L’Edat Mitjana a cop d’ull
Alta Edat Mijana

L'Edat Mitjana és un període de la Història
d'Europa que va durar uns mil anys.
Comença al 476 aC amb la caiguda de l'Imperi
Romà d'Occident i acaba a finals del segle XV, amb dos
fets importants:
La Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient,
d'Orient al 1453
I el descobriment d'Amèrica,
d'Amèrica al 1492

S. V-X
•
•
•
•

Final de la cultura clàssica
Guerres i migracions
La gent marxa al camp
Comença a aparèixer el feudalisme

Plena Edat Mijana

S'acostuma a dividir en Alta, Plena i Baixa Edat Mitjana.

S. XI-XIII
•
•
•
•
•

Es consolida el feudalisme
Més estabilitat, els camins són més segurs
Millora la producció agrària i el comerç
Ruta de la Seda
La gent torna a les ciutats, es formen els burgs

Baixa Edat Mijana
S. XIV-XV

El curs d'un imperi: Desolació, pintura de Cole Thomas.
El descobriment d'Amèrica, pintura de Dióscoro Puebla.
Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient, pintura de Fausto Zonaro.

•
•
•
•
•
•

La Pesta Negra redueix la població a la meitat
Període d'inestabilitat, fam i crisis
El sistema feudal comença a caure
Revoltes dels camperols i guerres
Es recupera l'interès per la cultura clàssica
Comença l'Era dels Descobriments

LES CONDICIONS DE VIDA
La vida en aquesta època era molt dura, difícil i curta. La
població va abandonar les ciutats i va anar a viure al camp. Poca
gent sabia llegir i escriure durant aquest període, per això no tenim
masses fonts escrites o les que tenim són poc parcials.
Molts dels coneixements (en ciència, tecnologia, medicina...)
que havien adquirit els romans es varen perdre.

GUERRES, CASTELLS I FEUDALISME
Les invasions de les tribus barberes varen causar la caiguda
de l'Imperi Romà i la devastació d'Europa. Hi van guerres constants
durant anys que varen dur a la construcció de fortaleses i castells
i a l'aparició del feudalisme.
Les fronteres d'Europa es van modificar constantment i van
acabar donant lloc a grans nacions com Espanya, França, Anglaterra,
Portugal, Escòcia, Hongria, Polònia, Lituània, Dinamarca, Noruega...

L'EDAT DE LA FE I LES CROADES
Durant l'Edat Mitjana, el Cristianisme i l'Islam varen
expandir-se i es varen convertir en les religions predominants. No
obstant, els conflictes entre aquestes religions varen donar lloc a
les Croades, guerres organitzades per l'Església per tal de recuperar
el territori de Terra Santa de mans dels musulmans.

LA BURGESIA I ELS GREMIS
A mitjans de l'Edat Mitjana es produeix un període de
recuperació econòmica i estabilitat que permet la reactivació del
comerç. La gent torna a les ciutats i es formen nous barris, els
burgs, habitats per artesans i comerciants que s'agrupen en gremis.

LA PESTA NEGRA
Una forta onada de Pesta Negra va afectar Euràsia cap a
finals de l'Edat Mitjana causant moltes morts i una forta fam. Es
calcula que es va reduir la població d'Europa a la meitat. Les males
condicions de vida que deixa la Pesta Negra afavoreixen l'aparició
de revoltes de camperols i noves guerres.

