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CONTINGUTS 
 
En aquesta assignatura s’explicarà de quina manera es van generar i com van fer-
se efectius  els poders polítics a Europa des del Baix Imperi romà fins al segle XIII. 
També es tractarà de les maneres d’organitzar la producció i els intercanvis en 
aquest mateix període. 
 
OBJECTIUS 
 
En acabar el curs l’alumne ha de demostrar 
1. Haver assolit els continguts expressats en el temari i identificar qualsevol dels seus punts en 

el context que li correspon. 
2. Ser capaç d’analitzar, processar i interpretar qualsevol mena de material addicional (textos, 

mapes, taules, gràfics) d’acord amb els continguts del temari i situar-lo en el marc 
corresponent. 

3. Demostrar haver fet unes lectures mínimes exigides (llibres i/o capítols especialment 
indicats i/o articles recomanats). 

4. Saber identificar i distingir els diversos procediments emprats pels grups de poder en la 
captura del treball pagès (impost estatal en les seves diverses modalitats, renda feudal, etc) 
treballats en el temari. 

5. Haver assolit un coneixement integral i global de la matèria mitjançant l’articulació i la 
relació existent entre els diferents punts en què es divideix el temari. 

 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Aquesta activitat, que no suposa cap càrrega lectiva per a l’estudiant, es dividirà, per a cada 
semestre, primer, en la projecció d’una pel·lícula relacionada amb el temari i un posterior debat 
que permeti enquadrar el contingut del film amb qualsevol dels aspectes inclosos en el 
programa, o en relació amb la bibliografia proposada; i en segon lloc, dues sortides per a visitar 
museus, monuments, exposicions, excavacions, o qualsevol altre centre d’interès relacionat amb 
el programa. Per tant, dues pel·lícules i dues sortides, en dissabte, al llarg del curs. Els títols i els 
centres a visitar, així com les dates de les sortides, es concretaran en començar cada semestre. 



TEMARI 
 

1. Roma, un estat antic. L’ordre de l’Imperi: pax i moneda. La fi de l’Imperi d’occident. 
L’Imperi d’orient. 

 
2. L’Església, un regne d’aquest món. L’Imperi, cristià. La creació d’heretges. La fixació 

de les pautes de la reproducció humana. El cas del bisbe enamorat i el del que comptava 
porcs (segles IV-IX). 

 
3. Després de l’Imperi: els nous estats a l’Europa occidental (seglesVI-IX). Les 

migracions ‘bàrbares’: el cas dels gots. Els nous poders: què era un regnum?. La qüestió 
dels intercanvis. La tesi de Pirenne. 

 
4. Islam, albergínies, àrabs i berbers a la Mediterrània (VIII-X). Muhammad, l’enviat de 

Déu. La constitució de l’estat islàmic. La migració pagesa àrab i berber Al-Andalus, uns 
estats que es feien i es desfeien.  

 
5. Pràctiques agràries i alimentació pagesa abans dels feudals a l’Europa occidental. El 

culte i l’inculte a l’alta edat mitjana. Les llegendes del bosc. 
 

6. El context històric en la gènesi de l’ordre feudal. La fi de l’Imperi Carolingi. La 
presència dels normands a occident i els seus efectes. Els espais feudals i el àmbits de la 
senyoria: els castells. Les institucions i les relacions feudovassallàtiques. 

 
7. La captura del treball pagès: de la fiscalitat estatal a la renda feudal. Les relacions de 

producció. Roturacions i creació de l’espai rural. La renda i les formes de domini i 
control de l’espai pagès. 

 
8. L’església: una institució universal en l’ordre feudal. El Moviment de Pau i Treva de 

Déu. La Reforma Pontifical i el conflicte de les Investidures. El naixement de la idea de 
croada. 

 
9. L’expansió de l’ordre feudal per conquesta: Les Croades i els seus efectes: Terra Santa, 

al-Andalus i el Drang nach Osten alemany. Els Ordes Militars. L’aristocràcia, l’església 
i la formació dels regnes croats. 

 
10. La gènesi de les monarquies feudals: Institucions i òrgans de govern. La França Capeta; 

l’Anglaterra normanda (imperi Angeví) i el Sacre Imperi Romano-germànic. 
 

11. Les ciutats medievals en el feudalisme. El comerç llunyà. Els grans centres del comerç 
internacional: la Mediterrània, la Bàltica –Hansa- i les Fires de Xampanya. Mètodes i 
pràctiques mercantils. Les finances. Els centres artesanals i els gremis. El patriciat urbà 
i els òrgans de representació. Les universitats. 
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