


Explicació Ampliació

Jaume el Conqueridor

Ramon Llull

Pere el Gran

La Corona d’Aragó i el rei Jaume I 
Com funcionava la societat un cop feta la unió de Catalunya i Aragó?
La unió de Catalunya i Aragó es va produir arran del matrimoni entre Peronella d’Aragó i 
Ramon Berenguer IV. Tot i que els territoris de les dues parts pertanyien a la mateixa 
corona, cadascun mantenia la seva autonomia. 

Extensió de la Corona d’Aragó
Des del rei Alfons I, fill de Peronella i Ramon Berenguer IV,  el territori de la Corona 
anava des de la Provença fins a Tortosa. La costa i el riu Ebre eren els eixos del comerç
intern de Catalunya i Aragó. Durant el regnat de Pere I el Catòlic es va generar a 
Occitània el moviment càtar, considerat una heretgia per l’Església. França ho va fer 
servir d’excusa per envair el territori. Pere I va anar a defensar els seus vassalls i va 
morir a la batalla de Muret, l’any 1213, amb 36 anys.   

Què sabem de Jaume I el Conqueridor?
Gairebé tot, ja que ell mateix va dictar El llibre dels feyts, on explica la seva vida. Sabem, 
per exemple, que va néixer el 1208, que va ser alt, bell i ros i que va ser proclamat rei a 
Lleida el 1214 durant les Corts, que eren assemblees en les quals es reunien els tres 
estaments i en què es pactaven amb el rei els acords i les accions a dur a terme. En 
endavant, aquest pactisme serà la característica de la política a Catalunya.

El comerç de la Corona d’Aragó
Els mercaders catalans comerciaven per tota la Mediterrània i veien que els feia nosa 
que Mallorca fos a mans dels sarraïns. L’any 1229 Jaume I la va conquerir, i el 1238 va 
conquerir València.

Aquestes conquestes establien un domini colonial?
No, obrien les portes al comerç, font de riquesa i desenvolupament, però cada territori 
s’autogovernava. Per això, quan posteriorment es va conquerir Sicília, va ser 
pràcticament un passeig triomfal, ja que pertànyer a la Corona d’Aragó era participar, 
també, de la possibilitat de negoci i desenvolupament.

Què destacaríem d’aquesta època a la Corona d’Aragó?
La gran activitat dels seus habitants, l’amplitud de mires dels sobirans i, tot i les 
limitacions de l’època, la llibertat dels seus ciutadans.
Catalunya compta amb el Síndic de Greuges per a la defensa dels habitants i té un 
sistema legislatiu envejat a Europa per les llibertats individuals que consagra.
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