
EL TREBALL AL LLARG DEL TEMPS V  

 

 

 

Del any 1  al any 1000 els habitants del nostre planeta van  des de 250 a 

350 milions de persones. Un augment important, que obliga a 

desplaçaments de tribus senceres a fi de cercar nous assentaments i 

conquistar noves terres per a millorar el seu nivell de vida. 

 

   La font d’energia mes utilitzada i casi única es la fusta, un be 

indispensable per a la fabricació de mobles, cases, vaixells, carros i sobre 

tot una font de foc per a les llars, i la metal·lúrgia del ferro.  Els boscos 

tenen un valor important en la vida dels pobles i son propietat dels reis i 

senyors feudals que administren segons el seu criteri. També els boscos 

serveixen per a practicar la caça i els rius la pesca., 

 

  Els serfs no tenen majoritàriament propietats i estan sotmesos a les lleis 

dels nobles, sense poder participar en la seva elaboració. 

 

  Aquest període comenta a ser el principi de la construcció de vaixells mes 

avançats, vaixells aptes per a la navegació oceànica, construïts pels pobles 

del Nord d’Europa (víkings), els quals en llurs desplaçaments arribaren a 

Islàndia, Grenlàndia i Nord d’America. A Europa navegaren pel Danubi i 

arribaren fins al Mar Negre, on muntaren factories pel comerç. També es 

desplaçaren per la Mediterrània. 

 

  S’establiren els embrions de ciutats que practicaren el comerç en la 

Mediterrània i que pasa a ser un mar molt important per els intercanvis on 

es subministren materials, serveis, viatges, aliments, robes i son font de 

coneixements i els prim ers banquers que operen d’una manera independent 

dels poders establerts. 

 

  Els picapedrers aporten els seus coneixements per a subministrar les 

pedres necessàries per a la construcció de Castells, mansions senyorials i 

esglésies 

  Els mestres d’obres eren els professionals encarregats per dirigir les obres 

i pel càrrec disposaven de certs privilegis. 

 

L’església es un poder important, ja que junt al poder polític participa en la 

política del moment junt als feudals i reis. De fet des de que l’emperador 

Constantí dels romans es convertí a la fe catòlica, l’església participa amb 

el poder establert. A mes  es l’entitat que domina l’escriptura ja que recull 



l'informació i escrits a través dels monjos dels monestirs dedicats a 

aquestes feines.  

 

  La riquesa s’acumulava a mans dels governants i les monedes empleades 

per als intercanvis eren l’or, la plata i les joies, així com les pedres 

precioses.  

 

 Quan el poder reial, feudal i religiós s’extralimitava i abusava en excés de  

injustícies en el poble, aquest reaccionava unit contra els poderosos i en 

ocasions van obtenir diverses concessions del poder reial, a base d’establir  

pactes  que significaven parcel·les de llibertat. En el futur els pobles aniran 

guanyant protagonisme i a la llarga i  podran establir noves regles amb el 

poder. 

 

 

  

                     Justicia i Pau 


