
5. L’alta edat mitjana



5.1. Els regnes germànics
Estat guerrer                    germanisme i arrianisme militant

Regno Vàndal               Saqueig de Roma 455         ocupació de Sicília

Imperi marítim          bloqueig comerç mediterrani

Oposició població romana + tribus africanes

Exèrcit bizantí de Belisari                    conquesta ràpida





Itàlia
Odoacre

hèruls vs. Teodoric
ostrogots

Regne 
ostrogot 
d’Itàlia

Equilibri entre 
romans i bàrbars

Suport classe senatorial i grup dirigents

Funcions civils = italoromans
Funcions militars = gots

Projecte d’hegemonia goda “la Roma gòtica”

ArrianismeDesconfiança
de l’emperador oriental

Tensió i ruptura del 
Equilibri romanogòticAutoritarisme

Expansionisme franc

Mort de Teodoric
sense successor 

Intervenció
bizantina

Guerra (536-554)





VISIGOTS

Aquitània

Euric (466-484)            Màx. expansió: Hispània, Provença, Alvèrnia

Vouillé 507

Regne 
hispanogot
de Toledo

Regne bàrbar
de major èxit

Progressiva homogeneïtzació social

Unitat religiosa amb Recared

Unificació peninsular
Leovigild (568-586)

Concilis de Toledo = Assemblees del regne

Desenvolupament legislatiu Liber iudiciorum
Recesvint 654

Lluites pel poder

Inestabilitat
Inseguretat

Apatia població

Conquista musulmana





FRANCS
Clodoveu

Conv. paganisme > catolicisme

Aliança aristocràcia gal·loromana

Suport del papat i Bizanci
vs. arrians

Projecte de restauració imperial
Successors: merovingis Hegemonia a Occident

Problema: conflictes successoris,
divisions, guerres civils 

Austràsia

BorgonyaNèustria

Majordoms de palauPipínids







Regne llombard
d’Itàlia

Ètnies molt diverses

Gran violència

Imposició llei germànica

Aniquilació aristocràcia romana

Confiscació de terres

Submissió població local

Org. descentralitzada

Bizantins Reduïts al mínim

Papat Poder creixent

Francs
Només resisteix zones centrals
i meridionals davant la seva arribada





GRAN BRETANYA Arribada de diversos
pobles 

Conformació de
regnes s. VI Heptarquia

Confederacions: bretwalda

Hegemonies: Northúmbria, Mèrcia, etc.

Projectes unificadors

Cristianització
Missioners romans

Missioners irlandesos de sant Patrici





5.1.1. Gregori de Tours (538-594)

- Primer historiador francès

Història francorum /
Decem libri historiarum

En essència, és una història eclesiàstica

/> ll. 4t Història dels francs 1a història nacional?

Citació de fonts i reproducció de fragments

Falta de rigor intencionat + errors cronològics

Gran influència en conformació del gènere cronístic



5.1.2. Isidor de Sevilla (560-636)

Decisiu en la conversió dels visigots

Últim gran autor de l’antiguitat Enorme influència

Afany enciclopèdic                    Salvar el saber dels antics

Etimologies Definició d’història ‘veure o conèixer’

No ‘investigar’ (Heròdot)

“mestra de vida”



Historia de regibus gothorum,
vandalorum et suevorum

Història nacional 
“Mater Spania”

“Laus Spanie” Principals pobles bàrbars
Hispània 265-624

Gots: protagonistes

“Laus Gothorum” Defensa de la identitat de l’Espanya
goda unificada (Joan de Bíclarum)

Transcendència

Conform. identitat
nacional hispànica

Projectes de continuïtat
antiguitat – gots

cristiandat

Era hispànica



5.1.3. Beda el Venerable (672-735)

Gran influència

Obj.: establ. sist. cronològic

De temporum ratione 1a innov.: aC/dC

Dues Innovacions

Historia eclesiàstica
gentis Anglorum

H. eclesiàstica i política d’Anglaterra - /> Cèsar >/ 731

Fonts nombroses: aplica crítica, cita referències

2a innov.: cita a peu de pàgina

“Pare de la història anglesa”



5.2. L’imperi carolingi
Carlemany (747/748-814)

Traslatio Imperii Coronació 800

Pipins:
◦ Pipí d’Héristal: unificador

bastard
◦ Carles Martell                                            Poitiers 732

◦ Pipí el Breu                                                 Deposició merovingis           Rex Francorum



Pipí vs. llombards                          creació dels Estats Pontificis

GUERRA

vs.

saxons

llombards

musulmans

àvars

Fonament del poder carolingi

Obt. recursos > magnats i fidels

Sistema de concessió de terres

Servei d’armes





Lluís el Piadós

Política defensiva

Impuls res publica christiana

Reforma de l’Església

Enviament de missions

Renaixement cultural

Divisió

Pipí: Aquitània

Lluís: Baviera

Lotari: França

Carles: Alemanya

defunció

Carles hereta Aquitània

Carles + Lluís vs. Lotari = Fontenoy 841





El renaixement carolingi
Dues facetes:

Obres heretades de l’antiguitat
◦ Material               còpia de documents                    Scriptoria

Llatí + lletra carolina

Àmbit: escola palatina
◦ Intel·lectual                       Reunió d’intel·lectuals

de tot Europa                                      Tres generacions



1a generació: pedagogs

◦ Recuperació del trivi i el quadrivi (gramàtica, retòrica i dialèctica – aritmètica, geometria, astronomia i música)

◦ Alcuí de York, Pau Diaca, Teodulf d’Orleans

2a generació: historiadors

◦ Elaboració d’una ciència política derivada del coneixement històric
◦ Eginard, Jonàs d’Orleans, Agobard de Lió i Nithard

3a generació: teòlegs

◦ Obj. fonamentar la superioritat de l’Església sobre l’imperi
◦ Major complexitat de la reflexió teològica per la introducció d’idees del neoplatonisme
◦ Hincmar de Reims, Walafrid Estrabó, Raban Maur, Joan Escot Eriúgena

Predestinació
Eucaristia



5.2.1. Eginard
Exaltació pòstuma de Carlemany

Model: Vides dels dotze cèsars, de Suetoni

Vita Karoli Magni
Descripcions de gran detall                        quotidianitat

Verídica i fiable                    No exclou la crítica



6. La visió islàmica
de la història



6.1. Origen i caiguda de l’imperi islàmic

Califes raxidun:

Abu Bakr (632-634)

Umar ibn al-Hattab (634-644)

Utman ibn Affan (644-656)
batalla de Siffin

Ali ibn Abi Talib (656-661)          vs. Muawiyya primera fitna

kharigites



Califat omeia (661-750)

◦ Nucli: Síria    capital: Damasc                           Etapa “mediterrània”

- Establ. sist. hereditari
- Creació pesada burocràcia

◦ Inestabilitat - Elevats imposats                        Gov. absolutista
- Govern autoritari
- Omeies: privilegis excessius

++
Oposició qaysis/kalbis

Falta d’igualtat dels nous musulmans
Problema successori: xiïtes/haiximites-sunnites

Segona fitna
(680-692)

Rebel·lió berber
(740-743)

Tercera fitna
(744-747)

Rebel·lió abbàssida
(749-750) 





Califat abbàssida (750-1258)

◦ Abu-l-Abbas Líder d’una branca secundària del clan haiximita

◦ Període d’orientalització                                Adopció de formes i costums del món persa
Nova capital: Bagdad

Esplendor cultural

◦ Harun al-Raixid
(786-809)

Independència de territoris perifèrics

Inestabilitat política Recurs a tropes turques            
Visir

Recuperació política Irrupció dels mongols Final del 1258

(1135-1225)







 LA FAMÍLIA DE MAHOMA: REPRESENTACIÓ





6.2. Ibn Khaldun (1332-1406)

Família d’origen andalusí

Carrera: hàfsides de Tunísia > Abu Inan de Fes > Muhammad V de Granada > Tunísia > Egipte 

Obra princ.: Llibre de l’evidència, registre dels inicis i esdeveniments dels dies dels àrabs,
perses i berbers i els seus poderosos contemporanis (Kitab al-‘Ibar o Història dels àrabs)

Set llibres: Destaca el primer Muqaddima o Prolegòmens



Muqaddima
Dicotomia vida sedentària/vida nòmada

◦ Teoria del conflicte social                “cohesió social”
Teoria de l’ascensió i caiguda dels imperis

Primer que va analitzar la dinàmica dels mercats
- Teoria econòmica                   Conceptes: preu, benefici, capital, població

Dinàmica econòmica: processos de valor agregat
Teoria monetària: valor intrínsec pel metall

- Estat Necessitat humana
per limitar injustícia

Ús legítim
de la força Paradoxa: injustícia



Com s’afebleix

una societat?

Se separa de la tradició de dependre de la credibilitat de l’emissor

Ibn Khaldun Aplicació de la crítica

Crea una filosofia de la història

Ibn Khaldun: l’excés de burocràcia, legislació i impostos
limiten el desenvolupament de l’activitat productiva i la deriven
a finalitats polítiques, a causa de la intervenció d’uns buròcrates

ignorants dels mecanismes bàsics de l’economia

A partir de l’observació de dinàmiques repetides
i generals en els esdeveniments històrics

A. J. Toynbee: “Ibn Khaldun va concebre
i va formular una filosofia de la història
que és, sens dubte, el treball més gran

que mai haja estat creat per una persona 
en cap temps i cap país.”



7. La baixa edat mitjana



7.1. Una època, un concepte: feudalisme

Feudalisme
Difícil de definir
Prolongat desenvolupament

Economia Capitalisme

Política Estat modern

Capitular de Quierzy (877)
Aristocràcies territorials

=
Defensa del territori

Destrucció del poder central
+

Usurpació de funcions públiques

Principats

Comtats

Vescomtats

Castellanies



REVOLUCIÓ
FEUDAL

Transformació de l’estructura de poder,
jurisdicció i economia

Piràmide 
Feudal

Llaços de fidelitat personal

Rei = primus inter pares

Atomització i fragmentació
total del poder



LLAURADORS Crisi del segle III
La població fuig 

de les ciutats

Camps i boscos
públics (proscrits)

Grans propietats
de la nobilitas romana

Assentats en terres

Protecció del latifundista

Pagament de censos
i vinculació personal

a la terra i al seu amo

Desaparició
de l’esclavitud antiga

Crisi dels mercats esclavistes
+

Caiguda demanda urbana
=

Assentament
(petites explotacions + dret de llar)

Servitud



“Segones invasions”
(hongaresos, àrabs, 

vikings, eslaus)

Incapacitat
dels poders públics

La població recorre
a agents privats

1r Antics agents públics usurpadors

Incapacitat

2n Agents menors
(vescomtes, castellans)

Antigues terres i serfs
tit. pública/imperial

Gent i propietats lliures
buscant protecció
(“encastellament”)

Feu





7.2. Context històric

Anglaterra dels angevins

Formació de monarquies

feudals                                                       França dels capets

Hug Capet                     Recomposició del

987                                 poder regi. Com?

1r Obt. base econòmica       Acumulació de dominis
2n Ext. Xarxes feudovassallàtiques
3r Control mercat matrimonial
4t Control instit. eclesiàstica



Problema: els capets

no són els únics
Plantagenet
d’Aquitània IMPERI ANGEVÍ







2a meitat s. XII ideòlegs monarquia angevina
Modificació teoria societat tripartida

Rei

Oratores
Bellatores

Laboratores

Conflicte papat/imperi

“Feudalització de l’Església”

Usurpació pels agents feudals

“cesaropapisme imperial”

Dom. per aristocràcia romana

vs. REFORMA 
GREGORIANA



REFORMA 
GREGORIANA

Obj. puresa + fi corrupció + independència

Papa: única autoritat legítima

Repr. de Déu a la Terra

Resta d’autoritats: delegació

Teocràcia papal

Querella de les investidures
(“antipapes”)

güelfs vs. gibelins

Renovació espiritual
(Cluny i Cister)

Fiançament
monàrquic

Esgotament
papat i imperi

Monarques = Prínceps cristians

Dominium
Mundi











7.2.1. La cronística

Crònica

Gènere característic de l’edat mitjana

Característiques

Temps lineal: fil conductor de l’exposició

Diferència amb els annals

Interpretació

Caràcter Universal

Cronographia, d’Eusebi de Cesària



s. XII – Procés
de secularització

Cròniques dels 
estats monàrquics

1139 Geoffrey de Monmouth: Historia Regum Britanniae

1270-1280 Alfons X: Crónica General d’Espanya

Monjos de Saint-Denis: Grandes Chroniques de França

1334 Alfons IV de Portugal: Crònica Geral

Patriotisme Itàlia i Alemanya Cròniques urbanes



Agustinisme històric

1r L’ésser humà és amo del desencadenament de l’acció, 
però els resultats escapen al seu control

2r Res és etern, excepte Déu; per tant, la naturalesa 
pertany a l’àmbit del que és contingent

3r Pla diví: salvació

4t Els agents són contingències, no substàncies ni essencialitats

5è Universalisme del cristianisme i, per tant, de la història



s. XIII Sant Tomás 
d’Aquino –
SumaTeològica

Harmonització Aristotelisme i Teologia Cristiana

Història

Dins de la Filosofia

Obj. Aprehender el significat últim i universal 
dels esdeveniments humans

Historiador - Registrador
di dades

Autor d’explicacions
sintètiques

La llibertat de l’home pot
Transgredir l’ordre diví de
La Naturalesa 

Excés de llibertat Corregit per la Providència

Perfectibilidad



Perfectibilitat de l’home
i les seves creacions

Progrés material
Misteri

de la llibertat Consciència de progrés en activitats
purament humanes

Perfeccionament de les societatsÚs correcte?



Gerard de Borgo San Donnino
1254 Introducció a l’Evangeli etern

Joaquim de Fiore
(1145-1202)

Evangeli 
etern

Sistema profètic Sagrades Escriptures

Tres edats

Pare

Fill

Esperit Sant (1260)

Orde de monjos
franciscans?

Substitució Església

Iniciadors de la nova etapa

Conflicte conventuales - espirituals



Evangeli 
etern

Negava permanència Església

Negava que la revelació fora total

Cada etapa impl. un nivel
de revelació diferent

Conseqüències

1a Fi de l’hegemonia intel·lectual del providencialisme

2a Crítica a la immutabilitat de l’Església com a cos místic.
Tot el que es desenvolupa en la naturalesa és mutable

3a Afirmació de la possibilitat 
d’edificar el Regne de Déu a la Terra Origen de les utopies



Dante Alighieri
De monarchia

L’existència humana posseeix 
valor per si mateixa

Protagonistes
de la història

Papat

Imperi
(monarchia)

Finalitats diferents

Salvació eterna

Benestar humà - pau

Historiografia més secularitzada
i menys providencialista
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