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QUATRE
ELS VISIGOTS: ROMANS O GOTS?
Els visigots, poble germànic que va penetrar en la Península Ibèrica
en el segle V, van ser una altra aportació forana a la història peninsular, a
pesar que, en realitat, eren una minoria demogràﬁca en comparació amb
la població hispanoromana. Els visigots, prou romanitzats, van arribar
a la península com aliats de Roma amb la intenció de paciﬁcar-la, després de les invasions de sueus, alans i vàndals. Però la desaparició de
l’Imperi romà d’Occident va fer que s’establiren en el territori peninsular
i assumiren la realitat social i cultural dels «hispans». De fet, als visigots
hom els valora, sobretot, el seu projecte d’uniﬁcació política i religiosa
entorn d’un regne peninsular independent, que es presenta com a hereu
de les tradicions romana i cristiana.
No obstant, hauríem de conèixer millor la realitat de la presència
visigoda en la península ibèrica i indagar sobre les qüestions següents:

22.

Van ser els visigots continuadors de la civilització romana?
Alaric I.

22. Quines relacions van mantenir amb la població hispana?

Figura 52

23. Tenien realment un projecte peninsular?
24.

Van aconseguir consolidar la unificació política de tota
la península?

EL PROCÉS D’UNIFICACIÓ

Document

29

El fracàs del regne de Tolosa
El primer interès dels visigots va ser establir un regne entorn
de la ciutat de Toulouse. El seu territori abraçava des del Roine
i el Loira ﬁns a les costes atlàntiques franceses i el Tarragoní
hispànic. Però el regne visigot de Toulouse s’havia guanyat
l’enemistat dels francs, poc disposats a deixar-se arrabassar la
primacia de les Gàl·lies. A partir de l’any 500, els francs van
refermant-se en el sud de les Gàl·lies, mentre els visigots es van
desplaçant cap a Hispània. La situació és aproﬁtada pels francs
que, l’any 507, destrossen la potent maquinària militar visigoda
i acaben amb el seu rei.
Ataülf.
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El Regne Visigot a la segona meitat del segle V.

Cronologia del poble visigot.

Figura 55
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El Regne visigot de Toledo a mitjan del segle VI.
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El paper de la monarquia visigoda

Corona votiva de Recesvint.
Tresor de Guarrazar.

La monarquia dels visigots pretenia aconseguir el control de
tota l’antiga Hispània, una empresa que Suintila remata en allò
substancial. Això es va aconseguir a pesar de la debilitat de la
mateixa institució monàrquica, donat el seu caràcter electiu.
Fins a Leovigild, no es va iniciar el camí de l’augment de
poder del rei, ja que és en aquesta època quan la monarquia es
converteix en hereditària mitjançant l’associació dels seus ﬁlls al
tron, adoptant els usos i símbols dels emperadors romans. Leovigild va ser el primer a usar el tron, corona, ceptre i mantell de
púrpura, ﬁns llavors només reservats als emperadors. També va
encunyar moneda d’or amb la seua efígie, un altre símbol de la
sobirania imperial. Amb tot i això, Leovigild tractava de dominar
la poderosa noblesa visigoda i l’aristocràcia romana, i al mateix
temps advertir de la seua independència com a rei d’Hispània
respecte de l’Imperi bizantí.
Leovigild, a més, va impulsar la uniﬁcació jurídica dels dos
sistemes de dret existents, el got i el romà, encara que només es
va completar amb la promulgació del Líber Judiciorum o Fuero
Juzgo per Recesvint l’any 654. Aquesta obra arreplega la tradició
jurídica romana, encara que també consagra usos i institucions
visigodes.
L. GONZÁLEZ ANTÓN, España y las Españas.

Figura 57

Creu votiva en or amb pedres dures.
Tresor de Guarrazar, Toledo. Museu
Arqueològic Nacional, Madrid.
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Figura 58

Àguiles pectorals. Alovera (Guadalajara).
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El paper de l’Església catòlica

Després del fracàs de Leovigild al no aconseguir
reunir entorn de l’arrianisme tots els seus súbdits, el
seu ﬁll Recared aconsegueix en el III Concili de
Toledo (589) la deﬁnitiva conversió del poble got al
catolicisme. És un moment important per a l’Església,
ja que, a les propietats que havia acumulat en l’època
del Baix Imperi Romà, ara afegeix els béns i riqueses
conﬁscats als arrians. D’ara en avant, els bisbes són
vertaderes autoritats del regne.
La conversió al catolicisme no sols va enfortir
la monarquia sinó que també va potenciar la inﬂuència de l’Església, que va actuar com a institu-

Figura 59

Església visigòtica de San Juan de Baños. Palència.

Figura 61

Església de San Pedro de la Nave. Zamora.

ció que va intentar unir a tota la societat entorn del
catolicisme i a l’herència cultural romana rebuda.
Però la victòria del catolicisme deslliga una onada
d’intolerància que afecta de la mateixa manera el
paganisme i els jueus. L’acció missionera busca
pagans en el nord per a catequitzar-los i ﬁcar-los en
les esglésies i monestirs, construïts en abundància
com a símbol de la religió vencedora. Així mateix,
persegueixen els jueus i aconsegueixen múltiples
conversions forçoses al llarg del segle VII.
F. GARCÍA DE CORTÁZAR,
Breve historia de España.

Figura 60

Església de Santa Maria de Quintanilla de las Viñas. Burgos.

Figura 62

Relleu de Santa Maria de Quintanilla de las Viñas. Burgos.
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ELS ELEMENTS DE DISGREGACIÓ
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La resistència del nord peninsular
És probable que l’existència d’una frontera militar —un limes
hispanicus— en el nord de la península, conseqüència de les cròniques hostilitats que els reis visigots van sostenir amb els insubmissos
bascons i altres pobles de la serralada cantàbrica, esdevenira en el
segle VII en la cristal·lització d’unes zones territorials de peculiar
caràcter militar, que van tenir al front un duc i es van denominar
també províncies. Una d’elles podria ser la de Cantàbria, amb la
ciutat fortiﬁcada d’Amaya com a centre principal. Una altra possible
província, més a occident, va ser potser l’Asturiense, de la que parla
Sant Valeri a ﬁns del segle VI
J. ORLANDIS, Historia de España.
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La presència bizantina

La situació era molt propícia per a l’atac decisiu als bizantins
donades les diﬁcultats d’aquests en Orient, Itàlia i Àfrica. Així,
entre els anys 623 i 625 d.C., combinant la força i la diplomàcia, el rei visigot Suintila va saber acabar amb les últimes
possessions bizantines; la ciutat de Cartagena, possiblement
l’últim nucli de resistència, va ser presa i destruïda per les
tropes visigodes.
Sant Isidor de Sevilla.
Relleu de la Col·legiata de Lleó.

J. M. BLÁZQUEZ i ARCADIO DEL CASTILLO,
Manual de Historia de España .

Figura 64

Mosaic bizantí del Seguici de Teodora.
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Les guerres civils

Al poc de ser investit com a rei, en la primavera del 673 d.C.,
Wamba es va instal·lar amb el seu exèrcit a Cantàbria per a
dur a terme una campanya contra els bascons. No obstant, quan
aquesta encara es trobava en els seus començaments, va rebre la
notícia de l’esclat d’un alçament en la Septimania, encapçalat
per Ilderic, comte de Nimes (...) El rei va enviar contra ells un
exèrcit al comandament del Duc Paulo (...); aquest, havent sigut
aclamat rei a Narbona (...), va entrar en relacions amb els francs
i els bascons. A pesar de tot, les forces rebels no devien sentir-se
molt fortes, i s’acontentaren amb el domini de les províncies
Tarragonines i Septimania. Aquesta seria la raó que Paulo
escriguera a Wamba denominant-lo rei del Migdia, mentre ell
es titulava rei oriental.
J. M. BLAZQUEZ i ARCADIO DEL CASTILLO,
Manual de Historia de España, Prehistoria y Edad Antigua.
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Els visigots creen una “Espanya independent”?
Només amb els visigots va començar “Hispània” a afegir al seu
signiﬁcat geogràﬁc un altre d’ètnic, com mostren les expressions
d’orgull al voltant de la terra i les seues gents contingudes en el
“Laus Hispaniae” d’Isidor de Sevilla. No obstant, aproﬁtar aquest
canvi per a fer dels visigots els creadors d’una unitat política
que anomenaven “espanyola” és, del tot, fals i exagerat. Per a
començar, perquè els límits territorials del regne visigot van ser
distints, no ja dels de l’Espanya contemporània, sinó ﬁns i tot
dels d’Hispània, la Península Ibèrica. A més, els propis visigots
van tenir durant molt de temps el seu centre en el sud de França
i van denominar a la seua monarquia “regnum Tolosanum”. Tot
i això, sense mencionar la inestabilitat, les guerres civils, els
crims palatins i tants d’altres problemes polítics que van omplir
aquella època.
J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa.

25. Una vegada analitzats els documents, has de confeccionar

Els reis visigots Roderic i Witiza.

una redacció que conteste les preguntes realitzades a l’inici de
la quarta activitat. En la introducció, indiques quines són les
qüestions que tractaràs, després expliques els fets i conceptes
apresos, i acabes amb una conclusió que pot versar sobre si
els visigots van aconseguir consolidar la unificació política del
territori peninsular.
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