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L’ESGLÉSIA MEDIEVAL 
 
  
De la desorganització provocada per les invasions àrabs i dels retallaments consegüents, en sorgí l'Església medieval, de característiques 
netament europees i que tendia cada vegada més vers la centralització romana. 
 

Personatges com Carlemany, que l’any de la seva coronació, el 800, uní els francs al papa i donà naixença al nou imperi Romà. O fundacions i 
reformes com la de Cluny el 910, portà l'autèntica reforma al sí de l’Església. 
 

Desfeta l'església hispanovisigòtica, prengué relleu l'església franca, portada a la seva màxima esplendor pels primers carolingis i sant Bonifaci 
(672-754), legat papal i organitzador de l'església francogermànica. La coronació de Carlemany, Alhora, aquests fets provocaren que Roma es 
desinteressés gradualment de l'Orient cristià. Carlemany es constituí protector del papa i dels seus estats, propulsor de l'expansió missionera, 
àrbitre suprem i braç armat de la cristiandat. 
 

El problema de les relacions entre l'Església i l'estat serà el problema bàsic de tota la història de l'edat mitjana, i en derivà la lluita de les 
Investidures, iniciada sota Gregori VII el 1075 i acabada amb el Concordat de Worms (1122) i les inacabables lluites dels pontífexs i els 
emperadors Frederics d'Alemanya.  
 

Entre la fi del s XI i el començament del XIII hi hagué un gran canvi en la vida de l'Església; en són proves la represa dels concilis ecumènics i 
l'aparició de nous ordes religiosos. Es destaquen entre aquests els cartoixans i la creació de l'orde del Cister, com a reforma dels benedictins. 
Altres ordes típics d'aquest període són els canonges o clergues regulars de Sant Agustí. 
 

Els ordes militars: hospitalers (1080), templers (1128), canonges del Sant Sepulcre i orde teutònic, aportaren una nova concepció de la vida 
religiosa: la dedicació a una tasca específica. Al final d'aquest període d'esplendor cal situar els ordes mendicants (franciscans, dominicans, 
carmelitans, ermitans de Sant Agustí, etc).  
 

Altres indicis d'eufòria de la cristiandat es manifestaren en les croades (1095-1274) contra els àrabs d'Espanya i per a reconquerir Terra Santa, i 
també els moviments populars dels càtars o albigesos i dels valdesos, seguits d'altres moviments espiritualistes que l'Església no admeté. 
 

Fou el temps, també, d'inici i esplendor de la dialèctica i de l'especulació teològica, amb l'escolàstica, que tingué com a figures més destacades 
Anselm, Abelard, Pere Llombard, Albert Magne, Bonaventura i Tomàs d'Aquino, aquests darrers emmarcats ja dins el corrent universitari iniciat 
vers el 1200.  
 

Les doctrines de Roger Bacon (mort el 1292) i en especial d'Ockam (mort el 1349) iniciaren la via moderna del pensament filosòfic, que serà la 
que donarà peu al clivellament del sistema monolític d'ordenació eclesiàstica, intel·lectual i política a què aspiraven les doctrines escolàstiques 
anteriors. L'entrada dels papes a Avinyó, sota la protecció dels reis francesos (1303-78), i el clima que s'inicià el 1378 amb la doble elecció d'Urbà 
VI a Roma i de Climent VII a Avinyó, seran la causa del llarg Cisma d'Occident, que, alhora que debilitarà el prestigi de l'autoritat papal, afermarà 
les intromissions dels estats en matèria eclesiàstica i acostarà els bisbes als prínceps, esdevinguts cada vegada més absolutistes en llurs estats.  
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Et proposo de fer un treball d’investigació sobre un dels temes de l’Església Medieval. És 
un treball per un màxim de dues persones. S’haurà de fer un primer estudi del tema i una 
posterior síntesi que es plasmarà en un mural o una presentació en power point que 
s’exposarà als companys.  
 
En concret hauràs de seguir els següents passos: 
 

1. Lectura del tema escollit en el llibre de text Barcanova i resum del mateix a la llibreta de 

religió. 

2. Investigació per tal d’ampliar i documentar el tema (bibliografia i internet).  

3. Fer un esquema o índex dels punts més importants del tema estudiat. Aquest esquema 

haurà de ser revisat i aprovat pel professor.  

4. Cercar fotografies i il·lustracions adients. 

5. Realització del mural o power point. 

6. Exposició del mural als companys. 

 
RELIGIÓ 

UNITATS 02 i 03 

 
2. L’Església Medieval 
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7. Temps d’estudi: mes de novembre. El 9 (A i C), l’11 (B) escollir el tema i començar el 

resum. El 16 (A i C), el 18 (B), ha d’estar fet el resum a la llibreta i s’ha de consultar la 

bibliografia que es deixa. El 23 (A i C), el 25 (B), cada persona o parella ha de buscar 

d’ampliar el seu treball i guardar-ho a una memòria portàtil (USB) o enviar-s’ho per 

correu electrònic. 

8. Temps de realització: mes de novembre-desembre-festes de Nadal. El 30 (A i C), el 2 

(B), cada persona o parella ha de començar el powerpoint o mural, seguint l’esquema o 

índex aprovat. S’ha de portar a classe allò que s’hagi buscat per ampliar, s’han de 

portar fotografies, il·lustracions i material necessari (USB). S’ha d’acabar a casa. 

9. Temps d’exposició: mes de gener. L’11, 18 i 25 (C), el 13, 20 i 27 (A i B) es faran les 

exposicions de murals o powerpoints. 

 

 

TEMES A ESCOLLIR: 

 

1. Els pares de l’Església pp. 20-21 

2. Origen de l’Església a Catalunya p. 22 

3. El monaquisme medieval pp. 33-34 

4. La Hispània visigòtica i els mossàrabs pp. 36-38 

5. Art religiós: visigòtic i mossàrab pp. 39-40 

6. Art religiós: el romànic p. 40 

7. La vida d’un monjo i els monestirs medievals pp. 41 i 43 

Exemples de Montserrat, Solius, Poblet o Vallbona de les Monges 

8. Renovació monàstica: Cluny, Císter, Cartoixa pp. 50-51 i 61 

9. El Cisma d’Orient p. 51 

10. El Cisma d’Occident pp. 53-54 

11. Les croades p. 55 

12. Les ordres mendicants: els dominics p. 56 

13. Les ordes mendicants: els franciscans p. 57 

14. Els peregrinatges, el Camí de Sant Jaume p. 58 

15. Art religiós: el gòtic p 59 

16. La Universitat i les escoles monàstiques p. 60 

17. La Música medieval religiosa p. 63 

 

 
 


