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MARC SOCIAL

La societat feudal era
economicament rural, socialment
estamehtil, políticament aristo-
cra€icá i ideologicament teocen-

I trica i teocratica.
l¿cl'rnl:fltAdt. de rhomenatge feudal. :\Iinil'lll/r •••del :.r..

¡:Il' XII, e-n t:J "l.Iihr(' 'gran deis Fe~1I

Una societat estamental.- En la societat feudal els seus
membres es trobaven dividits en dos grans grups o estaments: l'9s-
tament deIs privilegiats i el deIs no privilegiats. Pertanyien al
primer grup una'minoria aristocratica dominant constituIda per la

"n6blesa i l'alt clergat; el segon grup comprenia el conJunt deIs
treballadors, la immensa maJoria deIs quals eren pagesos (la bur-
gesia no assoliria un paper prou notable al menys fins els segles
XIII-XIV). Els dos estaments eren for9a excloents mútuament: la
pertinen~a a qualsevol d'ells era vitalícia i hereditaria (6s. a
dir, que no comptava la voluntat personal per a accedir-hi) i hom
no podia canviar d'e~tament per la senzilla raó que l'orde~amant
social no ho a drn et La ,

Perque quedi ben.clar: tal com avui diem que la terra 6s
esferica -i, per la seva evidencia, .ni tan soIs ens a~oInem a fer
éntrar en raó el qui ho contradigui- en l'epoca feudal s'establia
aquesta diferencia i impermeabilitat entre els dos estaments com
la cosa m6s immutable i más essencial de l'univers; haver dit el
( t r ~ , ,

contrari significava el mate ix que dir avui dia que la Terra es
t ..•I

un cilindre.

Com ~s pertanyia a un o altre estament? Simplement per raó

de naixamant. Si hom venia al m6n en el si d'una família noble,
.ho er~ tota la vida; si la família pertanyia a l'estament deIs no

privilegiats aqueat status ea mantenia igualment, per aempre, in-
variable.

A diferencia de la nostra s6ci~tat de classes, la posici6
economica no determinava ni la pertinen9a ni el canvi d'estament.
En la societat classista una posici6 "alta" se sol adquirir atra-.
vés de la possessi6 de riquesa; la manca d'aquesta riquesa sol dUI
~ un lloc "baix" dins l'escala de valors socials. En la societat
estamental, per contra, la importancia social ve donada, no per
l'esfor~ personal sinó per la categoria social del propi llinatge.
Exemplificant-ho d'una altra manera:

any 1983: la possessi6 de riquesa sol dur .aparellada la
facilitat per a posseir, tambl, poder.

any 1069 (per exemple)1 la possessi6 de poder duu implí-
cita sovint una gran facilitat per a assolir la riquesa.

Ja hemdit que ei que diferenciava els dos estaments era la
possessió -o no- de privilegis. En ~ue consistien, doncs, aquests
privilegis?El Diccionari General de la Llengua. Catalana defineix
el privilegi com a un "avantatge excepcional concedit a algú,.alli
berant-lo d'una carrega, concedint-li una exempci6, etc.", que com
pletem amb el "dret especial o tracte de favor que hom atorga a un
persona o a una categoria de persones, distint del que d6na la lle',
comuna", de la Gran Enciciopedia Catalana.

Fer una llista completa deIs privilegis resultaria massa
especi31itzat pero sí que podem indicar-ne eIs trets essencials.
FonamentaIment, /els privilegis concedien al qu í "'els posseIa les fa-
cultats de: no haver de pagar impostoa, gaudir de lleis especials'
del propi rang, disposar -en caa de Judici- de tribunals formats
per gent pertanyent al propi bra~, o superior (~ai infericii),~o

y .•. 1:'" f'

haver d'exercirtreballs manuals, •••



Facilmant hom pot daduir, en consaqüencia, al significat
de no possair aquasts privilagis.

Una societat aristocratica.- Oiern q~e la societat feudal
~s aristoératica perque nornés l'aristocracia té el dret d'ocupar
llocs de govern. En efecte: la mateixa rigidesa en la separaci6
estam~ntal s'observa en ·la definici6 da las missions·.per a les
quals cada persona ha estat creada. Cal incloure dins el grup do_o
minant l'estament religi6s que obrava, pel que f~ a le8 qüestions
tarrenals, com a veritable sanyor feudal. L'església; com la no-
blasa, possera feus, exeTcia poders senyorials, tenia vassalls, ••

El pages -l'astament no privilegiat, és a dir- tania damunt
seu l'oblig_ci6 del traball, nacessari par a mantenir els ordres
dirigents -i privilegiats-: noblesa i alt clergat.

1 cal que pensam que aquesta situaci6 no ara considerada
com a injusta; ni molt menys. [ra justificada com a estrictament
necassaria i subjacta a l'ordenament diví dal m6n. Adalberon, bis-
de de Reims, ho deixava ben cIar en la seva Carta a Rothbert, rei
deIs francs:( ••• ) "En c~nvi, la societat es tr¿ba dividida an tras
ordres. A más dal Ja asmentat -al raligi6s- la llai raconaix duas
altras condicions: el nobla i al sarf, que no as ragaixen per la
mataixa llei. Els no bIas s6n als guarrera (••• ). Oafansen el po-
bla (.~.1.L'altra classa ás la daIs serfs. Aquesta ra9a da des-
graciats no possaeix ras sansa sofrimant. Ells forneixen a tothom
provisions i vestits, ja que els homes lliuras no podan passar sen-
se aix~. Així, doncs, la ciutat de Oéu, que és antasa como a una,
an raalitat ás triple. Uns resan, uns altras'lluitan i uns altres
traballen (••• ).

Una societat acon~micament rural.- El tret que defineix
l'~ctivitat ebon~mic~ da la Catalunya faudal ás l'autarquia, qua
consisteix en la producci6 par al prop~ consum, sansa l'axistencia.
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d'axcadants ( i sansa comery, par tant); aixo és valid en termas
ganarals fins al sagle XI, que és quan comen9a a observar-se un
lleu augment del comer9 degut a la prograssiva aparici6 de l'ex-
cedent.

No hi havia quasi cap altra activitat productiva que l'ag
cultura i la ramaderia. La font de riquasa era, per tant, .la ter ~
i la seva possessió, al bé més preuat; per aixo als Comtes de Be
celona podien repoblar amb facilitat les zones frontereres en of
rir als pagasos la possibilitat de possair, a ~ravés de l'aprisi
un alou, malgrat·als riaca que aquesta zona frontarera co~porta~
(ja ho hem vist a bastament en "al marc historic").

No parlaram" aquí da les formes ~a propiatat de la terra E

ser un tama que, par la se va axtansi6, sobrapassa l'ambit d'aquE
traball. Ara bé, ans parmetam da racomanar al traball da m. Aver
tín i Jm.'Salrach "Sant Benet daIs Espiells i la Catalunya da
l'epoca romanica", editat per l'Ajuntament da Sant Sadurní d'Ane
que per la sava mataixa brevetat és facilmant comprensible.

El comer9, practicamant inexistent fins el sagle X, s'anE
,dasarrollant prograssivament a partir de la cant~ria ~egüent, te
i que no pas a gran escala sin6, en la majoria deIs casos, a ni-~
vell de l'oferta personal de productes d'autorroducci6, canviabl
per d'altros, en mercats de tipus comarcal. 00 moneda ~~ circuié
ció quasi no n'hi havia amb anterioritat al s8~le X; al segla Xl
en canvi, i gracies a les pa~ies que els Comtes da Barcalona co-



braven als regnes musulmans, s>intro-
duí a Catalunya la moneda sarrarna
d'or,' encara que aixo no significa
cap espectacular augment deIs valors
en.circulació. Poc a poc, pero, i al
pas deIs segles, tendí a generalitzar-
se l'ús de la moneda, com a valor d'in-
tercanvi, tot i que aquesta normalit-
zació es produí ja fora de l'ambit de
l'apoca romanica.

lOna rr.l'rr.,~nhcij~ f1~ I'h()menlltKc feudal.
rUihre gran rlcllt f~u'!i'

Cal dir qua al Penadas, si bé al prin-
cipi predomina la micropropietat pagesa, aquesta fou progress!va-
ment absorbida per l'església (a través de llegats i dona~ion8 tes-
tamentaries) i p~r la noblesa (gracias a,préstacsquasi usuraris,
expoliació, ••• ), de manera que entre els seglas XII i XIII es pot
dir que s 'han irivertit sLa termes afavorint la qran propietat no-
biliaria: feus, dominis, ••• Els, senyors imposen, aleshores, al
pages, tributs, carregues i obligacions que el converteixen, si més
no, en un veritable servent deIs interessos de l'aristocracia.

Una societat teocantrica i teocratica.- Des de que l'any
313 l'emperador Constantí concedia, amb l'Edicte de mila, la 11i-
bertat religiosa en l'ambit de l'Imperi roma i, per tant, el cris-
tianisme pod La ja manifestar-se púb Lí caman t , l'encimbellament' de
la religió cristiana al poder fou paulatí pero constant; poc des-
prés, el 392, un altre emperador Teodasi, li con feria el rang de
reLí qLó oficial de l'Imper!. 1 no deixa de ser notable aquest fet:
el cristianisme havia aconseguit l'hegemonia total en un imperi on
la qüestió religiosa s'havia caracteritzat sempre pel seu eclecti-
cisme i pel sincretisme deIs seus plantejaments.

El paper de l'Esgl'sia com a mediatitzador del poder polític
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augmenta amb els temps (els "Concilis de Toledo" de 1 'epoca visi-
'g~tica en són un altre exemple) fins, arribar a imposar l'única

ideo logia possible, l'única cosmovisió existent en l'epoca feudal:
el teocentrisme' i el teocratisme.

Sego~s el teocentrisme Oéu esdevé el centre de tota acti-
vitat humana. 1 qualsevol acció, aspiració o realitat ha de ser
ordenada vers la divinitat, que és l'única finalitat que s'oferei
als ulls -i a l'enteniment- de l'home; Qualsevol expectativa huma-
na ha d'estar encaminada a la satisfacció deIs designis d'aquesta
divinitat, present en tots els aspectes de la vida en la terra.

Essent aquesb el plant~jament ideologic, el teocratisme,
se'ns manifesta com una c~nseqcrancia logica pel que'fa a la posse-
ssió del poder. Eh efecte" donat que el rei tenia com a norma su-
prema d'actuació la Ll.eí; d í v í rra, en caure tots els aspectes de la
divinitat sota la jurisdicció eclesiastica, la monarquia quedava
supeditada al poder religiós. Oit d'una altra manera: en la teoria
política de l'epoca no hi havia rei ni emperador més caracteritzat
que el Papa (ja que ell convergien els maxims poders, el religiós
com a cap de l'e8glésia i el civil com a senyor territorial) i to-
tes les aitres jerarquies reials o imperials quedaven, en ordre
jerarquic, per sota seu.

Hom pot, afirmar, en definitiva, que el poder de l'església
era triple: el cultural (en ser els monestirs l'únic reducte de
cultura després de la desfeta d« l'Imperi Roma), el polític 1en
posseir l'església drets senyorials iguals als de la no~lesa) i
l'espiritual (en detemptar la direcció ideol~gica de l'epoca).
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