alternatiu, el de la cavalleria. en un
contení de transido d'una socielai
guerrera a una societat corlesana, al segle
XII. La tesi central reposa sobre la
convicció de l'existéncia d'una relació
entre text i acció, que es manifesia en una
mlmesi de comportaments socials en qué
la societat imita la literatura. Finalment,
Philippe Buc (Stanford University). a
«Principes gentium dominantur eorumn
Princely Power Between Legilimacy and
Illegitimicy in Twelfth-Cenlury Exegesis
(p. 310-328). examina les diferents
posicions deis exégetes bíblics del segic
XII de! nord de Franca sobre la qüestió
del poder politic en relació ais lemes de la
justificació de la dominatio, la disputa de
poders entre regnum i sacerdotium, i les
relacions de poder entre el prínccp i els
seus súbdits, posanl en relleu la
interpretació
igualitarista
i
antimonárquica de Pere el Cantor i el seu
cercle, oposada al principi jerárquic
propugna! per l'exégcsi mendicant del
segle XIII.
Unes conclusions fináis (p, 329-331)
redactades per l'editor del presenl volum,
el maieix Thomas N. Bisson, insisteixen
en la necessitat d'aprofundir en el
coneixement de la naturalesa i la práctica
del poder polílic en totes les seves
dimensions, des de diferents disciplines i
ámbils temátics.
Aquest lübre, com pot apreciar-se, és
el resultat d'un recorregut heterogeni,
pero certamen! unitari. Els textos que
componen aquest ¡libre tracten qtlestions
tan diverses com la legitimitat del poder,
el suport ideológic, l'imaginari politic o el
CABAÑERO SUBIZA, Bernabé

canvi social, entre d'altres. Tanmateix,
recíprocatnent. el nexe teóric comú
existen! en els treballs compiMats es
presenta, d'una manera mes o menys
difusa, sota la perspectiva de la Teoria de
l'Acció Social: una historia centrada en
l'acció intencional deis seus agents, de
mareat carácter social. Definida així. la
noció de l'acció ha permés obrir un vast
camp nou a la recerca amb la
multiplicado deis objectes particulars,
l'estudi deis quals ha esdevingut aleshores
adient: el rerafons ideológic de les
diverses formes de poder, els cañáis de
difusió de les doctrines poI ¡tiques i les
justificacions deis actors polítics. En
d'altres paraules. es tractaria, dones,
d'una aproximado cultural a alió polítie
i/o social.
En definitiva, els diversos treballs
aplegats en aquest volum donen una bona
idea de l'ampli marc d'análisi temátic
desenvolupat per la historiografía recent
en aquest camp de recerca, des de
diferents ámbits del coneixement. Cal
esperar que la seva publicació serveixi
d'estimul per a incentivar futures
investigacions semblants, especialment en
el context espanyo!. En aquest sentit, i
enmig d'un panorama forca ensopit,
caldria destacar la tasca de reno vació deis
estudis d'hislória política realitzada, amb
moli de mérit. peí prof. José Manuel
Nieto Soria i el seu equip d'investigació
en l'ámbit de la monarquía castellana
baixmcdieval, que ha estat un pas
endavan! molt important i necessari.
Javier Robles Montesinos

Los Castillos Catalanes del siglo X. Circunstancias históricas y
cuestiones arquitectónicas.
Zaragoza: Institución (Fernando el Católico», 1996. 356 p.

Bernabé Cabañero Subiza, profesor
Un cop determináis aqucsls motius.
d'Art Medieval de la Univerdad de
Fautor anirá efecluanl un repás de
Zaragoza i autor de titols com: Los
diversos temes que aportaran una visió
Orígenes de ¡a arquitectura medieval de general sobre les qüestíons históriques
las Cinco Villas: 891-1105: entre la
referides ais castell. Aixl podrem seguir
tradición y la renovación i ¿as restos les relacions entre el procés de poblament
islámicos de Malejáti (Zaragoza) nuevos deis nolis territoris i l'aparició de les
datos para el estudio de la evolución de la fortaleses defensives, parani esment en la
decoración de la época del Califato a! diversitat de la casuística relacionada amb
período Ta 'i/a proposa, com a objectiu de la fundació d'un castrum. Cabañero
la presen! obra, l'análisi i la comprensió
afirma que majo riñen t el castrum cstava
del procés d'organització defensiva deis
configurat per una fortalesa o bé per una
comíais de l'área catalana duran! el segle
edificado
defensiva
provisional,
X. Degut a la seva formado com a
juntament amb el seu territon
historiador de l'art, prendra la
administratiu. Pcró a voltes en un castrum
determinado de canal i Izar les se ves no existía contrucció defensiva. En aquest
investigacions mitjancant ¡"observado de
cas el poblament s'havia realiizat
l'evolució i de les transformacions de les
mitjan(ant l'aprisió.
edificacions defensives, deis castells.
Seguint aquesta
Per aquest motiu el seu esludi ha eslal
prese
dividit en dues parís forfa evidents: d'una
administrad ves que considera importan Is
banda ens 1robem amb el marc historie en
a Thora d'aportar informado sobre les
el que es construeixen aqüestes fonal eses,
construccions defensives. Aquest tres
de !'al Ira l'análisi i descripció de
termes son: el castrum —ara com unilat
l'evolució formal d'aqüestes edificadons.
Com a colofó al seu treball, Cabañero ens
monasterium. Al voltant d'aquestes
ofereix un important catáleg deis
demarcad o ns Cabañero relacionará les
monuments que ha analilzat (39 en total),
edificacions que solen formar parí
en el que els descriu i aporta la
d'aquests ámbils; guardiaes, acelessiae,
bibliografía específica de cadascun d'ells.
turres, kasteílum ...
La part histórica del llibre comenca
En el seu repás historie oferirá una
panorámica general del procés de
;urada
I ter
per i
visió de la historiografía i amb la
poblament en els comtats de Barcelona.
consegüenl presentado de la problemática
d'Osona i d'Urgell, els comtats m¿s
que ha anal sorgint en el procés de la
implicats en la formado de la frontera i,
investigado. Com bon historiador inicia
per tant, amb un nombre superior de
el seu estudi preguntant-se pels motius
construccions defensives. Finalment
que
promogueren
la construcció
clourá aquesta part una análisi sobre els
d'aquestes construccions defensives i en
propielaris
d'aquestes
edificacions.
determina tres: primer el de la necessitat
Mencionará eis comles, I'aristocracia, els
de consolidar sobre el territori les
bisbes i també els monestirs, apuntani la
conquestes comtals i nobiliaires en el seu
seva importancia dins el procés defensiu
procés de lluites internes; segon el de la
del territori.
fixació de la residencia del comte i de
El segon gran apartat de l'obra de
l'aristocrácia; i tercer i últim, el de
Cabañero esiará
configurada
peí
l'interés per crear una frontera el mes
tractament arquitectónic d'aquests castells
sólida possible. contra el món de l'lslam.
del seglc X. També en aquesta part
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trobartm un L\h ust u L t t de la qüL tió
obre el tema, amb la pre entapió
corre ponent del probleme aparegut en
la eva inve tigació Fl til conduUor de
le
eve
reflexión
e lará llig t a
1 evolució
arquitectónica
d aque le
forlaL L
de
de
It
prmuxs
manife tacion
—defen es
natural
con truccion amb element de tu ta—
tin a le mé de envolupade —el palau
loríale a i el contepte de domiciiium—
Re altará
la
importancia
de
la
reutihtzació
de
le
veile
pero
con i tent ruine de I Antiguitat —com
el ca d Olérdola o de le muralle
romane de Barcelona, i a travé del eu
Lstudi anirá prt. Lntant el
iveni,o

ttnsiruccK n°% Donará una importancia
cabdal al pas de la torre defensiva
quadrada a la consecució de la torre
rodona, ja que el resultat de l'evolució
d'aquestaserá el caiteII palau
Bernabé Cabañero demostra, en la
seva obra l'elevat grau d'evolució i
perfeccionameni técnic existent en le
ierres catalanes del scgle X din
1 arquitectura militar. Afirma que les
el segle XI ja esta ven apuntades en el
segle anterior i. fins i tot, assegura que el
arquitectes llombards utilitzaren aqueste
técniques en le
eve con truccion
defensive
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CAMERON, Averil El mundo mediterráneo en ¡a Antigüedad Tardía
395-600
Barcelona: Crítica, 1998. 258 p.
Por fin ha llegado la traducción española
de esta obra de la profesora Averil
Cameron que sin duda ha marcado un
punto de inflexión en el conocimiento de
la Antigüedad tardía. Averil Cameron nos
ofrece en este magnífico estudio una
visión sólida, detallada y de un gran valor
científico de esie periodo comprendido
entre el reinado de Diocleciano (284-305)
y finales del siglo VI.
Son múltiples los aspectos tratados en
esta obra como múltiples son los
elementos que componen la sociedad
tardoantigua: en un primer momento la
autora plantea el propio concepto de
Antigüedad tardía, la división de Oriente
y Occidente, y la caída del Imperio
romano. El estudio de! Bajo Imperio
romano tiene una especial importancia
para la reconstrucción histórica de la
Antigüedad tardía asi como para llegar a
comprender bien cómo y cuándo se
produjo el fin del mundo antiguo. Nuestra
autora trata aspectos tan interesantes

como el ejército tardorromano i la historia
de las mentalidades. Averil Cameron trata
el destacado papel del Cristianismo y de
la Iglesia en la sociedad tardoantigua.
Nuestra autora, con una gran erudición
científica, también analiza aspectos tan
delicados y tan lejos de estar esclarecidos
como la economía bajoimperial o las
estructuras sociales en la Antigüedad
tardía.
De los múltiples y tan complejos
elementos que constituyen y articulan este
período, dos podemos decir que son los
ejes centrales que lo vertebran y alrededor
de los cuales se concibe esta obra: uno, el
análisis de! periodo tardorromano con el
capitulo del 476; el otro, la división entre
Oriente y Occidente, esto es, entre el
Imperio Occidental y el Imperio Oriental,
lis por ello muy importante el año 395
cuando muere e! emperador Teodosio I y
el imperio queda definitivamente dividido
a efectos administrativos en dos mitades.
Fn efecto, siempre que se habla de la

