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Què és l’edat mitjana?

• Un període de temps en la divisió tradicional que els historiadors occidentals han
fet de la història de l’home.
• Fusió dels elements romans i germànics. Els romans amb elements cristians.
•Més endavant influències musulmanes.

• Una característica important de l’Europa occidental: separació del poder terrenal
i espiritual.

Com es divideix l’edat mitjana?

Final de l’Imperi romà
• Crisi del segle III.
• Tetrarquia de Dioclecià (284305).
• Segle IV: reunificacions i
particions, expansió del
cristianisme, entrada dels
germànics.
• A la mort de Teodosi (395)
l’Imperi es divideix en dues
meitats i ja no es reunificarà.
• Segle V, a Occident, és la
continuació i empitjorament
de l’anterior.
• Caiguda de Roma el 476 en
mans dels hèruls, però
l’Imperi d’Occident ja no
existia.

L’entrada dels pobles germànics (1)
• Pobles en moviment, no
solament guerrers, que es
volen aprofitar de l’Imperi, no
destruir-lo.
• Empesos pels huns i altres
pobles esteparis.
• Durant tot el segle V, i encara
abans, hi ha diverses entrades.
• Molts s’estableixen després
de pactar amb l’Imperi.
• El poder polític i militar ha
canviat però la resta continua
com en el temps romà:
• Ciutats: administració i
bisbats
• Camp: vil·les

Religió:

 Pugna entre arianisme i catolicisme,

sobretot a Itàlia i Espanya
 Consolidació de l’Església:

 Benet de Núrsia (principi s. VI): els benedictins.
 Papa Gregori I el Gran, uniformització i

centralització de l’Església de Roma.
 La cultura en mans del clergat.

L’entrada dels pobles germànics (2)
 Visigots:
• Península Ibèrica
(finals s. V, VI i VII).
 Ostrogots:
• Península Italiana
(finals s. V i principi
VI).
• Després bizantins (s.
VI) i llombards (s. VII
i principi VIII).
 Francs:
• Gàl·lia (finals s. V, VI,
VII, VIII ...)
 Altres:
• vàndals, sueus,
burgundis, ...
• Heptarquia anglosaxona (s. VI, VII,
VIII).

La represa de l’Imperi romà d’Orient
 Justinià I (527-565):
Recuperatio imperii.
 Política cultural: encara
llatina.
 Corpus Iuris Civilis.
 Santa Sofia i esglésies a
Ravenna .
 Després s’hel·lenitzarà.
 Quan va durar aquesta
expansió? Escassament
100 anys. A mitjan segle
VII han perdut
 sud de la península
Ibèrica.
 nord d’Itàlia
 nord d’Àfrica
 costa dàlmata
 Sicília i el sud d’Itàlia ho
tindran fins mitjan segle
XI.

L’expansió islàmica
 Mahoma: unificació

dels àrabs i primera
expansió per la
península Aràbiga
(Hègira, 622 – mort
de Mahoma, 632).
 Segona onada sota
els califes ortodoxos
(meitat segle VII).
 Tercera onada, sota
els omeies (tombant
segles VII i VIII).
 Frenada a l’Occident:
batalla de Tours o de
Poitiers (732) amb
Carles Martell.

Els francs: d’invasors a Imperi (1)
 Poble germànic que va
ocupant la Gàl·lia.

 Cabdills: Meroveu
(merovingis), Clodoveu
(cristianisme).

 No sempre és un regne únic.

 Reis ganduls i majordoms de
palau des de mitjan segle VII.
 Carles Martell, batalla de
Tours, 732.

 751: Pipí el Breu comença la
nova dinastia (carolingis).
 Pacte amb el papa

 legitimació de la nova

dinastia.
 protecció contra els
llombards (segones
invasions).

Els francs: d’invasors a Imperi (2)
 Carlemany, emperador el
800.
 “Renaixement carolingi”:
 Comtats.

 Religió: litúrgia

gregoriana, monestirs
benedictins.
 Moneda: lliura, sou,
diner.
 Cultura: conreu del llatí
(trivium —gramàtica,
dialèctica, retòrica— i
quadrivium —aritmètica,
geometria, astronomia,
música—).
 Art: palau d’Aquisgrà.
 Antiguitat tardana o temps
medieval?

Divisió de l’Imperi i feudalisme
 Partició de l’Imperi: tractats
de Verdun i de Meerssen.
 Mitjan segle IX: s’inicia el
procés de feudalització a
França (debilitat carolingis;
Capets a finals segle X).



Els càrrecs administratius
esdevenen vitalicis i hereditaris.
La submissió al poder reial
esdevé pactada.

 És un procés en cascada fins
arribar a l’estament de la
pagesia.

 Confusió de la propietat amb
l’autoritat: fiscalitat,
protecció militar, justícia.

 El feudalisme, i sobretot la
societat senyorial, s’estén per
tota l’Europa occidental, però
amb matisos regionals.

Europa pels volts de l’any 1000
 El pas de l’antiguitat tardana
a l’alta edat mitjana té un
reflex en el camp: s’ha passat
dels latifundis esclavistes als
dominis senyorials. Aquest
canvi es relaciona amb canvis
tecnològics del s. IX:
Es popularitza el molí
d’aigua, encara que existia
des de la tardoromanitat.
 També es generalitza el
collar i les ferradures dels
animals.
 També l’arada amb orelló.
 També la rotació triennal.


 Narració de Raoul Glaber
 Catalunya:

Guifré I, hereditari
 Borrell II, independent
 Berenguer Ramon I, rebel·lió
senyorial


El Sacre Imperi Romanogermànic
 Què passava a Alemanya?

 Feudalisme germànic

amb components tribals
dels diferents pobles
germànics.
 Otó I, de la casa de Saxònia,
crea el 962 el Sacre Imperi
Romanogermànic recuperant
el títol imperial de
Carlemany.
 L’Imperi cada vegada més
serà un conjunt de feus, tant
nobiliaris com eclesiàstics, i
l’emperador serà només el
primus inter pares.
 L’evolució fins al final de
l’Edat mitjana de l’Imperi i
França dóna dos models
d’estat ben diferenciats.

La plena edat mitjana (1)
 S’ha considerat una època de
plenitud.
 Clima: òptim medieval.
 Producció: augmenten

les millores tècniques i
les rompudes.
 Demografia: augmenta
força.
 També fi d’atacs de pobles
exteriors.
 Vikings.
 Musulmans: Sicília,
península Ibèrica,
croades.
 Pobles esteparis: Drang
nach Osten (s. XII i XIII).
 Ordes militars.
 Quarta croada: saqueig de
Constantinoble (1204).

La plena edat mitjana (2)
 La importància econòmica es
va desplaçant del camp a la
ciutat. Una nova societat es
va consolidant al costat de les
velles estructures.
 Amb el feudalisme havia
aparegut la societat
estamental: clergat, guerrers,
pagesos.
 Ara tenim el naixement

de les Corts amb els tres
braços: eclesiàstic,
militar i reial.
 Primer pacte: Carta
Magna anglesa, 1215.
 En les viles i ciutats tenim
des dels més modestos
(artesans, menestrals, petits
comerciants) als més
poderosos (grans mercaders,
oficis importants).

La plena edat mitjana (3)
Església de Roma
 Segles de Ferro del Papat
(final s. IX, X i XI).
 Cluny (s. X).
 Cisma d’Orient el 1054.
 Reacció: ostentar la màxima
autoritat. Lluita de les
Investidures.
 Citeaux (vers 1100).
 Gregori IX crea la Inquisició
per lluitar contra els càtars
(1231).
 Cap al final del període
conflicte de Bonifaci VIII amb
Felip IV el Bell de França. El
poder terrenal acaba
vencent:




Papes d’Avinyó i Cisma d’Occident
(1378).
Final de l’equilibri de poders
europeu: monarquies i papat.
L’Imperi tampoc ja no compta.
Llarg interregne (1268-1273).

Cultura
• El ”renaixement del segle XII”.
• Arriba l’aristotelisme: escolàstica.
• Universitats. Bolonya, 1088.
• Les primeres facultats: teologia, dret i medicina.

La baixa edat mitjana (1)
Trets de la crisi baixmedieval:
 Empitjorament del clima.
 Males collites.
 Vers 1300: superpoblació per
la productivitat vigent.
Comença una gran crisi
alimentària:
1315: la “gran fam” al nord
d’Europa
 1330: “lo mal any primer” a
Catalunya


 1348: la pesta negra ho acaba
d’empitjorar
 Resultat: Gran pèrdua
demogràfica , els masos
rònecs, augmenta la pressió
senyorial.

 Geopolítica: alguns
contratemps, sobretot a l’est:
L’Horda d’Or.
 Pèrdua dels estats llatins
d’Orient (Palestina).


La baixa edat mitjana (2)
Estats europeus
 França: absorció dels grans
feus.

Guerra dels Cent Anys (meitat
s. XIV – meitat s. XV).
 Història militar: Crécy,
Poitiers, Azincourt (fi de la
cavalleria i importància de la
infanteria).


 Anglaterra: Guerra de les
Dues Roses. Finalment la
dinastia Tudor la revitalitzarà.
 L’Imperi queda encara més
fraccionat després de Frederic
II (Stupor mundi, 1220-1250)
i el Llarg Interregne (12541273).


Però sorgirà la casa
d’Habsburg a Àustria, que
acabarà emparentant amb
Borgonya i amb la monarquia
espanyola.

• Corona d’Aragó, malgrat la crisi s’expandeix per
la Mediterrània: Orient, Sardenya i Nàpols.
• Itàlia, cobejada per tothom: Imperi, i després
Corona d’Aragó i França. Ciutats estats del nord
d’una gran modernitat econòmica (tèxtils,
finances) d’on sortirà el Renaixement.

La baixa edat mitjana (3)
Sortida de la crisi al
segle XV, diferent segons
els llocs.
•Catalunya és una de les
regions més tocades per
la crisi i que li costa més
sortir-se’n.
•Però fins i tot aquí
sembla que el comerç
no decau, sobretot el
gran comerç.
•Apareixen noves
monedes: croat de plata,
florí d’or: torna el
bimetal·lisme.
•Apareix la banca i la
lletra de canvi.

 Al final de l’edat mitjana apareixen les grans
monarquies de l’edat moderna: França, la futura
monarquia austro-espanyola dels Habsburg (l’herència
de Carles V).
 D’aquí la rivalitat França – Habsburgs, que dominarà
pràcticament tota l’edat moderna europea occidental.
 Després sobresortirà Anglaterra. L’imperi seguirà
dividit.

Moltes gràcies!
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