
 

 

H Història de l’Església 
 1-3 Generalitats 

1. Bibliografies, cronologies, obres de referència, col•leccions, fonts, 

ciències auxiliars, viatges, etc. 

2. Filosofia de la història eclesiàstica. Teologia de la història. Historiografia 

3. Història de l’Església en general. Manuals  

4-5 Història general per regions o països 

4. Història per continents, països, regions, etc. (excepte Estat espanyol)  

5. Història local (excepte Estat espanyol) 

6-9 Història general per grans períodes 

6. Història de l’Església primitiva. Arqueologia cristiana (Cf. K 7) 

7. Edat mitjana 

8. Edat moderna: des de la Reforma fins a la Revolució francesa 

9. Edat contemporània: després de la Revolució francesa fins als nostres 

dies 

10-13 Història dels papes i dels concilis 

10. General. Des de Linus fins a Píus IX 

11. Des de Lleó XIII fins l’actualitat 

12. Història dels concilis: General i fins el concili de Trento 

13. Història dels concilis: Vaticà I i Vaticà II 

14-20 Història de l’Església a Espanya 

14. Diccionaris, fonts, ciències auxiliars 

15. Obres generals i manuals 

16. Església primitiva. Arqueologia cristiana 

17. Edat mitjana 

18. Des dels “Reis catòlics” fins al 1808 

19. Des del 1808 fins els nostres dies 

20. Història local, història dels bisbats, santuaris, etc. 

 



 

21-23  Història de l’Església a Catalunya 

21. Diccionaris, fonts, ciències auxiliars, obres generals i per grans períodes 

22. Història local, bisbats, santuaris, esglésies, ermites, seminaris, etc. 

23. Església de Barcelona 

 24. Història de les esglésies catòliques orientals 

 25. Ordes : Fonts, històries generals, etc. 

  Monaquisme. Ordes monacals d’orient i occident 

 26. Ordes : Mendicants, hospitalaris i militars. 

  Congregacions, instituts seculars i moviments eclesials 

 27. Institucions: Cúria, institucions socials i educatives, Inquisició, etc. 

28-30 Biografia i hagiografia 

28. General. Homes (excepte espanyols) 

29. Dones (excepte espanyoles) 

30. Estat espanyol 

a) Història de les conversions 

31.Història de les missions 

32. Història de les esglésies cristianes no catòliques. Heretgies 

cristianes (Cf. G 12, literatura herètica dels primers segles) 

33. Història de les devocions i religiositat popular. Relíquies. 

34. Història de grups i pràctiques en controvèrsia amb l’Església. 

Societats secretes (maçoneria, rotaris, rosa-creus, etc.), hermetisme, 

bruixeria, etc. 

 

 

 

 

 

 


