
EDAT MITJANA 

  

Autoria: Elisabeth Soto 
 



EDAT MITJANA 

  
Comença al segle V amb la caiguda de 
l'Imperi Romà l'any 476, i acaba amb la 

conquesta d'Amèrica l'any 1492. 

Edat Mitjana 

Caiguda de l’Imperi Romà 
l’any 476 (s. V) 



Com eren els llibres? 
MANUSCRITS 

• Tots els llibres es copiaven a mà, eren manuscrits, per això els llibres eren cars i poc 
freqüents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els llibres eren copiats pels monjos al scriptorium (sala d'escriptura) d'un monestir.  

• A l’edat mitjana era molt important la bona presentació del llibre, feien moltes 
il·lustracions. 

• Als scriptoriums els llums i les espelmes estaven prohibits per evitar incendis, i els monjos 
no podien parlar per no cometre errades.  

 

 



• El procés de producció era llarg i laboriós:  

   1. Calia preparar el pergamí i aplanar els fulls    

           d’un en un.  

   2. Es copiava el text deixant en blanc les    

           àrees de la il·lustració.  

       3. S’afegien les il·lustracions. 

   4. Finalment, el llibre estava llest per a  

           l'enquadernació. 

Però... Què era un pergamí? El pergamí es feia a partir de la pell 
de vaca,  d’ovella o de cabra polida i servia de full per 
escriure.  

 



 

 

• Els monjos irlandesos varen introduir l'espaiament entre les paraules, ja 
que abans escrivien totes les paraules seguides i sense espais! 

• Avançada l'edat mitjana, els llibres van començar a ser produïts per 
impressió de blocs, d’això se’n deia xilografia.  

 

    consistia en tallar la imatge que volien posar al llibre en un bloc de fusta. 

    Llavors, es posava tinta al bloc i es pressionava sobre el pergamí. Es podien 

    fer diverses còpies d’aquesta pàgina. 

 

• La creació d'un llibre sencer era un procés lent, ja que requeria un bloc 
tallat a mà per a cada pàgina. 

• Els àrabs van introduir el paper, un material inventat pels xinesos. 

 



Gutenberg 
• Era un orfebre i inventor alemany. 

• A partir de la xilografia, Gutenberg va començar a investigar 
com millorar aquesta tècnica.   

• I va inventar la IMPREMTA, aquest invent va permetre 
passar dels manuscrits als llibres impresos. 

• Però això ja ho veurem a l’edat moderna, quan la impremta 
es va estendre.  

 

 



Qui podia accedir als llibres? 

• La gran majoria de la població no sabien llegir i no 
tenien accés als llibres. 

• La cultura i els llibres estaven en mans de l'Església.  
• Només reben educació els membres del clergat 

(religiosos). 
• Els monjos eren els que ensenyaven a llegir i a escriure 

a un nombre reduït de persones.  
• Més tard es van crear les universitats i l’accés als llibres 

va ser una mica més ampli, sobretot per a la noblesa.  
• La resta de la població aprenia escoltant.  
• Les dones, en general, no podien anar a l’escola.  


