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TEMA 7.- L’EUROPA FEUDAL 

TASCA 4.-  ELS PAGESOS A L’ÈPOCA FEUDAL 
Els pagesos formaven la gran majoria de la població. La producció era molt escassa, tot just per 

a mantenir la família. La gent depenia del camp i del que es produïa en l’anyada. És el que es 

coneix com a agricultura de subsistència. 

1.- L'AGRICULTURA DURANT L'EDAT MITJANA 

L’agricultura que es practicava era bàsicament de secà. Els cultius predominants eren els 

cereals (blat, ordi i civada), l’olivera i la vinya.  

Els cereals es cultivaven amb la tècnica de rotació bianual. Es sembrava la meitat de la terra i 

l’altra meitat es deixava en guaret, sense sembrar i servia per pasturatge dels animals. L’any 

següent s’alternava la parcel.la cultivada. D’aquesta manera la terra reposava  i augmentava la 

producció.  

L’olivera es cultivava sobretot a les zones de muntanya mitjançant el cultiu en terrasses. Els 

costers de la muntanya es terraplenaven i s’escalonaven. Les terrasses que es formaven es 

sostenien 

mitjançant 

marjades de 

pedra en sec. 

Sovint les 

oliveres es 

combinaven 

amb el cultiu 

de cereals. 

La ramaderia, 

majoritàriam

ent d’ovelles 

i cabres 

proporcionav

a un 

important 

complement alimentari de llet i carn, i a més reportava adobs a la terra. La dieta alimentària 

era molt pobre, i sovint, en temps de males collites es produïen crisis de fam. 

Olivar en marjades 
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En una època en que 

el comerç 

pràcticament era 

inexistent, es 

practicava l’agricultura 

d’autoconsum. Cada 

pagès produïa pel 

consum de la seva 

família i encara havia 

d’entregar una part 

important al senyor 

feudal i a l’església. Els 

excedents eren escassos i gairebé no existia l’agricultura de mercat. 

Hi havia dos tipus de pagesos: els serfs i els pagesos lliures. Els serfs vivien i treballaven a les 

terres del senyor feudal. En canvi els pagesos lliures eren propietaris de les terres que 

conreaven. Durant l’època feudal la majoria de pagesos eren serfs. 

2.- ELS SERFS 

El senyor feudal exercia 

el dret de jurisdicció 

sobre les seves terres i 

els seus habitants. Podia 

dictar ordres, exercir 

justícia, castigar amb 

assots i fins i tot aplicar 

la pena de mort als seus 

serfs. 

Els serfs no tenien 

llibertat i estaven 

sotmesos a l’autoritat 

del senyor. No podien abandonar la seva casa ni les seves terres ni canviar-se de residència 

sense el permís del seu senyor. El senyor també havia d’autoritzar els casaments i les 

herències.  

Els serfs havien d’entregar una part de la collita al senyor i estaven obligats a fer una sèrie de 

jornals de feina a la reserva senyorial sense compensació econòmica. També havien de pagar 

determinats drets senyorials per moldre el gra al molí senyorial, passar mercaderies pels ponts 

del senyor, pel dret de pasturar, etc. 

Al llarg de l’edat mitjana hi hagués moltes revoltes antisenyorials contra els els drets senyorials 

abusius coneguts com a mals usos. 

3.- ELS PAGESOS LLIURES 

Els pagesos lliures treballaven les seves pròpies terres o les del senyor en arrendament a canvi 

d’un censal però estaven exempts dels mals usos i no estaven sotmesos al poder del senyor, 

sinó que depenien directament de la justícia reial. Havien de pagar els impostos a l'església o 

delme, consistents en una dècima part de la collita 

Pagesos i caporal segant 
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Era un temps de molta 

inseguretat. Al bosc hi 

vivien partides de 

bandejats, els camins 

eren perillosos i sovint es 

produïen assalts als 

llogarets i cases aïllades. 

Per això els pagesos 

sovint no tenien altre 

remei que posar-se sota 

la protecció d’un senyor 

feudal i d’aquest manera 

havien de renunciar a ser 

lliures i passar a la condició de serfs. 

4.- LA VIDA DELS PAGESOS 

La família era la base de la vida dels pagesos. Tots els membres de la família col.laboraven en 
les feines del camp.  

Des de ben petits, els infants ja tenien esment del ramat i participaven en les tasques agrícoles. 
Sovint s’havien de llogar a la casa d’un pagès benestant, on feien les feines més humils, com a 
porquerets, o anaven a collir oliva, segar i veremar. Les nines ajudaven en les feines de la casa. 
Els homes feien les feines més dures del camp. Les dones havien de fer doble jornal. Ajudaven 
en les tasques del camp i a més s’encarregaven de la cura dels infants i les feines domèstiques, 
com rentar, cuinar, filar i teixir. 

El pa formava la dieta bàsica 
alimentària. L’alimentació era 
pobra, i sovint es veien abocats a 
la fam, en cas de males anyades. 
Les famílies tenien molts de fills, 
sovint set o vuit, però molts 
morien al néixer o abans 
d’arribar als cinc anys. Les 
epidèmies i les crisi de fam 
també causaven moltes morts. 
Les condicions sanitàries eren 
molt deficients. Sols sobrevivien 
els més forts. 

Normalment s’alimentaven de pa 
negre, d’ordi o de civada. Amb el 
pa dur es feien les sopes de pa, 

escaldades i mesclades amb verdures i ous. La carn era escassa i molt cara. Les famílies 
aprofitaven les escasses sobres del menjar per fer segó i engreixar un porc. 

Les cases eren molt senzilles, de pedra i fusta. Una llar o foganya servia per escalfar-se en les 
nits fredes de l’hivern i per cuinar. El mobiliari era gairebé inexistent. S’il.luminaven amb llums 
d’oli. Normalment dormien al sostre i a la planta baixa hi havia l’estable dels animals, per 
aprofitar la seva escalfor. Les cases s’orientaven amb la façana cap al sud per poder tenir el 
màxim de llum i calor solar. 

Annex a la cas hi havia un petit corral on sembraven hortalissa i hi havia el galliner, conilleres, 
etc. 

 

Pagesos entregant el delme al senyor 
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5.- EL CALENDARI PAGÈS A L’EDAT MITJANA 

La vida del pagès estava regulada pel cicle dels mesos i les estacions de l’any. 

El cicle anual començava per sant Miquel de setembre, dia 29, amb l’arribada de la tardor. Es 
llaurava la terra i es sembrava el gra. També es batien les alzines perquè caiguessin els aglans 
per engreixar els porcs. 

Pel novembre, es feia la matança del porc, s’exsecallaven els arbres i es recollia llenya per a 
escalfar-se a l’hivern. 

Durant tot l’hivern no es podien fer gaire feines, degut a que plovia molt. La gent acostumava a 
passar llargues estones al voltant del foc. Els foguerons que es celebren encara ara per sant 
Antoni, dia 17 de gener són una recordança del temps de l’edat mitjana. 

Pel març es podava i es cavava la vinya. Per l’abril s’havien d’entrecavar els ceps i llevar les 
males herbes. 

Pel juny, amb la calor de l’estiu, es segava l’ordi i la civada amb la falç i pel juliol es segava el 
blat. 

Per l’agost es batia al blat a l’era amb les batolles o amb el carretó de batre. I pel setembre es 
veremava. Amb l’arribada de la tardor altra vegada començava el nou cicle del treball del 
pagès, amb una continuïtat que només es va començar a trencar al segle XIX amb els canvis 
socials i econòmics de la revolució industrial i la modernització del camp. 

ACTIVITATS 

A.- CONCEPTES 

-anyada  -agricultura de subsistència -rotació bianual  -guaret   

-cultiu en terrasses -marjades de pedra en sec -adobs   -mals usos 

-censal   -delme    -epidèmia  -foganya 

-carretó de batre 

B.- ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

Explica les diferències entre l’agricultura d’autoconsum  i l’agricultura de mercat 

C.- ACTIVITATS D’APLICACIÓ: EL CICLE DEL TREBALL I LES ESTACIONS 

La vida dels homes i dones de l’edat mitjana estava molt lligada a la naturalesa: el fred i la 

calor, la pluja i la sequera, les gelades, la disponibilitat de llenya per escalfar-se i els desastres 

naturals com el calabruix o les plagues sobre els cultius, eren elements fonamentals que 

determinaven la subsistència.  

Als temples sovint s’hi representava en pintura i escultura el cicle dels treballs i les estacions 

de l’any, com aquests de l’església de Sant Isidoro de León. Identifica a cada imatge el mes a 

que correspon i el tipus d’activitat que representa. Després explica breument en que consisteix 

l’activitat i les eines que s’utilitzaven. 
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