
L’apartat TÈCNIQUES el trobareu en l’espai personal del web www.barcanova.cat.

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, representats 
per l’Imperi bizantí, a Orient;  
i els regnes visigòtics i caro-
lingi, 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

1.  Si l’edat mitjana s’inicia el 476 i conclou el 1453, quants segles comprèn? 

2.  Analitza la informació de l’eix cronològic. Quins esdeveniments històrics es prenen com a inici i final de 

l’edat mitjana? 

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

4.   En grups de dos, calculeu i trieu: Què va durar més? 
L’Imperi carolingi   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 millor l’Imperi, l’emperador Teodosi, l’any 
395, el va dividir 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 evolució 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 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.

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 bizantí, a Orient, que al principi va mantenir les tradicions 
romanes, però que, 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 de Roma.

•  La cristiandat llatina, a Occident, que va aglutinar els regnes es-
tablerts 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, que va ser una nova religió sorgida de les predicacions 
de Mahoma en el segle vi. Els seguidors, els musulmans, van 
conquerir, a partir del segle vii, part dels territoris de l’Imperi 
bizantí 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.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

Fer ús d’informació temporal
1. Ordena cronològicament de 
l’1 al 5: 

  Presa de Constantinoble pels 
turcs. 
  Fi de l’Imperi Romà d’Occi-
dent.

  Arribada de Colom a Amèrica.
  Divisió de l’Imperi romà.
  Naixement de l’islam.

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…?

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

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.
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La línia del temps. L’edat mitjana
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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)

Treballar amb mapes 
2. Què va passar en el territori de l’Imperi romà en temps de Teodosi I?  

3. L’any 1000, existia l’Imperi Romà d’Occident? 

4. L’any 1000, tots els territoris d’Europa eren cristians? 
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2.   L’IMPERI BIZANTÍ
2.1 L’evolució històrica
A l’inici, el territori bizantí comprenia els Balcans, Grècia, l’Àsia Menor, 
Síria i Egipte. Bizanci 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 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.

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 Cons-
tantinoble. A Bizanci arribaven seda de la Xina; espècies, marfil 
i perles de l’Índia; i ambre, pells i blat del nord d’Europa.

2.4 L’art bizantí
•  L’arquitectura va usar materials pobres como el maó. L’edifici 

principal va ser l’església, que va adoptar planta rectangular, 
quadrada, octogonal o de creu grega. Els exemples més desta-
cats són l’església de Santa Sofia de Constantinoble (l’actual 
Istanbul, Turquia), 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, com ara la de Sant Vidal de Ravenna.

•  Les icones eren imatges religioses i estaven pintades sobre fusta.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

Treballar amb mapes
1.  Amb l’ajut dels mapes, fes 
el que t’indiquem: 
a)  Escriu el nom de tres països 

actuals que van ser escenari 
de les conquestes de Justinià: 

b)  Escriu el nom dels dos països 
actuals a què es reduïa la ma-
jor part del territori bizantí en 
el segle vii: 

c)  Per què controlava tan poc 
territori l’Imperi bizantí ales-
hores? 

Treballar amb textos
2. Digues alguns productes que 
es venien als mercats de Cons-
tantinoble:
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Conèixer l’art
3.  Esbrina per què és coneguda l’església bizantina de Sant Vidal de Ravenna:  

4.  Escriu aquests elements en el lloc corresponent del dibuix: 

Cúpula central • Petxina • Finestres • Pis superior o tribuna • Arc • Contraforts

L’esplendor de l’art bizantí
Santa Sofia

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. 
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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.
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3.  L’ASSENTAMENT DELS GERMÀNICS  
A OCCIDENT

3.1 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 després. N’hi va haver d’altres 
de més dèbils que, amb el temps, van ser absorbits pels més podero-
sos o van desaparèixer. Entre aquests van destacar els següents:

•  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.

3.2 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.

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

Organitzar informació
1.  Fes un esquema o un or-
ganigrama, en el teu quadern, 
sobre les conseqüències de l’as-
sentament dels pobles germà-
nics a Occident. En quins grans 
conjunts organitzaràs la infor-
mació?
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Treballar amb mapes 
2. Relaciona cada poble germànic amb la província romana on es va assentar:

Sueus •

Ostrogots •

Francs •

Vàndals •

Anglosaxons •

Bretons •

Visigots •

• Àfrica

• Britània

• Hispània

• Gàl·lia

• Itàlia

3. Quin poble germànic va ocupar la capital de l’Imperi Romà d’Occident?  

4. L’Imperi Romà d’Orient va ser conquerit per algun poble germànic? 

5. Entre quins dos regnes es repartia el territori del que avui és Catalunya? Per quins estats actuals s’estenia el reg-
ne més septentrional d’aquests dos?

Els regnes germànics en el segle v
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4.  ELS REGNES GERMÀNICS (I). 
ELS VISIGOTS

4.1 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.

4.1.1 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 gairebé 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.

4.1.2 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. 

4.2 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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Esglésies voltades

Les aportacions culturals

San Pedro de la Nave (Zamora). Interior (1) i planta de creu grega inscrita en un rectangle (2). Capitell decorat amb animals, 
vegetals i escenes bíbliques (3).

Treballar amb mapes
1. Observa el mapa C i respon:
a)  Quin gran canvi s’aprecia respecte del mapa B? Qui-

na va ser la causa? 

b)  Escriu el nom de les ciutats que van ser conquerides 
pels visigots en temps de Leovigild. Esbrina el seu 
nom actual:

c)  Quan es van instal·lar els bizantins a les costes del 
sud de la Península?

Conèixer l’art
2. Indica, en les imatges superiors, el següent: l’arc de 
ferradura (A), una columna (B), el sacrifici d’Isaac (C), 
la capçalera (D), la nau central (E) i una nau lateral (F).

Participar en l’aprenentatge
3.    Qui va ser Gal·la Placídia? Quina relació 
va tenir amb Catalunya? Investiga i respon:

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

321
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5.   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 Gàl·lia, on Clodoveu va fundar la dinastia merovíngia.

5.1 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. 

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 a 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.

5.2 La manera de viure carolíngia
•  El govern de l’Imperi carolingi requeia en l’emperador, que també 

va ser defensor de la cristiandat, protector del papa i va arribar 
a intervenir en els assumptes de l’Església. Per administrar-lo, l’im-
peri es va dividir en comtats, dirigits per un comte; i en marques 
o províncies defensives frontereres, dirigides 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.

•  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, hi 
havia els serfs, que estaven subjectes a la terra.

5.3 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. 

L’arquitectura va disposar d’algunes construccions notables, com 
ara palaus, esglésies i monestirs, que Carlemany va manar edificar a les 
principals ciutats. Entre aquestes van destacar el palau d’Aquisgrà, resi-
dència de l’emperador, del qual es conserva la capella.

En escultura destaca la representació de Carlemany a cavall.

L’evolució geopolítica
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Algunes aportacions artístiques

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.

Entrada 
del palau

Sala de 
recepció

Habitacions  
de l’emperador  
i de la família

Capella 
palatina

Termes 
imperials

Treballar amb mapes
1.  Observa els mapes de la pàgina anterior. Fixa’t 
en el superior i explica quin va ser l’objectiu de les con-
questes de Carlemany:

2. Quin fet demostra el mapa inferior? Quan va tenir 
lloc?

Conèixer l’art
3. Quines estances del palau imperial formaven part de 
la residència de Carlemany? Quines es feien servir per 
als afers polítics, administratius i religiosos?

4. Quins símbols del poder observes en l’escultura de 
Carlemany?

AVANÇA EN COMPETÈNCIES

1

2

3
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» POSA A PROVA EL TEU APRENENTATGE
1. Escriu els fets històrics pels quals van destacar 
aquests personatges:

Leovigild Justinià I Teodosi I

Leovigild: 

Justinià I: 

Teodosi I: 

2. Ordena cronològicament aquests fets de l’1 al 6.
a) coronació de Carlemany  
b) fundació de Constantinoble  
c) conquestes de Justinià  
d) conquesta musulmana de Síria  
e) conversió de Recared  
f) batalla de Vouillé  

3. Relaciona aquests termes i aquestes dates amb 
l’Imperi bizantí o bé amb el regne visigòtic.

1453 • Alaric II • Santa Sofia • Gal·la Placídia • 
Fuero Juzgo • Corpus Iuris Civilis

Imperi bizantí Regne visigòtic

4. Observa el mapa i redacta un breu text explicant 
les conseqüències de l’assentament dels germànics 
a Occident: 
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5. Fixa’t en les imatges i respon: quina és de l’art 
bizantí i quina de l’art visigòtic?

A B
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» POSA A PROVA LES TEVES COMPETÈNCIES
1. Després de llegir el text, calcula:
a)  Quants anys han transcorregut des 

de la mort de Carlemany fins al 28 
de gener d’aquest any? Converteix 
aquesta xifra en mil·lennis i segles.

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, segons la tradició? I segons 
els experts?

2. Per què va ser important la «minús-
cula carolina»?

3.  Quin aspecte del llegat de Carle-
many et sembla més important?

 

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 administració eficaç i una 
gran obra educativa.

Qui va ser la persona que va poder aconseguir allò que semblava 
impossible? Se’n coneix la data de mort, però no la de naixement, que 
generalment s’ha fixat en l’any 742. No obstant això, diversos factors 
han conduït els experts a reconsiderar aquesta darrera data i a pro-
posar l’abril del 748 com la data «probable» del naixement. On va néi-
xer? No se sap amb certesa. De fet, hi ha molts llocs que es vanaglo-
rien de ser el bressol d’aquest sobirà; entre aquests, el monestir 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 monar-
quies francesa i alemanya i el pare d’Europa, perquè el seu imperi 
va unificar per primera vegada la major part de l’Europa occiden-
tal. A més, Carlemany va iniciar una reforma en l’educació, denomi-
nada des del segle 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 monàstiques 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 nova i clara, va facilitar enormement la còpia de docu-
ments, 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 eficaç, 
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 equivalia a una lliura de plata, va 
durar fins a l’any 1795, quan, després de la Revolució Francesa, es va 
instaurar el franc. Per això, pot dir-se que aquesta moneda és el pre-
cedent 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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