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1. INTRODUCCIÓ 

L’economia i vida camperola a l’Occident medieval és un tema que atragué l’interés dels 

historiadors europeus ja des de la dècada dels 30 del segle passat, podent considerar Marc 

Bloch l’iniciador d’aquestes noves corrents, qui va escriure Les caractéres originaux de 

l’histoire rurale française el 1931. Caldrà esperar, però, fins els anys seixanta i setanta perquè 

es produïsca un interés més generalitzat envers la història rural amb estudis més profunds 

sobre diversos temes amb l’anàlisi del sistema feudal, del consum en la pagesia, etc. Aquest 

interés, protagonitzat principalment per historiadors de l’escola d’Annales i del materialisme 

històric, estigué especialment localitzat a França i Anglaterra, destacant autors com Georges 

Duby o Rodney Hilton. Aquests estudis mostraren una visió ampla del món rural, tractant no 

només sobre la història agrària, sinó sobre una història rural global en la qual es tenia en 

compte la geografia humana i la demografia històrica però també la societat rural.
1
 

Tanmateix, al País Valencià la situació en aquests anys era distinta, ja que el franquisme 

actuava com una barrera quasi asèptica enfront les noves corrents de pensament que sorgien a 

Europa. A la fi del franquisme les noves corrents metodològiques referents a la història rural 

amararen entre els historiadors valencians. I malgrat que els joves medievalistes valencians 

s’allunyaren del marxisme ortodox, les primeres temptatives de reflexió constaten encara el 

pes del concepte de “lluita de classes”, filtrat a través de les tesis de Robert Brenner.
2
  

Els investigadors valencians, però, hagueren d’enfrontar-se a l’endarreriment que havia 

dominat el medievalisme valencià durant vàries dècades, ja que com afirma Enric Guinot 

“hasta la década de 1980 no existe un planteamiento científico sobre el estudio de la historia 

medieval valenciana -y por tanto sobre la historia agraria-”.
3
 En aquest sentit, els treballs 

sobre història rural d’altres medievalistes espanyols influenciats pels corrents historiogràfics 

                                                 
1 SAAVEDRA, P. “La historia rural, ayer y hoy”. Studia historica. Historia moderna, 2007, nº 29, pàgs. 28 i 33. 
2 BRENNER, R. “Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe”. Past and Present, 

1976, nº 70, pàgs. 30-75. Aquest plantejament es palesa en la primera reflexió teòrica que es féu sobre el 

feudalisme valencià: FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. “Algunas consideraciones acerca del feudalismo 

valenciano”. En: CASTILLO, A. (coord.) Estudios de Historia de España: homenaje a Manuel Tuñón de Lara. 

Vol. I. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981, pàgs. 109-122. 
3 GUINOT, E. “Los estudios de Historia Agraria Medieval en el País Valenciano”. Noticiario de historia agraria, 

1992, nº 4, pàg. 335. 
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europeus, especialment el francés, com els de J. A. García de Cortázar o els de Julio Valdeón, 

serviren com a models de referència.
4
 

De la recuperació de la ruralitat se’n derivà la recerca a les comarques i la mirada cap a la 

història local. Un bon exemple d’açò és la celebració el 1980 de la I Assemblea d’Història de 

la Ribera, dedicada a l’economia agrària i la història local, i que pretenia, en paraules de Joan 

Fuster, ‹‹encetar un camí: de reivindicar els “estudis locals”, que tanta falta ens feien ¿Com 

podríem, com podrem reconstruir la “història” sencera del País Valencià, si no comencem per 

la base, per la confusa base de les “comarques”?››.
5 
 

Amb la nova mirada cap al passat, realitzada en bona mesura per professionals de poble, 

es substituí la centralitat de València en el discurs històric per recuperar el país rural, “el de la 

xarxa de viles, llocs i alqueries que estigueren lluny dels reflexos daurats de la capital”
6
 en 

paraules de Pau Viciano, permetent així una visió històrica matisada de les diverses 

comarques. Aquests estudis han donat lloc al que s’ha denominat com “escola de 

medievalistes valencians”, iniciada per A. Furió, F. Garcia-Oliver i E. Guinot. 

Amb les noves investigacions aparegueren qüestions no resoltes satisfactòriament pel 

marxisme polític, especialment aquelles referents a les construccions antropològiques.
7
 No 

obstant, la seua tasca resultà fonamental per superar l’endarreriment que vivia el 

medievalisme valencià. 

2. LES COMUNITATS CAMPEROLES 

Les comunitats camperoles al País Valencià sorgiren després de la conquesta i 

colonització catalanoaragonesa, més concretament, gràcies a les cartes pobles, l’instrument 

legal que tenia per missió crear aquestes comunitats i on es definien els trets bàsics de les 

                                                 
4 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals: el País Valencià en la tardor de l’Edat Mitjana. València: Edicions 

Alfons el Magnànim, 1991, pàg. 24. 
5 Paraules contingudes al pròleg de DDAA: Economia agrària i història local: I Assemblea d'Història de la 

Ribera, València: Institució Alfons el Magnànim, 1981. 
6 Paraules contingudes a la presentació de VICIANO, P. Senyors, camperols i mercaders. El món rural valencià al 

segle XV. Barcelona-Catarroja: Editorial Afers, 2007. 
7 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 26. 
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mateixes, així com els drets i obligacions dels seus veïns.
8
 D’aquesta manera es crearen les 

noves comunitats, reconegudes jurídicament amb el nom de universitas. 

Per davall de l’entramat senyorial, la comunitat camperola es presentava com “alguna 

cosa més que un mer espai físic, un terme municipal o un àmbit jurisdiccional”,
9
 ja que els 

llauradors compartien una sèrie de tasques i accions comunes que els equiparaven: treballar la 

terra, pagar les rendes, etc. Al mateix temps, els llauradors no eren petits productors 

independents, sinó que es trobaven enquadrats en unes comunitats veïnals que condicionaven 

la seua producció i reproducció social i econòmica a través d’unes reglamentacions i d’unes 

contribucions fiscals que no eren només de naturalesa informal o consuetudinària, sinó que 

eren l’expressió del poder polític local.
10

 Així doncs, els elements que defineixen una 

comunitat camperola són  la “coresidència, treball individual i col·lectiu, dependència 

senyorial i unitat de culte”.
11

 

El primer element definitori de les comunitats segons l’explicació donada és la 

coresidència, és a dir, el fet de compartir uns mateixos espais en el desenrotllament de la vida 

quotidiana. La plaça, en aquest sentit, es presenta com l’espai central de la sociabilitat rural. 

Es tracta del lloc on s’alcen els edificis de culte i els del poder senyorial, a més del mercat, 

entre altres dependències importants. 

També hi havia raons econòmiques que forçaven les solidaritats, especialment aquelles 

referents a l’explotació i ús de l’aigua i els emprius. Així, arreu on es desenvolupava una 

agricultura hidràulica era necessària la gestió col·lectiva per a regular l’accés a l’aigua, pel 

que es requeria una institució que vetlara pels interessos de tots els regants. A banda d’això, 

també era necessari organitzar el manteniment de les séquies, la construcció de noves, etc. En 

la defensa dels emprius –incultum– els llauradors exhibiren també mostres de solidesa perquè 

d’ací obtenien recursos complementaris a l’activitat agrària principal.
12

 

En tercer lloc, cal parlar de la dependència senyorial o reial que es traduïa en dos 

elements essencials: el domini sobre les terres i l’autoritat sobre els homes. D’ací es derivaven 

les diverses sostraccions de variada naturalesa que convergien sobre el camperolat –

                                                 
8 SALRACH, J. M. “La comunitat pagesa”. En: GIRALT I REVENTÓS, E. (dir.) Història Agrària dels Països 

Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la recerca, 2004, pàg. 521. 
9 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 51. 
10 VICIANO, P. Els peus que calciguen la terra: els llauradors del País Valencià a la fi de l’edat mitjana. 

València: PUV, 2012, pàg. 210. 
11

  GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 51. 
12  Ibíd. pàg. 55. 
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principalment les rendes sobre la terra i el pagament per l’ús dels monopolis– que eren molt 

més que una simple exigència sobre la producció camperola, ja que es tractava de la 

materialització del poder feudal que requeia sobre els camperols, els seus vassalls.
13

 

Finalment hem d’esmentar la unitat de culte proporcionada per l’església o la mesquita en 

cas dels musulmans. L’església era l’edifici de culte més important, on se celebraven les 

misses i s’administraven els sagraments. Així mateix, en el cas de poblacions de nova 

colonització els nouvinguts necessitaven uns ressorts d’arrelament que es materialitzaven, 

normalment, entorn les esglésies parroquials i els seus cementeris adjacents.
14

 El record dels 

qui jeien allí així com una religió comuna i inclús la participació col·lectiva per construir o 

embellir la nova església augmentava el sentiment de pertànyer a la comunitat. A més, la 

subjecció de tots els veïns de la circumscripció territorial parroquial a unes mateixes càrregues 

i deures, tant materials com morals, donava als seus habitants una consciència de col·lectivitat 

en forma d’una comunitat de fidels.
15

 

Ara bé, no hem de pensar en una comunitat camperola composta per llauradors 

homogenis, amb igual riquesa i poder sinó que des del moment mateix de la constitució de les 

comunitats s’evidenciaren diferències entre els seus habitants en allò relatiu a la riquesa i 

propietats i, conseqüentment, aquests avantatges reforçaven la posició privilegiada dels 

llauradors benestants dins la comunitat rural i la seua influència sobre la comunitat. 

2.1 UN MÓN CAMPEROL COMPLEX 

Com acabem de dir, ja des d’un primer moment es poden intuir diferències evidents entre 

els veïns de la comunitat camperola. La major riquesa dels llauradors benestants, generalment 

amb unes heretats per damunt de les 10 hectàrees,
16

 els facilitava la participació en noves i 

variades activitats –com l’arrendament de les rendes i drets senyorials, la comercialització de 

la producció agrària, etc.– que ampliaven les seues possibilitats d’enriquir-se. Sobre aquesta 

desigualtat originària del moment posterior a la conquesta i colonització van actuar una sèrie 

de factors econòmics i demogràfics –principalment l’herència divisible, un atractiu mercat de 

                                                 
13  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 216. 
14 FERRAGUD, C. El naixement d’una vila rural valenciana. Cocentaina, 1245-1304. València: PUV, 2003, pàg. 

62. 
15 SALRACH, J. M. La comunitat..., op. cit., pàg. 531. 
16 FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. “Dificultats agràries en la formació i consolidació del feudalisme al País 

Valencià”. Estudi General, 1986, nº 5-6, pàg. 301. 
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la terra i la crisi demogràfica– que permeteren que alguns camperols mitjans, a través d’una 

estratègia adient, pogueren esdevenir llauradors rics. 

Altra mostra de poder dels veïns acomodats, els coneguts com a prohoms o llauradors 

grassos, és que establiren una sèrie de relacions de dependència i poder entre els llauradors 

benestants i els més pobres, sobretot a través del crèdit, el mercat i el govern comunal. A més, 

també crearen llaços clientelars amb famílies extracomunitàries, especialment amb gent de la 

societat urbana i de famílies nobles.
17

 

Els llauradors benestants podien representar entre un 10 i un 15% de les comunitats 

camperoles
18

 i posseïen bona part de la terra disponible. En aquest sentit, Sueca és un 

exemple il·lustratiu: en 1453 el 13% de la població (20 veïns) era propietària del 36,5% de la 

terra. Quatre dècades més tard, més concretament el 1494,  el 14% de la població (43 veïns) 

disposava de més de la meitat de la terra (52,5%).
19

 

 Aquestes diferències, materialitzades econòmica i políticament, donaven com a resultat 

una dominació social sobre la resta dels camperols però també un món camperol complex en 

el qual ja no cabia el vell esquema dels tres ordres socials que, com afirma A. Furió, “al 

moment de la conquesta, s’esmicola en mil fragments”.
20

 

Per davall dels llauradors benestants es trobava el gros del camperolat, amb unes heretats 

inferiors a les 5 hectàrees.
21

 Dintre d’aquest grup podem trobar des de camperols que tenien 

suficients terres per assolir l’autosuficiència fins aquells que havien de vendre temporalment 

la seua força de treball
22

 o arrendar terres per poder arrodonir els seus ingressos. Entre aquests 

dos sectors hi havia una estreta frontera, ja que una mala collita podia fer que recorregueren al 

mercat per abastir-se de cereal, quedant així endeutats amb el prestador, habitualment un 

prohom. 

                                                 
17 GUINOT, E. “Oligarquías y clientelismo en las comunidades rurales del sur de la Corona de Aragón (siglos 

XIII-XV)”. Hispania. Revista española de historia, 2010, vol. LXX, nº 235, maig-agost, pàg. 420. 
18 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 89. 
19 FURIÓ, A. Camperols del País Valencià: Sueca, una comunitat rural a la tardor de l'Edat Mitjana. València: 

Institució Alfons el Magnànim, 1982, pàg. 137. 
20 FURIÓ, A. Història del País Valencià. València: Edicions 3 i 4, 2001, pàg. 214. 
21 FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. Dificultats agràries..., op. cit., pàg. 299. 
22 VICIANO, P. “Bracers y cavadors: los jornaleros en el mundo rural valenciano a fines de la Edad Media”. En: 

XIII Congrés d'Història Agrària-Congrés Internacional de la SEHA. Lleida, 12 -14 de maig de 2011: Universitat 

de Lleida-SEHA, pàg. 23. 
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En conclusió a aquest apartat, podem afirmar que “la visión historiográfica, en cierta 

manera idílica, de una clase campesina homogénea, sin desigualdades significativas […] que 

se enfrentaba como un bloque sin fisuras a la dominación feudal ha dejado paso a una imagen 

más matizada”.
23

 

3. L’ORGANITZACIÓ COMUNAL 

La comunitat rural, més enllà de ser el marc on es compartia un espai comú, on es 

cohabitava i es produïen les solidaritats entre camperols, progressivament va adquirir 

determinades prerrogatives jurisdiccionals concedides pels senyors que amb el pas del temps 

permeteren el desenvolupament d’un sistema de govern propi. 

Les comunitats camperoles adquirien una dimensió política al ser reconegudes pels seus 

senyors directes com una personalitat jurídica amb capacitat per exercir una autoritat derivada 

de la delegació del poder senyorial, esdevenint així municipis amb capacitat d’autogovern, és 

a dir, d’elegir els seus representants i atorgar-los competències d’administració local.
24

 

Comptat i debatut, es tractava del reconeixement per part del poder feudal de la comunitat 

camperola com a interlocutora i representativa del conjunt de llauradors. 

En la base de l’administració municipal hi havia tres òrgans fonamentals. En primer lloc, 

el consell municipal estava compost, en origen, per tots els caps de família del lloc, casats o 

vidus, majors de vint-i-cinc anys i tributaris com a propietaris de possessions agràries. Presidit 

pels jurats, el consell era l’òrgan deliberatiu encarregat de les qüestions fonamentals que 

afectaven la comunitat. Però per motius d’eficiència o per imposició de l’elit local, 

l’assemblea de veïns cedia bona part de les seues funcions a un consell restringit format 

majoritàriament per prohoms, de manera que d'una concepció inicial en què tots els veïns 

contribuents podien participar en el consell es passà a un model més restrictiu, ja que els 

consellers, al igual que els jurats, eren extrets de les famílies més acabalades. El membres 

d’aquest consell restringit podien ser elegits, segons llocs, per l’assemblea de veïns o pels 

jurats.
25

 

                                                 
23

 Ibíd. pàg. 3. 
24 GUINOT, E. Oligarquías y clientelismo..., op. cit., pàg. 415. 
25 SALRACH, J. M. La comunitat..., op. cit., pàg. 531. 
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Segonament, els jurats, de nombre variable segons l’entitat del lloc, però inferiors a 

quatre, actuaven com a rectors de la comunitat i s’encarregaven de seua gestió diària recolzats 

en les decisions preses en el consell. A ells també corresponia revisar els comptes, tenir cura 

dels serveis comunitaris i representar la comunitat enfront les instàncies exteriors. Els jurats 

eren elegits cada any i sembla que el sistema d’elecció més estés era el de la cooptació, és a 

dir, l’elecció dels nous jurats pels consellers i jurats ixents.
26

 

Fins aquests nivells, des de l’assemblea general fins el jurat, podem dir que el poder 

representa la voluntat veïnal. El cim de la piràmide, però, estava mediatitzat pel poder 

senyorial o reial, sent els seus representants el justícia i el batlle. El justícia era elegit pel 

senyor o pel batlle entre els candidats proposats pels consells o els jurats i tenia per funció 

administrar justícia i aplicar les corresponents penes.
 27

 En general, la jurisdicció dels justícies 

locals valencians era d’ordre civil, deixant la criminal en mans del justícia de València.
28

 

Designat pel senyor, el batlle se situava per damunt de tot el govern comunitari. 

S’encarregava de fer obeir i respectar l’autoritat senyorial així com de defendre els interessos 

del senyor i percebre les rendes que la comunitat i els seus habitants havien de lliurar al 

senyor. 

En les comunitats més grans, a imitació del municipi urbà, hi havia altres magistratures 

menors al costat dels càrrecs que formaven l’estructura municipal bàsica. Primerament, el 

mostassaf s’encarregava dels afers referents al mercat i la neteja pública i de qüestions 

d’urbanística. En segon lloc, el saig era l’agent que s’ocupava de fer complir els manaments 

de la justícia, executar els embargaments i apressar els infractors. Encara per davall d’aquests 

trobaríem oficis menors com el clavari, síndic o tresorer que custodiava els fons públics o 

l’escrivà dels jurats, encarregat de redactar la documentació que emetia el municipi.
29

 

El sistemes d’elecció privilegiaven les elits rurals, ja que encara que pogués ser 

relativament fàcil accedir al consell, els càrrecs que realment tenien una funció rellevant –

jurats, justícia i mostassaf– estaven en mans dels prohoms.
30

 D’aquesta manera, el monopoli 

polític permetia als prohoms regular el bé comú però en altres casos podia servir per exercir 

                                                 
26 FURIÓ, A. Camperols del..., op. cit., pàg. 158. i FERRAGUD, C. El naixement d’una vila..., op. cit., pàg. 95. 
27 SALRACH, J. M. La comunitat..., op. cit., pàg. 531. 
28 A tot el país, llevat de la ciutat de València, que al segle XV comptava amb dos justícies civils i un de 

criminal, només solia haver-hi un justícia. VICIANO, P. Regir la cosa pública: prohoms i poder local a la vila de 

Castelló (segles XIV-XV). València: PUV, 2008, pàg. 262. 
29 Ibíd. pàg. 29. 
30 Ibíd. pàg. 36. 
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pressions, coercions i càstigs, malgrat que també recompenses i beneficis. Un bon exemple 

d’açò és la capacitat del consell per decidir la quantia i distribució de la fiscalitat municipal.
31

 

Així mateix, els integrants de l’elit rural tampoc actuaven sempre com un bloc homogeni, sinó 

que intentaven treure profit en benefici propi de la seua actuació al govern, el que de vegades 

es traduïa en enfrontaments entre els propis prohoms.
32

 

Els musulmans, per la seua banda, tenien formes d’organització particulars: les aljames. 

L’organització administrativa de les aljames sarraïnes no sembla haver estat tan reglamentada 

com la dels consells municipals,
33

 no obstant, podem distingir una sèrie de càrrecs amb 

diferents funcions: el cadi era l’oficial dirigent que exercia la justícia civil. L’alamí 

s’encarregava dels afers fiscals, especialment la recaptació d’impostos. En tercer lloc, el 

salmedina tenia atributs de policia urbana i director de l’ordre públic. A més, executava les 

resolucions del cadi. 

Aquests càrrecs els trobem a les noves moreries creades a viles i ciutats d’arreu del país 

però també en les aljames autònomes, on a banda d’aquests oficials en trobaríem d’altres. El 

conjunt d’aquests càrrecs eren designats pel rei o pel senyor entre l’elit andalusina acabalada, 

una elit que, en opinió de J. Torró, es trobava més pròxima als cristians que al seus propis 

correligionaris, arribant a constituir una petita “elit corrupta i violenta” al servei del poder 

cristià, especialment a les aljames de nova creació.
34

 

4. EL TREBALL DE LA TERRA 

4.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPIETAT CAMPEROLA 

a. La base de l’economia camperola, la petita propietat camperola 

Després de la conquesta i colonització de les terres valencianes, Jaume I féu una sèrie de 

donacions anotades al Llibre del Repartiment, gràcies al qual, junt amb altres fonts com els 

capbreus i els llibres de la peita, podem intentar determinar la quantitat de terra –i la seua 

composició– que van rebre els nous colons que l’havien de treballar. Tanmateix, en molts 

                                                 
31 GUINOT, E. Oligarquías y clientelismo..., op. cit., pàg. 428. 
32 Ibíd. pàg. 430. 
33 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 220. 
34 TORRÓ, J. El naixement d'una colònia: dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276). 

València: PUV, 2006 (1a ed. 1999), pàgs. 197-198. 
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cassos al Llibre no es detalla la quantitat de terra lliurada o bé les mesures usades no sempre 

són uniformes respecte a la grandària de terra a la que fan referència.
35

 

Malgrat els inconvenients abans esmentats, s’ha pogut establir una mitjana de la 

superfície i naturalesa de les terres que els colons reberen durant la primera repoblació, sent 

aquesta de nou hectàrees composades per terres de secà i regadiu.
 36

 Emperò no hem de pensar 

que tots els colons accediren a parcel·les homogènies de terra, com hem dit adés ja des de 

l’inici es poden identificar diferències de tipus econòmic i polític.
37

 

Però fos quina fos la grandària de les propietats a la segona meitat del segle XIII, al segle 

XV la situació era ben diferent, caracteritzada per la seua migrada extensió, situada entre les 3 

i 5 hectàrees.
38

 N’és un bon exemple que a molts indrets entre la Plana i la Marina bona part 

de les explotacions no atenyien les 2,5 ha durant la segona meitat del segle XV.
39

  

Entre els motius que propiciaren aquest trossejament i empetitiment de les propietats cal 

destacar que les herències sota el sistema dotal valencià afavorien l’atomització en preveure 

un repartiment homogeni del patrimoni entre tota la descendència.
40

 Però també hi havia 

motivacions econòmiques i geogràfiques, puix l’ampliació de la xarxa viària, multiplicada en 

sendes i camis, i les sèquies, amb els seus ramals, feien que les parcel·les es reduïren.
41

 A 

més, un actiu mercat de la terra permetia vendre parcel·les per obtenir numerari i poder fer 

front a diverses circumstàncies.  

Això no obstant, a pesar dels diversos factors que afavoriren la fragmentació dels 

patrimonis inicials, no s’arribà a constituir un estrat significatiu de camperols sense terra.
42

 El 

que sí podem afirmar és que els trossejaments obstaculitzaven l’aprofitament intens del sòl i 

generaven problemes de caràcter tècnic, com succeïa a l’hora de llaurar perquè la rella no 

podia arribar a les vores del quadrilàter sense que l’animal de tir envaïra propietats alienes.
43

 

                                                 
35 GUINOT, E. “El repartiment feudal de l’horta de València al segle XIII: jerarquització social i reordenació del 

paisatge rural”. En: GUINOT, E. i TORRÓ, J. (eds.), Repartiments medievals a la Corona d'Aragó (Segles XII-XIII). 

València: PUV, 2007. pàgs.169-176. 
36  FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. Dificultats agràries..., op. cit., pàg. 295. 
37  GUINOT, E. Oligarquías y clientelismo..., op. cit., pàg. 416. 
38  GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 97. 
39  Ibíd. pàg. 98. 
40 FURIÓ, A. “Senyors i senyories al País Valencià al final de l’Edat Mitjana”, Revista d’història 

medieval, 1997, nº 8, pàg. 128. 
41  FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. Dificultats agràries..., op. cit., pàg. 300. 
42  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 85. 
43  GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 98. 
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Per altre costat, la petita propietat camperola no solia ser compacta, sinó que es trobava 

disseminada arreu del terme, el que anava en detriment de la productivitat pel fet que era 

necessari un desplaçament, sovint important, entre la llar i el camp i entre les parcel·les.
44

 A 

tall d’exemple, a la foia de Castalla en 1456 el 66,6% de les explotacions abastaven més de 5 

camps i en alguns casos fins vint-i-tres.
45

 La dispersió també dificultava el transport de les 

collites a lloc segur i complicava la supervisió sobre els jornalers contractats i la vigilància 

dels camps. 

Més enllà de la incidència negativa de les dispersions, aquestes també podien reportar 

avantatges: cada parcel·la podia dedicar-se a un determinat cultiu atenent els avantatges del 

sòl o les condicions climàtiques de la zona concreta on se situava. També servia per a 

diversificar riscos davant les inclemències de tot tipus. Així mateix, la divisió de l’heretat en 

parcel·les menudes permetia flexibilitzar l’alienació o adquisició de terres, tant en forma de 

compravenda com d’arrendament, el que afavoria que un llaurador poguera accedir a un tros 

de terra menut i arrodonir la seua explotació.
46

 

Comptat i debatut, durant la Baixa Edat Mitjana la petita explotació camperola, de 

naturalesa i gestió familiars, era majoritària a tot el regne i gaudia d’ampla autonomia tècnica 

i productiva. És més, la petita explotació, des de la perspectiva del conjunt de la societat 

medieval valenciana, s’erigia com la cèl·lula fonamental de tot el seu teixit econòmic, de tal 

manera que al País Valencià la majoria de la producció agrària tenia lloc en el marc 

d’explotacions familiars.
47

 

En la producció agrària s’hi implicava tota la família, produint-se una divisió de les feines 

segons el sexe i l’edat: els homes s’encarregaven de llaurar, segar, adobar la terra, etc. Els 

xiquets s’encarregaven de tasques més simples com plegar garrofes, garbellar, dur feixos de 

llenya, menar els animals, etc. I conforme s’anaven fent grans anaven familiaritzant-se amb 

les feines que realitzaven seus pares o patrons –en cas de què estigueren afermats–. Per la 

seua banda, les dones s’encarregaven d’una nombrosa nòmina de tasques, des de filar, pastar, 

cosir i cuinar fins buscar llenya i tenir cura dels xiquets. 

                                                 
44  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 162. 
45  FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. Dificultats agràries..., op. cit., pàg. 300. 
46  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 162. 
47 Ibíd. pàg. 159. 
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b. La propietat de la terra 

Els llauradors podien accedir a la terra per mitjà de quatre formes distintes: en alou, en 

emfiteusi, en parceria o en arrendament a curt termini. Primerament, l’alou predominava en el 

reialenc des dels primers anys de la colonització, mantenint-se majoritari en terres de reialenc 

durant tota l’Edat Mitjana.
48

 En substitució dels censos agraris, els camperols, per l’accés a la 

terra havien de pagar la peita –un impost directe i proporcional sobre el patrimoni dels 

contribuents– i també el terç delme, el terç que el monarca es reservava del delme eclesiàstic. 

En el cas de les aljames “autònomes” de l’interior muntanyós on havia perdurat 

l’organització comunitària anterior a l’arribada dels feudals, els andalusins que hi habitaven 

en aquestes aljames havien de satisfer una sèrie de rendes per l’accés a la terra basades en 

l’aparell impositiu anterior a l’arribada dels feudals, si bé aquest es veié modificat a favor dels 

cristians. Entre altres rendes podem nomenar les següents: l’almagram, una taxa sobre la 

producció agrícola i que en un principi tenia en compte la naturalesa i productivitat del sòl 

que gravava. L’alfarda era una estimació semblant a les peites cristianes i pagada 

col·lectivament en moneda per les aljames.
49

 No obstant això, les rendes a les que estaven 

sotmeses les aljames van anar simplificant-se al llarg de l’Edat Mitjana, sent substituïdes per 

particions de fruits.
50

 

En segon lloc, pel que fa a l’accés a la terra través de l’emfiteusi, podem definir els 

contractes emfitèutics com la cessió del domini útil a canvi d’un cens en metàl·lic –més 

rarament en partició de fruits– fix i perpetu, que calia pagar al propietari del domini eminent. 

A més, de l’emfiteusi se’n derivava el lluïsme, que gravava les transmissions del domini útil, i 

la fadiga, el dret de prelació que té el posseïdor del domini directe d'adquirir –al mateix preu 

que el millor postor que aconseguira l’emfiteuta– el domini útil quan el posseïdor del mateix 

el traspassa a un altre. Aquesta forma d’accés a la terra era la predominant a terres de 

senyoriu.
51

 

                                                 
48 FURIÓ, A. i GARCIA-OLIVER, F. Dificultats agràries..., op. cit., pàg. 298.   
49 TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 203. 
50 Vegeu al respecte: TORRÓ, J. “Del almagram a las particiones de frutos. Las cargas agrarias en las aljamas 

musulmanas del reino de Valencia”. En: VALLEJO. R. i FURIÓ, A. (coords.) Los tributos de la tierra: fiscalidad y 

agricultura en España (Siglos XII-XX) . València: Universitat de València, 2008. pàgs. 185-222 i del mateix 

autor  “Vivir como cristianos y pagar como  moros”. Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de 

Alicante, 2009, nº 27, pàgs. 11-40. 
51 Aquesta informació al igual que les següents dades, mentre no s’indique el contrari, provenen de MIRA, A. J. i 
VICIANO, P. “Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV)”. 

Anuario de Estudios Medievales, 2002, vol. XXXII, nº 1, pàgs. 481-500. 
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A través del contracte a llauró o llauraó –també conegut com parceria– els pagesos 

podien accedir també al domini útil de la terra. La parceria consistia en la cessió temporal 

d’una explotació sencera o una porció per part del seu propietari o emfiteuta a un camperol 

perquè la cultivara. A canvi, l’arrendador rebia la meitat de la producció. Endemés, aquests 

contractes preveien que l’arrendador aportara, generalment, la meitat de les llavors i 

contribuïra també en la meitat de les despeses generades per la gestió de l’explotació. 

Pel que fa l’arrendament a curt termini, normalment no comportava la cessió 

d’explotacions completes sinó de parcel·les aïllades –el 90% dels contractes estudiats per 

Mira i Viciano afectaven una sola parcel·la. La seua durada estava compresa majoritàriament 

entre els tres i els quatre anys, ja que només un 6% dels contractes superaven aquest límit 

temporal. La curta durada suposava un factor d’inestabilitat per al llaurador, ja que passats 

aquests anys havia de renovar el contracte, amb la consegüent revisió de les clàusules de 

l’arrendament. 

A aquestes dues darreres formes d’accés a la terra havien de recórrer especialment aquells 

agricultors que no podien assolir l’autosuficiència, és a dir, aquells amb unes heretats per 

davall de 5 ha de grandària, el llindar a partir del qual un llaurador podia assolir 

l’autosuficiència. Aquest grup de camperols podia suposar al segle XV entre la meitat i les 

tres quartes parts del veïnat.
52

 També havien de recórrer a la parceria els eixarics o 

“examesos”, aquells andalusins –predominantment residents en les petites moreries urbanes– 

que es trobaven en una situació de despossessió que en opinió de J. Torró, seguint P. 

Guichard, els obligava a accedir a la terra a través de l’arrendament a mitges.
53

 D’aquesta 

manera, els andalusins desposseïts podien treballar les terres de cavallers, camperols rics... 

durant un termini comprés entre els 5 o 6 anys.
54

 

En l’altre costat de la balança, entre els arrendadors, es trobaven els sectors passius i, 

sobretot, les classes urbanes que no treballaven directament la terra i els llauradors 

benestants.
55

 Per als llauradors arrendadors l’arrendament a curt termini i la parceria 

                                                 
52  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 34. 
53  TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg.188. 
54  Ibíd. 191. 
55  MIRA, A. J. i VICIANO, P. Arrendaments i parceries..., op. cit., pàg.489. 
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constituïen un bon sistema d’adaptació de la superfície de les heretats a la mida de la família 

pel seu caràcter reversible derivat dels curts terminis de l’arrendament.
56

 

En darrer terme, cal dir que els contractes a curt termini i els de parceria incorporaven 

clàusules favorables als arrendadors en el sentit que estipulaven els tipus de cultius 

susceptibles de ser plantats, arribant en alguns casos a ser freqüent que s’inclogueren 

clàusules prohibint el conreu de blats menuts en favor dels grossos,
57

 dels quals parlem a 

continuació. 

4.2 ELS CULTIUS  

Els paisatge agrari medieval estava sotmés a una sèrie de condicionaments –el medi, les 

exigències de la renda feudal i les del mercat–, però en última instància la nòmina de conreus 

reflectia els costums alimentaris. En aquest sentit, als camps medievals es podien trobar una 

extensa varietat de cultius, si bé per damunt de tot predominava la trilogia mediterrània de 

cereals, vinya i olivera, encara que els cereals se situaven per damunt dels altres dos conreus. 

Contràriament, llegums i hortalisses ocupaven un espai marginal en les preferències culinàries 

i en la producció. 

a. El predomini dels cereals 

Les diverses espècies de cereals es poden dividir, atenent al cicle agrari i al lloc que 

ocupen al sistema agrari, en dos grups: els cereals grossos, de cicle hivernal i collits a l’estiu, i 

cereals menuts, de cicle primaveral i collits a la tardor. Entre els primers el forment 

predominà sobre la resta gràcies a què era el cereal més consumit a les ciutats alhora que 

constituïa l’ingredient principal del pa dels rics i el gra més car del mercat de cereals.
58

 A més 

a més, la seua millor panificació i conservació, la seua presència al ritual de l’eucaristia i la 

recomanació des del segle XIII d’alguns metges i agrònoms de consumir pa blanc perquè era 

el millor aliment de l’home féu que aquest cereal predominara sobre la resta.
59

 

                                                 
56 RIERA, A. i FERNÁNDEZ, J. “La crisi econòmica i social al camp”. En: GIRALT i REVENTÓS, E. (dir.) Història 

Agrària dels Països Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la recerca, 2004, pàg. 133. 
57 GARCIA-OLIVER, F. “Els cultius”. En: GIRALT I REVENTÓS, E. (dir.) Història Agrària dels Països Catalans. 

Barcelona: Fundació Catalana per a la recerca, 2004, pàg. 326. 
58

  Ibíd. pàg. 304. 
59 FERRAGUD, C. El naixement d’una vila..., op. cit., pàg. 48. 
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QUADRE I 

PRODUCCIÓ RELATIVA DE CEREALS A LES VILES DEL REGNE DE 

VALÈNCIA SEGONS EL TERÇ DELME DE 1263. 

 Cafissos %  

Ordi 431,8 53,8  

Forment 229,8 28,6  

Panís 58,8 7,3  

Dacsa 29,9 3,7  

Civada 26,8 3,3  

Mill 11,0 1,4  

Espelta 8,2 1,0  

Arròs 3,0 0,4  

Tramela 2,4 0,3  

Sègol 0,4 -  

Total 802,1   

Font: TORRÓ ABAD, J. El naixement d'una colònia: dominació i resistència a la 

frontera valenciana (1238-1276). València: PUV, 2006 (1a ed. 1999). Pàg. 152. 

En el segon lloc dels cereals grossos trobem l’ordi, un cereal susceptible de ser panificat 

malgrat que majoritàriament servia com a farratge dels èquids. L’ordi es veia afavorit, a banda 

de per la seua versatilitat de consum, per adaptar-se millor als sòls calcaris de secà.
60

 En 

moments immediatament posteriors a la conquesta sembla que aquest cereal fou majoritari –

tal com podem veure al quadre–, sent substituït posteriorment pel forment. 

A diferència del forment, que fatigava la terra en excés, els blats menuts eren més 

robustos, esgotaven menys el sòl i eren més productius. A més, els seus processos de conreu 

eren més fàcils i econòmics que els del blat, adaptant-se millor a l’escàs desenvolupament 

tècnic, a la precarietat dels sistemes de regadiu i, en molts casos, a la naturalesa dels pobres 

sols de muntanya.
61

 També constituïen l’alternativa més adequada quan els preus s’enfilaven, 

especialment en moments de dificultat d’abastament. En aquelles condicions, el pa, tant el 

                                                 
60 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 169. 
61

 GARCIA-OLIVER, F. Els cultius..., op. cit., pàg. 305. 
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casolà com el venut als forns, es feia d’una barreja de farines de distints cereals i qualitats, 

donant com a resultat el pa mestall, de coloració obscura i poc preat per la població. Els 

cereals menuts també podien utilitzar-se per fer purés, bulls, sopes, polentes i farinetes. 

Entre els cereals menuts cal destacar la dacsa, el panís, el mill i la tramela, entre altres. 

Aquests servien comunament d’aliment per a les aus. El panís degué ocupar superfícies 

considerables a les zones de les aljames autònomes, ja que es tracta del principal ingredient 

per elaborar les coques sense llevat dels musulmans.
62

 Tampoc s’ha de negligir que es 

tractava d’un cereal que es podia consumir al marge, en principi, de la sostracció senyorial, ja 

que es podia moldre i coure a la llar.
63

 

Respecte a la dacsa, no hem de confondre el que les fonts denominen dacsa i el que 

entenem en l’actualitat per dacsa. La dacsa medieval s’ha identificat amb el que modernament 

coneixem com sorgo.
64

 De dacsa hi havia dues espècies: la blanca, susceptible de panificar; i 

la roja, destinada al consum de les gallines i més barata que la blanca. En últim lloc, l’espelta 

i la civada eren els grans per excel·lència de les cavalcadures. 

b. La vinya: vi i panses 

Diversos factors propiciaren que la vinya esdevinguera el segon conreu per darrere dels 

cereals. Entre aquests cal destacar la demanda urbana i mercantil i el costum alimentari. El vi, 

a diferència d’altres aliments, no és imprescindible per sobreviure però ningú concebia un 

àpat sense beure vi. El vi inclús era preferit sobre l’aigua, ja que aquesta en ocasions es 

presentava insalubre.
65

 

L’expansió de la vinya a gran escala al País Valencià està vinculada a la colonització 

cristiana, encara que els andalusins també la conreaven.
66

 Ara bé, l’Alcorà prohibeix el 

consum d’alcohol, per això les vinyes que cultivaven tenien com a principal finalitat la 

dessecació de la fruita en forma de pansa, que era exportada fonamentalment a través del port 

de Dénia.
67

 

                                                 
62

 TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 217. 
63 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 169. 
64 GARCIA-OLIVER, F. Els cultius..., op. cit., pàg. 303. 
65 Ibíd. pàg. 307. 
66 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 166. 
67 TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 221. 
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Les vinyes, a part de ser cultivades en camps dedicats exclusivament al seu conreu, també 

podien créixer associades a altres cultius en un mateix camp, per exemple vinculades a cultius 

arboris, sobretot oliveres i figueres, que servien de suport i protecció a la vinya.
68

 Una vegada 

veremades les vinyes, a l’hora d’elaborar el vi calia fer ús dels cups, que pel seu elevat cost no 

estaven a l’abast de tothom, de manera que aquells que no disposaven d’un cup havien de 

vendre la seua producció als seus veïns que sí en tenien.
69

 

c. Els cultius arboris 

Els arbres, al contrari dels cereals, requerien poques tasques, bàsicament les podes anuals 

i les llaurades. D’aquesta manera, els cultius arboris permetien obtenir recursos sense realitzar 

un gran esforç i sense marcar uns temps estrictes als camperols a l’hora de dur a terme les 

diferents tasques que exigien.
70

 

Entre els arbres cal destacar l’olivera, l’arbre de secà més estés i que forma part de la 

trilogia mediterrània que hem anomenat al principi. L’oli tenia múltiples utilitats: per a la 

il·luminació, per a actes litúrgics, etc. Per damunt de tot, però, fou el consum alimentari el 

que va alentir la seua expansió. Per fer l’oli els llauradors havien d’acudir a l’almàssera, el 

molí on es transformava l’oliva en el suc groguenc. Pel seu ús els llauradors havien de satisfer 

uns cànons, ja que l’almàssera era un monopoli senyorial els drets del qual eren concedits pels 

senyors a famílies benestants com si d’un bé emfitèutic es tractara.
71

  

Altres arbres amb presència remarcable foren les figueres i garroferes; les garrofes 

proporcionaven farratge per als equins i les figues eren un menjar apreciat tant pel camperolat 

com a les ciutats, arribant inclús a ser exportades seques a través del port de Dénia, al igual 

que les panses.
72

 

Tanmateix, a pesar dels preus acceptables i la fàcil venda dels fruits als mercats, els 

llauradors no es decantaren per plantacions sistemàtiques d’aquests arbres, que quedaren 

subordinats als cereals i la vinya, la base de l’alimentació i la forma d’assolir 

l’autosuficiència, el vertader objectiu dels camperols. 

                                                 
68 FERRAGUD, C. El naixement d’una vila..., op. cit., pàg. 48. 
69 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 175. 
70 GARCIA-OLIVER, F. Els cultius..., op. cit., pàg. 310. 
71 Ibíd. pàg. 313. 
72  TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 221. 
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d. Cap a una agricultura de mercat 

A la tardor de l’Edat Mitjana es produïren una sèrie de transformacions agràries en les 

explotacions camperoles amb la introducció de cultius especulatius, que ja es coneixien abans 

de l’arribada dels feudals però que no assoliren una presència considerable fins el segle XIV i, 

especialment, el XV. Així mateix, cal valorar quina fou la participació dels llauradors en la 

introducció dels nous cultius de caràcter comercial, sempre sense perdre de vista que els 

llauradors cercaven, per damunt de tot, l’autosubsistència en un mercat que no els podia 

assegurar l’abastament.
73

 

La canyamel 

La canya de sucre havia estat una planta exòtica sense utilitat comercial fins el segle XV, 

quan fou reintroduïda i s’inicià la seua producció amb finalitats industrials, estenent-se en 

unes poques dècades per les planes litorals regades, des de la Plana de Castelló fins la Safor. 

L’elevada demanda comercial de la canyamel explica la seua expansió, esperonada pel capital 

comercial, el patriciat urbà i l’aristocràcia feudal.
74

 Contràriament, els llauradors es mostraren 

poc receptius a un cultiu que no podia ser consumit a l’àmbit domèstic i que exigia més aigua, 

feina i adobs que el que requerien els cereals. A més, els trapijos, els molins sucrers, eren 

propietat de la noblesa, de manera que els vassalls que cultivaren –per pròpia voluntat o per 

coercions senyorials– canyamel havien de vendre la seua producció al trapig, que era qui 

realment fixava el preu. I no sols això sinó que en el trapig es quedava bona part de la canya, 

normalment la meitat de la producció.
75

 

L’arròs 

El conreu de l’arròs experimentà un creixement notable al llarg dels segles XV i XVI, 

quan es colonitzaren les marjals litorals, des de la Plana de Castelló fins al Baix Segura.
76

 

Entre els atractius d’aquest cereal trobem que servia alhora tan per al consum domèstic 

com per a la venda i presentava uns rendiments per hectàrea superiors als del forment, al 

                                                 
73

  VICIANO, P. “Pagesos que innoven. La petita explotació en les transformacions agràries de la fi de l’Edat 

Mitjana”. En: DD. AA. El feudalisme comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català. València: 

PUV, 2003, pàg. 503. 
74 VICIANO, P. Senyors, camperols i mercaders. El món rural valencià al segle XV. Barcelona-Catarroja: 

Editorial Afers, 2007, pàg. 22. Vegeu l’estudi més complet sobre la canyamel i la seua transformació en sucre a 

GARCIA-OLIVER, F. (coord.) “Sucre i creixement econòmic a la baixa Edat Mitjana”. Afers: full de recerca i 

pensament: 1999, vol. XIV, nº 32. 
75 Ibíd. pàg. 23. 
76 FURIÓ, A. “Recuperació o reajustament”. En: GIRALT I REVENTÓS, E. (dir.) Història Agrària dels Països 

Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la recerca, 2004, pàgs. 207-216. 
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voltant del doble –si bé el seu preu era la meitat que el del forment–.
77

 Els senyors, beneficiats 

de l’augment de la producció camperola a través de les particions de fruits, donaren suport als 

seus vassalls perquè expandiren el seu cultiu. Per contra, les ciutats i viles reials s’oposaren al 

nou conreu perquè el seu augment no repercutia sobre els ingressos municipals i per por a les 

epidèmies, ja que per poder cultivar l’arròs calia inundar els camps i estancar l’aigua.
78

 

La morera 

Per últim, cal parlar de la morera, que proporcionava una collita comercialitzable, bé en 

forma en fulla, bé a través de la cria de cucs i la posterior filatura de la seda. És més, aquest 

arbre podia combinar-se amb els cultius tradicionals, permetent obtenir els beneficis que se’n 

derivaven de la seua producció sense haver de posar en risc l’autosuficiència bladera.  

La plantació de moreres, impulsada pels camperols, els municipis i els sectors burgesos i 

menestrals, tots ells esperonats per la demanda artesanal urbana, havia de superar les 

restriccions dels senyors, que procuraven que aquest arbre no s’expandira per poder vendre la 

producció pròpia a millor preu.
79

 La seua expansió fou especialment remarcable a la segona 

meitat del Quatre-cents. 

4.3 CONRREAR LA TERRA 

Fins ací hem vist les diferents formes d’accés a la terra així com els principals cultius que 

podíem trobar als camps valencians medievals; convé ara centrar-nos en el conreu de la terra. 

Per cultivar la terra eren necessaris una sèrie d’estris per cavar com les aixades i llegones, 

altres per segar els cereals, com les corbelles... No obstant això, la despesa més important que 

havien d’afrontar els camperols era l’adquisició d’animals de labor. Es tractava d’una despesa 

que es repetia cíclicament, normalment cada quatre o cinc anys.
80

 Hi havia animals dedicats 

exclusivament als treballs agraris, mentre que altres, més polivalents, també es dedicaven al 

transport. En el cas del País Valencià els cavalls eren els animals d’arada predominants, si bé 

durant el segle XIII i bona part del XIV el bou fou majoritari.
81

 Respecte la prevalença del 

cavall cal dir que era un animal polivalent, a més d’àgil, veloç i resistent. També la dispersió 

del parcel·lari anava en favor del predomini del cavall, ja que era necessari desplaçar-se per 

                                                 
77 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàgs. 203-205. 
78 Ídem. 
79 VICIANO, P. Pagesos que innoven..., op. cit., pàg. 506. 
80  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg.171. 
81 Ibíd. pàg. 173. 
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treballar les diverses parcel·les disperses pel terme i transportar les collites.
82

 La despesa més 

important, més que adquirir l’animal, la constituïa el seu manteniment –un rossí podia 

consumir fins 6 hl de cereal– així com tots els complements aparellats a l’arada.
83

 Respecte 

aquesta última, l’instrument habitual continuava sent l’arada de tradició romana, normalment 

de fusta, que obria un solc de poca profunditat en el terreny. 

El conreu de la terra, però, tenia un límit imposat per la capacitat de regeneració dels sòls 

després de successives collites consecutives. Per recuperar els rendiments inicials calia deixar 

la terra descansar i/o recórrer a adobs o altres fertilitzants. La pràctica més generalitzada 

respecte a la rotació de cultius era la rotació biennal, perquè només en algunes terres més 

fèrtils o irrigades es podia practicar una alternança triennal de cereals d’hivern, cereals i 

hortalisses de primavera i guaret. A més, també era necessari fixar el nitrogen a la terra, el que 

s’aconseguia conreant lleguminoses i plantes farratgeres i també gràcies als excrements 

animals i la irrigació.
84

 

Finalment cal recordar que els camperols no podien disposar íntegrament de la producció 

agrícola, ja que, a banda de fer front a les sostraccions senyorials, havien de reservar part de la 

collita per a llavor així com per fer front al pagament dels deutes, en cas que hi haguera. 

5. FAMÍLIES 

La família era “la cèl·lula sobre la qual s’assenta la petita explotació i es basteixen 

vincles de suport i aprenentatge entre els seus membres”.
85

 El model familiar valencià 

baixmedival es caracteritzà per ser predominantment nuclear, és a dir, compost pel marit, la 

muller i els seus fills. No es tractava d’un model nou, ja que és comú a Catalunya i Aragó, 

d’on provenien els colons, i en general a tota Europa. 

Per tal de poder perpetuar l’explotació camperola, la grandària de la família havia d’estar 

en consonància amb la dimensió de l’explotació, assolint l’equilibri entre la mà d’obra i la 

terra disponible. Tot el que hem dit, però, no exclou l’existència de famílies extenses 

cristianes com a resultat de diferents eventualitats, sent el cas més habitual que els fills 

                                                 
82 VICIANO, P. “El mercat d’animals de treball en una vila valenciana del segle XV” Recerques: Història, 

economia i cultura, 2006, nº 52-53, pàg. 152. 
83  VICIANO, P. Els peus..., op. cit., pàg.171. 
84 FURIÓ, A. “L’utillatge i les tècniques”. En: GIRALT I REVENTÓS, E. (dir.) Història Agrària dels Països 

Catalans. Barcelona: Fundació Catalana per a la recerca, 2004, pàg. 341. 
85 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 101. 
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acolliren els majors desvalguts, normalment la mare o sogra ja vídues –també podia donar-se 

el cas que durant els primers anys de la nova família els pares acolliren els fills fins que 

l’empresa que acabaven d’encetar es consolidara. 

A l’hora d’assegurar la perpetuïtat de l’empresa camperola era necessari controlar els 

casaments dels fills –a través de les estratègies d’aliança– i les formules d’herència. No hi 

havia casaments, és a dir, constitució de famílies, sense els dots de les dones. Una aportació 

que ens indica que majoritàriament el casament tenia més a veure amb una operació basada en 

l’interés mutu que en els afectes. El nuvi havia d’aportar el “creix” o donatio propter nuptias, 

estipulat com la meitat de la dot. I de vegades els pares podien millorar l’expectativa dels 

promesos amb donacions inter vivos, açò és, donacions de terra, ramat i la resta de béns que 

lliurava la família pairal a favor del fill en el moment del casament o posteriorment.
86

 La 

mitjana dels dots de les dones camperoles en el cas dels llauradors mitjans assolia uns 600 

sous, compostos per diners líquids –“in pecunia numerata”– i per joies i robes –“in raupis et 

iocalibus”–.
87

 Tanmateix, no tots els camperols podien proporcionar a les seues filles el 

corresponent dot, pel que moltes d’elles constituïen el seu propi dot gràcies al la suma que 

havien rebut per les seues tasques domèstiques quan eren més joves, la soldada. Per últim, 

aquelles joves orfes i que no havien realitzat serveis domèstics podien rebre el dot d’una 

institució assistencial.
88

  

En les terres que rebia el nou matrimoni es reproduïa l’estructura de les heretats 

camperoles existents, tot pretenent assolir l’autosuficiència. Les terres procedents de la 

donació nupcial assolien una grandària situada entre les 1,5 a 2,5 hectàrees de l’Horta o 1,4 a 

4 hectàrees de la Ribera,
89

 pel que difícilment podien aconseguir l’autosuficiència, començant 

així la singladura d’acumulació immobiliària mitjançant compres, permutes o arrendaments. 

Amb tot, el nou matrimoni també necessitava animals de llaurada, llavors per cultivar i, 

sobretot, un lloc on habitar. Això feia necessari, sovint, la necessitat de la solidaritat familiar, 

el que no excloïa la cohabitació al domicili patern o la cessió de l’ús d’un habitatge propietat 

del pare. Els diners del dot, a més, podien invertir-se comprant un animal de llaurada o bé 

                                                 
86 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 161. 
87 Ibíd. pàgs. 132-133. 
88 Ídem. 
89 Dades procedents de: VERCHER, S. Casa, família i comunitat veïnal a l'Horta de València: Catarroja durant el 

regnat de Ferran el Catòlic (1479-1516). Catarroja: Ajuntament de Catarroja, 1992. pàgs. 59-62 i FURIÓ, A. 

“Tierra, familia y transmisión de la propiedad en el país valenciano durante la Baja Edad Media”. En: PASTOR DE 

TOGNERI, R. Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a 

su estudio. Madrid: CSIC, 1990. pàg. 325 i 326. Citats en VICIANO, P. Els peus que..., op. cit. 
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podien fer-se servir per garantir les necessitats de la nova família fins que es consolidara la 

nova empresa. 

A pesar de que el règim successori valencià igualava la descendència en repartir entre tots 

els fills les propietats de l’herència,
90

 en mans del pare quedava l’opció de privilegiar un fill 

per damunt d’altres gràcies a les donacions inter vivos, preservant la integritat de les 

explotacions per a la generació següent. 

El règim matrimonial predominant era el dotal, regulat pels furs i que determinava la 

separació de béns entre els cònjuges. Les dots, en termes jurídics, eren considerades un avanç 

de l’herència, encara que no era una obligació legal expressa però sí social –la posició que 

ocupava un llaurador dins la comunitat podia mesurar-se pel muntant dels dots–.
91

 El dot era 

propietat de la muller que l’aportava, encara que eixos béns eren administrats pel marit. Si el 

matrimoni es dissolia –normalment per la mort del marit–, la dona recuperava la plena 

capacitat sobre els béns del dot, quedant la resta –el que havia pertangut al marit– a disposició 

dels hereus i dels creditors en cas que hi haguera un deute pendent. De tal manera que una 

bona dot permetia a les dones no contraure de nou matrimoni o si ho feien podien fer-ho amb 

bones condicions.
92

 

No obstant això, des del segle XIII existia un altre règim matrimonial anomenat 

“germania”, en aquest cas no regulat pels furs. Es tractava d’un acord privat que generava una 

societat conjugal, de manera que tots els béns aportats en el moment del casament i els 

adquirits després es consideraven comuns i havien de dividir-se a meitats iguals en el moment 

de dissoldre’s la unió, normalment per la mort d’un dels cònjuges.  

La germania era un règim que potenciava els vincles solidaris entre la parella i no 

necessitava la participació dels pares dels nuvis per formar matrimoni. Això explica que  la 

majoria dels nouvinguts es decantaren per aquest règim matrimonial en indrets fronterers del 

sud com Alcoi o Cocentaina al segle XIII.
93

 A més, la germania cobra sentit en un context en 

què les terres eren abundants, pel que no calia limitar les fragmentacions de les heretats i la 

disgregació del patrimoni com a conseqüència de les herències. 

                                                 
90 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., op. cit., pàg. 102. 
91 Ibíd. pàg. 132. 
92 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg.131. 
93 TORRÓ, J. La formació d’un espai feudal: Alcoi de 1245 a 1305. València: Diputació de València, 1992, pàgs. 
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Tanmateix, a la segona meitat del segle XV, amb la nova societat ja consolidada, el règim 

matrimonial de germania s’havia reduït fins representar la meitat dels matrimonis.
94

 Açò té 

sentit si considerem la disminució de la grandària de les heretats; el règim dotal permetia 

limitar la fragmentació i dispersió de les heretats, ja que les filles queden excloses de 

l’herència paterna –les filles ja havien rebut el que els pertocava d’herència en forma de dot, o 

bé quan es repartira l’herència entre els germans se’ls satisfaria la diferència entre el valor del 

dot i la legítima. 

A diferència del sistema dotal cristià, el règim matrimonial islàmic preveia que la família 

del jove que es casava havia de lliurar a l’esposa una donació coneguda com “mahr” o 

“sidaq”. Es tractava d’un concepte semblant al dot que pagaven les cristianes en el moment 

del casament –si bé l’acidac assolia xifres superiors
95

–  i que normalment estava compost per 

joies, roba, diners en metàl·lic i mitja casa o, excepcionalment, terres i ramat. L’acidac era 

pagat per l’home mentre que la família de la dona aportava el “shuwar”, una contribució 

menor en roba i parament domèstic. L’acidac era administrat pel marit però era propietat de la 

dona i l’havia de recobrar íntegrament en el moment de la dissolució del matrimoni –en 

quedar viuda o divorciada– sense que poguera caure en mans de creditors o hereus del 

difunt.
96

 

Amb la constitució d’un nou matrimoni arribaven els fills. Totes les famílies, però, no 

podien mantenir-los satisfactòriament, pel que les més humils es desprenien temporalment 

dels fills “excedentaris”. Junt aquests trobem els orfes que no podien ser mantinguts amb les 

rendes de les seues herències. Ambdós grups de joves eren els que conformaven 

majoritàriament el que la documentació recull com mosso, si bé de forma més minoritària 

aquest terme podia fer referència a treballadors adults amb unes retribucions majors que les 

dels joves i sense estar sotmesos a la tutela patriarcal del cap.
97

 

Els joves dels que estem parlant eren contractats per un període temporal variable. 

Generalment entraven a servir als set anys i desenvolupaven la seua tasca fins els quinze o 

setze anys, edat en la qual rebien la soldada, uns pocs centenars de sous en concepte del 

treball desenvolupat al llarg dels anys que havien servit el patró. En el cas de les xiques, la 

                                                 
94 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 136. 
95 A la Valldigna els acidacs al segle XV assolien una mitjana de 1200 sous, el doble del que pagaven els 

llauradors cristians en concepte del dot. GARCIA-OLIVER, F. La vall de les sis mesquites: el treball i la vida a la 

Valldigna medieval. València: PUV, 2003. pàg. 119. 
96 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 138. 
97 VICIANO, P. Bracers y cavadors..., op. cit., pàg. 20. 
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seua incorporació es presenta més irregular respecte l’edat i solien acabar el seu servei entre 

els 17 i els 20 anys.
98

  

Els mossos eren contractats pels llauradors benestants com mà d’obra suplementària per 

treballar les seues extenses heretats. Per altre costat, per als burgesos i artesans, els braços 

dels mossos representaven, junt amb el recurs a jornalers eventuals, la principal mà d’obra per 

explotar directament el seu patrimoni agrari.
99

 Durant el temps de servei els mossos estaven 

sotmesos a la tutela patriarcal de l’amo, que a banda de dirigir-los també els alimentava, 

vestia i es feia càrrec de la seua assistència sanitària.
100

 

6. CONCLUSIONS 

Al igual que a altres zones de l’Europa occidental, el feudalisme –en el nostre cas el 

català i en menor mesura l’aragonés– s’expandí reproduint el seu model a les terres 

arravatades, ací, als musulmans. Tanmateix, un territori nou i fronterer no era atractiu per als 

colons, per això a través de franqueses i unes condicions d’accés a la terra favorables com 

l’alou i l’emfiteusi es tractà de promocionar la colonització. Aquest país jove acollí colons de 

diversa procedència durant tota l’Edat Mitjana, sent la seua colonització un procés lent que no 

es circumscriu únicament al segle XIII sinó que fou continu al llarg de l’Edat Mitjana. Així 

mateix, aquesta afluència de colonitzadors féu que mai mancara mà d’obra, inclús en períodes 

desfavorables com la crisi baixmedieval.  

A diferència del que succeïa a la Catalunya Vella, on el model de poblament rural 

predominant s’articulava al voltant dels masos, al territori valencià el poblament rural 

s’articulà majoritàriament al voltant de viles, un model més semblant al de la Catalunya 

Nova.
101

 Així, els llauradors valencians eren en bona mesura homes de vila amb heretats 

disperses que es fragmentaven i es recomponien amb el joc de les herències divisibles i el 

mercat de la terra. Però era també un camperolat escindit entre uns llauradors d’origen 

andalusí i altres d’ascendència catalana i aragonesa. 

                                                 
98 FURIÓ, A., MIRA, A. J. i VICIANO, P. “L'entrada en la vida dels joves en el món rural valencià a finals de l’Edat 
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99 Ibíd. pàg. 88. 
100 Ibíd. pàg. 37. 
101  VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 16. 
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Els musulmans progressivament foren minoritzats i arraconats pels colonitzadors cristians 

però continuaren constituint una àmplia minoria fins als temps moderns, el que donà uns trets 

característics a la societat rural valenciana. Mentre els pobladors s’instal·laren a les terres més 

fèrtils, els musulmans quedaren relegats a les muntanyes de l’interior –si bé també hi havia 

musulmans a les moreries urbanes– on aprofitaven zones marginals i d’escàs rendiment 

emperò generant substancioses rendes.
102

 

Però a pesar de que la presència dels andalusins constitueix un tret característic de la 

societat rural valenciana, els camperols musulmans no s’haurien de veure com un cos estrany, 

sinó que –parafrasejant P. Viciano–
103

 ens trobem enfront un camperolat escindit en dos 

cossos socials però alhora articulats en una mateixa societat, fins el punt en què la situació 

favorable dels cristians no es pot entendre sense la condició assimilable a la servitud 

col·lectiva a la que es trobava sotmesa la societat andalusina. 

Per altra banda, el treball de la terra per part dels llauradors es trobava supeditat per les 

condicions mediambientals pròpies del clima mediterrani, el que propiciava la utilització 

d’arades de tradició romana i el cavall front als bous i la rella de ferro del nord d’Europa, on 

s’havien de treballar sòls pesats. Aquests darrers, no obstant, permetien la rotació triennal, 

mentre que ací, amb uns sòls secs, el més habitual era la rotació biennal. Tanmateix, les terres 

d’horta, de sòls fèrtils, proveïdes d’aigua i treballades més intensament que les de secà, 

produïen, com recordà Antoni Furió,
104

 unes collites cerealistes que igualaven els rendiments 

per hectàrea d’altres països de la vella Europa feudal, com per exemple Picardia o Flandes –al 

voltant de 24 hl per hectàrea–. Per tant, es tracta d’una agricultura d’alts rendiments, 

especialment a les zones de regadiu, les més semblants a les dels països de l’Europa central. 

Però la propietat camperola, caracteritzada per la petitesa de les explotacions i la seua 

dispersió, no era una empresa particular, sinó que es trobava inserida en una monarquia, una 

senyoria i un municipi. Aquests marcs, sens dubte, condicionaven l’orientació de la producció 

camperola però també hi havia lloc per la innovació i els mercats, on es podien vendre els 

excedents de les collites però també endeutar-se, comprar animals... Encara més, els mercats 

                                                 
102  TORRÓ, J. El naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 196. 
103 VICIANO, P. Els peus que..., op. cit., pàg. 17. Aquesta afirmació que també apareix a TORRÓ, J. El 

naixement d'una colònia..., op. cit., pàg. 227. Encara que és un tema pendent de futurs estudis que permeten 

confirmar aquest postulat. 
104 A. Furió féu aquest apunt dins de la 13a sessió del SEM, celebrada el dia 18 de febrer al Departament 

d’Història Medieval de la Universitat de València per Frederic Aparisi amb el títol Entorn de les elits rurals: el 

cas de Bartomeu Miquel. 



 ECONOMIA I VIDA CAMPEROLA A L’OCCIDENT MEDIEVAL  

26 

 

també podien influir en l’orientació de la producció agrícola, si bé l’objectiu fonamental dels 

llauradors fou l’autosubsistència. D’altra part, la influència dels mercats anà creixent, sobretot 

amb la introducció dels cultius comercials i, amb ells, dels mercaders i ciutadans.  

El clima mediterrani afavorí la introducció dels cultius industrials, que trencaren amb el 

monopoli de la trilogia mediterrània ja des de finals del segle XIV, si bé el procés 

d’implantació d’aquestes plantes fou desigual quant a geografia i parts interessades en la seua 

expansió. La difusió d’aquests conreus propicià la introducció de mercaders i ciutadans en 

l’economia rural, que controlaren el cicle productiu dels cultius especulatius i la posterior 

manufactura i distribució. Consegüentment, els camperols quedaren inserts en uns mercats de 

diferent radi, des del local fins l’internacional, passant pel regional, segons els productes, el 

que els allunya de qualsevol pretensió d’aïllament rural. 

En la participació dels llauradors als mercats podem constatar diferències al si de la 

pagesia que s’evidencien segons el paper que exercien al mercat. Emperò a banda d’aquestes 

diferències i la conflictivitat interna, la comunitat camperola es mostrava cohesionada a l’hora 

de defensar el terme comunitari, oposar-s’hi a les exigències senyorials o carregar un censal, 

entre altres coses. 

En  resum, podem dir que el que caracteritza l’economia rural valenciana és la petita 

explotació, dispersa al llarg del terme i a la qual s’havia d’adaptar la grandària de la família; 

la subjecció dels camperols a la senyoria, el que no eliminava un cert grau d’autonomia per 

poder introduir-hi novetats; i la seua inserció en uns mercats que apropaven el món rural a 

l’urbà. 
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