


Explicació Ampliació

El Compromís de Casp (Segles XIV I XV)
El segle XlV a Catalunya
A partir del 1330 vénen un seguit d’anys de molt males collites, que faran que el 1333 es 
conegui com el primer mal any. La fam, que s’estendrà entre tota la població, i la famosa 
pesta negra (1348) contribueixen a fer que en cent anys la població del Principat es 
redueixi a la meitat.

El segle XV a Catalunya
En començar el segle XV, concretament l’any 1410, mor el rei Martí l, anomenat l’Humà, 
sense deixar hereu legítim. A l’hora de succeir-lo, els dos principals aspirants al regne eren 
Jaume d’Urgell, el Dissortat, i Fernando de Trastàmara, dit d’Antequera, germà del rei de 
Castella.

El compromís de Casp
L’any 1412 es van reunir a la ciutat de Casp (Aragó) tres representants de Catalunya i 
Mallorca, tres de València i tres d’Aragó per elegir qui havia de succeir Martí l. Fra Vicent 
Ferrer, de València, partidari de Fernando, era molt bon orador i va decantar el vot de 
valencians i aragonesos cap al d’Antequera, que va ser el nou rei. Jaume d’Urgell va morir 
a la presó. El nou rei, Fernando, no coneixia els costums i lleis de Catalunya, cosa que li 
va portar molts problemes. 

Els reis catalans desapareixen de la Corona catalanoaragonesa 
Efectivament, però els nous reis de seguida s’adaptaran a la realitat catalanoaragonesa. El 
fill de Fernando de Anterquera, Alfons el Magnànim, va ser un bon rei. Va incorporar 
Nàpols a la Corona, s’hi va quedar  a viure, i es va desentendre bastant dels problemes 
peninsulars i de les illes. 

I a partir d’aleshores...?
El nét d’Alfons el Magnànim, Ferran el Catòlic, es casarà amb la reina Isabel de Castella. 
Aquesta parella són els anomenats reis catòlics. 
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