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1r quadrimestre
L’objectiu d’aquesta assignatura és oferir les claus per entendre els diversos
desenvolupaments de les societats de la Mediterrània occidental. Per això, s’explicaran
els fonaments dels diferents poders polítics construïts al nord i al sud de la Mediterrània,
des de l’època dels estats antics fins a la vetlla de la colonització europea del nord
d’Àfrica.

TEMARI
1)
2)
3)
4)
5)

Com es desfeien els imperis antics: la crisi fiscal de Roma (segles IV-V).
D'un imperi a l'altre. Roma i la historiografia colonial.
L’església i les dinasties “bàrbares” (segles V-VII).
Què va ser l’anomenada “expansió islàmica”? Allò que va dir Pirenne.
La construcció de dinasties a al-Andalus i al Magreb (segles VIII-XII). L’anàlisi
d’Ibn Khaldûn.
6) La inicial modèstia d’uns poders formidables al nord de la Mediterrània. Les
societats feudals primerenques (segles IX-XI).
7) Pagesos desposseïts i colònies. Com s’organitzaven les conquestes (segles XIIXIII).
8) Encara Ibn Khaldûn: dels almoràvits als ‘alawites. Islam i tribus.
9) Les societats europees modernes. Els desplaçaments de blancs cap als móns
nous. El nord d’Àfrica la vetlla de la colonització (segles XVIII-XIX).
10) La construcció de l’”Orient”. Wittfogel i el terror solitari. “Progrés,
“endarreriment”? Els temps històrics diferents de les societats mediterrànies.

AVALUACIÓ: Es basarà en dues proves escrites. La primera consistirà en la redacció
d’un projecte relacionat amb els continguts de l’assignatura i comptarà un 75% en la
nota final. La segona serà un examen que comptarà un 25% en la nota final. Per fer la
mitjana entre les dues notes caldrà haver aprovat els dos exercicis.
Aquesta assignatura s’impartirà de manera bimodal, de manera que els alumnes que no
puguin assistir a classe amb regularitat hauran de seguir un programa de lectures
obligatòries específic per assolir els continguts programats. Els materials de
l’assignatura disponibles inclouran una introducció general dels temes, una guia de
treball i una selecció bibliogràfica específica. Els alumnes podran disposar d’un
seguiment continu a través de les tutories i del correu electrònic disponibles en la versió
virtual de l’assignatura.

