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A càrrec del Dr. Francesc Rodríguez Bernal

(988)fins a la caiguda de Cardona (1714), tot insistint en
els coneixement horitzontals, el desenvolupament d’un
esperit crític i el contacte directe amb alguns dels textos
que millor ajuden a comprendre aquest camí.
Els

continguts

s’organitzen

de

manera

cronològica, en cinc sessions d’una hora de durada,
Francesc.rodriguez.bernal@historia.udl.cat

aproximadament i per a les quals hom ha seleccionat
els temes següents: la fi del vassallatge comtal als

DESCRIPCIÓ
Pals a les rodes: el camí de la Catalunya del 988 al
1714 és una activitat adreçada a tota la ciutadania,
especialment a totes aquelles persones interessades en
els diferents esdeveniments històrics que, amb el temps,
porten als fets de 1714. L’activitat ha estat creada amb
una clara vocació transversal, i amb la intenció d’oferir
una panoràmica general i crítica de la història d’aquests
episodis des de la renúncia de Borrell II a renovar el
pacte familiar de vassallatge amb els monarques francs

monarques francs, la desfeta de Muret, el compromís de
Casp, els avatars de la unió de Ferran II d’Aragó i Isabel I
de Castella i, finalment, la guerra de successió i les seves
conseqüències per a Catalunya.

estaven condemnats a enfrontar-se. D’una banda, la

Calendari temàtic

política plurinacional catalana al nord dels Pirineus,
reforçada

Dijous 23 d’octubre
1. Borrell II i la primera independència de facto
L’historiador Josep Calmette oferí a la comunitat
científica una primera “data de naixement” per
Catalunya: l’any 865. La seva afirmació es basava en
el fet que en tal any Carles el Calb adjudicà a Bernat
la Gothia. Posteriorment Ramon d’Abadal proposaria
una altra data que ha fet més fortuna. El 988, després
de la razzia d’Almansur que incendià Barcelona i
sembrà el pànic als comtats catalans (985) el comte
Borrell II rebé la petició d’homenatge del rei Hug
Capet i simplement l’ignorà.

Amb aquest gest

Catalunya havia nascut de facto.

pels

lligams

Barcelona i Tolosa.

familiars

dels

casals

de

De l’altra, la política expansiva

de Felip l’August, rei de França, recolzada pel papat i
la seva croada contra els càtars. La mort del rei Pere
el Catòlic, un dels herois de la batalla de las Navas de
Tolosa contra els musulmans ferí de mort el projecte
polític català a Occitània.
Dijous 6 de novembre
3. Apunts sobre el Compromís de Casp
A principis del segle XV sembla evident que el model
Mediterrani està en vies d’esgotament progressiu. El
nou

protagonisme

de

les

rutes

comercials

no

mediterrànies que enceta el regne de Portugal
Dijous 30 d’octubre
2. Muret 2013: la fi del somni occità
El 12 de setembre de 1213 fou dijous. A l’esplanada
de Muret es trobaren dos projectes d’Estat que

coincideix amb l’exhauriment biològic de la dinastia
reial catalana, que es veu abocada a la seva
regeneració

a

través

d’una

família

forana.

L’anomenat Compromís de Casp representa per a la

historiografia un punt d’inflexió en la història de

el qual abandonà la guerra en morir el seu germà,

Catalunya. La anàlisi acurada dels fets, pretendents,

l’Emperador Josep I.

interessos i decisions ens ajuden a comprendre aquest

també l’esquena a Catalunya, que es veié forçada a

fet decisiu.

defensar en solitari els seus privilegis davant del

La política internacional donà

pretendent borbònic, ja nomenat rei d’Espanya
Dijous 13 de novembre

després de la pau d’Utrecht-Rastadt (1713-1714). La

4. Isabel i Ferran: llums i ombres d’una unió dinàstica

resistència popular tancà la porta de Barcelona que,

Amb una repercussió magnificada per una part de

esgotada, caigué finalment l’11 de setembre de 1714.

l’historiografia peninsular i menystinguda per una

La caiguda de Cardona, poc després, posava fi a la

altra, el matrimoni de Ferran II d’Aragó i d’Isabel I de

darrera resistència armada a l’hegemonia borbònica a

Castella fou un esdeveniment clau en el futur de la

Europa.

Corona catalanoaragonesa.

Desglossarem les claus

personals i polítiques d’aquesta unió dinàstica i ens
endinsarem en les conseqüències reals que va
provocar en la societat catalana del moment.
Dijous 27 de novembre
5. Catalunya 1714
En el marc de la Guerra de Successió espanyola,
Catalunya uní la seva sort al pretendent Arxiduc Carles

