Curs
Els merovingis i els carolingis: dignes successors de
l’Imperi romà d’Occident
Presentació

Entorn el 450 dC, en el context de les invasions germàniques que
tant van contribuir a la desintegració de l’Imperi romà d’Occident,
els francs salis van creuar el Rin i van crear un petit estat a
Bèlgica que ben aviat va acabar conquerint tota la resta de les
Gàl·lies. Del nom ètnic d’aquest poble, “francs”, deriva el nom
amb què encara avui dia es coneix a aquest territori: França. Els
seus monarques, pertanyents a la dinastia dels Merovingis, es
consideraven descendents de la filla de Jesús i Maria Magdalena.
Ara bé, tres segles més tard havien perdut ja l’empenta política i
havien dipositat el govern dels seus estats en els majordoms de
palau, que també van constituir dinasties. Una d’elles, la dels
Pipínides, va aconseguir destronar al seu senyor i emparar-se del
poder reial gràcies a l’ajuda dels papes. I així, del si d’aquesta
família sorgirà Carlemany, el fundador d’un Imperi que, per a
molts historiadors, constitueix els fonaments de l’Europa moderna
i del pensament europeista.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la UB)

Accessibilitat

Obert a qualsevol persona interessada a estudiar amb detall la
història de la França merovíngia i carolíngia des d’una perspectiva
política, social i econòmica, dedicant una especial atenció al
procés que permetrà que un bon dia, de la mà de Carlemany, es
pugui recuperar la unitat europea, com a mínim, a la part
occidental de l’antic Imperi romà. No calen coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data i hora i sessions
Dijous, del 15 de març al 24 de
maig de 2018
De 19.30 h a 21.00 h
10 sessions
Preu
Curs sencer: 155 €
Sessions soltes: 18€/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

2.
3.
4.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

1.

5.
6.
7.
8.

La situació política a les Gàl·lies al Baix Imperi: Julià
l’Apòstata i els usurpadors d’inicis del segle IV
L’etnogènesi dels francs i el llinatge mític de Meroveu
Clodoveu I, el fundador del regne dels fracs
La inestabilitat política dels reialmes francs de Nèustria i
Austràsia
L’època dels majordoms de palau: Carles Martell
Pipí el Breu i el mite dels “reis mandrosos”: les maquinacions
per aconseguir la corona de França
Carlemany i la restauració de l’Imperi Romà d’Occident
Lluís el Pietós i les disputes amb els seus fills pel control de
l’Imperi

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

9. Aspectes socials i econòmics de la França merovíngia i carolíngia
10. El fracàs del projecte polític dels carolingis i l’Imperi dels Otònides
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