
  

L’EDAT MODERNA

Montserrat Alsius

Martin



  

  CRONOLOGIA



  

DE LA SOCIETAT FEUDAL A LA SOCIETAT DE L’ÀNTIC RÈGIM



  

CANVIS EN RELACIÓ A L’EDAT MITJANA

• Ampliació del món conegut.
• Avenços tècnics i científics.
• Grans canvis polítics, econòmics i socials
• Canvis culturals. Humanisme



  

CONTINUÏTATS RESPECTE L’EDAT MITJANA

• La majoria de la població vivia i treballava al camp.
• La tecnologia agrària va evolucionar poc.
• El feudalisme va perviure al camp.



  

POLÍTICA: La’absolutisme. El naixement dels estats moderns

• Cap a finals de l’Edat Mitjana i principis de l’Edat Moderna sorgeix a 
Europa un nou sistema polític: les monarquies autoritàries. El 
monarca concentra en les seves mans un gran poder, en 
contraposició a la disgregació política de l’Edat Mitjana

Les principals monarquies absolutes europees van ser les que van crear 
les dinasties dels Habsburg i dels Borbons.



  

• Es va mantenir l’estructura social estamental que hi havia a l’edat 
mitjana. Hi havia privilegiats, el rei, la noblesa i el clergat, i no 
privilegiats, la resta de la població. No obstant, l’estament de no 
privilegiats hi havia grans diferències. També van aparèixer alguns 
personatges que actuaven al marge de la llei, com els bandolers, els 
pirates i els corsaris.

LA SOCIETAT A L’EDAT MODERNA



  

A l’Europa dels segles XVI i XVII es van viure dues situacions econòmiques 
molt diferents:

1. El segle XVI va ser un període d’expansió econòmica. 
2. El segle XVII va ser, en canvi, un període de depressió econòmica.

ECONOMIA A L’EDAT MODERNA

EXPANSIÓ ECONÒMICA
Amb el creixement de les ciutats, iniciat a la baixa edat mitjana, es va produir un 
canvi en el sistema econòmic: l’economia feudal va donar pas a un capitalisme 
inicial. Amb els descobriments geogràfics l’activitat econòmica es va desplaçar de 
la Mediterrània a l’Atlàntic. A més a més, es va portar a Europa molt or i plata 
trobats a Amèrica i hi va haver un intercanvi de productes agrícoles entre Europa i 
Amèrica.

DEPRESSIÓ ECONÒMICA
Amb l’excepció d’Anglaterra i Holanda, Europa va patir un estancament 
econòmic al llarg del segle XVII. La crisi no va ser només econòmica sinó 
general. El comerç i la manufactura van decaure, les males collites eren 
freqüents i sovint hi havia crisis de subsistències.



  

• – nova concepció de l’Univers (heliocentrisme)
• – noves tècniques: la impremta
• – nous instruments: el telescopi
• – nous coneixements científics

AVENÇOS CIENTÍFICS I TÈCNICS

Alhora que s’ampliaven els horitzons geogràfics, també ho feien els
coneixements científics i tècnics. D’altra banda, els escriptors i 
intel·lectuals van canviar la seva actitud respecte el món. És 
l’humanisme.



  

L’HUMANISME
• L’humanisme va ser un moviment intel·lectual que va néixer a Itàlia durant 

el segle XV i es va escampar per tot Europa a la primera meitat del segle 
XVI. Aquest corrent de pensament es va caracteritzar pel renaixement de 
la cultura clàssica grecollatina i per la preocupació per l’ésser humà.

• Estaven convençuts que el coneixement faria millors les persones.

A una actitud antropocèntrica, 
segons la qual el centre de tot era 
l’ésser humà.

Es va començar a passar d’una 
actitud teocèntrica, segons la qual la 
idea de Déu ho fonamentava tot.



  

•  El renaixement seria, doncs, l'art sorgit a Itàlia el segle XV i estès per tota 
Europa el segle XVI, i fonamentat en un retorn als criteris estètics de l'antiguitat 
clàssica grega i romana, en l'exaltació de la naturalesa com a model i en el nou 
sentit de l'home, aportat per la filosofia humanista. 

EL RENAIXEMENT
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• A l’inici del segle XVI, l’Església cristiana senblava més preocupada 
pel luxe que no pas per la religió. Entre part del clergat hi havia un 
alt índex de corrupció.Luter afirmava que l’autèntic missatge cristià 
es trobava en la lectura de la Bíblia. Aquest pensament es va 
extendre per Europa central, septentrional i Angleterra. Van 
aparèixer diverses tendències: luterana, calvinista i anglicana.

LA REFORMA



  

• La Contrareforma és la resposta del catolicisme del segle XVI al cisma 
provocat per Martí Luter i les diferents esglésies protestants. Consisteix en 
una sèrie de canvis a l'església catòlica per fer front a les crítiques de 
l'època i enfortir-se davant les altres confessions. La seva màxima 
plasmació va tenir lloc durant el Concili de Trento... 

• La Contrareforma va donar lloc a més ordes religiosos basats en 
l'ascetisme, en la predicació propera i en la renúncia al luxe. Proposava una 
religió més espiritual, amb un paper central de la pregària. Es va reforçar 
també el lideratge del Papa com a cap de l'església. ( viquipèdia).

LA CONTRAREFORMA

Concili de Trento

Juli III Marcel II
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• El barroc va ser un estil artístic nascut a Itàlia al final del 
segle XVI que es va estendre per Europa durant el segle 
XVII. Es van continuar utilitzant elements de l’art 
renaixentista ( cúpules, columnes, perspectiva ...), però 
va desaparèixer l’equilibri propi del Renaixement.

EL BARROC



  

MONARQUIA HISPÀNICA I EXPANSIÓ 
TERRITORIAL



  

• Els portuguesos van ser els primers a fer descobriments geogràfics. 
Buscaven una ruta per arribar a la Índia seguint la costa d’Àfrica.

CAP A LES ÍNDIES ?

• Cristòfor Colom pensava que la Terra era esfèrica, per això volia 
navegar cap a l’oest per intentar arribar a les Índies.

• El 3 d’agost de 1492, Colom va sortir de Palos i el 12 d’octubre de 
1492 va arribar a l’illa de Guanahaní (Bahames). Havia arribat a 
Amèrica.

• Després de recórrer Cuba i Haití va tornar a la Península Ibèrica.
• Va fer tres viatges més.



  

EL POBLES PRECOLOMBINS

Còdex asteca Bandera inca Numeració maia

Les civilitzacions precolombines són aquelles cultures que es van 
desenvolupar al continent americà abans de l'arribada dels europeus al 
seus respectius territoris. 
Algunes civilitzacions precolombines semblen haver construït grans 
centres urbans, haver desenvolupat l'agricultura així com diverses 
jerarquies socials complexes.  
( viquipèdia )

Les més importants eren les dels maies, els asteques i els inques.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura


  

L’IMPERI HISPÀNIC
L'Imperi Hispànic va ser un dels primers imperis globals —un imperi que abastava 
possessions a tots els continents— a diferència dels imperis de l'Antiguitat i medievals. 
Altres imperis globals posteriors o contemporanis foren l'Imperi portuguès i l'Imperi
 britànic. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Continents
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antiguitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_portugu%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_portugu%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_brit%C3%A0nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_brit%C3%A0nic


  

IMPERI DE CARLES I
• Carles I va rebre el 1516 va rebre 

l’herència hispànica ( Corona de 
Castella i Corona d’Aragó ), i va ser 
coronat com a Carles I d’Espanya. 
El 1519 va heretar l’Imperi alemany 
i va ser proclamat com a emperador 
Carlos V d’Alemanya. Es va 
convertir en emperador d’un territori 
immens.

FASE EXPANSIVA DE L’IMPERI 
HISPÀNIC ( segle XVI )

IMPERI DE FELIP II
•Felip II no va rebre els territoris 
de l’imperi alemany.  Els seus 
dominis es van ampliar el 1580 
amb la incorporació del regne de 
Portugal i les colònies 
portugueses a Amèrica, Àsia i 
Àfrica.

DURANT EL SEGLE XVI A L’IMPERI HISPÀNIC HI VA HAVER 
CONFLICTES INTERNS I EXTERNS

Cada territori tenia les seves pròpies lleis, institucions de govern i costums. 
Política comuna en: política exterior, justícia, recaptació d’impostos
 i administració de recursos.
Castella era el centre de la monarquia hispànica del segle XVI.



  

PROGRESSIVA DECADÈNCIA DE L’IMPERI HISPÀNIC ( segle XVII )



  

CATALUNYA I ELS REIS CATÒLICS



  

• La dinastia Habsburg  juga un paper decisiu en la història
 de Catalunya. A partir de la seva arribada al poder van mantenir 
una forta tendència al centralisme.

CATALUNYA I ELS ÀUSTRIES

•El punt culminant d'aquests esforços centralitzadors es dóna sota Felip IV i el 
seu privat el comte duc d'Olivares, quan aquesta política va portar a la guerra
 dels segadors (1640-1652). 

Felip IV Comte duc d’Olivares Guerra dels Segadors
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http://ca.wikipedia.org/wiki/1652


  

EL BANDOLERISME
Durant els segles XVI i XVII, en especial entre 1540 i la revolta del 1640, aconseguí la màxima 
virulència arreu dels Països Catalans. El bandolerisme català participa dels trets generals del 
bandolerisme mediterrani: una lluita àgil, cruel i persistent contra els poderosos i els estats, 
localitzada sobretot a les àrees muntanyenques. L'etapa de plenitud del fenomen s'ha de situar 
en les primeres dècades del segle XVII, en el moment de l'actuació dels bandolers 
Rocaguinarda o Serrallonga, entre els més coneguts. 

           (viquipedia)

A casa nostra, el bandolerisme va ser la sortida tant per als pagesos perjudicats per la 
Sentència Arbitral de Guadalupe com per als senyors (en aquest aspecte parlaríem de 
"senyors bandolers") o per a alguns menestrals que no van trobar sortida a la decadència 
gremial.
(viquipedia)

http://ca.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ca.wikipedia.org/wiki/XVII
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolta_del_1640&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolta_del_1640&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sent%C3%A8ncia_Arbitral_de_Guadalupe
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sent%C3%A8ncia_Arbitral_de_Guadalupe
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sent%C3%A8ncia_Arbitral_de_Guadalupe


  

Carles II, el fill de Felip IV, va morir sense fills el 1700 i va deixar la corona hispànica a 
Felip V. Àustria, Anglaterra, Holanda i Portugal no van acceptar aquesta successió, i el 
1702 van declarar la guerra a França i a Felip V.

CATALUNYA I ELS BORBONS

Catalunya reconeix l’arxiduc Carles d’Àustria com a rei. Aquest fet provoca la 
Guerra de Successió. Els europeus van acabar reconeixent Felip V com a rei 
d’Espanya.

La derrota dels catalans va permetre a Felip V imposar la seva autoritat 
abolint les lleis catalanes, les Corts i la Generalitat ( Decret de Nova Planta ).

Felip V Batalla de l’11 de setembre Decret de Nova Planta
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