


Explicació Ampliació
Qui posseïa Barcelona fins a l'any 801?
Barcelona era sota domini sarraí des de l’any 713. Lluís " el Piadós" fill de Carlemany, rei 
d'Aquitània, conquereix la ciutat després d'un setge que va durar set mesos.

Què era una marca? Quan podem dir que neix la Marca Hispànica?
L'lmperi franc era envoltat de territoris sota el seu domini que feien de coixí o protecció
enfront dels enemics, d'aquests territoris en deien marques i eren governats per un 
marquès nomenat directament per l'emperador. El control de Barcelona consolidà la 
Marca Hispànica.

Què era el pacte feudal?
El pacte feudal establia la fidelitat del vassall al seu senyor i , a canvi, el senyor havia de 
protegir el vassall i defensar-lo dels enemics. Quan el 985 Al Mansur va fer una ràtzia i va 
destruir a sang i foc viles i ciutats, entre elles Barcelona, el rei no va acudir a ajudar-lo, i 
així es va trencar el pacte feudal. A partir de llavors la Marca Hispànica, el Comtat de 
Barcelona, antecedent del que coneixem com a Catalunya, va passar a ser independent.

El Comte encara era nomenat per l'emperador?
No, des del Comte Guifré dit el Pelós, mort l'any 897,  el títol va ser hereditari.

Des d’aleshores, el territori ha estat sempre el mateix?
El territori originari era la Catalunya vella. Els seus  comtes van iniciar l'expansió cap al 
sud i van fer la Catalunya nova,  juntes fan la Catalunya d'avui. Així,  Tortosa va passar a 
domini del Comtat de Barcelona el 1148 i la ciutat de Lleida,  el 1149.

Queden mostres d'aquella època?
Sí, els carrers d'Urgell, Borrell, Pallars, Guifré, Septimània  en fan memòria, i a l'església 
de Sant Pere de les Puelles hi ha uns capitells de la primitiva església. Al Museu d'Història 
de la Ciutat , a la plaça del Rei, antiga casa Padellàs, al subsòl, es pot contemplar la base 
de l'antiga catedral de Barcelona, que és de l'època de la Marca Hispànica.
Fora de Barcelona, a Terrassa (El Vallès),  al barri de Sant Pere, també hi ha  tres 
exemplars complets de l’època molt ben conservats i restaurats. Igualment  a  Cercs (El 
Berguedà)  es poden veure  l'església i el pont de Sant Quirze de Pedret, de la mateixa 
època.  I per tota la Catalunya vella hi sovintegen restes de l’art visigòtic  o de la Marca 
Hispànica. 

La Marca Hispànica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marca_Hisp%C3%A0nica

Feudalisme
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0108829

http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron102834478.htm


