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Alta edat mitjana

• Grans invacions del pobles germànics.
• Caiguda de l’imperi Romà.
• Fraccionament de l’Imperi en:

– Orient: Imperi Bizantí
– Occident: monarquies germàniques, origen del feudalisme, rutalització de la societat i
establiment del cristianime a Europa.

• Naixement a la península d’Aràbia d’una nova religió, l’islam, que va arribar a la península
Ibèrica (Al-Andalus).

Plena edat mitjana

• Consolidació del feudalisme.
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• Augment de la població agrícola.
• Creació i creixemen de les ciutats i la burgesia (artesania i comerç).
• Aparició de l’art romànic i l’art gòtic.

Baixa edat mitjana

• Disminució de la població a causa de la pesta.
• Greu crisi econòmica per la caiguda de l’agricultura i del comerç.
• Conflictes polítics i socials molt generalitzats.
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Introducció

Figure 1: Continguts principals de la unitat

Any 409: Els visigots van arribar a la península Ibèrica com aliats de Roma per a expulsar els
invasors.

Any 415: Expulsen als bàndals i alans.

Any 554: Establixen la capital del regne a Toledo, n’estaran 200 anys.

Organització del regne

Característiques del regne visigot:
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Figure 2: El regne visigot

• Monarquia forta
• Control de tot el territori peninsular
• Unificació jurídica i religiosa

Any 711: Disputes nobiliàries van afavorir que un exèrcit musulmà els derrotara.

Visigots a València: llegir.
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Figure 3: Bizanci

Bizanci, l’imperi Romà d’Orient

Any: 476 L’imperi Romà va deixar d’existir però la seua herència va perdurar a Orient en l’imperi
Bizantí.

L’època de Justinià

• Objectiu: restaurar l’imperi Romà.
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Figure 4: Bizanci

• Concentrava en la seua persona el poder polític, miliar i religiós.
• Va recopilar les lleis romanes en 12 llibres: Codi Justinià.
• Va gaudir de gran properitat econòmica: agricultura i comerç florent al Mediterrani.

Organització de l’Imperi

• En els segles VII i VIII van pedre gran part de les conquestes de Justinià, l’imperi es va
helenitzar i el grec es va convertir en llengua oficial.

• L’emperador tenia poder absolut, era la màxima autoritat del mon romà i de la cristiandat.
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• Diferències entre l’església d’Orient i la d’Occident.

Declivi de Bizanci

• Segle IX, decau la prosperitat.
• 1453 Desapareix l’imperi Bizantí.

L’imperi Carolingi

Va estar creat per Carlemany, va ser lúltim intent de reconstruir l’antiga unitat de l’imperi Rmà
d’Occident.

Regne dels francs

• Carles Martell, noble franc segle VIII, va dirigir l’exèrcit contra els musulmans.
• Pipí el Breu, son fill va fundar la dinastia carolingia.
• Son fill Carles (Carlemany) es va convertir en reconstructor de l’Imperi d’Occidnet.
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Figure 5: Imperi Carolingi
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Carlemany emperador

• Va conquistar gran part de les terres d’Europa.
• Va convertir tots els pobles sobre els quals tenia autoritat al cristianisme.
• Va estar coronat pel papa com el nou emperador de les terres d’Occident.

L’aparició de l’islam

• Aràbia és una península desèrtica situaca a l’Orient Mitjà.
• En el segle VI, la majora dels seues habitants eren caravaners. Transportaven en camells
mercaderies arribades d’Orient cap al Mediterrani. Alguns eren ramadirs nòmades o agrigul-
tors establits en els oasis.

• La Meca, ciutat natal de Mahoma, era una ciutat important, amb més de deu mil habitatns.
• Els habitatns d’Aràbia eren politeístes i la Meca era un important centre religiós.

Mahoma, profeta d’una nova religió

• Muhammad ibn Abdallah, Mahoma, va nàixer l’any 570 i va quear orfe quan enccara era un
xiquet.
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Figure 6: Islam
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• El va criar la seua família i des de jove conduïa les caravanes del seu oncle, un ric comerciant.
• Durant els seus viatges va tenir contacte amb cristians i jueus, amb els quals va mantenir
moltes converses religioses.

• Es va casar amb una viuda rica i va tenir tres fills i quatre filles.
• Va fundar una nova religió: l’islamisme.
• Va fugir de la Meca a Medina, aquet fet marca el començament de l’era musulmana.
• Va aconseguir convertir els habitants de Medina a la nova religió.
• Al la seua mort (632) la majoria d’àrabs eren musulmans i la penúsula Aràgiga s’habita
uniricat políticament.

L’islam

• Les predicacions de Mahoma es van recollir a l’Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans,
estructurat en 114 capítos conté la profesió de fe musulmana i defineix les obligacions
religioses.

• També dicta les nomres de comportament.
• La religió musulmana està dirigida per immans, directors d’oracions, i per ulemens, intèr-
prets dels escrit alcorànics.
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Pilars de l’Islam:

• Profesió de fe en Al·là
• Obligació de pregar cinc vegades al dia, ente l’alba i la nit en direcció a la Meca.
• Practicar l’almoina.
• El dejú en el mes del ramadà, nové més lunar.
• Pelegrinatge a la Meca una vegada a la vida.
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