun Jer PrénPe~ ei la Marde #Espizb.nr au meyen Lgo, J .  B. Janin, Pa- 
ris, 1947. pigr. 16-26. 

11. Andrés GIMBNEZ SOLER, L? frontera r(rti(1ano-aragone111, -11 Congreso de Hirroria de la Co- 
rona de Aragón (dedicado al siglo Xil) (Huesca, abril de 1920). Actas y Memoriarn, l ,  Imprenta viu- 
da dc Justo Maninez, Huesca, 1922, phg. 489. 
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aquesta noció de Marca Hirpinica i fa divulga a través dels llibres adreqats a la for- 
mació d'estudiants de ~ r imar i a  i secundaria,"tornant-se a assumir també les for- 
mulacions precedents per a poder justificar que els inicir de laformacióde Cataíun- 
ya alfinal del regle IX són equiparables a I'aparició d'aftres entitatr territorials a Euro- 
pa.I3 D'aquesta manera es pretén ignorar que, historiograficameot, la qüestió fou 
zclatida en sentit ben difererit ja fa prop de mig segle, quan Antonio de la Torre 
advertí que les explicacions tradicionafs sobre la Marca Hisphnica grinyolaven i re- 
querien d'una revisió,I4 Maravalf demostra la seva inexistencia com a definició 
d'entitat territorial" i Ramon d'Abadal no pagué res més que salvar-ne un ús 
com a mer referent geografic emprat molt limitadament i de forma cultista entre 
el 821 i el 850," cosa per la que Ferran Soldevila reburja arorgar quatsevol enti- 
tat a la Marca Hisphnica en la revisió de la seva Historia de Catalunya apareguda 
el 1962," criteri servat en les diferents histories generals de Catalunya publicades 
amb cert rigor fins a f ' a c t ~ a l i t a r . ~ ~  

De fet, com ha reiterar Michel Zimmermann, solament raons ideotogiques 
sustenten la noció unitaria inherenr al concepte de Marca Hisphnica, ja sigui per 
a ubicar-hi les -droitr* de la couronnefranpire o per a cercar-hi anachroniquer conr- 
tvuctions idPolagiquer (l'enracinement d'une ide~rtitécatalane).'~ La realitat altmedieval 

12. Vegeu, per exemple: Guiomar AMELL, Breu hirtaria dek raialanr, Entitar Auronoma del Dia- 
ri Oficial i de Publicacionr de la Generalirar de Caralunya, Barcelona, 1994. pags. 20-23; Francesc 
Xavier HERNANDEZ Cilnricl Social,. Histiiria, Teide, Barcelona, 1995, pigs. 67-68; Mariona CER- 
VERA - Gemma ZUBIARRE, Bauln, Edicions Baula, 1996, $6. 154. El mareix planrejament ér di- 
vulgar pet Mureu d'HirrAria de Caralunya (Erpai B-7). 

13. Jordi Bo~bs, L'lmpwi Caroíingi i la Marra Hifp2nira, vAtler d'Hirr6ria de Catalunyaa, Edi- 
cionr 62, Barcelona, 1995, pig. 59. 

14. Antonio de la TORRE, La rtconqzi~ta rrt el Pirineo, <La reconquista espsnola y la repoblación 
del país (Conferencias del curso celebiado en Jara en 1947)n, CSIC, Zaragoza, 1951, pigr. 24-38. 

15. José Anconio MARAVAU, El ronroplu da Erpnña en la E&d MediB. Insriruto de Esrudios Poli- 
ricos, Madrid, 1954, pig. 154. 

16. Raman  ABADAL AL, Nota sobre la lucutiún .Morra H i ~ p á v i r n ~ ,  nBolerin de la Real Academia 
de Buenas Lerrns de Barrelonas>, XXVIf (1957-1958), $gr. 157-164. 

17. Ferran SOmEvI~, Hirltria de Catalunya, Editoiial Alpha, Barcelona, 1962, pkgs. 40-42. En 
I'anterior edició, de 1934, I'auror seguia a Calmerre en creure que el 865 es produia un ceconeixe- 
menr insrirucianal de i'espai derrinac a ser Caralunya en crear CzIrleS el Calb la Marca Hispinica Eom 
a entitat real i segregada de la Marca de Gdria, acceptanr, alhora, que Gli>irP/ou rnarqui~ de la Mar- 
ra Hi1p2nica (Ferran SoLnevIU, Hirtiria & Catalunyd, Edirorial Alpha, Barcelona, 1934, pagr. 33-45, 
- 1 )  
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18. Com exemples uruals: Me& AVENTIN - Josep Maria SALRACH, Dddumini mrutingi a la in- 
de~enrlenria, nHirt6ria de Catalunya», 11, Salvar Ediror, Barcelona, 1979, pags 9-10; Jorep Maria 
SALUCH, HirtLiia del, Pnirur Cnralanr Del* uri'em a 1714, Edhasa. Barcelona, 1981, pag. 186; Jorep 
Maria SALUCH - Merce AVENTEN, Codixer la Hixtlri~ do Cnlnlunya. Drlr origen$ nl retld XII, Edico- 
riai Vicenr Vives. Barcelona, 1985, pagr, 12-23; Michel ZIMMERMANN, Oripnu y/Ú'"t?dÚn do una $0- 

Nedadfrudd (785-1 137), «Hisri>ria de Caraluña", Jauquim Nidal - Philippe Wolff, Oikikor-tau, Vi- 
lassar de Mar, 1992, pags. 208.209, 

19. hlichel ZIMMERMANN, Le r8lt de In frrinriire dznr lo/om>ation de la Catalo~nr ( ix -xrrhe  ril- 
c/d, .Las sociedades de frontera en la España medievalx, Universidad de Zaragoza, Zaragaza, 1993, 
pag. 9. 
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és la d'un expansiu poder carolingi que fa retrocedir e1 domini musulm& no sols 
de les prbpies terres sinó també, entre el 752 i el 801, d'aquella Gothica estesa des 
del Roine fins al Llobregat, el Cardener i la Serra de Boumort. Aquest espai, 
abans de ser ocupar pels musulmans en la segona decada del segle vrir ,  formava 
parc del regne visigot, la restauració del qual és ara invocada pels caroiingis nn- 
més a manera de reclam justificaciu, perque I'objectiu aplicat immediatament 
6s el d'una completa absorció, com ha testimonien els vessants tant polítics com 
eclesiascics. Així, i'nrdenament territorial d'aquest espai es basara en una divisió 
comtal, que no és artificiosa sinó assumidora, en cada cas, de les entitats físiques 
i humanes pr.?vie~,'~ sense necessirar cap permanent carcassa institucional supe- 
rior. Des de fora no es destriava aquest extrem meridional de la resta de i'impe- 
ri, tot era [franja per als musulmans." El progressiu afebliment de l'imperi em- 
peny cada entitat a endegar unes vies prbpies, cosa que no sols no trenca una 
continuada relació -per aixb en aquests moments cap Iínia nosepara amb niridesa 
les unitats precatalanes de les preoccitanes- sinó que encara accenrua les sem- 
blances entre unes entitats meridionals obertes a uns mareixos problemes en un 
apropament que permer compartir tant similars indicadors socioeconbmics com 
un mateix cuny cultural, artístic i lingüístic. Quan al segle x el califat tracta el 
comre de Barcelona com a senyor amb plena capacitat superior sense necessitar, 
a diferencia d'un segle anterior, remetre's al poder franc, esta evidenciant la in- 
dependencia de fer de les diferencs entitats c ~ m r a l s . ~ ~  La sobirania d'aquesres pa- 
lesa que la progressiva aproximació entre elles no deriva de cap imposició supe- 
rior sinó d'unes concomitincies culrurais, socials, econbmiques i dipiom&tiques 
fruit de compartir, entre els segles x i xi, una mareixa expansió territorial sobre 
la frontera mu~ulrnana, '~ una forta embranzida econbmica2' i una concordant al- 
teració de les estrucrures socials." Són els trets d'aquesta evolució el que ha co- 
hesionat els diferencs comtats fins i rot visualment, empelrats per la naixent feu- 
dalitat i sargits per la xarxa castra1 propia de la frontera. Per aixb és ara, en l'en- 

20. Flocel SABATL. El ipnirort de lo Calalunva niedieyal, Fundació Salvador Vives Casaiuana. Bar- . . 
celona, 1997, phgs. 23-24. 
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XI) ,  ~Syrnposiurn lnternncional sobre els oiigens de Caralunya (Seglep VIII-IX)~,  1, Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelan?, Barcelona, 1991, pig.  54. 

22. Juan VERNET, E l  xitaru qzos inrmacioml de Borielona en elri81ri X, s<Fesrgabe für Hans-Ru- 
dolf Singer rum 65 Geburrsrag am 6 April 1990 überreichr von seinen Freunden und Koliegenn, 
Marrin Forstner (Hgrsg.), ed. Perer Lang, Frankfurr arn Main, 1991, pigs. 515-516. 

23. Flocel SABAT~,  L>expanriÚ rer~iiurial de Cnralrnp (iegler IX-Xiil: rrpi,blaiiú o ronqueiia?, Edicions 
de la Univeiritar de Lleida, Lleida, 1996, pigs. 65-92, 

24. Pierre BONNASSIE, I L  Cnialqne dir niilieu du X a l a f i n  du X I  iiSile, 1, Publicarions de L'Uni- 
veisiré de Touloure-Le Miiail, Toulouse, 1976, pigs. 321-538. 

25. Piciie BONNASSIE, 5x1 la fomoriun dufiiiaiiinie rala/ane en la prnnil+z expantiun ijurqrr'i J J SO 
envimn), "Esrudi General», 5-6 (1985-1986), pigs. 14-21. 
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trada al segle XII,  que aquesta terra de castells i de casrlans és percebuda amb un 
nom comú, Catalunya. 

La cohesió de Caralunya, doncs, s'ha operat mitjangant pair la progressió des 
de la marriu carolíngia fins a la identirar plenamenr compartida en el segle xii.'' 
A la mateixa centúria en que I'Església trenca el cordó umbilical caroiingi amb la 
seu narbonesa, I'absorció dels territoris musulmans de Tottosa i Lleida obsoleix de- 
finitivament I'inicial model comtal, menrre culminen les Iínies de preeminencia 
del comte de Barcelona, erigir ara en verirable eix vertebrador del conjunt terri- 
torial. Amb toca Iogica, la visió unitaria entorn del casal barceloní es revesteix 
d'un discurs que permeti rant explicar honrosamenr les arrels de la dinastia que 
presideix la progressió comuna -és el momenr de la Gesta comitzm Barcinonsen- 
siu~lz- com justificar i afermar la capacitar de preeminencia mitjanqant la rapida i 
contundent assumpció de la rirulació reial per part d'Alfons el Trobador a partir 
de la seva ascenció al tron d'Aragó, el 1162. Des d'aquest primer momenr, el 
comte de Barcelona és el re[, tal com tothom s'hi adrega i ral com el1 mateix es de- 
fineix, en una inreressada dinimica que no fara res més que accenruar-se en els se- 
gles següents. La locució comte-rei, tan preuada pels qui valoren que en la seva 
concisió s'hi resumeix rant la doble condició del tirular, comte de Barcelona a Ca- 
ralunya i rei a Aragó, com la preeminencia catalana en avantposar-hi la tirulació 
comtal, és doncs un recurs historiogr2fic pero no pas una realitat medieval, perque 
pe r a  tothom el sobira és el rei, i aquest mateix insisteix en la consideració per a 
fomentar la puixansa sobre els altres barons del país. 

El segle X I I ~  recull i desenvolupa aquesra visió uniraria soca un casal reial de 
Barcelona que formalment el 1258 rep de Franga els drers sobre els antics comrats 
de Barcelona, Urgell, Besalú, Rosselló, Empúries, Cerdanya, Conflent, Girona i 
O ~ o n a . ~ '  Duranr aquesra centúria i culminant en la següenc, el país desenvolupa 
unes institucions i una legislació prbpies, signes inequívocs del reconeixemenr 
intern i exrern de qualsevol país. Alhora, els puixanrs poders baronials i munici- 
p a l ~  desenvolupen d inh iques  parriculars assumint el marc de la unitat catalana. Una 
unirar que, ja entrant al segle xiv, el poder reial invoca com a propia, ror aplicant 
al conjunt, inclosos els imbits  jurisdiccionals exempts, les demarcacions rerriro- 
rials reials -les vegueries- i pretenenr el respecte d'unes regaiies i d'unes com- 
petencies exclusives i superiors. Precisament, en la pugna per les bares territorials 
i jurisdiccionals dels vecrors socioecon6mics del país, lliurada entre els represen- 
tancs baronials i els municipals, aquests s'aproparan al sobiri mitjanganr una as- 
sumpció de I'advocació reial que, en realitat, defuig l'arbitrarietat del monarca per 

26. Michel ZIMMERMANN, Derpayz inrnlnnr 2 la Caialqnc: genere Bvnr repr4enraiion. «Hisroire er 
Archéoiogie dcs rerres caralvner au Moyen Age.., Philippe Sénac, éd., Prerrer Universirairer de Per- 
pignan, Perpinyi, 1995, p i s .  83. 

27. C1. DEVIC - J .  VAISSETTE, HLiriiiieGdnw~lrdu Longztdot, VI, ed.  Privar, Toulaure, 1979, pag. 
859. 
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a acollir una noció objectiva sota el respecte de les Constitucions de Catalunya i els 
Usatges. D'aquesta manera es por avanGar cap a una comprensió de Catalunya po- 
Iíticament i socialment unificada a renor de la seva identirar cultural i lingüísti- 
ca i de la seva cohesió institucional i legislativa, superant la funció imbricadora del 
casal reial. La legitimitat, per tanr, trobari justificació en una historia territorial 
i no pas en la historia din&tica,'%egons expresen les explicacions dels propis orí- 
gens que s'imposen en el segle XV, com bé compleix la figura d'orger Caraló.lY 

La dinamica que situa les diferents poblacions europees sota les respectives 
pirimides de les monarquies feudals i les cohesiona en els propis trets culturals i 
lingüíscics, cambé es viu aquí. Els veccors socials, polítics i economics del segle 
xi i i  estrenyen i lliguen el país, la qual cosa estén una identificació del territori i 
de la seva gent, encabirs sota una comuna nació catalana, nítidament equiparable 
a les altres nacions veynes, com I'aragonesa, la casrellana, la francesa, la Ilombar- 
da, la italiana, la portuguesa, l'anglesa o I'alemanya.'" El concepte de nació es 
combina facilment amb la fidelitar feudal exigible a tots els membres de la pira- 
mide presidida pel monarca, aporta una identificació col.lectiva per damunt de la 
fragmenració jurisdiccional i, alhora, eixampla les solidaritats ja existents sota els 
radis dels bandols i els municipis. 

Tots els membres de la mateixa nació concorden en una serie de trers idenri- 
ficatius característics tant de la organirzació de la socierar com de la propia quo- 
ridianirat, tal com reflecteix Eiximenis en explicar que el comportarnent a caula és 
diferent segons de quina nació es tracti. Tanmareix, el tret indeleble de la identi- 
tat és compartir la mateixa Ilengua. La nació catalana agrupa els qui parlen I'idio- 
ma comú. Alhora, s'assumeixen les singularitzacions institucionals i legislatives 
que permeten així diferenciar I'espai carala configurat en el segle Xii -matisar sols 
pels retalls fronterers del segle XIV- respecte deis altres indrets que reberen la 
mateixa llengua en la tretzena centúria. Per aixo, bé que el valencia Vicenr Ferrer 
o el mallorquí Anselm Turmeda són definits de nació catalana, aquest expressa ní- 
tidamenr que canvia de país en venir a Catalunya procedent de Mall~rca.~ '  Coe- 
tiniameot, la continu'irat de la unió política amb Aragó s'accentua, de manera 
irreversible, com merament dinisrica, aresos els tarannis parriculars de cadascuna 
de les societats i les dinamiques i malfiances mútues, arran tanr de la puixan~a de 

28. Eduard Riu-BARRERA, Eli mifmr de Caralunya, dr la hiriuriogrnPi1feud?l n/ mpdiwi?lirme nox- 
rpntirtn. A propeiir de I'abra de Mique1 Coi1 i Airnrrirn. %El Conremporanin, 4 í1994), $8. 14. 

29. Pere TOMICH, Hifr6ries a conqvrrrer del, rey d'Arq6e romra de Caralunya, Aoubar, Vul6ncia, 
1970 (facrimil 1534). pag. 121; Cenrre d'Estudis Daganesor, Baga, 1990 (facsímil 1886). paga. 
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l'oligarquia barcelonesa com de la identificació territorial perseguida pels dife- 
rencs grups de poder -baronials i municipals- a cada país." 

La nació catalana frueix de I'evolució convergent des de les inicials entitats ca- 
rolíngies, pero la virtual autonomia d'aquestes imposa que, a diferencia d'altres na- 
cions europees coethnies, la unitat baixmedieval no pugui justificar-se en la recu- 
peració d'una singularització ja perfilada i cohesionada en els segles anteriors. De 
fet, fins i tot el monarca de la nació catalana és, propiament, rei d'un altre país, 
Aragó, i a Cacalunya terminologicament sols és un comte, bé que el més impor- 
tant, el de Barcelona. Cal, ja en el mateix segle x i ~ ,  eixamplar el contingut formal 
de rolntat de Bardona, fent-lo coincidir amb la mateixa potestat del sobiri a Ca- 
talunya. Alfons el Cast, consegüentment, és regis Aragonum, contitis Barchinone et 
nzarcbionatus Prwinrie. Formalrnent, la denominació es consolida quan a les corts de 
1283 els estarnents la imposen al monarca com a permanent recordació que man- 
ca de titulació superior a Catalunya. El sobiri, pero, interpretara la condició com- 
tal barcelonesa imbuida d'un sentit monkquic sobre alii barones Catbalonie, com 
raona Jaume 11.)' Alhora, el fet de ser, a tot arreu, lo rei GAragó, i el seu llinatge 
el de la casa GAragó, permet que, a nivel1 popular, la condició de regne d'Aragó 
basteixi dues significacions: I'específic país aragones i el conjunt de dominis regits 
pel ~ o b i r i . ' ~  L'ús global, peco, arrelari, coincidint amb el context baixmedieval eu- 
ropeu,)' sota la fórmula de Corona GAragó, que també assumeix un sentir doble, 
identificant-se amh I'hmbit de jurisdicció reial o amb el conjunt dels dominis so- 
ta el sobirh. Aquesr, i més enllh de les dificultats terminolbgiques, al cap i a la fi 
Cs, com justifiquen els juristes amarats de dret comú tan presents a la societat 
baixmedieval, pvíncep e senyor de Catalunya, cosa que permer referir-se al país com 
a Prjnripat. Així es difon a partir de mitjan segle x i v ,  tant cenyit a la capacitar 
reial com estés al conjunt del territori, tot concordant amb aquel1 ciuitas sibiprin- 
ceps amb que els juristes catalans -hvids seguidors de Sassoferrato-36 teoritzen so- 
bre un país que es va cohesionant des de la propia sinergia. 

Prosseguint aquestes vies, la singularització de Catalunya respecte la resta de 

32. J.  Angel SESMA, E m d o  y narionnlirnro en In baja *da media. Lafr,,rmatiúo del~entimienro wrio- 
nnlisra oragonh, «Aragón en la Edad Media., VI1 (1987). pigr. 253-258; J.  Angel SESMA, El ~cnr i -  
mienro nacionalisra en la Cumna de Aragún y d nacimimro de la Erpnña medimal. «Rea!idad e imágenes 
del poder. España a fines de la Eded Mediau, Adeline Rucquoi, coord., edirarial Arnbiro, Vallado- 
lid, 1988, pigr. 215-231. 

33. Charles BAUWN DE MONY, Relziinlionf pnliliquof dcr rmrer de Foix ave< la Cnralognc ju~qdnu c m -  
niencemr du XIVIri?c/e, 11, Alphonse Picard et fils libraires er édireurr. Parir, 1896, pig. 281. 

34. ADPO 18.254, fol. 13r; ACA, Reial Parrimoni, Merrie Racional, 1902, fol. 2". entres al- 
tres exernpler d'aquesr darier Gr. 

35. Bernard GUEN~E,  Orridente drirnnre 10s riglor xrv i xv .  Lo, errdm,  Editorial Labor, Barcelona, 
1973, pigs. 93-94. 

36. Antonio GAncfA, Bartolo de Saxofkrrnio y Elpaño. «Anuario de Estudios Medievaler*, 9 
(1974.1979). pigr. 443-448. 



382 FLOCEL SABATÉ 

la Corona d'Aragó que s'opera durant la guerra civil palesa, ultra les ranns socio- 
econbmiques que endegaren la confrontació, la recerca d'un plantejament polític 
particular per a una percepció comuna -1 Principat- i una apreciació comparti- 
da -la nació catalana-, 

Quan els carolingis ocupen el nordest de la Península Iberica es situen a la regione 
Yspanid7 i els rehigiats previament acollits són, amb toca Ibgica, els hispani. L'estruc- 
ruració d'aquesr terrirori dins del domini catolingi, perb, I'imbrica amb els espais més 
septentrionals, de tal manera que durant els segles aitmedievals la dinimica d'imbits 
com el Sabartes o, encara més, el Rases, exemplifica amb nitidesa la relació ara indes- 
friable entre terres que posteriorment s'abocaran vers vessants diferents. 

L'evolució de la llengua confirma aquesta proximitar,i%om en els segles im- 
mediats difondri una lirerarura de trobadors i trobairirz. Es una concordanga tam- 
bé reflectida en les cases comrals: el 36'6% de les seves unions matrimonials els en- 
llacen amb famílies occitanes, apropanr-se, així, al 39'39% celebrar dins de l'imbir 
autbcron, per bé que els'alrres estars peninsulars no són desconeguts i signifiquen el 
24'24% dels lligams documentacs. Les Iínies comercials refiecteixen i accentuen la 
posició intermediaria entre el sud musulmi i les terres septencrional~,~' alhora que 
l'atenció creixent per la Mediterrinia fomenta I'afany per la costa provensal i els 
contacres amb les repúbliques italianes, com és ben clar en entrar al segle xtr."' 

Durant cot aquesr període el terme Espanya -Hi~pania ,  lspania, Spania- iden- 
tifica de manera nítida Al-Andalus, l'espai peninsular sota domini musulmi, en 
plena semblan~a amb allb que succeeix en els alrres dominis peninsulars cris- 
r i a n ~ . ~ '  Espanya cornensa alli  on acaben les rerres comtals. L'aveng territorial 

37. Michel ZIMMERMANN, Aux origind de /a Caralogne: géop2phie priliriqxe urt a/firmoiion nario>ro- 
Ir, <Le Moyen Age. Revue d'Hirioire er de Philologie», 8 9  (1983), pag. 10. 

38. Anroni M. BAVIA MARGAR~T, Orcit2 i roralli: raonr hiritrico-li!t~i¿fiiiqua d i n a  sep~rsciú, &a- 
ralunya i Franca Meridional a I'entoin de I'any Mil., Deparrarnenr de Culruia de la Generalirar de 
Caralunya, Barcelona, 1991, pigr. 340-350. 

39. Pieiie BONNASSIE, Caralznya mil anyr rnrera (Segla x-xi), 1, Edicionr 62, Barcelona, 1979, 
pags. 360-369; Philippe Worrf, Qvi&m humine nominr Robmo nt~ociaiore, aAntologia d'Esrudir histii- 
ricsn, Hisriiria dc  Catalunya, Pierre Vilar, dir., VIII, Edicions 62, Barcelona, 1990, pigs. 75-81. 

40. Blanca Gnu. Pira v el control del Afiditmáaeo nordorrideniol. Carta de lor rúnrr~lt~ de Pira a Ramún . ,  
Bwengzcw ¡Va medi~~iioor dilriglu ~I I ,  .Acrn hirrorica et acchaeologicn iMediaevalia», 3 (1992), pigr. 9-15. 

41. Anronio LINAGE CONDE, Lar raicef medievela de Id difwenciiaiiúa eipañrila, uActar del Cuairo 
Congreso Inrernacional de Hispanistas (Salamanca, 1971)i,, Asociación Inrernacional de Hispanisras 
-Consejo General de  Carrilla y León - Universidad dc Salamanca, Salamanca, 1982, vol. 11, p&g. 
133. Al ierpecre, des de la posició ideoliigica imperanr el 1942, Pablo Alvarez. havia de recanCiner 
un erlipfe d d  ro»iepro zr»itario de Erpañn (Pablo ALVAREZ RUBIANO, El ianiepto de Erpoña resúz 10, <ron;- 
roner de  l a  Alia E&d Aledi*, .Príncipe de Vianaw, 111, núm VI 119421, pag. 151). 
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s'efectua in detrimentum Yspanie, en el segle x el califa, a més de rex Cordubae i de 
rex sarracenorum, és rex Hispaniae,42 i des de mitjan segle XI arribaran parias de His

pania. 
Diferentment, l'Església romana sempre ha mantingut la visió uniraria de la 

Península Iberica sota la denominació hispana. Per aixo tracta els seus governants 
com a regibus, comitibus ceterisque principibus Hyspaniae, ubica els diferents indrets in 
partibus Ispanie i sol anomenar uns mateixos llegats per a Hispania. 43 

Aquesta identificació entre la denominació hispanica i el conjunt peninsular 
s'escampa en el segle XII. L'allunyament musulma imposat amb les noves fronte
res no comporta un equivalent distanciament del concepte d'Espanya sinó l'ac
ceptació de la seva significació peninsular, tal com ja l'empra la Gesta Comitum 
Barcinonensium. En els segles següents la identificació d'Espanya amb l'espai mu
sulma o amb l'interior de la península perviu escadusseniment mentre es mostra 
ben consolidada la significació peninsular. Espanya com a marc és adoptat amb na
turalitat per les croniques reials: Jaume I es presenta com a rei d'Espanya, respec
tuós amb los cinc regnes d'Espanya i preocupat perque mitjan<;ant els seus actes si
gui honrada tota Espanya,44 de la mateixa manera que qualque cavaller catala es pot 
definir dient jo sóc un cava/!er d'Espanya. 45 

Alhora, l'esguard vers la Península va augmentant. Ja en un segle XII molt 
atent tant a Occitania com a la Mediterrania, un taranna d'ampla apertura ha por
tat el vescomte de Barcelona al Marroc i el comte d'Urgell a Lleó, aquest en part 
seguit pels Cabrera. El pas de la corona aragonesa a mans deIs comtes de Barcelo
na a mitjan segle imposa un tracte vei'nal amb Navarra i amb una expansiva Cas
tella. Mirar cap a l'occident peninsular es va fent habitual i hom no s'estranya ni 
que Ramon Berenguer IV negoci'i sobre l'expansió peninsular amb un Alfons VII 
de Ca~tella exultant de prepotencia com a Ispaniarum Imperator ni que, més enda
vant, Alfons el Cast es proposi in suo animo beati Iacobi visitare et reges Hispaniae in
vicem convocare ( ... ) contra agarenos. 46 EIs dos vessants geografics a contemplar són 
prou reflectits quan Guillem de Bergueda pretén amb els seus versos concitar con
tra Alfons el Cast l'animadversió deIs dos ambits d'atenció: reis caste/!ans i coms de 

42. Míkel de EPALZA, Descahdellament polític i militar deIs musulmans a terres catalanes (segles VIlI
Xl), «Symposium Internacional sobre els orígens de Caralunya (Segles VIII-XI)>>, Real Academia de 
Buenas Lerras de Barcelona, Barcelona, 1991, pago 69. 

43. Demerrio MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), «Monumen
ra Hispaniae Varicana. Sección regisrros», 1, Insriruro Español de Esrudios Eclesiásricos, Roma, 
1955, pags. 8-22. 

44. Cronica o !libre deis Feits, cap. 105,477,535 (<<Les quarre grans croniques», Ferran Soldevi
la, ed., Edirorial Selecra, Barcelona, 1983, pags. 55, 167 i 182). 

45. Bernar DESCLOT, Llibre del Rei en Pere, cap. VII (<<Les quarre grans croniques», Ferran Sol
devila, ed., Edirorial Selecra, Barcelona, 1983, pago 417). 

46. Gesta Comitum barcinonensium, Perro de Marca, «Marca Hispanica sive limes hispanicus», 
Franciscum Muguer, París, 1686 (facsímil, edirorial Base, Barcelona, 1972), col. 55l. 



Tolosan"'. De fet, al llarg del segle xir,  en els matrimonis comtals els estats pe- 
ninsular~ igualen la seva presencia a les cases occitanes, enrorn del 40% dels en- 
Ilagos coneguts en cada cas. 

El segle x i i i  s'enceraamb un rei Pere el Catblic que el 1212 s'aplega amb les 
seves tropes a Toledo per a combatre a costar del rei castella i el navarres contra 
I'enemic comú almohade a Navas de Tolosa, just un any abans de I'anorreament 
dets afanys nccirans en la desfera de Muret. L'avenf de la cenrúria aprofundeix 
I'atenció vers una Medirerrinia farcida d'interessos comercials i e ~ t r a t 2 ~ i c s . ~ ~  Al- 
hora, l'expansió peninsular consolida i allargassa la frontera arnb Castella, facilitant 
un reiterar tracte diplomatic i humi, concordant amb la successió de relacions 
vei'nals, intercanvis no gaire inrensosdgi, rambé, friccions, com les que abocaran a 
la confrontació de 1296 closa el 1305 arnb la partió del regne de Múrcia. Coherent 
arnb aquesta situació, de les sis bodes reials celebrades entre la desfeta de Muret i 
la fi del segle, tres miren a la Mediterrania i dues a Castella. 

El segle XIV accentua aquesta dualkat. Els afers peninsulars reclamen I'aten- 
ció tant per les relacions arnb els musulmans, ara de cobejanqa -1309, 1333- 
adés de temenga -1340-, com pels tractes arnb Castella, de significació prou i l -  
gida en la costosa i llarga guerra (1356-1369). Es viu, encara més que en la cen- 
cúria p.recedent, una natural acceptació de l'arquebisbe de Toledo com a Uispa- 
niarurnprirnati, tal com se'l tracta des d e  la cancelleria reial catalana. Aquesta ma- 
teixa, en cas d'emprar la llengua vulgar a I'adreqar-se als regnes peninsulars ex- 
ceptuant Navarra, utilirza la llengua castellana en la mateixa formulació casrella- 
noaragonesa usada per a I'Aragó. La presencia del comte de TrasrAmara a Cata- 
lunya, senyorejant les viles de Tirrega, Vilagrassa, Montblanc, Piera i Igualada, i 
en;ara altres senyors com Felip de Castre, avancen, en realirat, una creixent fami- 
liarització amb I'esguard peninsular. 

LA SIGNlFlCACi6 D'UN MARC GEOGRhFlC COMPARTIT 

En definitiva, la percepció propia i particular del Principar de Catalunya i 
el senriment de nació catalana, canalitzats amb formulacions institucionals i ju- 
rídiques específiques dins de la Corona d2Aragó, es combinen arnb la noció 
d'Espanya entesa com el referenr geografic on es situa Catalunya. Per aixo, a la 
sortida del segle x i v ,  Francesc Eiximenis alhora que distingeix de manera bb- 
via la nació catalana de l'aragonesa, la castellana o la francesa, en ubicar les mi- 

47. Jordi VENTURA, Alfonj el Cnrt, e l p r i w  romte-re;, Edirorial Aedos, Barcelona, 1961, pig. 246. 
48. J.  N. HiuGlinTn, The Problem "fa Catalan Medirerrancan Empirr 1229.1327, The English 

Hisrorical Review. Supplernent 8, London, 1975, pigi .  1-54. 
49. Bonifacio PnLncroS MnRTlN, La frontna de Aragln mn Coirillo en I<r épora de Jaimc 1, n X  

Congreso de Hisroiia de la Corona de Aragón., Zaragoza, 1980, vol. 1-2, pigr. 471-495. 
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llors ciutats de la Mediterrania coUoca plegades Mallorca, Valencia i Sevilla a 
Espanya,50 

Aquest caire de referent geografic permet, segons ja advertiren tant Soldevi
la5l com Coll i Alentorn, que l'adopció del substantiu no comporti l'assumpció de 
l'adjectiu: el gentilici espanyol es cenyeix preferentment en el nucli castellano-lle
dnes-toleda-andalús52 i no és pas adoptat pels habitants de la Catalunya baixme
dieval. Per una banda, autors com Eiximenis poden distingir entre catalans e span
yols,53 pero a la vegada, la mateixa generalització geografica del terme Espanya al 
conjunt deIs habitants peninsulars fa que el gentilici no sigui emprat usualment 
a Catalunya, Aquí, els oriünds del regne de Castella no solen ser coneguts com es
panyols sinó com a castellans. 54 

Es clar, al hora, que compartir un mateix espai de referencia imposa una certa 
concepció i comprensió conjunta, com s'evidencia en la reiteració del recurs al 
marc peninsular per a encabir les diverses expressions de comparan~a, de lloan~a 
o d'actuació global. Així, al referent geografic s'afegeix un cert contingut anímic, 
espiritual en la terminologia de Soldevila.55 

Des d'aquesta posició, el segle xv intensifica la relació. El Compromís de 
Casp ofereix el tron catalanoaragones a una dinastia que no sois procedeix de Cas
tella sinó que hi serva importants interessos, els quals continuara vetllant mit
jan~ant una permanent i significativa intervenció dins de Castella a través de l'im
portant bandol deis infants d'Aragó. 56 Dinasticament el marc peninsular és ben ní
tid: en aquesta centúria tots les monarques catalans hi troben les seves esposes, al
hora que s'estrenyen les vinculacions i intromissions entre les corones castellana, 
portuguesa, navarresa i catalanoaragonesa. Castella esdevé un regne conegut i pro
per -un graciós regne, en dira Jaume Safont-57 i la defunció deIs seus monarques 

50. Francesc EIXIMENIS, Dotze del Crestid, «Lo Crestia», Edicions 62 - La Caixa, Barcelona, 
1983, pago 187. 

51. Ferran SOLDEVILA, El concepte d'Espanya en la Cronica de Muntaner, «Revista de Catalunya», 
XVI (938), pago 176. 

52. Miquel COLL i ALENTORN, Sobre el mot «espanyol» , «Estudis Romanics», XIII 0963-1968 
(1970)), pags. 30-39. . 

53. Francesc EIXIMENIS, Com usar bé de beure e menjar. Normes morals contingudes en lo «Terf del Cres
tid»,]orge]. E. Gracia, ed. Curial, Barcelona, 1977, pago 127. 

54. AHCTE, Paeria i Vegueria 11, 61, fol. 77v; AHCT, llibre del Consell 3, fol. 41r, per exemple. 
55. Ferran SOLDEVILA, El concepte d'Espanya en la Cronica de Muntaner, «Revista de Catalunya», 

XVI (938), pago 175-180. 
56. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Aragón y Portugal en la política de Don Alvaro de Luna, «Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, LIX (953), pags. 117-134;] ulio VALDE6N, Las Cortes de Castilla y 
las luchas políticas del siglo XV (1419-1430), «Anuario de Estudios Medievales», 3 (1966), pags. 
321-320; Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Gestación de partidos polítcos castellanos en el siglo XV, «Bandos y 
querellas dinásticas en España al final de la Edad Media», Cuadernos de la Biblioteca Española, 1, Pa
ris, 1991, pags. 31-35. 

57. ]osep Maria SANS TRAVÉ, Dietari o Uibre deJornades (1411-1484) deJaume Sajont, Fundació 
Noguera, Barcelona, 1992, pago 7. 
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rebra funerals en e1s principals municipis caralans, al.leganr el parenriu exisrenr 
entre les cases reials. No és estrany, doncs, que el primer personatge a qui s'ofereix 
fa corona per part de la Generalitat el 1462 sigui el sobirh castelti. 

La unió dinisrica d'ambdues corones el 1479 no deriva pas d'un planificar 
projecte unificador, pero si de la confluencia i consolidació dels diversos interes- 
ros familiars i polítics trasrimares al Ilarg de la Península dins d'un conrexr 
d'apropament de les potencies europees de la zona, cal com ja va assenyalar Jaume 
Vicens Vives.'"e fet, sols la prematura morr del príncep Miquel, el 1500, irn- 
pedeix que la unió dinistica sigui tor seguit completada amb la suma de fa coro- 
na portuguesa. Dins d'aquesc contexr, a Catalunya, els principals municipis i la 
mareixa Generalirat, en el seu afany per afalagar el monarca i expressar-li la pre- 
tesa bona sintonia de15 súbdits vers el seu senyor, celebren els exits del sobiri en- 
cara que aquesrs es produeixin en el govern i benefici de Casrella, com és ben clar 
en les commemoracions i celebracions joioses amb que es reben les victories de Fe- 
rran II'en les campanyes de Granada. 

Els inrel.lecruals caralans de la quinzena cencúria, en assumir els trets hu- 
manistes de I'emergenr Renaixement, encara incentiven més el tractament unitari 
de la Península. La Hispinia cl&ssica 6s el model de Jeroni Pau o de Joan Mar- 
garit. Per aixo, aquest, en protestar per la retenció dels comtats de Rosselló i Cer- 
danya en mans franceses des de 1462, no remembrar; la rradicional unió dels 
comtats al conjunt catali sinó la seva anciga pertinen~a a Hi~phnia . '~  Precisa- 
menr la resrauració d'aquesra Hisphnia és rnoriu de Iloansa adresada pel mareix 
Margarir a Ferran 11. La unirar peninsular esdevé no sols un objecriu grat sinó un 
referenr desirjar: hom prefereix identificar Caralunya amb una Gotolkndia con- 
cordant amb el conjunr hispinic, alhora que el referenr carolingi por ser arraco- 
nar per una comuna invocació d'arrel peninsular sota conrinuirat goda, tal com 
encén el valencii Alfons de Jaén en explicar que la invasió musulmana fou con- 
testada per la resist2ncia de Pelayo, para que fa generación de lar reyer godor se tornasre 
a ~efirnzar e deste infante deviesren salir los excellentes reyes de Cartilla y de Aragán que 
fasta agora an r e g n a d ~ . ~ ~  Pels qui vénen des de fora, com els viatgers del segle XV, 
és can nítida l'existencia de diferenrs regnes dins de la Península com que toca 
ella forma la unitar geogrifica d'Espanya: S~~nzma sumrnarum, ir Hyspanien gar eyn 
bue~ser fant, que resumeix Arnold von Harff." 1 des de dintre, Espanya i no pas el 

58. Jaurne VICENS VIVES, Eii afwr carirlianr ilejoan 11 de Caialrrnya-Av&, .BuclIetí de la Socierar 
Caralana d'Errudir Hisrbricri., 1 (1952), pigs. 18-24. 

59. R. B. TATE, L? pograflin hzimanfifiia y 10, hiiimiadorm deliislo XV, 'aAcras del Cuario Con- 
greso lnrernacional dc Hispanirras (Salamanca, 19?1)., 11, Asociación Inieinacional de Hispanistas 
-Consejo General de Carrilla y León - Universidad de  Salamanca, Salamanca, 1982, pig.  697. 

60.  Eulilia DURAN i GRAU, Sobre la milifiiaiid deir iirígerir hiithrtii narionalr ia ia i~ni ,  insrirur 
d'Ertudia Carnlans, Barcelona, 1971, pig. 9. 

61. E>> drfiniiiva, Eipmya éi irn pafi b a  di,lrnr (Antonio ANTELO IGLESlAS. Caballeroi rentroeirropcor 
en España y Ponug~ l  driranie elsiglo XV, nErpacio, riernpo y forman, 4 E19891, pig.  57). 
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Principat configura el marc d'estudi preferenr per als treballs d'inrel.lectuals com 
Jeroni Pau,62 

La unió dinastica amb Castella ha portat, amb espontania immediatesa, tanr a 
una accentuació de les diferencies dins de la Corona d'Aragó en culminació de la 
incapacitat d'assolir lligams interns més enlla del fet dinastic -segons s'evidencia 
des de la segona meitat de la cenrúria anrerior-,63 com al reconeixement de la 
preeminencia de Castella, que precedeix a Aragó en el tractament reial del mo
narca,:,L'artificiosa i allargassada titulació del sobid64 és simplificada amb la rei
teració deis tractamenrs de rey e reyna de España que va prenenr cos en el regnat de 
Ferran 11 d'Aragó i Isabel de Castella,65 invocació que, com recull Fernando del 
Pulgar, el consell reial es planreja d'adoptar oficialmenr. 66 La conquesta de Gra
nada permet accentuar la tasca unificadora dels monarques, enlla~anr amb la for
mulació escatologica i teleologica procedenr de les literatures visionaries medievals 
i amb els classicitzants planrejamenrs humanístics, els quals, preveient ja la tra
vessa del mar, anhelen fins i tot l'anriga unitat romana d'Hispania i Tingitania.67 

L'aproximació enrre els pa'isos peninsulars no comporta en absolut un atan~a
menr en les característiques idenrificatives dels diferenrs sectors de la societat. 
D'antuvi, les morfologies del municipi castella i el catala divergeixen completament 
i la projecció d'aquest sobre la propia regió és ben diferenr de la imbricació de les 
ciutats castellanes en el seu alfoz, de la mateixa manera que el teixit social urba no 
concorda pas, les agrupacions artesanal s palesen dinamiques i evolucions molt di
ferents, els vectors economics adopten vies divergenrs, la noblesa evidencia funcio
namenrs i articulacions for~a diverses i fins i tot les línies de confronració del po
der enrorn de la corona tenen fórmules i ritmes ben distinrs. La proximitat d'amb
dós pa'isos, pero, es constata en la creixenr accenruació de la relació humana i po
pular. Existeix una certa immigració castellana sobre terres catalanes, sovinr ocu-
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pada en tasques no qualificades o remporals en ciurats com Tortosa o Barcelona, i 
resrant fixada, també, en hmbits desclassars de  la socierat: tanr a Caralunya cnm a 
Valencia, en el segle XIV la majoria de les prostirures són oriündes de la corona cas- 
  el lana.^^ Aquest intercanvi Iiumi facilita un cert degoteig rransmissor d'idees i 
conviccions, com és prou clar en la participació de  població procedenr del regne de 
Castella en els assalts als calls, el 1391.69 Alhora, es viu un tracre comercial cons- 
tant i creixent: a més de  la parricipació de caralans en fires i mercats casrellans ja 
al segle XIII", en la catorzena centúria exisreix un consolado d e  los castellanos" al 
Principal i un  altre a Mallorca," a la vegada que reixits procedenrs de  Castella 
passen per P e r ~ i n y i ' ~  o que ocasionalment el biat castell& arriba a Caralunya per 
1'Ebre74 i un  4% de les embarcacinns presenrs en els ports valencians al segle xv són 
casrellanes o porrugueses," de la mareixa manera que proauctes caralans s'embar- 
quen vers ports de Portugal7" que els comerciants porruguesos requereixen suport 
instirucional en remes mediterrinis7' o que esclaus canaris arribaran a les Balears de  
la darreria de  I'epoca medieval." Són dades, perb, que palesen un rracte minorira- 
ri, perque econbmicamenr Caralunya mira de  manera preferenr vers la Medirerri- 
nia i Castella vers I'Atiantic. La historiografia haemfasitzat forsa, en aquest sentir, 

68. Flocei SABATÉ, Ln re*unliiai n /'Epvrn nzedievnl, ~Sexualirar, historia i ahriopologia,~, Xavier 
Roigé, ed., Edicioní de la Univeisirar de  Lleida, Lleida, 1996, p ig .  51. 

69. Jaume RIERA, Eriranp~ parliripanis al, avnloir ionirn lerjrrwies de la Coruiia d'Avilgd el 1391 
-Anuario de Esrudios Medievales», 10 (1980), pigs. 577-583. 

70. Bonifacio PALACIOS, Ln frvnrera de Arrzgúr> ron Caiiilla en 1s época dtJaimrli, -X Congreso de 
Hisroria de  la Corona de  Aragón, vol. Comunicaciones 1-2, Zaragoza, 1980, pigi. 481-482. 

71. Maria Teresa FERRER,  Dortrmenir rohre el roniulnr da1 iafiellani o Calalunya i Bniurn, eAnuu- 
rio de Errudios Medievaiesn, 1 (19G4j, p ig .  602. 

72. Pablo CnrsunA, El ronrulado nmdirval de Carrilla tn el Rrino de Mallurid, ~Acra r  del 11 Con- 
greso de Hisroria de  Andalucía. Hirroiia Medieval», vol. 11, Publicaciones de IaConrejerín de Culrura 
y Medio Ambienre de  la junra de Andalucía, Córdoba, 1994, pigs. 289-293; Isrván Szásdi LEON- 
Bonj~,  Sobre el mnsrrlado coidlann de Molloria en la Bqia E&d Media. i<Anales de la Universidad de 
Alicanre. Hirioria Medieval,,, 10 (1994-1995), pagr. 215-232. 

73. Piecie PONSICH, L'ated'or ratalan, *Le Psyr caroians, Jean Sagnes, di?, Pau, 1983, vol. 1, 
P ~ ~ S .  418.419. 

74. Claude CnRRERE, Navipiion el troj< sur I'Ebre or nzilicu du Xve iiirle, uMircellanca offerrr i 
Charles Verliden i l'occasion de ses trence anr de professorat», Inirirur iiistaiique belgue de Rome, 
Genr, 1975, phg. 105. ,~ 

75. Jacqueiin.i G u i n ~ ~ ,  Les rrloiioni dn iiiriral <,alenoen avec /a Médiierranét el iZlrlnnrique otr XVr  
1 2 ~ 1 0 ,  .Anuario deEstudior Medievalern, 14 (1984), pigs, 520-522. 

76. Maria Pilar FRGo - Maiin Dolores V>PEz, Barrelona i e/  foniert n~diierroni i Ailiniir a par- 
iir dg le, llii2nii~1 de navegacid (1400-1410), aXI11 Congrés d'Hirr6ria de la Corona d'AragÓ (Palma de 
Mallorca, 1987)», Cornunicacionr 111, lnrrirur d'Esrudis Baieirics, Palma de Mallorca, 1989, pags. 
177-178. 

77. Ramon RossEiL6-Jaume BOVER, Consolr de Cariilln i Porlr~gdla Molloria r. XV. Consolat de 
Poírugal, Ciurar de  Mallorca, ,1981, pág. 7-9. 

78. Ramon Ross~~i.6, Rrlaiiatii entre 1s Baleari i le, Coniriu. Niies hi~rlriqirei, ,<XIII Congrés 
d'Hirroria de  la Corofia d'AragÓ (Palma de  Mallorca, 1987), Cornuniracions 111, lnsrirur d'Errudis 
Baleaiics, Palma de Mallorca, 1989, pigs. 238-240. 



LA NOCIÓ D'ESPANYA EN LA CATALUNYA MEDIEVAL 389 

el fracas de les tentatives catalanes de la darreria del segle xm/9 que deixa en mans 
italianes la canalització del comer\ castella vers la Mediterrania i el pas des d 'aques
ta a rAtlantic. 80 En realitat, caldria fer-ne matisacions, tant per la constatació, en 
la primera meitat del segle xv, de la voluntat catalana d'establir rutes que unissin 
Barcelona amb Bruges i amb Alexandria81 com perque a la darreria del XIV cada dia 
vénen de Mal/orca a Bruges bastants naus,82 cosa que permet circular vers l' Atlantic 
metcaderies catalanes encara que no es controli la ruta,83 És una apertura que no re
clama, pero, d'un específic contacte entre catalans i castellans, el qual tampoc no es 
requereix quan aquests cerquen noves vies meridionals, tal com evidencien les línies 
obertes en el segle xv des de Burgos vers Tolosa de Llenguadoc84 o quan Valencia 
i Mallorca van assumint un cere paper mitjancer desconegut a Barcelona, De fet,'les 
traves legals propies d'un marc jurídic medieval basat en els privilegis i en una rea
litat on, en paraules de Vicens Vives, los Reyes Católicos necesitaban más de los genove
ses que no de los catalanes porque éstos estaban arruinados, dificulten que en el redref fi
nisecular s'hi compti un veritable apropament mercantil catala sobre la producció 
artesanal castellana,85 Al mate ix temps, a la corona catalanoaragonesa l'evolució 
des de les centúries precedents de la volguda accentuació dels trets diferenciadors 
deIs pa'isos integrants i, alhora, I'estretiment deIs comuns contactes polítics i eco
nomicosocials, també impedeix una propia cohesió,86 Tot aixo vol dir, per tant, 
que I'aproximació entre els pai'sos peninsulars i la mateixa profundització en I'as
sumpció del marc geografic d'Espanya ha arrelat, en aquests moments medievals, 
més de les motivacions polítiques i culturals que no pas de la consolidació d'un es
tretiment economic i social. 
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Precisamenr, en  els darrers anys del segle xv els vessanrs polírics i culrurals 
encara estrenyen més les referencies conjuntes. Nuestros reynos de Espanya esdevé una 
expressió usual en Ferran 11, el qual pensara en els seus súbdits com nuertrar na- 
ciones de Spanya, parlar& del propi llinatge corn la casa d'Erpanya i sera tractat corn 
el rey d'Erpagna, alhora que  sorgeixen referenrs identificarius cornuns, corn és ben 
ciar en ei cutre al glorioro bienaventt~rado apÓs:olrenyor Santiago, patrón eguiadov de ~ V J  

rey de lar Erpanar." 
Tors aquests trets concomitants s'accencuen en entrar als anomenacs segles 

moderns. Les contradiccions d e  la Catalunya del segle xvr" coincideixen amb 
l'envigorirnent, en tot I'arnbit peninsular, d'un concepre d'Espanya amarar de  pre- 
tesos bagarges hisrbrics i ax io lbg ic~?~  En aquests momencs el gentilici erpanyol pe- 
netra en les identificacions dels mateixos cara1ansg0 i fins i tot provoca la indig- 
nació vers la nzajor par: delr cartellanr (que) goren dir públicameut que aqmrra nosrra 
província no és E~panya y per (o que nora1:rer no rom uerdaderr espanyol~.~' Arnb aquests 
posicionaments; alhora que  només encerar el segle XVJI Anconi Vicenc Dornenec 
por definir Pere Rigau de nación catalana y natural del Ef~zpurdán,~~ a la fi d e  la 
rnateixa centúria Roig i Jalpí per a parlar del llinarge del cornte Guifré es refereix, 
sense cap rubor, a la nación e ~ p a ñ o l a . ~ ~  Són les Iínies que  tor seguir recollira, pros- 
seguiri i combinara el segle X V I I I . ~ ~  
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