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TEMA 7.- L’EUROPA FEUDAL 

Tasca 5.-  L’ESGLÉSIA AL MÓN FEUDAL 
Els homes i dones de l’edat mitjana eren 

profundament religiosos. L’església 

regulava la vida de les persones. Tots els 

esdeveniments tenien relació amb 

l’església: el naixement, el matrimoni i la 

mort. 

L’església era qui fixava el calendari i 

establia els dies festius de devoció 

especial a algun sant. També organitzava 

rogatives i processons en demanda de 

pluja o de protecció contra les 

epidèmies. 

L’església influïa poderosament en la 

mentalitat de la gent medieval. Amb la 

promesa de la vida eterna al cel 

premiava l’obediència i les bones obres, 

mentre que castigava el pecat amb 

l’amenaça de l’infern. 

1.- L’ORGANITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA. EL CLERO REGULAR I EL CLERO SECULAR 

L’església estava organitzada jeràrquicament de la mateixa manera que la societat feudal. 

El Papa de Roma era la màxima autoritat de l’església. Per sota d’ell els bisbes regien les 

diòcesis a les províncies. Cada diòcesis estava formada per una sèrie de parròquies als pobles i 

llogarets. Al davant de la parròquia hi havia el rector, auxiliat pels capellans vicaris, i els 

escolans, al.lots en edat escolar que l’ajudaven en la missa. 

Els capellans, rectors i bisbes formaven el clero secular. 

2.- EL TEMPLE PARROQUIAL 

El temple parroquial amb el seu campanar era el referent visual de tots els habitants del 

llogaret. El toc de les campanes regulava les hores de res i de treball. L’àngelus o toc d’oració 

es tocava a la matinada, al migdia i al capvespre, per indicar les hores de res. Amb el toc de via 

fora, cridava en cas d’alarma, per foc o altre perill. A la posta de sol, el toc de queda obligava a 

tothom a estar a casa i no es podia transitar pel carrer. Amb el toc de mort s’anunciava que 

algun veí o veïna havia finit. 

Vora el temple hi havia el sagrat o cementeri. L’església tenia la custòdia dels cossos dels 

difunts, i era on la gent anava a recordar els seus avantpassats. El temple i el cementeri eren 

teòricament un lloc segur en cas d’atac, ja que l’església prohibia guerrejar al seu voltant.  

El pesatge de les ànimes. Església parroquial de Ribes 
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En un temps molt durs i 

d’inseguretat davant el 

temps canviant i les 

males collites i les 

amenaces d’epidèmies o 

d’un atac d’enemics, 

l’església oferia 

protecció terrenal i 

espiritual als fidels, amb 

l’esperança en una altra 

vida. 

 

 

3.- ELS MONESTIRS I CONVENTS 

El clero regular estava format pels religiosos, frares i monges que vivien en un monestir o 

convent, sota l’autoritat de l’abat o abadessa. La seva vida estava regida per una regla 

religiosa, normalment la benedictina, que establia les hores de pregària de dia. A més, establia 

diversos juraments o vots: el vot de pobresa, segons el qual els frares no podien tenir béns 

propis. El vot de castedat, que prohibia qualsevol temptació, el vot d’obediència i  el vot de 

silenci, pel qual només es podia parlar en cas de màxima necessitat. 

Els monestirs eren centres religiosos i 

també de producció agrícola. 

L’organització d’un monestir era 

semblant a la del feu. Tenien terres i 

serfs que hi treballaven. Al capdavant 

del monestir hi havia l’abat o 

l’abadessa. 

Per mantenir-se, l’església cobrava el 

delme, que era un impost que havien 

de pagar tots els pagesos, consistent 

en l’entrega d’una desena part de la 

collita. També es mantenia de les almoines dels creients i dels llegats testamentaris: quan una 

persona moria sense hereus directes, era costum donar els béns a l’església. 

Esglèsia parroquial de Sant Climent de Taüll. En primer terme es pot veure el 

sagrat o cementeri 

Ora et labora era el lema dels frares de l’ordre del Císter 
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Les terres de l’església eren 

considerades béns de mà morta. No es 

podien comprar ni vendre ni podien ser 

embargats. Per això, amb el temps, 

l’església va arribar a acumular una 

gran riquesa i a convertir-se en la 

institució més poderosa de l’edat 

mitjana. 

4.- LA VIDA CULTURAL A L’EDAT 

MITJANA 

La societat medieval era 

majoritàriament analfabeta. Els frares 

varen ser els encarregats de mantenir 

la cultura i transmetre els coneixements del passat, sobretot els escrits religiosos, com els de 

sant Agustí i sant Jeroni. 

Als monestirs hi havia una biblioteca on es guardaven els manuscrits i un scriptoria, on els 

frares es dedicaven a copiar a mà els llibres. S’escrivia amb ploma sobre pergamí i eren llibres 

molt valuosos, ja que hi havia molt poques còpies. Els llibres s’ il.luminaven amb lletres capitals 

fetes amb pintura de mini de plom, d’on ve el nom de miniatures. 

5.- EL MIL.LENARISME I EL JUDICI FINAL 

Cap a l’any 1000 es va estendre entre la gent la creença que vindria la fi del món. L’església, 

interpretant l’evangeli de l’Apocalipsi de Sant Joan Evangelista, predicava que es produiria el 

Judici Final, en que els morts ressuscitarien i Déu, envoltant pels àngels baixaria a la Terra a 

jutjar les persones. Als bons els corresponia la vida eterna al Cel, mentre els dolents anirien a 

l’Infern amb el càstig del foc. 

El delme era la desena part de les collites que els pagesos 

havien d’entregar a l’església 

Portalada de Santa Fe de Conques (França). Escena del Judici Final 
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6.- EL CAMÍ DE SANTIAGO O SANT JAUME 

El camí de Santiago era una ruta de peregrinació que partia de diferents ciutats d’Europa i a 

través dels passos dels Pirineus entrava a la península Ibèrica i arribava fins Santiago de 

Compostel.la, a Galícia, on es creia que estava enterrat l’apòstol Sant Jaume. 

Molta gent peregrinava fins Santiago una vegada en la seva vida, per demanar protecció al 

sant. Al llarg de la ruta varen anar apareixent hostals i llocs d’acollida dels pelegrins. El camí de 

Santiago es va convertir així en una important via d’intercanvi cultural i d’expansió de l’art 

romànic. 

7.- LA TREVA DE DÉU 

Per posar ordre a les contínues 

guerres nobiliàries i assalts a les 

comunitats pageses, l’església va 

establir la pau i treva de Déu. 

Consistia en la prohibició de 

guerrejar durant determinats dies 

de l’any, normalment des del 

dissabte vespre al final del 

diumenge. També va establir que  

a determinats llocs on no es podia 

guerrejar com són els sagrats i a 

trenta passes al voltant del temple. 

Si algú rompia la treva de Déu era excomunicat, és a dir, posat fora de l’església i aleshores es 

quedava sense protecció. Es podia cridar a la guerra contra ell i els seus béns podien ser 

confiscats. 
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8.- L’ABAT OLIBA 

 

L’abat Oliba va ser una figura cabdal en l’església de les terres catalanes de l’època feudal. Va 

néixer l’any 971, en el si d’una de les famílies més poderoses de la noblesa de Catalunya. 

Oliba va ser una de les figures de més influència i rellevància del seu temps i un gran impulsor 

de l'art romànic, fundant monestirs i edificant esglésies. 

L’any 1002 va ser nomenat abat dels monestirs de Ripoll, de Cuixà i de Sant Martí del Canigó. 

Va promoure una disciplina més austera en els seus monestirs. El 1025 Oliba fundà el monestir 

de Montserrat. 

A Ripoll, Oliba va dur a terme també una gran ampliació arquitectònica del monestir. La 

biblioteca de Ripoll es va convertir en el centre cultural de les terres de parla catalana i una de 

les més importants de la cristiandat. El papa Silvestre II introduí a Europa la numeració àrab i el 

concepte de zero gràcies als coneixements que havia adquirit en la seva estada a Ripoll.  

Per posar fre als actes de 

violència dels nobles i 

guerrers contra els pagesos, 

Oliba va ser l’impulsor de la 

Treva de Déu a les terres 

catalanes. Va morir a Sant 

Miquel de Cuixà el 1046 

 

 

 

 

Frares copistes al scriptoria 

Santa Maria de Ripoll 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_rom%C3%A0nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/1025
http://ca.wikipedia.org/wiki/Silvestre_II
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Miquel_de_Cuix%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Miquel_de_Cuix%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/1046
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ACTIVITATS 

A.- CONCEPTES 

rogatives 

sagrat 

abat/abadessa 

delme 

almoina 

llegat testamentari 

béns de mà morta 

scriptoria 

pergamí 

treva de déu 

B.- ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ 

1.- Per què deim que els homes i dones de l’edat mitjana eren molt religiosos? Saps destriar en 

el text quatre funcions importants que exercia l’església? 

2.- Identifica i descriu els diferents tipus de toc de campanes 

TOC DE FUNCIÓ 

l’àngelus  

  

  

  

3.- Què eren els sagrats? Quina funció tenien? Per què estaven vora les esglésies? Per què eren 

importants pels homes i dones de l’edat mitjana? 

4.- Què era la pau i treva de Déu? 

5.- Què és una regla religiosa? Quin era el lema de l’ordre del Císter? Quins quatre vots 

estableix la regla benedictina? En què consistien cada un? 

6.- Per què el camí de Santiago va ser tan important a l’edat mitjana? Com va influir per les 

terres que passava? 

C.- ACTIVITATS D’APLICACIÓ 

7.- Què era el mil.lenarisme? Què deia l’església que s’esdevindria? Quins efectes tenia sobre 

els creients aquesta superstició? Descriu la imatge de la portalada de Santa Fe de Conques 

8.- Completa el mapa conceptual de l’organització d’una diòcesi. 

9.- Llegeix el text. Subratlla les paraules que no entenguis i explica algunes supersticions de les 

persones a l’edat mitjana. 
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TEXT: LA VISIÓ DEL MÓN A L’EDAT MITJANA 

La natura, durant tota l’edat mitjana, va ser el centre de l’atenció de l’home, que 

l’observava i l’escodrinyava amb una intensitat obsessiva. 

Segurs d’estar intensament units al món natural (vegetal i animal) i de ser regits per les 

mateixes lleis, vivien sempre temorosos dels esdeveniments excepcionals, com els 

eclipsis, cometes o aurores boreals. La por que esdevingués qualsevol fet irreparable, 

feia que per tot arreu, al cel i a la terra, es trobassin senyals que exhortaven a no 

infringir les regles i a no pecar contra Déu i l’església 

L’elevada mortalitat, totes aquelles sepultures a les esglésies i als voltants, i la 

proximitat dels morts als vius, feia que la idea de la mort planés sempre sobre la 

població. Els difunts eren imaginats influint en els vius, com a consellers, renyant i 

castigant. Fins i tot les persones mortes tornaven a aquest món per a resar sobre la 

seva tomba o sobre la d’un sant famós, per recuperar el bé de la seva ànima. 

Els sants i els morts “en olor de santedat”, també exercien una gran influència. Es 

pensava que la proximitat o el tacte d’algun element del sant ajudava, com per contagi, 

a guanyar el regne del cel. D’aquí la importància de les relíquies. 

 (adaptat de: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/20/formes-de-vida-i-

creences-medievals/) 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/20/formes-de-vida-i-creences-medievals/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/20/formes-de-vida-i-creences-medievals/

