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XX SEMINARI  D’ESTUDIS DOCTORALS 

 

“Per la honor del señor rey e de nostra nació”. 
Una aproximació conceptual a les identitats nacionals premodernes a 

través del cas de la Corona d’Aragó (segles XIII-XVI)  
   

JAVIER FAJARDO PAÑOS    
 

(Universitat de València)  
 

* * * 

“Ut sis stator et habitator.” La construcció d’una nova societat feudal: 
el cas dels occitans (Catalunya Nova, segles XII i XIII)  

 
 NÚRIA PACHECO CATALÁN  

   
(Universitat Autònoma de Barcelona)  
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Javier FAJARDO PAÑOS (Universitat de València)   

 

“Per la honor del señor rey e de nostra nació”. Una aproximació conceptual a les identitats nacionals 
premodernes a través del cas de la Corona d’Aragó (segles XIII-XVI)  
  
La present proposta tractarà de reflexionar sobre l’estudi de les nacions i de les identitats 
nacionals durant els segles baixmedievals. El concepte «nació» ha resultat especialment 
problemàtic durant les darreres dècades sobre el seu abast cronològic i sobre la seva 
idoneïtat metodològica a l’hora de ser emprat per a analitzar les societats prèvies a les 
revolucions liberals dels segles XVIII i XIX, de les quals sorgiria el concepte de «nació» 
actual. No obstant això, no podem quedar-nos en la seva significació contemporània. 
Creiem que cal aproximar-se al seu significat propi durant la tardor de l’Edat Mitjana i 
estudiar-lo en el seu propi context històric. Aquest és un dels objectius de la nostra tesi 
doctoral en curs, és a dir, analitzar la construcció de les identitats nacionals que tingueren 
lloc en els regnes i principats que estigueren sota la sobirania del rei d’Aragó. Gràcies a la 
conservació de riquíssims registres documentals baixmedievals en els arxius dels antics 
territoris de la Corona d’Aragó, així com de la historiografia del moment, plasmada en 
algunes de les cròniques més conegudes, tenim la possibilitat d’aproximar-nos al 
coneixement dels imaginaris nacionals que existiren durant els segles previs al naixement de 
la idea de nació contemporània. L’estudi de la correspondència institucional, els dietaris, 
actes municipals i processos de Corts, atenint-nos al vocabulari i al discurs articulat per les 
elits polítiques, tant del regne de València com del principat de Catalunya, ens està 
permetent perfilar amb major precisió la idea de «nació» que les societats tardomedievals 
tenien, els que ens permet entendre de forma més precisa el procés de construcció de 
l’Estat Modern a Europa, iniciat precisament a finals de l’Edat Mitjana i culminat a finals 
del segle XVIII amb la construcció de l’Estat Liberal i la consolidació del fenomen «Estat-
nació».   
 

* * * * * 
 

 Núria PACHECO CATALÁN (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 “Ut sis stator et habitator.” La construcció d’una nova societat feudal: el cas dels occitans (Catalunya  
nova, segles XII i XIII)  

A inicis del segle XII, les conquestes catalanes van experimentar un gran impuls: el 1105 es 
va conquerir Balaguer, el 1118 es va iniciar la organització i colonització del Camp de 
Tarragona i, el 1148 i 1149, Tortosa i Lleida van ser respectivament capturades. Tot i oferir 
unes condicions de capitulació favorables, van ser pocs els musulmanes que van optar per 
quedar-se. D’aquesta manera, els episodis militars van donar pas a un procés de substitució 
de poblacions: els indígenes van ser reemplaçats per colons cristians procedents de les 
regions d’origen dels conqueridors. Aquest procés es va articular mitjançant el repartiment, 
el qual es va erigir com una doble eina: per una part, servia per a recompensar als 
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conqueridors, per l’altra, les escriptures de donació contenien clàusules que comminaven 
als beneficiaris a assentar-se en el territori. Així, s’iniciava la colonització i la conquesta 
esdevenia, ara sí, irreversible. Els processos de repartiment i colonització van generar la 
redacció de centenars d’escriptures. En elles s’hi va registrar també la formació d’una nova 
societat feudal a la Catalunya Nova. En aquest seminari es presentaran les principals 
conclusions d’una tesi doctoral que ha estudiat específicament el cas dels occitans en aquest 
procés de construcció d’una nova societat feudal. En major o menor mesura ha estat 
possible reconstruir el conjunt de possessions de cada individu i la seva tipologia, 
localització i gestió; també la seva situació econòmica, la posició en la societat colonial, 
l’entorn familiar i, finalment, l’entorn social i la relació amb els altres colons.  
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