Di nuovo ciao!
Ara començarem a veure com va sorgir l’Edat Mitjana,
abans però, va passar tot el que hauràs d’investigar...
Aquest apartat es titula “ La caiguda de l’ImperI
romà i les invasions dels pobles germànics”

Aquest matí heu anat a la Biblioteca per demanar informació sobre la fi de
l’Antiga Roma ja que esteu fent un treball de recerca sobre aquest període
històric.
La bibliotecària és la senyora Maria, una entranyable velleta que duu ulleres
de pasta i llueix un cabell platejat esplèndid. Té una petita pega però, sovint li
falla la memòria, s’equivoca i et porta una cosa que no li has pas demanat. No
obstant això, gràcies a aquestes contrarietats i a les casualitats sovint es
poden descobrir nous camins que mai haguéssiu ni imaginat...
Així doncs, tothom sap que la bibliotecària és un petit desastre però és molt
respectada perquè no només és tota una institució al poble, sinó que té una
cultura i intel·ligència fora del comú.
Avui no ha estat un dia diferent i us ha dut una carpeta coberta de pols on hi
havia uns documents en llatí dels quals no enteníeu ni un borrall.
Aleshores li heu demanat a la senyora Maria si us podia traduir els textos, ja
que sabeu que ella domina aquesta llengua morta (aquella que ningú fa servir
com a materna). I molt amablement, després d’insinuar un lleuger somriure,
us ha dedicat tot el matí.

Aquesta és la bibliotecària, la senyora Maria
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Aquí amb la meva amiga Mona Lisa!
Si us plau, llegiu les novetats
periodístiques que trobareu a
continuació…, després seguiu amb la
resta de pàgines d’aquest document.
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DIARI CAPITOLÍ
Roma, 17 de gener de 395

l’emperador TeodosI I ha morT!
La mort del nostre benvolgut emperador Teodosi I ha
esdevInguT a les 8 del vespre a la cIuTaT de mIlà, a causa d’un
edema pulmonar.

Ambrosi, bisbe de Milà, ha organitzat el seu enterrament
en una finca de Milà, posteriorment les seves restes mortals
seran traslladades definitivament a Constantinoble.

el molT ploraT TeodosI va ser coronaT emperador l’agosT
del 78 com a “domInus Noster Flavius Theodosius augusTus” fIns
la seva morT, deïfIcaT com a “dIvus TheodosIus”.

Va perseguir els pagans i va prendre la transcendental
decIsIó de fer del caTolIcIsme la relIgIó ofIcIal de l’ImperI
mITjançanT l’edIcTe de TessalònIca l’any 380.

Segons hem pogut saber de fonts ben informades, en les
seves darreres voluntaTs havIa manaT reparTIr l’ImperI als
dos fills que va tenir amb la seva primera dona Aelia Flacila
augusTa. una parT de l’ImperI serà per al seu fIll gran, arcadI,
al qual se’l desIgnarà emperador d’orIenT, I la zona d’occIdenT
per a l’alTre fIll, honorI.
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DIARI DE RAVENNA
Ravenna, 12 d’agosT de 410

els vIsIgoTs d’alarIc saquegen roma!
els vIsIgoTs d’alarIc, aprofitant la dèbil situació de
l’ImperI d’occIdenT aquesTa maTInada han forçaT a l’emperador
Honori a refugiar-se DINS la inexpugnable ciutat de Ravenna,
DESPRÉS han marxat una altra vegada sobre Itàlia saquejant
la ciutat de Roma.

Per aquest motiu finalment el cabdill visigot ha saquejat
roma I s’ha emporTaT de la capITal com a boTí a la
germanasTra de l’emperador, la prIncesa gal·la Placídia.

El nostre corresponsal a Roma ha aconseguit, en primícia,
unes declaracIons d’alarIc:

“després de prendre roma a les meves mans, ningú tornarà
a menysprear el poder dels goTs. aIxò Impulsarà l’afany de
conquesTes I el desIg d’avenTures I grandesa del meu poble!”
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DIARI CAPITOLÍ
Roma, 7 de setembre de 476

els bàrbars envaeIxen l’ImperI romà!
En les darreres èpoques hem pogut veure com la llum de
l’ImperI romà d’occIdenT s’ha anaT apaganT poc a poc, I amb una
InsIsTèncIa Tal que ja podem parlar claramenT d’enfonsamenT I
caiguda a resultes de les freqüents i massives invasions per
part de les forces bàrbares que han anat travessant any sí,
any també, les nostres fronteres.
aIxí el 4 de seTembre de l’any 476 va ser desTITuïT
l’emperador d’occIdenT

ròmul

augusT

a mans d’odoacre, el

qual va envIar a zenó, emperador d’orIenT, les InsígnIes de
l’ImperI, alhora que assumIrIa el TíTol de “paTrIcI”.
Segons ens informen destacats patricis des de Roma, la
corrupció dels alts càrrecs administratius; la passivitat dels
cIuTadans; el reTrocés del comerç per l’excés d’ImposTos; la
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decadència de les ciutats, abandonades per les classes altes,
instal·lades a les seves vil·les d’esbarjo; la crIsI de la classe
mitjana, aclaparada per les pressions fiscals i un greu
descens demogràfIc han esTaT les causes prIncIpals d’aquesT
esfondrament tan plorat per tots nosaltres.
aIxí doncs a la península ITàlIca s’hi ha assentat els
ostrogots i hèruls; a Hispània, els visigots, alans i sueus; a la
Gàl·lia, francs, burgundis i turingis; a Britània, angles i
saxons; a germànIa, alamans I gèpIds; I al nord d’àfrIca els
vàndals.
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Em pregunto si
hauran entès alguna
cosa aquests vailets…

Jo simbolitzo, en
secret, la unió
de dos amants.
De qui? Per
què?

Aquest quadre de
Leonardo es titula la
“La dama de l’ermini”
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Apa, som-hi ! Deixeume els dubtes i
dificultats que tingueu
dins les següents
bafarades…

“La simplicitat és la
màxima sofisticació”
Leonardo da Vinci
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Aquests són? Si en teniu
més, en podeu afegir, eh?
En parlem tots a classe...
Doncs ara passeu a la
següent pàgina ...

Per què sóc l’home de
Vitruvi , i no tinc un
altre nom?

L’home de Vitruvi de
Leonardo da Vinci
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Ara us hi heu de posar de
debò.... heu de treballar en
grup i desenvolupar
l’apartat perquè el pugui
entendre la resta de
companys/es de la classe.

Penseu que cal fer
també activitats, han
de ser adequades i
originals, i sobretot
que motivin!

El títol serà: “De
la fi de l’Imperi
Romà a l’inici
de l’Edat
Mitjana”.
Va tot bé?

En aquesta pintura
el mestre Leonardo
ha amagat un
missatge ocult, quin
és i per què?

Aquest quadre de
Leonardo es titula
“La Verge de les
roques”
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Ara toca parlar amb el meu grup
(totes les opinions s’han de tenir en
compte!) sobre com ho fem,
organitzar la feina de distribució de
tasques i anar al següent pas...
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És l’hora de buscar la
informació i preparar com
l’haig de desenvolupar !
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Ja falta poc, ho posem tot en
comú i preparem el material i
la presentació.

Què t’agrada
fer? Ho pots
explicar als
companys?

“L’estudi sense desig
fa malbé la nostra
memòria i no reté res
del que li arriba”
Leonardo da Vinci
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I ara ho presentem a la resta de
companys/es!
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