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Descripció/Justificació  
 

Aquesta assignatura proposa una aproximació holística al monacat alt-medieval dels comtats 
catalans que, sense oblidar el seu paper fonamental en la promoció de la cultura i les arts durant 
els segles IX-XI, es focalitzarà en el rol que jugaren els monestirs en l’estructuració política, 
social i religiosa d’un territori, el català, que en aquells moments començava a dotar-se d’una 
idiosincràsia pròpia. Tot això s’exemplificarà a través dels casos paradigmàtics de Santa Maria 
de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pere de Camprodon.  
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Assignatura oberta a totes aquelles persones amb preguntes sobre el perquè de la proliferació 
de cenobis en els comtats catalans durant els primers segles de l’Edat Mitjana i les estretes 
relacions que establiren amb el seu entorn, tant natural com antròpic.  
 

 

Objectius específics 

 

 Oferir una visió global sobre el fenomen monàstic a l’Alta Edat Mitjana que permeti 

entendre la seva gran expansió durant els segles IX, X i XI.  

 Entendre el rol que jugaren els monestirs alt-medievals en la reestructuració dels 

comtats catalans després de la conquesta carolíngia.  

 Aprofundir en el coneixement del monestir de Ripoll, analitzant en detall com transformà 

el paisatge del seu entorn i com, amb l’abat Oliba al capdavant, es convertí en un 

monestir punter a nivell europeu.  

 Entendre com era la vida interna als monestirs alt-medievals i quina fou la seva 

contribució al desenvolupament de les arts i les ciències.  

 

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

 Capacitat d’expressió oral i escrita. 

 Comprensió lectora. 

 Capacitat de síntesi. 

 

Competències específiques 
 

 Capacitat de llegir críticament les fonts.  

 Capacitat d’analitzar un fenomen des de varis punts de vista. 

 Comprensió del monacat en tota la seva complexitat.   
 

 

 



 

 

 

Continguts 

 

1. Introducció al fenomen monàstic alt-medieval  

• El monacat alt-medieval: fonts i balanç historiogràfic. 

• Què era, i què significava, un monestir per a la societat alt-medieval? 

• Quants monestirs hi havia en l’àmbit català i quins models podem identificar?  

 

2. Els monestirs i el seu entorn a través de l’exemple ripollès  

• El projecte polític de Guifré el Pelós i les fundacions de Ripoll i Sant Joan.  

• Els hereus de Guifré i la reestructuració del paisatge polític al Ripollès.  

• El triomf de Ripoll com a monestir comtal. El temps de l’abat Oliba.  

• Epíleg. Ripoll i Camprodon a la Baixa Edat Mitjana.  

 

3. El monestir interior. La vida dins del claustre   

• L’espai monàstic i la seva evolució: la introducció del model claustral.  

• La vida dels monjos: la Regla de Sant Benet i les costums pròpies.  
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Classes expositives/participatives amb reforç audiovisual i utilització de fonts. 

 

 

Avaluació - Criteris d’avaluació 
 
40% Testos auto-avaluables 
 
60% Treball o examen final  
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