
  

 

MÀSTER EN HISTÒRIA I PATRIMONI CULTURAL DE L’ESGLÉSIA 

PROVA D’ESPECIALITZACIÓ 

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA 

  

TEMARI 

 

I. ARXIVÍSTICA 

1. Història dels arxius i de l’arxivística. 

2. Els arxius eclesiàstics, fons d'història. 

3. Etapes de la Història de l’escriptura llatina: algunes raons i característiques dels 

canvis. 

4. Lletra de còdexs i lletra de diplomes [documents]: algunes diferències a causa de la 

funció dels textos. 

 

II. HISTÒRIA ANTIGA I MEDIEVAL 

5. Els màrtirs dels quatre primers segles a Hispània. El culte martirial a Hispània des 

del segle IV fins a l’any 711. 

6. Les repercussions del “gir constantinià” (313) en la història de l’Església i el 

naixement de l’“Església Imperial” al segle IV. 

7. Naixement del monacat a Egipte i Síria a la fi del segle III. Expansió del monacat en 

l’Orient i l’Occident de l’Imperi romà durant els segles IV i V. Sant Benet de Núrsia 

(ca. 480-547). 

8. L’Església Catòlica en el regne visigòtic hispànic (507-711). 

9. El període Carolingi (ss. VIII-IX): De Pipí el Breu a Lluís el Pietós. La relació entre 

els Francs i el Papat. La reforma carolíngia. L’Imperi cristià. 

10. L’església Bizantina (ss. VI-IX): L’hel·lenització de l’Imperi sota Heracli. Les 

diverses fases del conflicte iconoclasta. Les lluites Patriarcals (Ignasi i Foci), i el 

conflicte amb Roma sobre la jurisdicció i evangelització dels pobles eslaus. 



11. La Reforma Gregoriana (ss. XI-XII): De Lleó IX al Tractat de Venècia (1177). La 

Teocràcia pontifícia. L’aparició del feudalisme. El nou ordre social i eclesial. La lluita 

d’investidures. 

12. El Cisma d’occident (ss. XIV-XV): La crisi del Papat, d’Urbà VI a Martí V. El 

Concili de Constança. El conciliarisme, desenvolupament i final. Les heretgies Hussita 

i la dels lolards. La devotio moderna i l’humanisme cristià. 

 

III. HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

13. Reforma i Contrarreforma (ss. XVI-XVII): aclariments del termes i qüestions 

historiogràfiques. 

14. Causes remotes i pròximes de la Reforma protestant. Luter (1483-1546). Calví 

(1509-1564). 

15. El Concili de Trento (1545-1563): la història de la seva convocatòria i principals 

aportacions de fide i de reforma eclesiàstica. 

16. La cultura eclesiàstica del segle XVIII espanyol: jansenisme i regalisme. 

Explicació dels termes i principals personatges, particularment de Catalunya. 

17. La Revolució Francesa (1789-1799).  

18. L'Església i l'estat liberal als segles XIX i XX.  

19. L'Església i els totalitarismes al segle XX. 

20. L'Església i la guerra al segle XX. 

 

EXPLICACIÓ: 

1. L’alumne ha de preparar dos temes, cadascun dels quals corresponent a una àrea diferent. 

2. Ha de presentar a Secretaria el full d’inscripció. 

3. La prova, en una sola sessió d’aproximadament una hora i davant d’un Tribunal amb tres 

professors del Departament, consta de: 

a) Una exposició dels dos temes (30’). 

b) Preguntes del Tribunal per relacionar cada tema amb els continguts i conceptes 

històrico-artístics i teològics apresos durant el segon cicle (30’). 

4. El Tribunal dóna una única nota on es tindrà en compte que ambdós punts a i b anteriors 

hagin estat superats satisfactòriament. 


