
Todos estos pueblos [bárbaros] conocen la agricultura sedentaria, aunque 
sajones y frisones den mayor importancia al ganado bovino de pradera, los godos 
y   otros   germanos   orientales   desarrollen   más   la   ganadería   sobre   todo   equina,   y   en 
las   zonas   de   bosque   continúe   practicándose   una   agricultura   itinerante   basada   en 
rozas.   La   forma   más   completa   de   ocupación   del   suelo,   que   afectaría   a   zonas 
limitadas pero no a todo el territorio, es el poblado (dorf), con sus tierras de labor 
en torno y sus marken más   alejadas,   que   aprovechan   los   dueños   de   ganado, 
cazadores   y   leñadores   y   son   reserva   para   efectuar   en   ellas   nuevas   roturaciones. 
[…] 
 
El   trabajo   artesano   destaca   en   los   ramos   de   metalurgia   y   orfebrería   pero   mucho 
menos   en   los   cerámicos   y   textiles.   La   práctica   mercantil,   en   un   mundo 
acostumbrado al donativo, al trueque y al autoconsumo dentro del marco familiar, 
era rudimentaria, a pesar de las influencias romanas: los germanos no emplean la 
moneda, aunque la atesoran por su valor en oro y plata, considerados como 
mercancías,   ni   conocen   fenómenos   económicos   vinculados   al   mundo   urbano.   El 
comercio   con   Roma   a   través   del   limes   era,   sin   embargo,   considerable:   esclavos, 
pieles   y   ámbar   a   cambio   de   manufacturas   y   metales   preciosos   principalmente. 
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El que observem al final del món romà no és una “recessió” […]. Al contrari, el 
que veiem és un notable canvi qualitatiu, amb la desaparició d’indústries senceres 
i xarxes comercials. L’economia de l’oest post-romà no és la del segle IV reduïda 
a escala, sinó una entitat molt diferent i molt menys sofisticada. Açò és 
absolutament evident al cas de Gran Bretanya. Diverses tècniques bàsiques van 
desaparèixer completament durant el segle V, per ser reintroduïdes només uns 
segles més tard. […] Al llarg de tota la Gran Bretanya, l’art de fer ceràmiques en 
una roda (ceràmica a torn) va desaparèixer a principis del segle V i no va ser 
reintroduït durant quasi 300 anys. […] Molt probablement això era perquè no hi 
havia prou consumidors al voltant amb la riquesa suficient com per a mantenir 
qualsevol taller de ceràmica especialitzat. 
La sofisticació en la producció i l’intercanvi van sobreviure a la Gran Bretanya 
post-romana, però només als nivells més alts de la societat i al més alt nivell 
d’artefactes. […] 
L’economia que va sostenir i subministrar un mercat mig i inferior massiu per a 
béns funcionals de baix valor havia desaparegut, deixant la producció sofisticada i 
el seu intercanvi només per a un xicotet nombre d’objectes d’alt estatus. 
Pot ser inicialment difícil de creure, però la Gran Bretanya post-romana es va 
enfonsar, de fet, en un nivell de complexitat econòmica molt inferior al de l’Edat 
del Ferro. 
[…] 
La quasi total desaparició de monedes d’ús quotidià a l’oest post-romà és una 
prova encara més poderosa d’un notable canvi en els nivells de sofisticació 
econòmica. […] 
Igual que la ceràmica de torn, les monedes, abans comunes, ara prácticament 
havien desaparegut  de la Gran Bretanya del cinquè i sisè segle. 
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Los   hijos   llegan   a   la   virilidad   cuando   son   armados,   a   los   quince   años,   ante   la 
asamblea de guerreros, pero las hijas permanecen bajo la tutela paterna hasta su 
matrimonio. […] 
 
Las familias se integran en tribus, posiblemente en torno al recuerdo de un 
antepasado   epónimo,   y   el   conjunto   de   grupos   o   tribus   forma   un   pueblo   ( gau), con 
jefe   común   y   reuniones   anuales   de   sus   guerreros,   a   menudo   para   elegirlo,   en 
lugares   a   los   que   se   confiere   virtualidades   sagradas.   Por   encima   del   pueblo   sólo 
hay, con frecuencia, confederaciones entre varios iguales o uniones, a veces 
forzosas,   bajo   la   égida   de   alguno   de   ellos,   que   es   más   poderoso   o   ha   resultado 
vencedor en anteriores contiendas. […] . 
 
La asamblea de guerreros (mallus, thing)   es   la   depositaria   de   la   soberanía 
popular al elegir jefe, tratar sobre paz y guerra o juzgar los delitos mayores […]. 
Junto a ella puede haber un consejo de notables, cabezas de familia; pero sobre 
ambos predomina una aristocracia basada en la riqueza, el prestigio militar o el 
linaje. En torno a sus titulares se forman clientelas militares (gefolge, comitatus) 
de hasta 150-200 guerreros unidos a su jefe por lazos personales de fidelidad y 
ayuda mutua […]. 
 
Los   jefes   de   clientelas   militares   más   importantes   podían   ser   elegidos   para   dirigir 
la guerra y alcanzar la calidad de reyes del pueblo en armas (heerkönig), hasta 
estabilizar   formas   de   realeza   bajo   la   que   se   federan   y   escalonan   aristócratas 
diversos   con   sus   propios   séquitos   de   guerreros.   […]   Las   grandes   confederaciones 
de pueblos (Stammesbtldung)   suelen   formarse   en   torno   a   una   realeza   dinástica   y 
a un pueblo o grupo principal que da nombre al conjunto, a veces muy 
heterogéneo   e   inestable.   En   tales   supuestos,   que   proliferan   en   tiempo   de   las 
grandes   migraciones,   la   realeza   alcanza   una   fuerza   política   y   una   estabilidad 
mucho mayores. 
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Va ser en el moment del califat dels abasíes, que la ciència àrab va entrar en la seua 
edat d’or. Bagdad, la capital dels Abbàsides, va ser construïda a les dues bandes del riu 
Tigris a Mesopotamia per al-Mansur, califa de 754 a 775. Es va convertir en la ciutat 
més gran del món, o almenys la més gran de fora de la Xina. El seu governant més 
conegut va ser Harun al-Rashid, califa de 786 a 809, famós per Les Mil i Una Nits. Va 
ser sota el-Rashid i el seu fill al-Mamun, califa de 813 a 833, quan les traduccions de 
texts procedents de  la Grècia clàsica, Pèrsia i Índia va assolir el seu major abast. 
Al-Mamun va enviar una missió a Constantinoble que va portar manuscrits en grec. La 
delegació probablement incloïa al metge Hunayn ibn Ishaq, el més gran dels traductors 
del segle IX, que va fundar una dinastia de traductors, formant al seu fill i nebot per 
continuar el treball. Hunayn va traduir obres de Plató i Aristòtil, així com textos mèdics 
de Dioscorides, Galen i Hipòcrates. Les obres matemàtiques d’Euclides, Ptolemeu i 
altres també es van traduir a l’àrab a Bagdad, alguns a través d’intermediaris sirians. 
 […]  
L’astrònom persa al-Sufi (Azophi) va fer un descobriment del qual la importància 
cosmològica no va ser reconeguda fins al segle XX. En 964, en el seu Llibre de les 
Estrelles Fixes, va descriure un “petit núvol” sempre present en la constel·lació 
d’Andrómeda. Aquesta va ser la primera observació coneguda de les anomenades 
galàxies, en aquest cas la gran galàxia espiral M31. 
 […]  
Al mateix temps, la medicina va començar a florir a l’estat islàmic. Al-Zahrawi 
(Abulcasis) va néixer el 936 a prop de Còrdova, la metròpoli d’Andalusia, i va treballar 
fins a la seva mort el 1013. Va ser el cirurgià més gran de l’edat mitjana, i altament 
influent en l’Europa cristiana. 
[…] 
Un grup d’astrònoms, incloent al-Zarqali, van usar l’obra anterior d’al-Khwarizmi i 
al-Battani per construir les Taules de Toledo, “successores” de les Taules de Ptolomeo. 
Aquestes taules astronòmiques van descriure amb detall els aparents moviments del 
Sol, la Lluna i els planetes a través del zodíac i van ser fites en la història de 
l’astronomia. 
[…] 
Sota el califat Omeia i la seua succesora, la dinastia almoràvit berber, Espanya era un 
centre d’aprenentatge cosmopolita, hospitalari tant per als jueus com per als 
musulmans. Moses ben Maimon (Maimonides), jueu, va néixer l’any 1135 a Còrdova 
durant aquest feliç temps. Els jueus i els cristians no eren més que ciutadans de segona 
classe sota l’Islam, però durant l’Edat Mitjana la condició dels jueus era, en general, 
molt millor sota els àrabs que en l’Europa cristiana. 
 
FONT: WEINBERG, Steven: To Explain the World. The Discovery of Modern Science.  
(chapt. 9. The Arabs). 



 
 
Alfonso   […]   convocó   a   su   familia   y   a   los   grandes   del   reino   en   el   palacio   fortificado 
de Boides, y en presencia de todos y con su consentimiento renunció a una 
corona que con tanta gloria y por tan largos años había llevado, y abdicó 
solemnemente en favor de sus hijos. 
 
Repartiéronse, amistosamente al parecer, los tres hermanos mayores los 
dominios de su padre. Tomó García para sí las tierras de León, que desde 
entonces comenzó a ser la capital del reino de este  nombre. Tocáronle a Ordoño 
Galicia y la parte de Lusitania que poseían los cristianos. Obtuvo Fruela el 
señorío de Asturias. […] Gonzalo, que era eclesiástico, se quedó de arcediano de 
Oviedo. Reservó para sí Alfonso únicamente la ciudad de Zamora […] 
 
Modesto Lafuente: Historia General de España. 1850 
 


