
1 L’INICI DE L’EDAT MITJANA. 
GERMÀNICS I BIZANTINS
DIMENSIÓ HISTÒRICA • DIMENSIÓ GEOGRÀFICA
DIMENSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA • DIMENSIÓ CIUTADANA

Inicia un nou 
aprenentatge
L’any 476 dC, després de la 
desaparició de l’Imperi Romà 
d’Occident, va començar un 
nou període històric: l’edat 
mitjana.

En aquesta unitat analit-
zarem dos dels seus espais 
més significatius, represen-
tats per l’Imperi bizantí, a 
Orient; i els regnes visigòtics 
i carolingi, a Occident.

En acabar la unitat, seràs 
capaç de comprendre alguns 
canvis i continuïtats històrics 
i de comparar, en diversos 
aspectes, les formes de vida 
de l’antic Imperi romà i les dels 
nous regnes germànics.
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JUGA AMB EL TEMPS

L’edat mitjana s’inicià el 476 i va concloure el 1453, encara que alguns historiadors en situen el final el 1492. 
Analitza la informació de l’eix cronològic i respon a les preguntes següents:
1.  Quants segles va comprendre l’edat mitjana? Quins esdeveniments històrics es prenen com a inici i final 

d’aquest període històric?
2.  Després de la desaparició de l’Imperi Romà d’Occident, quins regnes i imperis van sorgir en el seu territori? 

Anomena’ls.
3.   En grups de dos, calculeu i contesteu: Què va durar més: l’Imperi carolingi o el regne visigòtic de Toledo?
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1.  L’EDAT MITJANA.  
ETAPES I CIVILITZACIONS

1.1 L’inici de l’edat mitjana i les seves etapes
Des del segle iii l’Imperi romà va sofrir la penetració dels pobles ger-
mànics, fins llavors localitzats a l’altra banda de les fronteres del Rin 
i del Danubi. Per defensar-lo millor, l’emperador Teodosi el va dividir 
l’any 395 en dues parts: l’Imperi Romà d’Occident, amb capital a Roma, 
i l’Imperi Romà d’Orient, amb capital a Constantinoble. 

A partir de llavors, cada part va seguir una trajectòria històrica 
diferent. 

•  L’Imperi Romà d’Occident va sofrir les invasions d’una sèrie de 
pobles germànics, com els visigots, els sueus, els vàndals i els 
alans. Finalment, el 476 va caure en mans del poble germànic 
dels hèruls, va desaparèixer i el territori es va fragmentar en di-
ferents regnes germànics.

•  L’Imperi Romà d’Orient, en canvi, va aconseguir sobreviure a la 
caiguda de Roma i a les invasions germàniques. Va adoptar el 
nom d’Imperi bizantí i es va mantenir fins al 1453, any en què els 
turcs en conqueriren la capital, Constantinoble.

Les dates de 476 i 1453 han estat adoptades per molts d’historia-
dors per delimitar l’edat mitjana, encara que d’altres en prolonguen el 
final fins a l’arribada dels europeus a Amèrica el 1492. Aquest període 
històric extens se sol subdividir en tres grans etapes de durada varia-
ble: l’alta edat mitjana, que inclou el període que va del segle v al 
segle x; la plena edat mitjana, entre els segles xi i xiii; i la baixa edat 
mitjana, que comprèn els segles xiv i xv.

La divisió de l’Imperi 
romà (395)
Teodosi I el Gran  
(346-395 dC).  
Nascut a Itàlica 
(Hispània), va ser el 
darrer emperador que  
va governar la totalitat 
de l’Imperi romà. 
A l’hora de morir  
va repartir l’imperi  
entre els dos fills: 
Arcadi, que va 
rebre la part 
oriental,  
i Honori,  
que va rebre  
la part occidental.

SEGLE V SEGLE VII SEGLE IX SEGLE XII SEGLE XIVSEGLE VI SEGLE VIII SEGLE XISEGLE X SEGLE XIII SEGLE XV

476

400 1000 1300 1500

711 1099 1448
1453

14921230 1295
732

527 565

Caiguda de
l’Imperi

Romà
d’Occident 

Invasió musulmana de 
la península Ibèrica

Primera
croada

Invenció de la 
impremta de 
tipus mòbils 
(Gutenberg)

Els turcs prenen 
Constantinoble

Arribada de Colom 
a Amèrica

Es crea el Tribunal 
de la Inquisició

Eduard I
va convocar l’anomenat

parlament model

Batalla de 
Poitiers

Regnat de 
Justinià

A L T A  E D A T  M I T J A N A P L E N A  E D A T  M I T J A N A BAIXA EDAT MITJANA

I N I C I  I  D E S E N V O L U P A M E N T  D E L  F E U D A L I S M EIMPERI 
CAROLINGI
(751 - 843)

LES CROADES
(1095 - 1270)

PESTA NEGRA
(1348 - 1352)

La línia del temps. L’edat mitjana

Imperi Romà 
d’Orient

Imperi Romà 
d’Occident

Roma
Constantinoble

M a r         M e d i t e r r à n i a

OCEÀ 

ATLÀNTIC

Imperi en època de Teodosi I
Imperi Romà d’Occident
Imperi Romà d’Orient

UNITAT 1 » L’INICI  DE  L’EDAT  MITJANA.  GERMÀNICS  I  BIZANTINS

10



Fer ús d’informació temporal
1. Quants anys va durar l’edat mitja-
na? A quants segles equivalen? 

2. Ordena cronològicament: 
a) presa de Constantinoble pels 
turcs; b) divisió de l’Imperi romà; 
c) arribada dels europeus a Amèri-
ca; d) fundació de l’islam; e) fi de 
l’Imperi Romà d’Occident.

Treballar amb mapes
3. Compara els mapes i resol aques-
tes qüestions: 
a)  Quins canvis territorials s’apre-

cien a Occident? 
b)  Quins van ser els principals regnes 

germànics i on es van localitzar? 
c)  Quins canvis territorials es van 

produir a Orient?

Participar en l’aprenentatge
4.  Cerca informació i respon: 
a)  Per què i quan va rebre l’edat 

mitjana aquesta denominació? 
b)  En què es diferencien els cristia-

nismes catòlic i ortodox?

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

La Mediterrània l’any 1 000

1.2 Les civilitzacions medievals
Durant l’edat mitjana hi va haver tres civilitzacions que van conviure 
i es van enfrontar en el territori de l’antic Imperi romà: l’Imperi bizan-
tí, la cristiandat llatina i l’islam.

•  L’Imperi bizantí, a Orient, al principi va mantenir les tradicions 
romanes, però amb el temps va acabar adoptant la llengua i la 
cultura gregues. També ha rebut la denominació de cristiandat 
ortodoxa pel fet de no reconèixer la primacia religiosa del papa 
de Roma.

•  La cristiandat llatina, a Occident, va aglutinar els regnes esta-
blerts en l’antic Imperi Romà d’Occident, com els visigots o els 
francs. Aquests pobles adoptaren la religió cristiana catòlica, 
que reconeixia l’autoritat del papa, i el sistema feudal, per la 
qual cosa també es denominen monarquies feudals.

•  L’islam va ser una nova religió sorgida de les predicacions de 
Mahoma en el segle vi. Els seguidors, els musulmans, van con-
querir, a partir del segle vii, part dels territoris de l’Imperi bizan-
tí i de l’antic Imperi Romà d’Occident. Així van crear una nova 
civilització a cavall d’Orient i Occident que va rompre la unitat 
cristiana de les dues riberes de la Mediterrània.
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A finals del segle viii, Catalunya era una terra de frontera disputada pels 
francs i els musulmans. 
Carlemany, rei dels francs, va conquerir Girona l’any 785 i Barcelona  
l’any 801.

SABIES QUE…?
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2.   L’IMPERI BIZANTÍ (I). TRETS GENERALS
2.1 L’evolució històrica
A l’inici, el territori bizantí comprenia els Balcans, Grècia, Àsia Menor, 
Síria i Egipte. Des del segle v, la seva història va passar per períodes 
d’auge i de decadència. 

•  En el segle vi, l’imperi va arribar a la màxima esplendor amb 
Justinià I (527-565). Aquest emperador va voler restablir la uni-
tat de l’antic Imperi romà i va conquerir diversos territoris a la 
Mediterrània. Però, quan va morir, la majoria es van perdre.

•  En el segle vii, els musulmans van conquerir les províncies més 
riques (Síria, Palestina i Egipte), i van reduir considerablement el 
seu territori.

•  Des de mitjan segle xi, Bizanci va travessar una crisi profunda. 
Finalment, els turcs van conquerir Constantinoble (1453) i posa-
ren fi a l’imperi.

2.2 El govern i l’administració
•  El govern de l’Imperi bizantí requeia en l’emperador, que, des del 

segle vii, va adoptar el títol grec de basileu. 
 L’emperador concentrava tot el poder. Per governar, s’ajudava 
de nombrosos funcionaris i d’una legislació basada en el dret 
romà, que va ser recopilada i actualitzada per Justinià en un 
codi: el Corpus Iuris Civilis.

•  L’administració es va organitzar en províncies dirigides per un 
cap polític i militar. En aquestes províncies van desenvolupar  
un paper fonamental la cavalleria i l’armada.

L’evolució territorial
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En el segle vi, Justinià va intentar restaurar l’Imperi romà. Amb aquest fi es va apoderar del regne vàndal del nord d’Àfrica,  
va conquerir Itàlia als ostrogots i es va establir al sud de la península Ibèrica.
A mitjan segle vii, les conquestes musulmanes havien reduït el territori bizantí a algunes regions: la península Balcànica, Àsia Menor, 
Sicília i alguns territoris costaners de la península Itàlica.

Adquirir vocabulari
1. Busca en el vocabulari del final del 
llibre les definicions dels termes se-
güents i escriu-les en el teu quadern: 

basileu • Corpus Iuris Civilis • 
esmalts • espècies • ambre

Treballar amb mapes
2.  Fixa’t en els mapes d’aquesta 
pàgina per contestar: a) Quins terri-
toris va conquerir Justinià? b) Quin 
era l’objectiu d’aquestes conques-
tes? c) Què indiquen les fletxes que 
hi ha en el mapa? d) Quins territoris 
va perdre Bizanci en el segle vii i qui 
els hi va prendre?

Participar en l’aprenentatge
3. Les representacions de l’empe-
rador solen mostrar-lo amb la co-
rona tancada, amb nimbe o aurèola 
i vestimenta rica. Localitza aquests 
atributs en la imatge de la pàgina 
de la dreta i esbrina què significava 
cada un.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES
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Els emperadors i Constantinoble

La figura de l’emperador bizantí (1) era considerada sagrada, ja que rebia el poder de Déu i tenia el mateix rang que els apòstols 
(isapòstols).
Els emperadors van establir la cort a Constantinoble (3), l’antiga Bizanci. La ciutat, defensada per una triple muralla escalonada, 
allotjava el palau de l’emperador, el Senat i el tribunal de justícia; carrers comercials amplis; espais per a la vida pública, com  
el fòrum i l’hipòdrom; i edificis culturals i religiosos notables, com la universitat o l’església de Santa Sofia. 
Constantinoble tenia, a més, una posició estratègica per al comerç (2).

2.3 L’economia bizantina
•  L’agricultura era la base de l’economia bizantina. La majoria de 

les terres eren latifundis, grans propietats que pertanyien a la 
noblesa i als monestirs i les treballaven els serfs.

•  L’artesania va elaborar articles de luxe, com ara teixits de seda, 
tapissos, orfebreria, marfils i esmalts.

•  El comerç es va beneficiar de la situació estratègica de Constan-
tinoble entre Europa i Àsia i entre les mars Mediterrània i Negra. 
 A Bizanci arribaven seda de la Xina; espècies, marfil i perles de 
l’Índia; i ambre, pells i blat del nord d’Europa.

Treballar amb textos i imatges
4. Amb el text explicatiu i les imat-
ges, resol aquestes qüestions: 
a) Per què la situació de Constanti-
noble era favorable per al comerç? 
b) Amb quins països i productors 
comerciava? c) Com era la ciutat de 
Constantinoble?
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3.  L’IMPERI BIZANTÍ (II). LA SOCIETAT  
I L’ART

3.1 La societat bizantina
La societat bizantina s’organitzava en tres nivells. En el nivell superior 
s’hi situaven l’aristocràcia i els alts càrrecs de l’Església, que tenien grans 
latifundis i ocupaven llocs destacats en el govern i en l’administració. 

En el nivell intermedi hi havia la resta del clergat, els funcionaris 
de l’Estat, els comerciants rics i els camperols lliures. I en el nivell més 
baix, els serfs i els esclaus.

3.2 L’Església i els seus problemes
L’Església va exercir una gran influència sobre la societat bizantina. 
De fet, va estar estretament vinculada al poder polític, ja que corona-
va l’emperador, tenia grans propietats i controlava espiritualment una 
societat en què les disputes religioses solien barrejar-se amb les so-
cials. Tanmateix, va haver de fer front a dos grans problemes:

•  Les lluites iconoclastes, que es van originar quan alguns empera-
dors van prohibir el culte a les imatges sagrades, o icones, i van 
intentar reduir el poder dels monestirs i apropiar-se dels béns 
d’aquests. La prohibició va desencadenar conflictes socials entre 
els segles viii i ix; al final, però, es va imposar el culte a les imatges.

•  El Cisma d’Orient, que va ser causat per la rivalitat entre el patriar-
ca de Constantinoble i el papa de Roma per la primacia sobre la 
cristiandat. Va acabar el 1054 amb la separació o cisma entre l’Es-
glésia occidental o romana i l’oriental. Aquesta darrera, que va pas-
sar a anomenar-se Església ortodoxa, va estendre l’àrea d’influèn-
cia per Europa oriental amb l’evangelització dels pobles eslaus.

3.3 L’art bizantí
•  L’arquitectura va usar materials pobres como el maó; columnes 

com a suport; arcs semicirculars; i cobertes planes o voltades, 
especialment la cúpula damunt petxines. L’edifici principal va ser 
l’església, que va adoptar planta rectangular, quadrada, octogo-
nal o de creu grega. Els exemples més destacats són l’església 
de Santa Sofia de Constantinoble (l’actual Istanbul, Turquia), en-
carregada per Justinià i que avui és una mesquita; i l’església de 
Sant Vidal, a Ravenna (Itàlia), totes dues del segle vi.

•  Els mosaics decoraven les parets i les cúpules de l’interior de les 
esglésies. Entre els més famosos figuren els de Sant Vidal de 
Ravenna.

•  Les icones eren imatges religioses. La majoria estaven pintades 
sobre fusta i se solia utilitzar el color daurat. La forma de repre-
sentar escenes religioses i les imatges de Jesucrist, la Mare de 
Déu i els sants va exercir una gran influència en l’art posterior.

Les icones bizantines

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

Organitzar informació
1. Completa la taula sobre els pro-
blemes de l’Església bizantina.

Problemes Causes Resolució

Lluites 
iconoclastes … …

Cisma 
d’Orient … …

Conèixer l’art
2. Què eren les icones? Quina és la 
seva temàtica principal? Creus que 
són representacions realistes? 
Respon amb tres arguments.

Les imatges sagrades bizantines  
o icones (del grec eikon, imatge)  
solen ser planes, de figures estilitzades 
i fons daurats, i segueixen una sèrie 
de convencionalismes o normes de 
representació característics. 
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L’esplendor de l’art bizantí

Santa Sofia

L’església de Sant Vidal  
de Ravenna

Conèixer l’art
3.  Localitza en les imatges trets 
de l’arquitectura bizantina.

4. Com era la planta de Santa So-
fia? Quin sistema de coberta es va 
usar quan es va construir?

5. Observa el mosaic, busca en el 
vocabulari del final del llibre les 
paraules del text destacades en 
color blau i descriu el mosaic. Qui-
na informació aporta el mosaic de 
Justinià sobre la seva època?

Aquesta església la va encarregar 
Justinià en el segle vi. La nau central,  
més ampla i alta, està coberta amb  
una cúpula enorme assentada sobre 
petxines i suportada per quatre pilars.  
El pes es contraresta amb dues 
semicúpules i dos grans arcs, reforçats  
a l’exterior per contraforts. Les naus 
laterals, més baixes, tenen dos pisos;  
el superior rep el nom de tribuna. 

Aquest mosaic és a l’església de 
Sant Vidal de Ravenna. Representa 
l’emperador (1), amb nimbe  
i indumentària rica i sosté una patena. 
L’acompanyen el bisbe de Ravenna (2), 
que duu una creu; i dos dignataris 
eclesiàstics, l’un amb un missal (3)  
i l’altre amb un encenser (4). També hi 
figuren el banquer Julià Argentari (5), que 
va finançar la construcció de l’església; 
el general Belisari (6); un alt funcionari 
(7), i la guàrdia imperial (8), que duen 
l’escut en què es representa el crismó.

Planta

Mosaic de Justinià

Semicúpula

Semicúpula

Cúpula 
central

Alçat

Semicúpula

Semicúpula

Finestres

Petxina

Pilar

Nau
central

Atri

Contraforts

Arc

Nau
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4.  L’ASSENTAMENT DELS GERMÀNICS  
A OCCIDENT

4.1 Els regnes germànics
Entre els segles v i viii, una vegada desaparegut l’Imperi Romà d’Oc-
cident, els pobles germànics van formar diversos regnes indepen-
dents en el seu territori. Els més importants i estables van ser els 
regnes visigòtic i franc, que estudiarem en pàgines posteriors. N’hi va 
haver d’altres de més dèbils que, amb el temps, van ser absorbits pels 
més poderosos o van desaparèixer. Entre aquests van destacar:

•  Els ostrogots. Es van assentar a Itàlia a finals del segle v coman-
dats per Teodoric. El regne va desaparèixer a mitjan segle vi 
ocupat per l’Imperi bizantí.

•  Els llombards. En el segle vi van crear un regne al llarg del riu Po, 
a la Llombardia italiana actual. Van amenaçar les terres del cen-
tre d’Itàlia i els territoris dels papes. El regne va durar dos segles.

•  Els angles i els saxons. Procedien de Dinamarca i dels Països 
Baixos. Després de travessar el canal de la Mànega es van as-
sentar a l’Anglaterra actual.

4.2 Les conseqüències de l’assentament
L’assentament dels pobles germànics a Occident va tenir conseqüèn-
cies polítiques, econòmiques, socials i culturals.

•  Polítiques. Les més importants van ser la desaparició de l’Imperi 
Romà d’Occident i la fragmentació del seu territori en petits 
regnes independents. En aquests, la minoria germànica hi va 
concentrar el poder polític.

•  Econòmiques. La crisi que vivia el món romà es va agreujar. 
L’agricultura es va convertir en l’activitat més important; es va 
accentuar el procés de ruralització, i cada regió va tendir a l’au-
tarquia; és a dir, a produir tot allò que necessitava. 
 Les ciutats i les activitats ciutadanes van perdre importància. 
Així, els tallers artesanals i el comerç gairebé van desaparèixer, 
i es van limitar a satisfer les necessitats de la classe dirigent.

•  Socials. La societat es va transformar. Els germànics es van con-
vertir en una nova elit, militar i guerrera, que es va imposar so-
bre la resta de la població. Les classes mitjanes (comerciants, 
artesans, funcionaris i petits propietaris urbans i agrícoles) van 
perdre importància. I els serfs i els esclaus es van multiplicar.

•  Culturals. La cultura va entrar en un període de crisi. Les escoles 
van desaparèixer, i el saber va quedar reduït a alguns llocs aï-
llats, com els monestirs. 
 A més, van deixar de fer-se grans construccions, que van ser 
substituïdes per petites esglésies, i la gran escultura va desapa-
rèixer. Els pobles germànics van conrear, en canvi, altres arts 
menors, com l’orfebreria.

Els ostrogots

Mausoleu de Teodoric, a Ravenna (Itàlia).
Els ostrogots eren una branca del poble 
got que es va establir a la vora de la mar 
Negra. 
L’any 493, aquesta gent, juntament 
amb Teodoric, van controlar Itàlia 
després d’haver deposat l’hèrul 
Odoacre. Finalment, el 535 Justinià  
els va derrotar.

Organitzar informació
1.  Fes un esquema sobre les 
conseqüències de l’assentament 
dels germànics. Quina altra tècnica 
podries usar per organitzar aques-
ta informació?

Buscar solucions
2. La manera de viure dels romans 
ja la coneixes de cursos anteriors. 
Compara-la amb la manera de viu-
re dels germànics.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES
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Invasions i regnes germànics

Les invasions de pobles
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Treballar amb mapes
3. A partir dels mapes d’aquesta pàgina, respon a les pre-
guntes següents:
a)  On estaven assentats els ostrogots, els visigots, els 

francs, els angles i els saxons abans d’envair l’Imperi 
romà?

b)  Quins pobles germànics es van assentar per la Gàl·lia? 
I per Hispània?

c)  Quins altres regnes germànics no mencionats fins ara 
s’hi aprecien i on es van assentar?

d)  Investiga quina relació hi va haver a Itàlia entre hèruls, 
ostrogots, bizantins, llombards i francs?
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5.  ELS REGNES GERMÀNICS (I). 
ELS VISIGOTS

5.1 L’evolució històrica
Els visigots es van instal·lar l’any 418 al sud de la província romana de 
la Gàl·lia mitjançat un pacte amb Roma. L’acord els autoritzava a go-
vernar la regió a canvi de defensar-la dels atacs d’altres pobles. Per 
això, com a aliats de Roma, van entrar l’any 415 a la península Ibèrica 
per lluitar contra els invasors sueus, vàndals i alans.

5.1.1 El regne visigòtic de Tolosa (418-507)
Després de la caiguda del darrer emperador romà, els visigots van 
establir un regne que s’estenia a ambdós costats dels Pirineus i van fi-
xar la capital a Tolosa. Aquest regne va arribar a l’apogeu amb Euric 
(440-484), que el va estendre per quasi tota la península Ibèrica. Però 
el successor, Alaric II, va ser derrotat i mort pels francs a la batalla de 
Vouillé (507); els visigots van traslladar-se al sud dels Pirineus.

5.1.2 El regne visigòtic de Toledo (507-711)
Una vegada instal·lats a Hispània van fixar la capital a Toledo. Primer, 
el rei Leovigild (569-586) va sotmetre els sueus, càntabres i asturs; 
i els seus successors van expulsar els bizantins i van vèncer els vas-
cons. Després, es van integrar amb la població hispanoromana, a par-
tir de la conversió de Recared, al catolicisme en el III Concili de Tole-
do (589) i a partir de la implantació per Recesvint d’una legislació 
comuna: el Fuero Juzgo (654). L’any 711 els musulmans els van derro-
tar a Guadalete, cosa que va posar fi al regne. 

5.2 La manera de viure dels visigots
•  L’organització política dels visigots va ser la monarquia electi-

va, cosa que va provocar lluites successòries greus. El monarca 
estava assessorat per l’aula règia, un organisme format per no-
bles i eclesiàstics. 

•  L’economia es va centrar en l’agricultura. A més, a la Meseta, la 
ramaderia transhumant va tenir un gran auge. Els latifundis van 
continuar en mans de la noblesa i de l’Església.

•  La societat l’encapçalava una minoria rica integrada pels nobles 
i l’alt clergat. Per sota s’hi situaven els petits propietaris, els tre-
balladors dels latifundis, els artesans i comerciants, i els serfs.

•  La cultura es va empobrir i va quedar en mans de l’Església. Va 
destacar sant Isidor de Sevilla, que va escriure Etimologies. 

•  L’art va originar petites esglésies, com Santa Comba de Bande 
(Orense), San Juan de Baños (Palència) o San Pedro de la Nave 
(Zamora), en què es van usar arcs de ferradura. També van fer 
treballs d’orfebreria magnífics com fíbules i corones votives.

L’evolució geopolítica
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Treballar amb mapes
1. Quina relació hi ha entre els ma-
pes històrics d’aquesta pàgina? 
Explica la informació que aporta 
cada un.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES
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Esglésies voltades

Relleus

Les aportacions culturals

La decoració interior de 
les esglésies es feia a base 
de relleus amb temes 
vegetals i geomètrics (4) 
o amb escenes de l’Antic 
i del Nou Testament (5). 
Aquesta decoració es 
reflecteix en cancells, 
capitells i frisos.

San Pedro de la Nave (Zamora). Interior (1) i planta de creu grega inscrita en un rectangle (2). Exterior de l’ermita de Santa Comba 
de Bande (3). 

1

4

Treballs d’orfebreria
L’orfebreria o treball dels 
metalls preciosos ens ha 
llegat dos tresors: el tresor 
de Guarrazar, Toledo (6),  
i el de Torredonjimeno, 
Jaén (7). 
Tots dos estan compostos 
per corones votives d’or, 
que es penjaven com a 
ofrena a l’interior de les 
esglésies, i per creus. 
També s’han de mencionar 
les fíbules per embotonar 
la roba (8).

6 87

5

2 3

Fer ús d’informació temporal
2. Amb les dades del text de la pà-
gina anterior, dibuixa una línia del 
temps amb l’evolució del regne vi-
sigòtic. 

Participa en l’aprenentatge
3.    Busca informació so-
bre Gal·la Placídia i valora la seva 
importància en relació amb la his-
tòria de Catalunya.

Valorar el patrimoni
4.  Busca imatges d’art visigòtic 
i construeix un dossier de docu-
ments. Redacta un text explicatiu 
breu al costat de cada imatge.
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6.   ELS REGNES GERMÀNICS (II).  
ELS FRANCS I L’IMPERI CAROLINGI

Els francs, després de travessar el Rin, es van instal·lar l’any 481 al 
nord de la província romana de la Gàl·lia, on Clodoveu va fundar la 
dinastia merovíngia.

El regne franc va ser el regne més important de tots els que van 
crear els pobles germànics arran de la desaparició de l’Imperi Romà 
d’Occident.

6.1 L’evolució històrica. Del regne a l’imperi
L’any 751, Pipí el Breu va implantar una nova dinastia, la carolíngia, que 
va arribar a la màxima esplendor amb el seu fill Carlemany (742-814). 
Aquest es va proposar restablir la unitat de l’antic Imperi Romà d’Oc-
cident. Amb aquest fi, va conquerir els territoris de nombrosos pobles, 
com els llombards, al nord d’Itàlia; els bàvars i els àvars, al centre d’Eu-
ropa; els saxons, al nord d’Alemanya, i els burgundis a l’est de França. 

Després d’aquestes conquestes, el papa Lleó III va coronar Carle-
many emperador el dia de Nadal de l’any 800 a la ciutat de Roma. 
No obstant això, l’imperi només va durar fins l’any 843, perquè, quan 
va morir el fill i successor de Carlemany, Lluís I el Pietós, l’imperi es va 
dividir entre els fills d’aquest.

6.2 La manera de viure carolíngia
•  El govern de l’Imperi carolingi requeia en l’emperador, que tam-

bé va assumir el paper de defensor de la cristiandat, protector 
del papa i va arribar a intervenir en els assumptes de l’Església. 
Per administrar-lo, l’imperi es va dividir en comtats, dirigits per 
un comte; i en marques o províncies defensives frontereres, di-
rigides per un marquès.

•  L’economia carolíngia es va basar en les activitats agràries, que 
es practicaven en latifundis extensos que pertanyien a l’aristocrà-
cia i a l’Església. En aquests latifundis, s’hi conreaven cereals, s’hi 
practicava la ramaderia i la caça, i s’obtenien fruits dels boscos. 

•  Les activitats urbanes van decaure. Així, l’artesania va passar  
a dur-se a terme en els latifundis, en què es fabricaven tots els 
articles necessaris per a la vida (teixits, eines, etc.); i el comerç 
es va limitar a dur els articles de luxe demandats pels més rics  
i poderosos.

•  La societat carolíngia s’organitzava en tres grups. Els nobles i els 
alts càrrecs eclesiàstics ocupaven la posició social més elevada, 
tenien la majoria de la terra i exercien els principals càrrecs en el 
govern i en l’administració. Els seguien la resta de les persones 
lliures (camperols, artesans i comerciants). I en darrer lloc s’hi 
situaven els serfs, descendents dels antics esclaus que estaven 
subjectes a la terra i no la podien abandonar sense permís.

L’evolució geopolítica
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Comprendre la realitat històrica
1. Explica, per escrit, els esdeveni-
ments històrics que van tenir lloc en 
aquests anys: 481, 751, 800, 843.

2. Qui van ser aquests personatges: 
Clodoveu, Pipí el Breu, Carlemany, 
Lleó III, Lluís I el Pietós?

AVANÇA EN COMPETÈNCIES
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Algunes aportacions culturals

6.3 La cultura i l’art
Durant el regnat de Carlemany es va produir un cert renaixement 
cultural que va tenir el centre a Aquisgrà, la residència imperial. En 
aquesta ciutat Carlemany va fundar l’escola palatina, dirigida per Al-
cuí de York i inspirada en models romans. 

L’arquitectura va disposar d’algunes construccions notables, com 
ara palaus, esglésies i monestirs, que Carlemany va manar edificar a les 
principals ciutats (Ingelheim, Aquisgrà, Nimega) com a manifestació 
del seu poder. Entre aquestes van destacar el palau d’Aquisgrà, residèn-
cia de l’emperador, del qual es conserva la capella construïda entre els 
segles viii i ix; l’abadia de Fulda, i el desaparegut monestir de Saint Gall.

Ens han arribat molt poques escultures d'aquesta època, com ara 
la de Carlemany a cavall. 

D’obres menors fetes en ivori o metall (reliquiaris, arquetes), en 
tenim més; i també miniatures o pintures de mida petita sobre perga-
mí que il·lustraven llibres, com els evangeliaris. 

Arquitectura

Escultura

El palau imperial de Carlemany a Aquisgrà (1) tenia les funcions de residència permanent i administrativa de l’Imperi. Entre els edificis 
més significatius hi havia la capella palatina (2), construïda entre els anys 790 i 805 per l’arquitecte Eudes de Metz, que va seguir  
el model de l’església bizantina de Sant Vidal de Ravenna.

En escultura destaca la representació 
en bronze de Carlemany a cavall (3),  
semblant a les dels emperadors romans.

Treballar amb mapes
3.  Fixa’t en els mapes i redacta un text amb la infor-
mació que aporten. En aquest text has de contestar, 
com a mínim, aquestes qüestions: Quin va ser l’objectiu 
de les conquestes de Carlemany? Va aconseguir els seus 
propòsits?

Conèixer l’art
4. Observa i escriu quins eren els materials, els suports, els 
arcs i les cobertes emprats en l’arquitectura carolíngia.

5. Quina informació aporta l’escultura eqüestre de Carle-
many sobre els seus objectius polítics i sobre el poder de 
l’emperador?

Entrada 
del palau

Sala de 
recepció

Habitacions  
de l’emperador  
i de la família

Capella 
palatina

Termes 
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» TÈCNIQUES

FER ÚS D'INFORMACIÓ TEMPORAL
El temps històric
La història s’ocupa de la descripció, de l’anàlisi i de l’explicació dels fets protago-
nitzats per éssers humans ocorreguts en el passat. Els fets històrics, però, no van 
succeir en el buit. Van ocórrer en una època determinada (quan); en un espai 
concret (on); i els van protagonitzar uns subjectes concrets (qui).
El temps és un concepte fonamental per als historiadors i historiadores, perquè; grà-
cies a aquest concepte es poden organitzar els esdeveniments. És a dir, establir el que 
va ocórrer abans i després (successió; passat, present i futur), el que va ocórrer en dos 
espais al mateix temps (simultaneïtat), i quant va durar un fet o esdeveniment (durada).

La comprensió del temps
Per fer comprensible el temps, la història usa una sèrie de fórmules. Entre aques-
tes, la cronometria, a través de calendaris i de rellotges; i la cronologia, o repre-
sentació del temps mitjançant perioditzacions i dates. 
També mesura el temps mitjançant unitats temporals de durada curta (dies, set-
manes, mesos, anys, lustres), de durada mitjana (dècades) i de durada llarga 
(segles, mil·lennis i eres). I el temps es plasma i s’ordena de forma gràfica a través 
d’eixos cronològics i de cronogrames.
•  Els eixos cronològics consisteixen en una línia o rectangle graduat sobre els 

quals se situen els fets històrics i les dates en què van succeir (A).
•  Els cronogrames usen una línia del temps comuna, en la qual s'apleguen diver-

sos aspectes d’una mateixa societat o un mateix aspecte de diverses societats. 
Generalment, el conjunt va acompanyat de dibuixos o figures representatives (B).

395 
Principals períodes i esdeveniments de l’Imperi bizantí

1054867
813717

534476

D E C L I V IÈPOCA DE 
RECUPERACIÓ

SEGLE D'OR 
DE JUSTINIÀ

ÈPOCA 
PROTO-

BIZANTINA
R E P L E G A M E N T  D E  B I Z A N C I

Presa de 
Constantinoble

 pels turcs

1453

Quarta croada.
Presa de 
Constantinoble
(1202-1204)

Inici del regnat d’Isaac I Comnè.
Reformes en �nances, etc.

Retorn de�nitiu a 
l’ortodòxia religiosa

Basili I 
(867-886).
Època 
d’expansió 
territorial

Segona crisi 
iconoclasta 

(813-842)

Primera crisi 
iconoclasta 
(717-775)

Cisma 
d'Orient

1204

Expulsió dels 
bizantins 
d’Itàlia 
pels normands

1071
1057842

Heracli, 
emperador (610-641)

Divisió de l’imperi 
per Teodosi

Construcció 
de l’actual 

Santa So�a 
(534-537)

610

Justinià comença 
a regnar (527-565)

Caiguda de Roma

527
A

FETS HISTÒRICS

Durada

Temps 
(quan)

Espai 
(on)

Protagonistes 
(qui)

Successió

Simultaneïtat

Curta Mitjana Llarga
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1. Busca els eixos cronològics que hi ha en les pàgines d’aquest 
llibre. a) Anota les pàgines en què es troben i si són horitzontals 
o verticals. b) Cada unitat d’història s’obre amb una línia del 
temps. Alguna podria considerar-se un cronograma? Explica la 
resposta, tant si és afirmativa com si és negativa.

2.  El temps és molt present en la vida quotidiana. Per exemple 
en el llenguatge, en el pensament o en les experiències. Per parelles, 
poseu exemples de diferents usos del temps.

POSA-HO EN PRÀCTICA

Elaborar i comentar eixos cronològics
•  Per elaborar un eix cronològic s’han de seguir 

aquests passos: 
a)  Observar les dates d’inici i final, per establir la 

durada total del procés històric que s’hi ha de re-
presentar.

b)  Dibuixar l’eix i dividir-lo en trams iguals: segles, 
dècades, anys, etc.

c)  Col·locar els períodes o etapes i els esdeveniments, 
amb la data; i posar-hi un títol.

•  Per comentar un eix cronològic hem de fer el 
següent:
a)  Indicar el temps representat per delimitar l’espai 

geogràfic a què es refereix.

b)  Descriure de forma ordenada els períodes i els 
esdeveniments.

c)  Explicar les dades que conté.

En l’eix (A), per exemple, s’hi representen els períodes 
i els esdeveniments ocorreguts en l’Imperi bizantí entre 
els anys 395 i 1453. 
Els períodes estan representats per rectangles de colors, 
amb la denominació escrita a l’interior; la data dels esde-
veniments, en canvi, s’indica mitjançant marques verticals. 
Els esdeveniments seleccionats són de diversos tipus: 
polítics, religiosos i artístics. Apleguen l’evolució històri-
ca de Bizanci; és a dir, des del naixement amb la divisió 
de l’Imperi romà per Teodosi, fins a la caiguda amb la 
presa de Constantinoble per part dels turcs.  

Consells pràctics

La plasmació gràfica del temps pot fer-se de 

forma horitzontal o vertic
al. 

En l’horitzontal, les dates més antigues se si-

tuen a l’esquerra, i les més recents a la dreta. 

En la vertical, les dates més antigues es col·lo-

quen a baix, i les més recents a dalt.

A
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R

A

RO MÀ N I C

GÒTIC

RENAIXEMENT

BAR R OC
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U
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U
R

A
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N
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R
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1000 1050 1100 

1080
Sant Serni,

 França

1504
David,

Miquel Àngel

1504
La Gioconda, 

Leonardo da Vinci

1205-1301
Catedral de Lleó

1150 

1150
Mare de Déu 
de Ger, Girona

1150
Pantocràtor

de San Isidoro,
Lleó

1200 1250 

1250
Verge Blanca, 
Lleó

1300 1350 

1346
Capella de Sant Miquel

del monestir de
Pedralbes, Barcelona

1450 1400 1500 

1620
L’esmorzar, 
Velázquez

1631-1687
Santa Maria 
della Salute, 
Itàlia

1645-1652
Èxtasi de Santa 
Teresa, Bernini

1544
Reials Col·legis

de Tortosa

1550 1600 1650 1700 

Eix comparatiuB

23

UNITAT 1 » TÈCNIQUES



» POSA A PROVA EL TEU APRENENTATGE
1. Defineix breument per escrit els conceptes re-
presentats a través de les imatges següents. 

Cisma d’Orient

Regnes germànics

Corpus Iuris Civilis

Fíbula

2.  Explica qui van ser aquests personatges, i digues 
per quin fet o per quins fets històrics van destacar.

Leovigild Justinià I Teodosi I

3. Ordena cronològicament aquests fets. A continua-
ció, situa’ls en un eix cronològic senzill: 

a) presa de Constantinoble pels turcs; b) con-
questes de Justinià; c) fundació de Constantino-
ble; d) conquesta musulmana de Síria, Palestina  

i Egipte; e) III Concili de Toledo; f) coronació  
de Carlemany.

4. Relaciona aquests conceptes i aquestes frases amb 
l’Imperi bizantí o amb un regne germànic i completa 
el quadre resum següent: 

a) basileus; b) llombards; c) decoració a base de 
mosaics; d) Icona; e) ruralització; f) Fuero Juzgo; 

g) lluites iconoclastes.

Imperi bizantí Regnes germànics

… …

5.  A partir del mapa que hi ha a continuació i dels 
coneixements que tinguis sobre el tema, redacta un 
petit text de deu línies explicant les conseqüències 
de l’assentament dels germànics a Occident.

Gots

Juts
Angles

Saxons Sueus

Francs

Alans

Huns

Llombards

Burgundis

Ostrogots

Visigots

Vàndals

SUEUS OSTROGOTS

Gèpides

BURGUNDIS

ESCOTS
Balts

Eslaus

A
N

G
LO

S
A

X
O

N
S

B
R

E
T

O
N

S

FRANCS

VÀNDALS

VISIGOTS Imperi 
Romà 
d’Orient

6. Observa aquestes imatges. Després, compara les 
arquitectures bizantina i visigoda i explica les carac-
terístiques de cada una.

A

C

B

D
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» POSA A PROVA LES TEVES COMPETÈNCIES

1. Després de llegir el text, calcula mentalment o bé 
amb llapis i paper: a) Quants anys han transcorregut 
des de la mort de Carlemany fins al 28 de gener 
d’aquest any? Converteix aquesta xifra en segles  
i mil·lennis. b) Durant quants anys va ser vigent la 
lliura carolíngia? c) Carlemany va iniciar el seu regnat 
l’any 768. Quants anys tenia en aquell moment, se-
gons la tradició i segons els experts? 

2. Els francs, què eren: francesos, alemanys o les 
dues coses? Explica breument en quins fragments 
del text t’has basat per arribar a una conclusió. 

3. Per què va ser important la «minúscula carolina»? 
Dedueix la resposta correcta: a) Va facilitar la còpia 
de documents. b) Aportava noves formes de trans-
cripció. c) Va facilitar la transcripció i la difusió dels 
textos procedents de l’antiguitat. 

4.  Completa aquest quadre resum amb el que ac-
tualment es considera el llegat de Carlemany.

Política Economia Cultura

… … …

El llegat de Carlemany
El llegat que va deixar Carlemany (A) quan va morir el 28 
de gener de l’any 814 comprenia un imperi unit, una ad-
ministració eficaç i una gran obra educativa.

Qui va ser aquesta persona que va poder aconseguir allò 
que semblava impossible? Se’n coneix la data de la mort, 
però no la del naixement, que generalment s’ha fixat en l’any 
742. No obstant això, diversos factors han conduït els ex-
perts a reconsiderar aquesta darrera data i a proposar l’abril 
del 748 com la data «probable» del naixement. On va néixer? 
No se sap amb certesa. De fet, hi ha molts llocs que es vana-
glorien de ser el bressol d’aquest sobirà; entre aquests, el mo-
nestir de Prüm i la ciutat de Düren, a Alemanya; o Quierzy, 
al nord de França. El que se sap del cert és que el seu pare, 
Pipí el Breu, va ser el rei dels francs a partir de 751.

Actualment, Carlemany és considerat el fundador de 
les monarquies francesa i alemanya i el pare d’Europa, 
perquè el seu imperi va unificar per primera vegada la 
major part de l’Europa occidental. A més, Carlemany va 

iniciar una reforma en l’educació, denominada des del se-
gle xix, el «Renaixement carolingi». 

Ja abans de l’arribada al tron, Carlemany va fer que 
nombrosos savis acudissin a la cort i va obrir escoles monàs-
tiques i catedralícies. I sota el seu mandat es van redescobrir 
i van ressorgir la cultura i la tradició educativa de l’antiguitat. 
La «minúscula carolina» (B), un tipus d’escriptura nou i clar, 
va facilitar enormement la còpia de documents, és a dir, la 
transcripció; i, amb això, la difusió de textos antics. Es pot 
dir, per tant, que el compromís de Carlemany amb l’educació, 
la literatura i l’art va assentar les bases de la cultura europea. 

Carlemany va dotar el seu regne d’una administració efi-
caç, amb una legislació uniforme, i va crear, l’any 781, una 
moneda única per afavorir un espai econòmic més o menys 
homogeni. Aquesta moneda, la lliura carolíngia, que equiva-
lia a una lliura de plata, va durar fins a l’any 1795, quan, des-
prés de la Revolució Francesa, es va instaurar el franc. Per 
això, pot dir-se que aquesta moneda és el precedent de l’euro.

A. Carlemany.
B.  El nou tipus d’escriptura, 

la «minúscula carolina» 
va facilitar la còpia de 
documents i va afavorir  
la difusió de textos antics.

A

B
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