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Entronització de la dinastia castellana dels 
Trastàmara després de la mort de Martí 
l’Humà, últim rei de la dinastia del Casal 
de Barcelona. 

ESTANCAMENT ECONÒMIC 
A LA CORONA D’ARAGÓ 

El castellà, llengua de la nova família 
reial, començarà a desplaçar el valencià 
en els cercles aristocràtics i, en 
conseqüència, en el terreny literari.  

AFLEBLIMENT POLÍTIC A 
LA CORONA D’ARAGÓ 

Els Trastàmara-Àustries perjudicaren els 
interessos econòmics de la Corona d’Aragó 
amb mesures clarament favorables a 
Castella (introducció de virreis i funcionaris 
castellans, prohibició de comerciar amb el 
Nou Món, ...) 

DAVALLADA EN L’ÚS 
DEL VALENCIÀ 

Els Àustries  tendiren a imposar una 
concepció unitarista d’Espanya en els 
aspectes polític, administratiu, religiós i 
també cultural. Així, els territoris de la 
Corona d’Aragó, es convertiren en meres 
províncies de l’Imperi Espanyol 

 

 
 

Expulsió dels moriscos (1609) 

 

 

1a Guerra de les Germanies (1519-1521) 
causada per una greu crisi econòmica i que 
enfronta l’aristocràcia terratinent amb els 
llauradors i els burgesos. Triomf de 
l’aristocràcia recolzada per les tropes del 
rei. 

L’aristocràcia assumia cada vegada més 
el castellà com a llengua pròpia = 
acceleració del procés de substitució 
lingüística. 

Prestigi de la literatura castellana del 
Siglo de Oro = els nostres escriptors 
imiten les formes literàries i la llengua 
de la cort central. 

S’intensifica la influència del castellà ja que 
la major part dels repobladors foren 
castellans i aragonesos. 

Crisi agrícola generalitzada, inflació i 
despoblació de comarques senceres, cosa que 
a la llarga derivarà en la 2a Guerra de les 
Germanies (1693) en protesta de les dures 
condicions que la noblesa imposa a les terres 
expropiades. 

 
 

Guerra de Successió a la Corona Espanyola 

 (1701-1715) 

 

 

Les classes populars valencianes  (maulets), 
partidaris de Carles d’ Àustria, s’enfrontaren 
de nou amb les classes privilegiades 
(botiflers), partidaris de Felip de Borbó. 

 

DECRETS DE NOVA PLANTA 
La derrota del bàndol austriacista suposà 
per als valencians l’abolició dels Furs i la 
prohibició de la llengua pròpia. 


