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A LA TARDOR MEDIEVAL A TRAVÉS
DE Lo Libre de les dones DE FRANCESC
EIXIMENIS (1327-1490)
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Oh, mireu els ulls, vencuts, de la dona enfollida, escolteu com diu, desposada, que no la toquen mes.
OVIDI.

L

flk Edat Mitjana ha estat, fins fa pocs anys, una de les épo/ ques mes desconegudes de la historia. S'hi han vessat
les mes inimaginables teories. Avui, encara ve a la memoria de molts la foscúria d'aquells temps on els hómens i —especialment— les dones, lluitaven per poder
sobreviure ais designis del senyor feudal de torn sota les ordres del
qual vivien atemoritzats. Novel-Íes pseudoambientades en aquella época, produccions cinematográfiques carents de tot rigor científic i l'enlluernament que suposa l'época renaixentista, han atiat la foguera que
«il-luminava» el fose tópic de l'Edat Mitjana.
A la tardor medieval noves formes de vida emergeixen en el context encara dominat pels valors tradicionals, que peí pas del temps i
l'avanc, de la societat esdevenen caducs. Son uns nous valors que qüestionen en certa mesura els esquemes ideológics que el pensament dominant havia fet perdurar per les vies de poder que encara ostentava.
L'esclat de les ciutats amb el protagonisme de nous estaments socials
—com la burgesia—, i els nous sistemes de valors que sustentaven,
fará que els autoconsiderats portadors de la veritat canvien el fil deis
seus telers per oferir obres de factura nova o diferent on, si el fi és substancialment el mateix que el prefixat per la tradició, almenys, la forma
de presentació comencará a oferir, en algún cas, una certa novetat.
Aquesta, si mes no, será una de les postures que hom prendrá davant
el trontollament deis esquemes feudals; Francesc Eiximenis n'és un
bon exemple. D'altres, com sant Vicent Ferrer, emprendran la tasca
de predicadors errants, anunciant la fi del món per la depravació de
la societat i la salvado de les animes mitjanQant la defensa mes enfervorida deis valors tradicionals. Altres, potser moguts per interessos
mes particulars que no pas col-lectius —Anselm Turmeda o Bernat
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Metge—, apostaran per propostes antitétiques respecte de les própies
del seu context, fent servir la literatura per ais seus interessos mes particulars. Tots plegats, ens demostren que, en un mateix moment —ja
que ben bé, son contemporanis—, usen el vehicle de la lletra per aconseguir objectius diferents i, de vegades, antagónics.
La primera cosa que caldrá fer abans d'entrar en materia, será justificar —-si és que cal— la tria de Francesc Eximenis i de la seua obra
Lo Libre de les dones, en detriment d'altres autors del període que
ens ocupa. Diversos han estat els condicionants. En primer lloc, la dimensió social, cultural i política que va teñir l'autor, sois comparable
amb la de sant Vicent Ferrer *. En segon lloc, la riquesa conceptual,
els plantejaments religiosos i ético-morals que ofereix el conjunt de la
seua obra 2. En tercer lloc, la condició deis destinataris de la seua producció; estaments ciutadants distinguíts 3 . En quart, el moment histó1
Per ais diferents aspectes de les seues idees i reformes, vid.: Probst, J. H.,
«Francesc Eiximenis: ses idees polítiques et sociales», Revue Hispanique, XXXIX
(1917); D'Ordal, P. N., «El princep segons Eiximenis», Miscellánia Patxot, Barcelona, 1931; Puig i Cadafal, J., «Idees teóriques sobre l'urbanisme en el segle xiv:
un fragment d'Eiximenis», Estudis Universitaris Catalans, XXI (1936); López del
Amo y Martín, A., «El pensamiento político de Eiximenis en su tratado Regiment
de Princeps», Anuario de Historia del Derecho español, XVII (1946); Rodríguez
Puértolas, J., «Eiximenis y Mendoza: literatura y sociedad en la Baja Edad Media
Hispánica», Revista Valenciana de Filología, VII (1963-1966), págs. 139-174; Maravall, J. A., «Franciscanismo, burguesía y mentalidad pre-capitalista: la obra de
Eiximenis», VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 1969;
Probst, J. H., «Die ethischen und sozialen Ideen des Katalanischen Franziskaner
Eiximenis», Wissenschaft und Weisheit, 1983; Vila, Soledad, La ciudad de Eiximenis: un proyecto teórico de Urbanismo en el siglo XIV, Valencia, 1984, i Monferrer
I Monfort, Alvar, «Francesc d'Eiximenis: un precursor deis servéis socials de Valencia», Butlleti deis servéis socials, Generalitat Valenciana (febrer-marg, 1987),
págs. 9-11.
2
Martí de Riquer dona un repás a tota la producció literaria religiosa moralitzant des de Ramón Llull fins a Francesc Eiximenis a Historia de la Literatura Catalana, vol. II, Barcelona, 1964 (1984, 4.a ed.), págs. 279-321. Resulta també forga
interessant l'execel-lent recull d'articles d'Albert Hauf compilats a D'Eiximenis a
sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura medieval, Barcelona,
1990. Per ais aspectes religiosos i ético-morals cfr., Alemany, Rafael, «Aspectes
religiosos i ético moráis de la vida femenina del segle XIV a través de Lo libre de
les dones de Francesc Eiximenis», A sol post. Estudis de llengua i literatura, 1, Alcoi, 1990, págs. 11-25.
3
Molts deis seus Uibres van dedicats a gent notable. A tall d' exemple el Scala
Dei va adrecat, en paraules seues, a «la molt noble i excellent Senyora Maria, per
la gracia de Déu, reina d'Aragó», devota muller del rei Martí l'Humá. «L'any 1338,
a Valencia, Eiximenis dedica ais jurats d'aquella ciutat una secció del Dotzé del
Chréstiá que ja tenia en part redactat. Es tracta del que després serán els capítols
357-395 del Dotzé, ara avancats en forma d'una obra intitulada Regiment de la cosa
pública... El Dotzé és dedicat a Alfons, comte de Dénia i de Ribagorqa i marqués
de Villena (mort el 1412)» (de Riquer, M. op. cit., pág. 323; vegeu, fins la pág. 330,
la resta d'obres i els seus distingits destinataris iniciáis).
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ric en el qual irromp en escena 4. I, en cinqué lloc, la relativa «modernitat» en moltes de les seues propostes conductuals 5 i de realització deis individus 6 , que fan d'ell i de la seua obra, un punt d'interés
molt mes ric, per al nostre objectiu, que no pas, per exemple, Vicent
Ferrer 7.
L'objectiu central que ens proposem, será el d'esbrinar les idees sobre la familia que amaga l'obra eximeniana, tot centrant-nos en Lo Libre de les dones, escrita ais voltantá de 1388 8 , i dedicada a Na Sanga
Ximenis d'Árenos, esposa de Joan, comte de Prades, i per tant, ñora
de l'infant Pere d'Aragó, i cunyada d'Alfons, comte de Dénia, a qui
dedica —com hem vist supra— el Dotzé.
Aquesta obra esdevé un botó de mostra de la preocupació que sentía Eiximenis per les tranformacions que operaven en la societat del
seu temps 9. Per reconduir aquest procés de canvi, empregué l'escriptura d'una gran obra que pretenia ser una gran enciclopedia deis cristians: Lo Crestiá (d'ara endavant Crestiá), de la qual sois ens han per4

Per a una visió de conjunt de la seua vida o de certs aspectes d'aquesta: López del Amo y Martín, A., «Datos para la biografía de Fr. Francisco Eiximenis,
patriarca de Jerusalén», Archivo Iber-Americano, II (1914); Ivars, A., «El escritor
Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408), Archivo Ibero-Americano, 14
(1920), págs. 76-104; 15 (1921), págs. 289-331; 19 (1923), págs. 359-398; 20 (1923),
págs. 218-248; 24 (1925), págs. 325-382; 25 (1926), págs. 5-48 i 289-333 [reeditats
per Santonja, Pere, Benissa, 1989]; Martí de Barcelona, P., «Fra Francesc Eximenis, O. M. (13407-1409?), Estudis Franciscans, 40 (1928), págs. 437-500 [reed. Collectanea Sarrianensia, 1, fase. 13 (1929), págs. 397-460; Carreras I Artau, T., «Fray
Francisco Eiximenis: su significación relie iosa, filosófico moral, política y social»,
Anales de Instituto de Estudios Gerundenses, I (1946), págs. 270-293; i Viera, David J., Bibliografía anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (13407-1409?),
Barcelona, 1980.
5
Cf, Alemany, R., cit.
6
Cf, Viera, David J. i Piqué, Jordi, La Dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, 1987.
7
Sobre el tema que nosaltres analitzem, mes o meys, tenim ja un estudi: el de
Martínez i Romero, Tomás, «La dona i el matrimoni a través deis Sermons de Sant
Vicent Ferrer», Estudis de Llengua i Literatura. Micellánia Joan Fuster, III, a cura
d'A. Ferrando i d'A. Hauf, Barcelona, 1991, págs. 125-148.
8
Les tesis mes tradicionals donen la data de 1396. Cf, de Riquer, M., op. cit.,
pág. 326 i Wittlin, Curt, «Introducció» a Eiximenis, Francesc, Lo Libre de les Dones, 2 vols., Barcelona, 1981, pág. XIV i nota 11. D'ara endavant, totes les referéncies que fem a l'obra aquesta (Dones) remetran a aquesta edició. Els números
romans indicaran el capítol, els arábigs, la/les página/es.
9
Per atorgar a les nostres conclusions sobre la preocupació de Fautor i el ressó
que van teñir les seues idees, una major consistencia, ens pot ser de gran utilitat
saber la gran difusió que tingué Dones, ja que al marge deis manuscrits que encara
es conserven —9 deis segles XIV-XV—, tenim incunables, traduccions, adaptacions... Cf, Wittlin, Curt, l'apartat «Manuscrits, traduccions i edicions» de la seua
«Introducció», cit., págs. XXXIII-XXXVI.
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vingut els llibres Primer, Segon, Tere i Dotzé . Pero motivacions diverses, i potser l'impossibüitat d' acabar tan magne projecte, l'induiren a escriure o reaporfitar materials ja escrits, per confeccionar obres
que gaudeixen d'una autonomia propia, totes, amb objectius ben semblants, com l'esmentat Libre de les dones u , Scala Dei 12, Regiment de
la cosa pública 13, o Vita Christi...
Els pilars sobre els quals es basa qualsevol definició de familia —en
l'accepció antropológica del terme—, son, en primer lloc, la «presunción de continuidad de la relación sexual» 14 —que en els temps en els
quals ens movem només podia entendre's dins el marc del matrimoni.
En segon lloc, les relacions entre pares i filis 15. També cal teñir pre10

Per a les diferents fonts d'Eiximenis en el conjut de la seua obra cf.: Boñigas, P., «Idees d'Eiximenis sobre la cultura Antiga», Franciscana, Barcelona, 1929;
de Riquer, Martí, op. cit., págs. 313-376; García, J. J. E., «Francesc Eiximenis'
Soorces» Catalán Studies. Estudis sobre el cátala. Volume in Memory of Josephine
de Boer, Barcelona, 1977, págs. 173-187; Webster, J. R., «The works of francesc
Eiximenis as a Historical Souce», Catalán Studies..., págs. 195-201; concretament
del Dotzé: Wittlin, Curt J., «Els capítols trets del Llibre del Tresor de Brunetto
Latini al final del Dotzé de Francesc Eiximenis», Estudis de Llengua i Literatura
Catalanes, I (Homenatge a Josep María de Casacuberta, 1), Barcelona, 1980,
págs. 175-186; Wittlin, Curt J., «El vuité tractat del Dotzé del crestiá de Francesc
Eiximenis», Actes del Segon Col-loqui d'Estudis Catalans a Nord-América, Barcelona, 1982, págs. 141-150; Wittlin, Curt J., «Models i fonts per a l'estructura del
Dotzé de Francesc Eiximenis», Actes del Quart Col-loqui d'Estudis Catalans a NordAmérica, Barcelona, 1985, págs. 103-120 i Viera, David J., «Ius ad bellum en el
Dotzé del Crestiá de Francesc Eiximenis», Actes del Cinqué Col-loqui d'Estudis Catalans a Nord-América, Barcelona, 1988, págs. 135-142. Edicions de l'obra: Eiximenis Francesc, Dotzé llibre del Crestiá, II; 1 i II: 2, Obres de Francesc Eiximenis,
Girona, 1986 i 1987.
11
Eiximenis, Francesc, Lo libre de les dones, 2 vols., ed. de F. Naccarato, revisada per Curt Wittlin i Antoni Comas. Introducció i Apéndix de Curt Wittlin,
Glossari a cura d'August Bover, Barcelona, 1981. Per a mes informació sobre
aquesta obra cf.: Wittlin, Curt, «Introducció» a l'edició que acabem d'esmentar,
págs. IX-XXXVII; Wittlin, Curt, «La primera traducció castellana de Lo libre de
les dones de Francesc Eiximenis», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, VI
(Miscel-lánia Pere Boñigas, 3), Barcelona, 1983, págs. 39-60; Wittlin, Curt, «De
Lo libre de les dones a la Scala Dei», Actes del Tercer Col-loqui d'Estudis Catalans
a Nord-América, Barcelona, 1983, págs. 139-152.
12
Eiximenis, Francesc, Scala Dei. Devocionari de la reina María, transcripció
i notes preliminars i fináis de Wittlin, C , versió al cátala modern de Rafols, Elisabet, Barcelona, 1985.
13
Eiximenis, Francesc, Regiment de la cosa pública, ed. del P. Daniel de Molins de Rei, Barcelona, 1927 o el fascímil amb introducció de Sanchís Guarner, M.,
Valencia, 1972; vid., també, Eiximenis, Francesc, Regiment de la cosa pública, edizione italiana a cura di Zanoletti, G., Siena, 1989.
14
Linton, Ralph, «Introducción. La Historia Natural de la Familia», La Familia, AA. DD., Barcelona, 1978, [5.a ed., 1.% 1970], pág. 9.
15
Linton, Ralph, «Introducción. La Historia Natural de la Familia», AA. DD.,
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sent les funcions que la tradició va assignar a cada membre de la unitat familiar, així com l'espai físic on es desenvolupa tot aquest procés.
Es per aixó que el nostre treball s'articulará sota els epígrafs que
es desprenen d'aquesta definido.
1. LA FAMILIA. CONSIDERACIONS GENERALS
Que la concepció de familia ha canviat des del 1400 —que era, mes
o menys, quan escrivia el nostre autor— no és cap secret. Un cop d'ull
a l'abundant bibliografía que existeix sobre el tema ens ho demostra
clarament 16.
La concepció de la familia al segle XV venia determinada per les
transformacions que sofrí ais llarg deis períodes compresos entre els segles IX al XII i XII al XV 17. La familia occidental-mediterránia es fonamentava sobre les idees que d'ella emanava el Líber ludicum —o
Lex Gothica—, promulgat l'any 654. Sembla que els canvis que operaren en aqüestes transformacions «anaren cap a l'accentuació d'una
familia patrilineal i viri-local» 18. En l'evolució tingué un paper important el pensament de l'Església i en especial deis seus tractadistes: El
dret canónic —a diferencia del roma—, «era en el siglo XII un derecho vigente que... no sólo regulaba la organización de la Iglesia, sino
también, en muchos aspectos, de la actividad ordinaria de los fieles» 19.
La idea generalitzada entre els pensadors medievals era la de preferir la castedat al matrimoni, entes aquest com el marc on inserir 1 activitat sexual deis individus i com acte iniciátic de la vida en familia 20.
La Familia, Barcelona, 1970 (5.a ed. 1978); pág. 7. Mireu també 10-11 per a les
relacions pares-filis.
16
Cf., Sheehan, Michael & Scardellato, Katy, Family and Marriage in Medieval Europe. A Working Bibliography, Vancouver, 1976; Duby, Georges i Le Goff,
J. (eds.), Famille et Párente dans l'Occident Medieval, Roma, 1977; Flandrin, J. L.,
Orígenes de la Familia moderna, Barcelona, 1979; Goody, J., The Developement
of the Family and Marriage in Europe, Cambridge, 1983; AA. DD. Histoire de la
famille, 2 vols., próleg de Lévi-Strauss, C. i Duby, G., París, 1986 (tradc. castellana, Madrid, 1988); Duby, Georges, «Del amor y del matrimonio», dins El amor
en la Edad Media y otros ensayos, Madrid, 1989, págs. 13-31 i 113-134, i Gies, Francés and Joseph, Marriage and the Family in the Middle Ages, New York/Toronto,
1989.
17
Cf., Rivera, Milagros, «Dret i conflictivitat social entorn les dones en la Catalunya pre-feudal i feudal», dins Mes enlla del Silenci, a cura de Mary Nash, Barcelona, 1988, págs. 53-71, especialment, 62-65.
18
Cabré, Montserrat, «Formes de cultura femenina a la Catalunya Medieval»,
dins Mes enlla del Silenci, cit., págs. 31-52, la cita en pág. 35.
19
García Gallo, Alfonso, Manual de Historia del Derecho Español, 2 vols., Madrid, 1959-1962 [10." ed., 1984], la cita, vol. I, pág. 85.
20
«Tout le versant ascétique, monastique de l'Eglise chrétinenne, tout ce qui
la porte á mépriser, á refuser le siécle, mais tout ce qui, dans le bagage culturel
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Molts foren els autors que, des de la Biblia— Mt. 19, 10-12, I Cor.
7,7 32-40), fins Eiximenis, ensalmaren les virtuts de l'estament virginal 21 . La literatura no fou aliena a aquest corrent de pensament i esdevingué un vehicle important de difusió 22 .
Eiximenis dirá al respecte:
Les donzelles son en dues differéncies. La primera differéncia és d'aquelles que deven servir Déu en ordre... La segona diferencia és d'aquelles qui entenen a prendre marit... Primerament que-n viven tostemps pus
castes e pus honestament... Tercament, car encara que visquen e hagen marit, encara tostemps han en major reverencia l'estament virginal, e-y desigen mes posar una filia que sia al servei de Déu. (Dones, XIX, 36-37) 23.

1.1.

El matrimoni

Pero calia assegurar la continu'itat de l'espécie i el matrimoni era
el marc ideal per aconseguir-ho. La tasca que tenien els tractadistes
—curiosamanent tots religiosos i, per tant, en teoría, no gaire experimentáis en la materia—, era, en definitiva, «espiritualizar y otorgar carácter oficial a las relaciones sexuales, que hasta entonces eran objeto
de una incertidumbre considerable» 24 . Si tenim en compte que fins
l'any 1438, i al si del Concili de Florencia, no es defineix el matrimoni
com a sagrament, podrem entendre millor els esfonjos deis tractadistes i de la insistencia de les propostes i formulacions, per tal d'intro-

qu'elle nerita de Rome, relise sa pensée aux philosophies de l'Antiquité l'incliné
á condamner le mariage [l'intensiu és nostrel, dont le tort est d'étre á la fois souillure, trouble de l'áme, obstacle á la contemplation, en vertu d'arguments et de références scriptuaires dont la plupart se trouvent deja rassemblés dans l'Adversus
Jovinianum de saint Jéróme» (Duby, G., «De l'amour et du mariage», dins Male
Moyen Age, Flammarion, 1988, pág. 19).
21
Fou una constant temática en el debat del sants pares, vid., per exemple, el
text de S. Aldelm, De Laudibus virginitatis. P. L., 89,103-62; cf., entre molts d'altres; Tibbetts Schulenburg, Jane, «The Heroics of virginity: Brides of Christiand
Sacrifical Mutilation, dins Women in the Middle Ages and the Resaissance. Literay
and Historical Perspective, Edited with Introduction by Mary Beth Rose, Syracuse
U. P., 1986; Schide Gold, P., The Lady and the Virgin Image. Attitude and Experience in Twelfth-Century France, Chicago, 1985; págs. 76 i ss.; Wabe Laberge,
Margaret, La mujer en la Edad Media, Madrid, 1988, pág. 51. [1.a ed. Women in
Medieval Life, 1986], i La mujer medieval, F. Bertini (ed.), Madrid, 1991, pág. 15
[1.a ed., Medioevo alfemenile, Roma-Bari, 1989].
22
Com a botó de mostra, vegeu el «Libre I: De Matrimoni» del Libre de Evast
e Blanquerna, de Ramón Llull, vol. I, ed. a cura de Salvador Galmés, Barcelona,
1935.
23
Cf, també, Dotzé, II, cap. 402, 4-10 i cap. 423, 7-19.
24
Casey, James, Historia de la familia, vol. I, Madrid, 1990, pág. 140.
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duir en la seua definitiva configuració, part de les seues propostes 25 .
Francesc Eiximenis no queda al marge del debat que, de segur, es
va suscitar en favor de la considerado del matrimoni com sagramet,
peí que es pot despendre de la lectura deis capítols XXXV, LXIX i
LXX del «Tractat de Mariades» dins Lo libre de les Dones, els títols
deis quals son, respectivament: «...lo matrimoni és sagrament sant e
bo...», «Qué és lo quart bé del matrimoni, qui s'apella bé de sagrament» i «Per quantes rahons lo sagrament del matrimoni és dit ésser
sagrament». En una altra obra seua —Regiment de la cosa pública, el
considera una de les bases de la «Cosa Pública»:
Car, com los matrimonis sien radical fonament de la cosa pública e tota
natura humana haja a conservar degudament e justa per via de matrimoni... 26.
Per altra banda, Vicent Ferrer el considerará una de les set columnes sobre les quals se sosté l'església:
Lo -V- és de matrimoni, e és ferm quan se serve lealtat entre lo marit
e muller, e aprés, si han fill e filies, que-ls nosdresquen en doctrina e saviesa, etc. Sermó, XXVII Sabatto [Post Domenicam i post Trinitatem]27.
El matrimoni es concep «como un remedio a la codicia sexual: ordena, disciplina y mantiene la paz» 28 , ja que, com diu Juan Ruiz, arxiprest d'Hita, tergiversant el pensament d'Aristótil exposat al Liber
de Animalibus, V i VIII:
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver man tenencia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera. 29
25
Peí que avui sabem, sembla que les propostes de Pere Lombard (ca 1100 entre 1160-1164), bisbe de París en les seues Sententias i Gracia, monjo camaldulens,
professor de Teologia a Bolonia, en el seu Decretum (ca. 1140), foren els que marcaren les pautes del que encara avui és el concepte europeu del matrimoni. C/.,
per aquest aspecte; Casey, J, cit. Per al Decret de Gracia, cf.; Bertola, Arnaldo,
«corpus iuris canonici», dins Novissimo Digestí Italiano, vol. IV, diretto da A. Azara e E. Eula, Torino, 1957, págs. 869-871.
26
Eiximenis, F., Regiment de la cosa pública, text, introducció, notes i glossari
peí P. Daniel de Molins, Barcelona, 1927, Cap. XXIV, pág. 138.
27
Ferrer, Sant Vicent, Sermons, vol. II, a cura de Josep Sanchis Sivera, Barcelona, 1934, pág. 28.
28
Duby, Georges, El caballero, la mujer y el cura. El matrimonio en la Francia
Feudal, Madrid, 1982. [1.a ed. París, 1981].
29
Ruiz, Juan, Libro de Buen Amor, dins la secció. «aqui dize de como segund
natura los omnes e las otras animalias quieren aver compañía con las fenbras»,
vol. I, ed. de Jacques Joset. Madrid, 1974, pág. 36.
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Pero, una cosa eren les pretensions deis tractadistes i altres la realitat, tot i que, des de la meitat del segle xn, comenca a experimentar-se una «docilidad a las órdenes eclesiásticas» 30. Amb tot, una cosa
era el matrimoni i l'altra l'amor 31. I, hom, va pretendre que el matrimoni fos l'últim grao de la relació amorosa —casta, evidentment32.
La práctica habitual al si de moltes famílies era que els pares concertaven el matrimoni deis seus filis 33, atenent mes a interessos socioeconómics, i de vegades, polítics, que no pas ais sentimentals-amorosos, o ais religiosos. El mateix Eiximeis ho il-lustra referint-se a «aquelles qui entenen a prendre marit»:
e aqüestes aconseylla sent Jerónim que, jatsia hagen el cor de fer 50 que-ls
conseylará lo pare e la mare, empero, quant en elles, que mes amarien servar virginitat a Déu, e ab alcun desplaer e forca venen a pendre marit,
aquest aytal voler los val a moltes coses {Dones, XIX, 37).

Com diu E. Power, «los feudos se casaban, pero los hombres y las
mujeres se amaban» 34. L'obediéncia, en part, ais designis deis pares,
potser, tenia la seua causa en el dret, ja que «secondo el piú antico
diritto urbano, le done che si maritavano senza el consenso e il consiglio dei parenti e amici, perdevano tutti i loro beni...» 35. Els mes agosarats —i els menys nombrosos, segons la documentado existent— que
imposaven els seus sentiments sobre les ordres deis pares feien un «matrimoni secret», lógicament prohibit per les liéis i que portava a les famílies deis contraents mes d'un mal de cap. 36.
30

Duby, G., El caballero, la mujer y el cura, cit., pág. 55.
«De amor han fablado / muchos amables varones / e su tracto enxalcado /
en el qual s'an delectado / con diversas opiniones, / dándonos a entender / que es
acto virtuoso, / e non se puede fazer / justa ni flaco saber / pues el fin tiene viejoso» del Cancionero de Herberay des Essarts, extret de Cátedra, Pedro M., Amor
y Pedagogía en la Edad Media, Salamanca, 1989, cita introductoria.
32
Coppin, Joseph, Amour et mariage dans la littérature francaise du Nord au
Moyen Age, París, 1961, i l'exel-lent estudi citat de P. M. Cátedra.
33
Reprenem Ramón Llull, el qual en el citat llibre I [De Matrimonil, il-lustra
aquesta observació. Les mares del dos protagonistes, Aloma i Nastásia, concerten
el matrimoni de Uurs filis—Blaquerna i Natana. Pero, els interessos d'aquests apunten molt mes alt, ja que, com era d'esperar peí carácter de l'obra, escolliran l'estament de religió.
34
En Mujeres Medievales, Madrid, 1979, pág. 27.
35
Ennen, Edith, Le donne nel medioevo, Roma-Bari, 1987. Cf., per al dret a
les terres de la Corona d'Aragó: Belda Soler, M. A., Contribución al estudio de
las instituciones del derecho histórico valenciano. El régimen matrimonial de bienes
en los Furs de Valencia, Valencia, 1966; Vinyoles, M.a Teresa, Les Barcelonines a
les darreries de l'Edat Mitjana (1370-1410), Barcelona, 1976, i Rivera, Milagros,
«Dret i conflictivitat...», cit.
36
Cf., Vinyoles, M.a Teresa, cit., págs. 102-105.
31

Ideas sobre la familia

143

Per evitar problemes com aquests o altres de semblants, Francesc
Eiximenis dona unes pautes mínimes per a la realització del matrimoni.
La primera d'elles, i la mes important i «moderna», sense cap tipus
de dubte, será, el consentiment mutu per ambdues parts:
Car aquells qui matremoni fan deven haver lo consentiment de les persones e parts qui-s eleven parar al matrimoni... L'aneyll qui-s dona en les
esposaylles ensenya la egualtat que deu ésser entre l'espós e l'esposa... lo
cor de la un deu venir al livell e concordar ab lo cor de l'altre .... {Dones,
XLVII, 79).
Caldrá, també, que la diferencia de «classe» social no siga excessiva:
Ensenya Tul-li que en special deu hom guardar molt al matrimoni: e primerament que l'altra sia de bona gent, o almenys de egual o de millor que
tu {Ibidem).
I, sobre tot, que la diferencia d'edat entre els contraents no excedesca els límits normáis 37 :
Segonament diu que deus attendre que aquí no sia notable desagualtat
de edat. Per tal diu que tart és bon matrimoni d'om vell ab dona massa
jove, e ja pigor hom jove ab dona veylla. Ans diu que d'aytals matrimonis
hixen sovín grans mals (Ibidem).
Caldrá també, per últim, que Fhome no sois prenga la muller per
«haver consolació e plaer» (XXXIV, 60-61), ni per la bellesa d'aquesta (LXXX, 124-126), ni tampoc per aconseguir guanys materials
(LXXXI, 127-128. Sembla, que pretén que l'amor esdevinga si nó l'únic, sí el mes decisiu deis condicionants per contraure matrimoni.
Al servei d'aquest objectiu —l'amor dins el matrimoni, inimaginable per a Andreas Capellanus en el seu Tractatus d'amore—, comentará a produir-se tot una mena de literatura que enalteix l'amor conjugal , com ara Érec i Enide, de Chretien de Troyes, (segle XII), molts
37

«Porque en la Edad media a las niñas se las consideraba adultas cuando tenían quince años; ya podían casarse a los doce, hacerse monjas para siempre a los
catorce» (Power, E., Gente medieval, Barcelona, 1988, pág. 125 [1.a ed. Medieval
People, 1929]. Francesc Eiximenis dirá: «...e de dotze fins que la dona ha marit
s'apella donzella. E diu que edat de maridar donzella comenca a .XVIII. anys e
dura fins en .XXV., e d'aquí avant passa-li lo temps de maridar...» (Dones,
cap. XVI, pág. 31). Per a mes informació sobre el tema, cf., Vinyoles, M.a Teresa] Les barcelonines a les darreries de l'Edat Mitjana, cit.
38
«Within the marriage institution the husband had to love his wife, while the
wife had to love and reveré her husband. Thtat love was the Latin dilectio, not
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deis exemples del libro del Conde de Lucanor, (segle XIV), i una bona
part deis exempla que il-lustra ven els sermons deis predicadors 39.
Francesc Eiximenis no será una excepció i apeldará a la comprensió i
a l'enteniment entre l'home i la dona —abans de defensar altres métodes mes humiliants per a la condició deis individus—, davant els problemes quotidians. Agó, que sembla lógic, és un deis elements «moderas» mes grans que amaga l'obra del francisca gironí. Vegeu, a tall
d'exemple, una de les tantes il-listracions que apareixen a l'obra:
O! per qué no pensa la persona posada en matrimoni que és un cor e
una volentat e una carn de l'altre? Car diu sent Pau: l'om no ha poder de
dar son cors, car de sa muller és; axí metexa la dona {Dones, XLIV, 75-76).
Pero aviat sorgiren un munt de problemes al voltant d'aquesta unió.
Un d'ells, i potser el mes important, va ser la regulació de l'ús del sexe
al si del matrimoni. La negació del eos que postulava el cristianisme
contra tota una tradició que l'havia entes com a part inseparable de
l'esperit 40, justificava la preferencia de la castedat sobre el matrimoni. El matrimoni esdevenia, dones, també, un remedium concupistentiae, i obligava a establir una estricta codificació d'aquesta funció vital,
ja que «el placer era en si pecaminoso» 41:
per qué les dones naturalment son inclinades a estar en companyia d'ómens; ne aquesta inclinació diu que fóra mala, sino que ara per rahó del
peccat qui és sobrevengut és perillosa e ffa menester que sia regida com
davall havem dir larguament (Dones, VI, 13-14).
I, será aquesta la causa que en Dones, la regulació del sexe siga
una constant en totes les edats de les mullers, fins i tot, en les vídues.
Aqüestes ultimes —hom pot suposar també «aquests»—una vegada
amor. Thus wives owed their husbands both dilectio and reverentia if the relationship was to be within the medieval ordo. Any other kind of relationship within
marriage created disorder and thus was forbidden. This is especially true of love,
in the sense of amor, which could not enter in the serious institution of marriage,
and wich could only be part of the games and diversions of coutly society. This is
a variety of love wa see in literary works spanning narrative and lyric genres» (Lacarra, M.a Eugenia, «Notes on Feminist Anbalysis of Medieval Spanish Literature
and History», La Coránica, vol. 17, núm. 1 (otoño, 1988), págs. 17-18.
39
Cf., Zafarana, Z., «La predicazione ai laici dal secólo xn al xv», Studi Medievali, I (1983), págs. 265-275, i Longere, Jean, La prédication médiévale, París,
1983.
40
Cf., Le Goff, i., Lo maravilloso y cotidiano en el occidente medieval, Barcelona, 1985, pág. 40.
41
Huizinga, J., El otoño en la Edad Media, Madrid, 1930 [4.a ed., 1982],
pág. 58.
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mort el marit, no podran tornar a contraure matrimoni amb cap altre,
«qui marit haga haüt james se pot acordar a pendre altre» (XCV, 145),
i sois podrá trencar-se aquesta estricta norma quan aquesta «vega en
perill de caure» [sexualment] ja que «mes li val marit, car així no pecca» (XCVII, 148).
La regulació del sexe dins el matrimoni queda estipulada per Eiximenis en «lo Tere, libre del crestiá, en lo tractat deis senys corporals»
{Dones, LXVII, 106-107) 42, malauradament inédit. Ara, a Dones, tan
sois ens donará unes mínimes regles entre les quals destaca que «alcuns tocaments...no son mals, fet per bona intenció a persona deguda» (Ibidem).
Pero aquella unió que Eiximenis tan «modernament» defensa, pot
teñir algún que altre problema, com ara l'adulteri. Seguirá el nostre
autor apostant per métodes forca sorprenents per a la seua época en
tractar aquesta «falta». Ningú «ne pot partir qo que Déus ha unit e ajustat en tanta amor e tanta feeltat, e en tan gran sagrament» {Dones,
XLIV, 76). D'ací que la fidelitat siga un deis bens fonamentals del matrimoni —Cap. XLIV «que lo segon bé qui és en lo matrimoni s'apella
bé de feeltat», pp. 74-76. Sois podrem «trencar» aquesta sagrada unió
quan un deis membres de la parella cometa adulteri:
Ans ha manat lo Senyor beneyt aquí meteys que l'hom no puxa lexar
sa muller per neguna rahó, sino per fornicado que ella fa. {Dones, XLIX,
81) 4 3 .

Caldrá intentar salvar el matrimoni, i per a aconseguir aquest objectiu Eiximenis facilita la tasca deis contraents donant alguns consells,
com ara «deu-se dir lo fet a la cara, sens vergonya e pahor, e remediar-se tantost a la millor manera e pus secreta possible», sempre amb
«amigable correcció...» {Dones, XLVIII, 80-81). Res justificará la
mort mitj anean t la crema o lapidació de la dona adúltera —cap. L
«Com los princeps fan gran peccat donant licencia ais marits de matar
lurs muyller per rao de adulteri—, será preferible, com hem dit, la re42

Existia una «literatura sobre l'amor i el sexe produi'da pre eclesiástics que
no defuig els temes mes escabrosos i que, de vegades, pot sorprendre per la cruesa
del llenguatge» (Renedo, Xavier, «De libidinosa amor los efectes», L'Aveng,
núm. 23 (febrer, 1989), págs. 18-23. C/., també, Jacquart, Danielle i Thomassat,
Claude, Sexualidad y saber médico en la Edad Media, Barcelona, 1989, especialment, págs. 147-175, on es parla de l'intent de mantenir l'equilibri entre el eos i
l'ánima, idees inspirades en Plato i Galé els quals defenensaven que les costums
de l'ánima eren conseqüencia del temperament del eos.
43
Per a l'home, també hi ha cástig, tot i que menys contundent. Vegeu sino:
«fa gran injuria a ssa muyller donant son cors a altra fembra» {Dones, cap. XXXIX,
pág. 87).

Josep-Lluís

146

Orts

conciliació —caps. LII, LVII, LVIII, LIX i LX,—, tot i que , de vegades, será millor la separació —cap. LXI 44.
Per tal d'evitar l'adulteri donará tot un seguit de normes per qué les
dones —i en menor grau els hómens (segons el text)— 45, eviten ser
objecte luxuriós 46.
En definitiva, apella a l'amistat —«ajustats en gran sagrament e
en gran amistat {Dones, LXII, 102)— entre els dos cónjuges. Eiximenis converteix, dones, el matrimoni, en una communitas vitae et amoris, basada en la intima coniunctio personalis, singularitzant-se entre
molts deis seus contemporanis, i d'altres fins gairebé els nostres dies,
que el consideren una «societat jurídica» on les persones son «parts»
d'un contráete suposadament «amorós», relegant-se a un segon terme
alió que deu ser l'element principal.

1.2.

Funcions i «rols» de la familia:

Una vegada formada la nova familia, mitjancant l'acte iniciátic del
matrimoni —«posa Déus en l'om cant lo ajusta matrimonialment ab
la dona, dient-li que l'hom lleixaria pare e mare e s'acostaria per amor
ab sa muller» {Dones, V, 13)—, calia assignar-li unes funcions determinades i ais seus membres un rols concrets.
Considerada, com hem vist, una «estructura elemental» de la societat 47, la primera i gran tasca d'aquesta «cél-lula» era assegurar la
44

Cf., també, Eiximenis, F., Regiment de la cosa pública, cit., cap. XXVII:
«Qui posa algunes malicies molt perjudicants ais matrimonis e la cosa pública»,
pág. 144.
45
Molt s'ha parlat de la misoginia o no de Francesc Eiximenis. Sembla que les
postures no son encontrades i uns defensen que si ho és, altres ho neguen i d'altres, pensem, que és difícil determinar-ho per diferents raons: la complexitat conceptual de la seua obra, les contradiccions que amaga, les fonts que empra, i potser, sobre tot, el fet que el destinatari condiciona un tipus de discurs, i per tant,
no necessáriament fidel ais pensaments mes íntims de l'autor, Cf., per a aqüestes
tesis, respectivament, Fremaux-Crouzet, Annie, «La religión du puvoir. Interpretation démoniaque du libro de las donas de Francisco Ximenes», Histoire et Civilisations Ibériques, Anaales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice,
vol. XXX (1978), págs. 49-68; que no, Viera, D. J., ops. cits.
46
L'obra sencera está farcida de capítols i d'observacions adrecades a les dones on es facilita tot un seguit de normes en el vestir, en la cura del eos, etc. Cf,
per a aquests aspectes en el nostre autor i en algún deis seus contemporanis: Furió, A. i García, F., «Del dia i la nit. Actituds i comportaments del món rural velenciá», Debats, núm. 16 (juny, 1986), págs. 43-52, i Iradiel, P., «Teñir cura del
eos. Teñir cura de la imatge», Debats, núm. 16 (juny, 1986), págs. 54-66.
47
Cf, Tabacco, G., «II tema della famiglia e il suo funzionamento nella societá medievale», Quademi Storici, núm. 33, XI (1976), págs. 892-928, i Bosl, K., «La
Familia come struttura fundaméntale della societá medievale», Modeli di societá
medievale, Bologna, 1981, págs. 131-136.
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continuitat de l'espécie —únic objectiu que justificava la tria del matrimoni per damunt de l'estament virginal. Pero, al marge d'aquesta
funció reproductora, se li atorgaren d'altres com ara esdevindre nucli
de transmissió cultural, de pensament o, fins i tot, com base d'un tipus
d'economia 48 .

1.2.1.

Funcions de la familia.

La funció básica de la familia era la de teñir filis. A Dones, podem
llegir que alió que legitima la unió entre un home i una dona, sota el
sagrament del matrimoni, és la consecució d'un fill:
On deus agí saber que lo matrimoni és institu'it per nostre senyor Déu
primerament, segons que dien los sants doctors, per los béns següens. Lo
primer, sí és, per haver e nodrir infans al servey de Déu. E aquesta intenció
deu éssser en la pensa de abdós e-1 comensament del matremoni, hoc encara entre aquells qui no han infans de ffet. (Dones, XXXV, 61, l'intensiu
és nostre, c/., també, les pagines 62, 63, 73, ...).
Pero, no sois el fet de tenir-lo legitima la unió, sino, mes aviat, será
Feducació d'aquest en la fe cristiana:
Car aquells qui ha infans mal nodrits en si e mal instuíts envers Déu,
no han aquest primer e principal bé del matrimoni, jatsia agen infans (Dones, ibidem).
Tampoc Eiximenis desacurará un element important, els filis il-legítims. Si deparem en el fet que molts deis matrimonis eren fruit d'interessos económics i no pas amorosos, i en la práctica inexistencia de
métodes anticonceptius, és lógic que es produiren mes naixements deis
desitjats. A aquests, Eiximenis, també dedica part de la seua atenció,
i defensará que no es vesse sobre ells cap judici negatiu apriorístic, ja
que hom no deu generalitzar sobre el seu defectum natalium, i sempre
es podran «reorientar» al bon camí amb una correcta i adequada educado —Dones, XXXIX, 66-68.
L'educació deis filis, com podem veure, és una de les tasques mes
importants del matrimoni. Aquesta s'haurá de codificar foreja bé i no
desacurar ni gens ni mica cap aspecte, ja que en bona part, l'educació
determinará el futur del fill/filla 49 .
48

Cf., Laslet, P. & Wall, R., Household and Family in the Pasí Time, Cambridge, 1972, especialment, «Introduction: The History of the Family», págs. 1-87,
i Rosenberg, Ch. E. (ed.), The Family in History, Pennsylvania, 1975.
49
Vegem a tall d'exemple dos textos forca paradigmátics d'aquestes observacions. El primer d'ells de Jaume Roig, en la seua «misógina» obra Spill o Libre de
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La dona tenia en l'educació deis filis un paper forca important, almenys, fins a una determinada edat 50 , tasca, que fins el misogin mes
enfervorit li reconeix. Des de Duoda que escrigué el seu Líber Manualis 51 per educar el seu fill que li fou arrebatat, fins Eiximenis —per
no anar mes enllá en el temps—, és una constant en les funcions que
la dona tenia al si de la familia. És, al capdavall, «una maternitat entesa mes enllá de la funció estrictament biológica de l'engendrament» 52.
Caldrá, dones, que tot i que «El saber de fembra/ al Ueó se fa tembre» 53 i que «dona és per natura menor que hom másele» (Dones,
13), defensar el dret de la dona a accedir a la cultura 54, malgrat que
siga amb una clara finalitat ben específica i restringida:
car a dona cové viure saviament e governar ab seny si mateixa e sa casa,
e instruir-hi sos filis e ses filies, e sa companya e ¿com pora fer millor tot
agó que si es informada per bons Uibres? Cert, no per res tan bé (Dotzé,
II, 1, cap. DLIII, pp. 196-197) 55 .
Consells, critica durament una dona per haver «afeminat» al seu fill; «ella tenia /
hun seu fill car: / de caualcar / he homenia / gens no [elntenia; / tant lo gaudaua /
hil apartaua / de tot perill / que feu son fill / hom femení/... tot marcriat / ffet a
son llore», ed. de R. Miquel i Planas, vol. I, Barcelona, 1929, pág. 19,
vv. 1002-1017. El segon d'ells, la monja valenciana, Isabel de Villena, en la seua
Vita Christi, exculpará l'actitud de María Magdalena —potser entre altres raons—,
per la manca de pares que l'educaren correctament: «franca de senyoria de para e
de mare, car ja eren morts deixant a aquella grans riquees e abundancia de bens...
E veent-se aixi lliberta en la joventut sua, sens nengun reprenedor, havent la propia voluntat per llei...» ed. de Llui'sa Parra, Valencia, 1986, pág. 170.
50
«Her speech is limited to the sphere inside the house, but the obligation to
edúcate her daughters and female relatives, as well as servants, and also her male
children until they reach seven years of age, gives her a definite power. Outside
the house she must be silent, since publie speech is only allowed to men, who are
given power of action in the publie sphere and the obligation of educating the males once they have reached seven years» (Lacarra, M. 2 E., op. cit., pág. 17).
51
Escrit entre el 20 de novembre del 841 al 2 de febrer de 843. Cf., De mare
a fill, Escrits d'una dona del segle IX. Djuoda, comtessa de Barcelona i de Septimánia. Introducció, traducció i notes de Mercé Otero i Vidal, Barcelona, 1989.
52
Cabré, Montserrat, «Formes de cultura femenina a la Catalunya Medieval»,
cit., pág. 33.
53
Eiximenis, Francesc, Terq del Crestiá, cit., vol. I, 1929, cap. CVI, pág. 299
[Hauf, 1983, pág. 120].
54
Per tal de veure com tracten el tema de Dona i Cultura la resta d'autors de
l'edat mitjana catalana resulta forga interessant l'aportació de Cantavella, Hosanna, «Lectura i cultura de la dona a PEdat Mitjana: opinió d'autors en cátala», Caplletra, 3 (tardor, 1988), págs. 109-117. Per ais tipus de llibres que han de llegir: Dotzé, II, caps. 554-555.
El rei Savi —Alfons X—, dirá «et desque hobiere entendimiento para ello,
débenlas facer aprender leer en manera que lean bien cartas et sepan rezar sus salterios», Las siete partidas, Part. II, tít. VII, llei, XI ed., facsímil [de la de Madrid,
Imprenta Real, 1807], Madrid, 1972, pág. 53.
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El Libre de les Dones, esdevé un model educatiu i catequétic que
elles podran seguir a l'hora d'educar els seus filis. El model que emana, com era d'esperar, es basa en la mes rígida ortodoxia, i criticará
tot símptoma de relaxació moral i/o conductual.
Una de les coses que deurá «obssessionar» la mare, ha de ser que
la filia conserve la virginitat fins que entre en el matrimoni, o mantenir-la, si opta per l'estament virginal:
castedat és sobiranament necessária a fembra, que la major Uegea que pot
haver és que sia luxuriosa e carnal {Dones, III, 11) «car dona sens castedat
és lo pus vil femer qui e-1 mon sia... la fembra qui no prea sa castedat no
mereix que visca ultra, car vida de dona és sa castedat...» {Dones,
CXXVIII, 189) 5 6 .

Pero, al marge de l'educació deis filis —cap. XVIII, on defensa la
utilització de la «verga e-1 flagel», si és necessari—, la dona, com hem
vist, desenvolupava un paper molt important 57, havia de regir la casa,
56

Pot estranyar a un lector modern que sois es tráete la dona com element luxuriós. La mentalitat dominant a l'edat mitjana axí ho considera des de qué Eva va
pecar al paradís, establint la dicotomía EVA/MARIA: Vid., a tall d'exemple:
Brow, C , «Mulier est hominis confusio», Modern Language Notes, núm. 35 (1920),
págs. 479-482; Gies, Francés and Josep, Wornen in the Middle Ages, New York,
1980, esp. cap. 4, págs. 37-59; Borresen, K. E., «L'ordine della creazione», Idee
sulla dona nel Medioevo, Bologna, «Eve and Mary: Confligting Images of Medieval Women», Femenism and History, Norma Bronde & Mary D. Garrad (ed.),
New York, 1982, págs. 79-100; Pereira, Michela, Né Eva né María, Bolonia, 1981;
Cátedra, Pedro M., «La mujer en el sermón medieval (a través de textos españoles), La Condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, págs. 39-50; Pouchelle, Marie-Christine, «Le corps fémenin et ses paradoxes: limaginaire de l'interiorité dans les écrits medicaux et religieux», La condición de la mujer en la Edad
Media, cit., págs. 315-341; Bloch, R., «Medieval Misoginy», dins Misoginy, Misandry and Misanthropy, R. Howard Bloch (ed.), Berkeley and Los Angeles, 1988,
págs. 1-24 [first publication: Representation, núm. 20, págs. 1-24], i, per últim, Lacarra, María Jesús, «Algunos datos para la historia de la misoginia en la Edad Media», dins Studia in Honorem prof. Martí de Riquer, Barcelona, 1987,
págs. 339-361.
57
Per tal de veure la importancia que tenia la dona en l'educació deis filis, vegem, per curiositat, en qué depara aquesta funció. «Cap. DLII: Per que és major
la amor que lo pare ha al fill que aquella que ha fill al pare:... Segonament o prova
per tal car pare e mare son pus certs de l'infant que és lur, que l'infant no és cert
que sia lur fill, car lo fill ni u sap sino per hoyr a ells, mas ells saben per experiencia que l'han engendrat. E per tal quan la mare és pus certa que l'ha agut que no
lo pare que l'ha engenrat, per tal comunament les mares amen pus los infants que
los pares» Dotzé, II, I, pág. 129. Lola Badia, afirma que «L'autoritat que hi ha al
darrere d'aquesta afirmació és no menys que la d'Aristótil, Octavo Ethicorum: Eiximenis no ens enganya, llegiu el capítol XII del vuité llibre de VEtica a Nicóman...»
(en «Siats de natura d'anguila en quan farets. La literatura segons Bernat Metge»,
dins De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literaria a la
tardor medieval, Barcelona, 1988.
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ja que per damunt de tot, calia evitar l'ociositat. Com Llull, Francesc
Eixmenis, veurá en aquesta un deis mals de la societat 58 :
Les dones, així mateix, que son honrades e riques, tots temps deuen ésser ocupades en obrar seda, o en filar, o en qualque bon exercici, per lo
qual ajuden a la comunitat e a llurs cases e es guarden d'ociositat; car l'ocisitat es mare de tot pecat .
Calia treballar per l'economia familiar. Si aquesta era benestant,
ja n'hem vist la solució; si no era, Eiximenis, amb els seus plantejament ideáis de matrimoni, assigna a cada membre de la familia unes
tasques determinades, que, ara sí, no escapen de la práctica comuna:

Car a l'hom pertany entendre a acó que la casa ha menester deffora,
50 és guany e tractament foran axí con és comprar, vendré e tractar esvair
e defendre. Mas la dona se deu convertir a nodrir infans, si n'ha, e ais serveys doméstichs e cotidians, axí con son appareyllar de mengar, e casa ornar, filar e gardar co qui és per lo marit ajustat, e a ell en sa persona servir
{Dones, LXXII, 114).
Mai s'han d'invertir els papers —Ibidem— per evitar problemes;
aprontar el recursos humans de la forma mes óptima possible, tenint
ciar casdascú la seua tasca 60 , i que a la casa regnara la pau i l'armonia.
La nova casa, com hem vist, és el marc on es desenvolupaven aqüestes funcions i rols, ja que, el sistema de «clan» no es donava a les nostres terres 61 : «costumbre fue en Valencia, desde muy antiguo,... que
cada casa era habitada por una sola familia, siendo las construcciones
de gran semenjanza, con solo las modificaciones exigidas para el objeto a que se dedicaba...» 62 .
La familia esdevenia, al capdavall, i des del moment en qué es for58

Webster, Jill R., «Algunos aspectos de la vida disfrutada por las clases altas
del siglo xiv mencionadas por Francesc Eiximenis, OFM (13407-1409?), Estudios
Franciscanos, LXVIII, 1967, págs. 343-354, per a l'ociositat, pág. 344.
59
Eiximenis, F., Regiment de la Cosa Pública, ed. de 1927, cit., cap. XXII,
pág. 129.
60
Cf, Vinyoles, M.a Teresa, op. cit., cap. II, págs. 33-66; El trabajo de las mujeres a través de la Historia, Madrid, 1985, págs. 41-145; El trabajo de las mujeres
en la Edad Media Hispana, ed. de Angela Muñoz y Cristina Segura, Madrid, 1988,
i Vinyoles, M." Teresa, «L'esdevenir quotidiá: treball i lleure de les dones medievals», dins Mes enllá del Silenci, cit., págs. 73-89.
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Cf, Heers, Jacques, El clan familiar en la Edad Media, Barcelona, 1978.
62
Sanchis Sivera, José, «Vida íntima de los valencianos en la época foral» [III:
Menaje, indumentaria, afeites femeninos y modas], Anales del Centro de Cultura
Valenciana, vol. VI (1933), págs. 65-80. Cf., també, del mateix autor, Arquitectura Urbana en Valencia durante la época foral, Valencia, 1932.
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mava en un «medio de acumulación de capital, mecanismo de transmisión de la propiedad y sistema de imposición de control social» 63.
2.

CONCLUSIÓ

Francesc Eiximenis, pren, davant el trontollament deis esquemes
feudals, de la relaxació de la societat, deis canvis, que lógicament es
produien, un posicionament mes pragmátic i «modern» que s'apropa
mes a l'actualitat —en alguns aspectes, és ciar— que no pas al del seu
moment. Podem afirmar, també, que ens trobem davant un autor que,
per diferents motius, presenta uns propostes programátiques forga singulars per a l'época. Per un banda, com hem dit, les fonts emprades,
per l'altra la seua adscripció a un ordre religiós determinat i, per últim, el públic destinatari. Totes plegades fan que la presentado global
de les seues popostes es module d'una forma ben diferent a la que hem
vist en Vicent Ferrer i, de retruc, permeta una avanc, en la configurado del matrimoni que, curiosament, tants anys havia d'esperar per esdevenir, en part, com ell proposá. Al cap i a la fi un camí diferent del
seguit per Vicent Ferrer. Un camí lliurement pres per, potser, una clara estrategia determinada peí pragmatisme d'influenciar mes eficacment sobre les mentalitats urbanes i avangades de la societat valenciana d'aleshores. També, potser, per la influencia del seu sant, Francesc, i les seues doctrines que ja el portaren a elaborar una Vita Christi diferent a les que circulaven per l'época. En definitiva, un singularitat intel-ligent que, si no li valgué la santedat, sí que li atorgá el reconeixement de la seua societat per una preocupació constanti fructífera.
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no agrarias», dins La Condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio
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