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0. EUROPA NO S XI
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Na Europa que vén despois do ano 1.000, destacan os grandes reinos feudais do centro de Europa: Francia e
o Imperio Xermánico, que estaban divididos en territorios dominados por señores feudais ( duques, condes,
marqueses, baróns …)
Os musulmás seguen a dominar a maioría da Península Ibérica, na que os reinos cristiáns comezan a xurdir:
Galicia e León, Castela, Navarra …
A destacar a presenza do Imperio Bizantino no Oriente europeo e na Península de Anatolia ( actual Turquía )
e do Islam na Península Arábiga e Norte de África.
Observa e fíxate que xa está o xerme de países aeuropeos actuais coma Bulgaria, Polonia, Hungría, Croacia,
Bosnia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Inglaterra ( anglosaxóns )

1. O REXURDIMENTO URBANO
O feudalismo favorece que co paso do tempo se volva a unha situación de seguridade ,chegado o ano
1.000. Os campesiños poden traballar con tranquilidade, máis e mellor. Os comerciantes poden comerciar e os
artesáns levar adiante os seus obradoiros. Deste xeito, cara o ano 1000, os «tempos bárbaros» chegaron ao seu fin…
despois de cinco séculos!!
As vellas cidades rexurden, reviven. E moitas novas “ven a luz”. Urbes reais ou eclesiásticas coma París,
Londres, Viena, Roma, ou grandes cidades comerciais coma Xénova ou Venecia superan os cen mil habitantes.
Esta nova época de prosperidade ( S XI,XII e XIII ) mellorou as condicións de vida da xente. As súas causas
foron principalmente estas catro:
1)

A seguridade recuperada que ofrece o sistema feudal ( os señores defenden e protexen ao pobo ),
favorece o desenvolvemento das actividades económicas : agricultura, artesanía e comercio.
2) A expansión agraria. A produción agrícola aumentou en toda Europa, debido a:
 O chamado «óptimo climático medieval»: un período cálido en Europa que chegará ata
finais do S XIII.
 Os avances na agricultura fan que aumente o rendemento das terras: prodúcese máis e
mellor.
 Inventouse o arado de rodas e vertedeira ( ou veso ) ,que labraba as terras a maior
profundidad, xa que tiña unha peza de ferro.
 A coleira ( colar de coiro recheo de palla ) e a ferradura permite utilizar a forza dos
cabalos ( antes enganchaban ao pescozo estrangulando aos animais ). Si antes un cabalo
non podía con mais de 500 Kg, cos avances técnicos pode arrastrar agora 2.500 ( e ata
5.000 si conta cun vehículo).





As ferramentas de ferro son máis comúns e fan o traballo máis levadeiro e rendible:
gadañas, picos e pás, aixadas, restrelos …
Aumentan as terras cultivadas: a costa do bosque, de desecar terras pantanosas ou de
utilizar terras ata entón sen traballar.
Inventouse a rotación de cultivos: dividen as parcelas de terra e van alternando os
cultivos. Fíxate nestas imaxes:
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Así, a agricultura é máis produtiva. Hai máis alimento, si, pero sempre coa auga ao pescozo: seguía a haber
crises periódicas. Calquera sequía ou enchenta, unha praga , etc. Podía provocar épocas de fame, enfermidades e
morte.
3) Hai unha explosión demográfica global:o aumento e mellora da alimentación fai que a poboación
aumente. Xa falamos que hai cidades que chegan aos cen mil habitantes.Outro exemplo: Lembra que
temos falado que no S VII a Galia romana pasara de 10 a 3 millóns de hebitantes. A Francia medieval
conta con entre 10 e 15 millóns de habitantes.
4) Aumentan as actividades comerciais. Bo exemplo son as feiras e mercados das aldeas, vilas e cidades.
Os artesáns venden os seus produtos cara ao público, os comerciantes levan e traen produtos dun lugar
a outro, e os campesiños acuden á cidade ou vila a vender o excedente da súa produción agrícola.
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3. A CIDADE

A superficie mínima dunha cidade ou vila medieval a partir do S XI podería estar arredor de 200.000 m2
(aproximadamente a extensión do casco hIstórico da Pobra do Caramiñal, incluindo o Castelo, o Caramiñal e o Areal
), tendo aproximadamente entre uns 2.000 e 5.000 habitantes, que vivían “intramuros”, é decir, dentro das murallas
que tiñan as cidades pero tamén as vilas, para distinguirse das aldeas.
Nas portas da cidade cobrábanse os impopstos sobre as mercadorías que entraban nela.
A maoiría das vivendas son unifamiliares, do tamaño dun piso de hoxe en día. Nela poderían vivir unha
media de 4-5 persoas, cun máximo de 7. Normalmente na zona baixa realizábase a actividade artesanal ou comercial
de cara ao público.
Os materiais de construción eran a pedra ( normalmente na planta baixa ),a madeira e o adobe. Nos tellados
usábase a palla, as lousas de pizarra e tamén a tella plana, de orixe romana.
Edificios importantes eran a igrexa ( nas vilas ) e a catedral ( nas cidades ), así coma os pazos dos señores e
bispos.
A vida nas vilas e cidades era na maioría das ocasións insán: rúas de barro, sen sumidoiros , sen recollida de lixo,
con animais domésticos polas rúas ( porcos, galiñas …)

4. O NACEMENTO DA POBRA DO DEÁN E DO CARAMIÑAL.
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En tempos medievais ( hai aproximadamente 800 anos ), nace o que hoxe en día é a vila de A Pobra do
Caramiñal. Primeiro coa fundación da vila da Pobra do Deán (fundada polo Deán de Santiago nalgún ano entre 1177
e 1226) e máis tarde do pobo mariñeiro do Caramiñal, que obtivo o título de vila xa no S XVI ( no ano 1554 ). Na
década de 1830 a Pobra e O Caramiñal, uniranse nun só concello: A Pobra do Caramiñal.
No ano 1177 o Arcebispo de Santiago, don Pedro Suárez de Deza, concede ó Deán Presidente do Cabildo, as
terras de Postmarcos ( o que sería a actual Barbanza ) No ano 1226, o rei de León en persoa, don Afonso IX, visita a
vila e escribe:
“ Datum apud Sanctum Jacobum de la Pobla, VI Marcii era MCCLXIIII”
( Dado en Santiago da Pobra, 6 de marzo de 1274
Restamos 38 anos de error da datación en eras = ano 1226 )

CASA TORRE DO DEÁN DE SANTIAGO.
S XIV-SXV, reformada XIX-XX.

Esta visita siginificaría que a vila da Pobra do Deán xa tería a
súa importancia no momento do rexurdir de vilas e cidades na
costa galega nos séculos XII e XIII: Pontevedra, Padrón, Noia,
Muros… e, por suposto, A Pobra do Deán.
O arcebispo de Santiago delegou a administración e
goberno no Deán, formando así un señorío: arrenda e afora terras,
cobra rendas, impostos e multas, nomea ao goberno da vila,
imparte a xustiza etc. Os Deáns conseguirían ser sendo os señores
durante séculos:
“Esta villa es de los señores deanes de Santiago” ( Documento de
fins do S XVII, Jerónimo del Hoyo )
“Dueño y señor de la villa que llaman del Deán con su jurisdicción
civil y criminal, merom mixto imperio” (decía de sei mesmo o Deán

don Fabián Pardiñas Villardefrancos no S XVIII)
A vila de Deán chegou a ser un rico e moi populoso núcleo de poboación, tanto como as vilas de Padrón ou
Noia. A prosperidade da Pobra estaba directamente relacionada coas actividades mariñeiras. En 1448 chegouse a un
acordo coa vila de Padrón polo cal esta concedía un permiso de carga e descarga á Pobra do Deán:
“ … que en todo sempre posan cargar e descargar e carguen e descarguen suas
mercaderias de pescados que mataren e mercaren … con condiçon que eles e
qualquer deles e seus subcesores veñan a dita vila de Padron a demandas
licencia para a dita carregaçon e descarregaçón … e debemos e paguemos en
cada un ano por dia de navida da Nascensa de Jesu Chrito a o Concello de
Padron, dentro ena dita vila, mill e oitosentos maravedís de moeda vella”
Deste xeito, se beneficiaba a pesca tanto da Pobra do Deán como da vila do
Caramiñal, que poderon exportar sardiña.
A vila de O Caramiñal
Da vila do Caramiñal non se ten coñecemento da súa data de
fundación, ainda que sí sabemos que non recibiu o título de vila ata 1554.
Comezaría como un pequeño núcleo de mariñeiros que foi facéndose
próspero e crecendo ata acadar a magnitude de vila probablemente no S XV,
apoiados polo señor da Casa de Xunqueiras, en clara oposición ao Deán e o
Arcebispo de Santiago.
Coma no caso do Deán da Pobra, o señor de Xunqueiras podía arrendar e
TORRE DE XUNQUEIRAS
aforar terras, cobrar rendas e impostos, impartir xustiza, nomear o goberno da
vila ( alcalde, rexidor, escribano, ….)
Así, podemos decir que a Pobra do Deán era un señorío eclesiástico dependente do Arcebispo de Santiago e O
caramiñal era un señorío dependente do Señor de Xunqueiras.
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5. SOCIEDADE URBANA
Todos os habitantes da cidade eran burgueses: viven e traballan na cidade. Ten dereitos,
pero ten tamén obrigas: pagar impostos e participar na defensa da cidade na milicia urbana.
Pero non todos estaban ao mesmo nivel na escala social e de poder económico e
político:
 Patriciado urbán: Grandes artesáns, comerciantes e banqueiros. Son
os verdadeiros cidadáns con plenos dereitos e participan no goberno da cidade.
 Artesáns e comerciantes modestos.
 Pobres e marxinados: xentes sen traballo, ladróns, mendigos ….
 Minorías relixiosas que viven en barrios propios: xudarías ou alxamas
( xudeus ) e mourarías ( musulmáns )

6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS URBANAS.
A figura do burgúes – artesán e mercader – fai que as actividades artesanais e comerciais vaian en aumento desde o
renacer das cidades nos S X e XI.
 O comercio: Vanse formando mercados e feiras nas vilas e cidades. Nelas os
artesáns venden os seus propios produtos e os mercaderes os que traen
doutros lugares ( especias, teas, peles … ). Pero tamén acuden os campesiños a
vender os excedentes das súas producións ( animais, cereais, produtos de horta
…)
Do comercio dentro da propia cidade pásase ao comercio entre diferentes
cidades de moi diversos lugares. Nacen así as rutas comerciais. as caravanas de
mercaderes por terra e grandes rutas marítimas entre Norte e Sur de Europa,
entre Oriente e Occidente. De todos son coñecidas as viaxes do mercader
veneciano Marco Polo ata a China. Eran longas e perigosas viaxes, polo que
necesitaban ir armados. Pensa que na Idade Media podían facer xornadas de entre 30 km e, como máximo 50-60
km por camiños que non tiñan nada que ver coas calzadas romanas.
Para que o comercio se poidera desenvolver era necesario que a moeda volvera a circular. E para iso nace a
figura do cambista e banqueiro.

As rutas comerciais no S XIII ( Fonte kalipedia.com )
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A artesanía: O artesán ( carpinteiro, ferreiro, tecedor, …) traballaba no
seu pequeño obradoiro con ferramentas sinxelas ( non máquinas ) e cunha produción
pequena que vendía directamente ao público.
Todos os artesáns dunha mesma cidade e oficio pertencían ao mesmo gremio ou
asociación de artesáns. O gremio controlaba todo o proceso de produción, os prezos, a
calidade do produto, o número de artesáns … Deste xeito evitaban a competencia.
Ninguén podía traballar na cidade nun oficio sen pertencer ao gremio correspondente.
Dentro deles había tres categorías de artesáns: mestre ( o dono do obradoiro ) , oficial
(artesán experto que traballaba por un salario ) e aprendiz ( que chegaba a pagar pola
aprendizaxe do oficio )
De todos os xeitos, debemos ter en conta que artesáns e comerciantes, é decir,
burgueses son unha minoría da sociedade medieval. Os campesiños seguen a constituir unha gran maioría.

7. FORTALECEMENTO DO PODER REAL
Coa monarquía medieval deixou de haber vacío de poder unha vez que o rei morría: «¡Morreu o rei, viva o rei!»:
a morte do monarca significaba de xeito inmediato a coroación do seu sucesor, normalmente o fillo primoxénito .
Co sistema feudal e a vasalaxe, os monarcas perderon parte dos seus poderes sobre o reino. Agora, os reis
queren recuperar ese poder e entran en loita contra o poder dos señores feudais.
Nese enfrontamento van ser elementos de gran importancia:
 O apoio nas renacidas cidades, burgos e vilas. Os seus habitantes – a burguesía que se adica á artesanía
e comercio – e os campesiños que van xurdindo arredor delas están libres do poder dos señores. Os
servos que poideran probar que permaneceron un ano e un día nunha cidade sen ser reclamados polo
seu señor, convertíanse en homes libres.
O rei, para gañar o seu apoio, concede ás cidades e vilas privilexios económicos e políticos. Así, por
exemplo concede unha carta de poboamento dun lugar: carta pobra ( p.ex. de aí o nome de A Pobra )
ou un propio goberno independente do señor feudal: o municipio ou concello ( concejo en castelá), que
elixe aos seus propios gobernantes.
 Os Parlamentos ou Cortes: asembleas convocadas polo rei e nas que se reunían os nobres, o alto clero e
os burgueses. A función principal era aprobar novos impostos e axudas ao reino. Segundo os países
recibían diferentes nomes: Cortes en España, Estados Xerais en Francia, Dieta no Sacro Imperio
Xermánico ( Alemaña ) ou Parlamento en Inglaterra. Con estas convocatorias, os reis pretendían rabaixar
o poder dos nobres ao contar co apoio dos burgueses.
 Outros elementos que fortalecen o poder real: exército propio ( sen ter que contar co exército dos
nobres), corpo de funcionarios ás ordes do monarca, sometemento da nobreza pola forza, …
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8. CRISE DA BAIXA IDADE MEDIA ( S XIV – XV ): FAME – GUERRA – PESTE – REVOLTAS
“Da fame, a guerra e a peste, líbranos Señor”
Esta era a oración habitual na Europa dos S XIV – XV
 A guerra asolou Europa nos S XIV – XV. Multitude de guerras afectan a amplas zonas da Europa Occidental:
Escocia, Inglaterra, Francia, Portugal, castela, Aragón, as cidades italianas …. A máis coñecida e tamén longa
foi a Guerra dos 100 anos ( 1337 – 1453 ) entre Francia e Inglaterra polo intento dos inlgeses de ocupar o
trono francés. Nela xurdíu a figura de Xoana de Arco. En Galicia provocou moita inestabilidade o
enfrontamento entre os irmanastros PedroI o cruel e Enruqe II de Trastámara.
 A fame: No S XIV prodúxose un cambio climático. As condicións climatolóxicas foron moito máis duras, o
clima enfriou , apareceron os “veráns podres” ( moi chuviosos con que os cultivos de cereais se perdían ).
Isto provocou uns anos de malas colleitas ( sobre todo do trigo, alimento básico ) e con elas a fame a partir
de 1315.
 A «gran peste» asolou Europa de 1347 a 1352. Unha poboación mal alimentada e débil foi atacada pola
Peste Negra, procedente de Asia. Unha terceira parte da poboación europea desparaceu nuns poucos anos.
Nen sequera se enterraba aos mortos, simplemente se lles queimaba ou botaba en fosas comúns. Ata o S XV
repetíronse novas epidemias cada 10 ou 15 anos. A poboación baixou de 73 millóns de habitantes en 1300, a
45 millóns en 1400.
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Yo soy quien mi nombre temen
Quantos memoran mi nombre,
Desde la más baxa tierra
Hasta las más altas torres,
Yo soy el que nadi esenta
De mis amargas pasiones,
A todos los hago iguales,
A los grandes y menores,
Desde el labrador más baxo
Al emperador más noble
Y donde el más alto Rey
A los más baxos pastores.
As Danzas macabras ou da Morte son representacións da Morte personificada.Nunha serie de esceas uns esqueletos van
emparexándose cos vivos e bailando con eles.

 As revoltas sociais.
O grupo máis afectado pola crise foi o dos campesiños, pero os nobres viron disminuidas as súas rendas e
intentaron esixir novos impostos, aumentar as rendas e incluso recurriron ao abuso e á forza. Eran os chamados
“malos usos”. En Galicia podemos poñer coma exemplo as revoltas en Lugo en 1380, dirixidas por Martiño Cego
e a súa muller María Castaña.
Pero quizáis a máis imprtante e coñecida é a 1ª revolta irmandiña en 1431. Nela os campesiños constituiron
a Irmandade Fusquenlla ( = tola ) para loitar contra os señores, incluso atacando a cidade de Santiago, onde
foron derrotados.
A crise tamén afectou á burguesía, xa que os nobres adicábanse á bandidaxe, intentaban recortar as
liberdades de vilas e cidades e aumentarlle as taxas e impostos. Así, en Galicia xuntáronse campesiños e
habitantes de vilas e cidades formando Irmandades. Son as Guerras Irmandiñas, a primeira en 1431 e a gran
guerra irmandiña entre 1467 -69, contra os abusos dos nobres ( Andrade, Lemos, Ulloa, Soutomaior… ) e o
arcebispo de Santiago, atacando as súa fortalezas ( destruiron máis de 170 ).

Torre do castelo de sandiás ( Ourense ) destruido polos irmandiños en 1467

Nas cidades tamén houbo revoltas contra o patriciado urbán. Este gobernaba a cidade e levou a culpa da
mala situación que estaban a vivir. Tamén acusaban atacaban aos xudeus, aos que tamén culpaban das
desgrazas destes tempos.
O S XV supuxo a recuperación da crise e un cambio de era:
 Mellorou a economía ( agricultura, artesanía e comercio )
 Aumentou de novo a poboación
 O feudalismo está en decadencia: A nobreza perde poder e as monarquías reforzan o seu.
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ACTIVIDADES:
1.- O novo sistema de rotación de cultivos cambia a agricultura. Fíxate na seguinte imaxe:

Imos elaborar unha infografía sobre o renacer urbano na Idade Media a partir das seguintes cuestións:
 Cales foron as causas da prosperidade entre os séculos XI e XIII?
 Que diferenza fundamental hai entre o sistema de barbeito e o de rotación trienal?
 Canto máis se produce en proporción coa rotación trienal con respecto á bienal?
 Para alimentar a unha familia de 5 membros era necesario traballar un terreo de 6 Ha. con rotación bienal
¿Canto terreo fará falta cunha rotación trienal?
 Entón, reflexiona:
 Haberá entón maior ou menor excedente?Por que?
 Isto como inflúe …
o … no aumento de poboación?
o … na participación do campesiño no comercio e na circulación de moeda?
o
o

… no benestar económico dos campesiños?
…. no renacer das cidades?
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2. Observa e analiza esta gráfica:

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN NA
IDADE MEDIA

Millóns de
habitantes

80
60
40

42

46

48

50

61

69

73
60

69

51 45

20
0

ANOS

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
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Analiza a gráfica e divídea en tres fases ou etapas. Colorea cada fase dunha cor diferente e logo cubre a
seguinte táboa:
TEMA DA
GRÁFICA
Fases
Duración: de ….
Que ocorre?
Por que ocorre?
ano a ….. ano

1ª

2ª

3ª

En número:

En proporción:

Parécevos moito ou pouco?
Razóns.

Aumento
demográfico
entre o ano
1000 e 1500

Cos datos anteriores redactade un texto coa seguinte estrutura:
 Título
 Subtítulo
 Fases da evolución demográfica da poboación europea na entre os anos 1000- 1500. Que ocorre neals e por
que. Posibles consecuencia se as houbera.
 Aumento demográfico neste período: canto ( en número e proporción) Moito?Pouco?
 Conclusións.
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