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Curt Wittlin, romanista format a l’escola de Basilea, és un dels millors conei-
xedors de la cultura medieval. Es tracta d’un estudiós estimat per les seues 
qualitats humanes i valorat públicament amb diversos premis i distincions 
atorgats per les principals institucions literàries i polítiques catalanes, com ara 
l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
o la Generalitat de Catalunya, que li va concedir la Creu de Sant Jordi. Ja és 
hora que els col·legues i amics de professió també expressem el nostre respecte 
i admiració per la seua llarga i fructífera trajectòria. Per això li oferim la present 
miscel·lània sobre temes de les especialitats que compartim amb la voluntat de 
mostrar fins a quin punt li estem agraïts i com, de fet, ens sentim beneficiaris 
dels seus ensenyaments. 

En efecte, un nombre prou representatiu d’especialistes, vint-i-sis, cultiva-
dors de la cultura medieval i moderna, hem volgut oferir un tastet del nostre 
treball, amb sentiment de gratitud, a la tasca d’en Wittlin, que a partir d’una 
completa formació grecollatina i una àmplia visió romanística fou pioner en 
molts aspectes, com en l’aprofitament de la informàtica per a estudiar les fonts, 
els temes i la llengua d’autors medievals: en especial, les concordances inèdi-
tes de l’obra de Roís de Corella, o el repertori d’expressions multinominals, o 
continuador excel·lent de l’escola canadenca en l’estudi de l’obra d’Eiximenis.

Wittlin, malgrat regir una càtedra de lingüística romànica dedicada especial-
ment al francés a la Universitat de Saskatchewan, Saskatoon (Canadà), no perdé 
mai el contacte amb els territoris de parla catalana, dels quals es va enamorar 
a través del testimoni i passió de Germà Colón, venint a Barcelona i València 
contínuament i estudiant majoritàriament temes de cultura i llengua del nostre 
territori, com el Tresor de Guillem de Copons, traducció medieval de Brunetto 
Latini, el Tirant lo Blanc, la Doctrina Compendiosa, que atribueix a Ramon Soler, 
Antoni Canals o la primera traducció de la Vida de Santa Caterina de Sena. Encara 
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recordem com ens demanava que li microfilmàrem els manuscrits d’Eiximenis 
i d’altres, com aprofitava cada viatge de recerca per a impartir conferències i 
classes als professors i alumnes de les nostres universitats i compartir experièn-
cies i projectes, sovint inici i camí de noves investigacions i noves perspectives 
en la nostra ciència.

Voldríem, Curt, que prengueres aquesta miscel·lània d’estudis com un obse-
qui dels teus col·legues i amics que valoren la teua tasca, la teua aportació i la 
teua bonhomia, que et portava a enfrontar-te a qualsevol tema nou sense por 
ni dubtes. Estem segurs que et farà goig que siga editada en terres valencia-
nes, en l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, a les quals tu tantes 
contribucions has fet, acadèmiques i personals, quan començares a venir en 
els anys 80, quan ací no teníem ni tradició ni especialistes en la matèria que 
tu dictaves, que tantes inquietuds crearen. Una bona part dels col·legues que 
t’estimen no ha pogut contribuir a esta obra per altres compromisos previs, 
però hi ha volgut estar present des de la Tabula Gratulatoria.

En esta miscel·lània està representada tota la filologia catalana, la qual has 
divulgat pel món amb desenes de ressenyes i ponències en congressos, totes 
les universitats amb què tu t’has relacionat, les de dins (UA, UAB, UB, UdG, 
UJI, UOC i UV) i les de fora (Basilea, Binghamton, Toronto i Temple), i una 
bona part dels col·legues que més has estimat o amb qui més t’has relacionat. 

Volem agrair de tot cor la col·laboració de les institucions, universitats, 
fundacions i projectes de recerca que han fet possible l’edició d’aquest volum, 
i, en especial, la de l’IIFV.

Per molts anys, amic i col·lega Curt, català de Basilea i suís de València.

Lola Badia
Emili Casanova

Albert Hauf



Cascú en la comunitat deu ésser ocupat, 
gran o poc, dret o contret, hom o fembra

(Francesc Eiximenis)1

El concepte de la societat urbana d’Eiximenis sobre els marginats i mal adap-
tats era el d’una societat integrada per moltes persones, cada una de les quals 
tenia el seu lloc i les seves obligacions envers els altres. Així, seguint aquest 
concepte de la societat, va ser inevitable que els marginats i mal adaptats se’n 
quedaren fora perquè n’hi havien molts que eren completament incapaços de 
trobar ocupació per sofrir una malaltia física o mental, i el concepte d’Eiximenis 
era més idealista que altra cosa.

Hem triat l’obra de Francesc Eiximenis com a exemple simbòlic de la literatura 
que parla dels problemes socials medievals. Com a frare franciscà era natural 
que abominés els pecats venials i que lamentés els problemes de la humanitat 
que veia al seu entorn, però ¿fins a quin punt va encertar en la seva condem-
nació i crítica dels que patien professions infaustes? Clarament, el concepte 
del franciscà no era gens realista ja que era impossible de realitzar. És difícil 
comparar la crítica d’Eiximenis amb la dels altres escriptors de l’època, d’una 
banda perquè la d’ell és més completa i també, i com hem indicat, es tracta 
d’un home la vocació del qual no li permet veure amb bons ulls uns costums 
nefasts que no eren comprensibles des del punt de vista cristià. 

Durant els últims decennis de la Corona d’Aragó, es va donar una trans-
formació social molt significativa, molt evident després de l’any 1350, princi-
palment a causa de les crisis socials, religioses i econòmiques que van afectar 

1. Francesc Eiximenis, Regiment de la Cosa Pública, Barcelona, Barcino, 1927, p. 128.
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gran part de l’Europa occidental. Malgrat les epidèmies devastadores que 
marcaren aquells anys, i la seva repercussió en el benestar de gran part de 
la població, hi havia una sèrie de noves iniciatives amb el fi de millorar la 
situació social dels desfavorits, encara que la millora trigués unes dècades a 
arribar, i es donés tan sols al començament d’una altra era que queda fora de 
la nostra consideració aquí. 

A continuació, procurarem repassar alguns dels aspectes més significatius 
de les idees d’Eiximenis sobre la comunitat. Crida l’atenció la poca comprensió 
del frare, i sense cap dubte es tracta d’una incomprensió compartida amb molts 
dels seus coetanis, i fins a cert punt encapçala l’actitud de l’edat mitjana envers 
els més desafortunats. La situació i la consideració del públic envers aquesta 
gent no va començar a canviar fins el final del segle XiX.

Els malalts mentals 

En l’edat mitjana els malalts medievals eren molt mal vists per una societat 
que no comprenia la bogeria, que l’atribuïa a l’obra del dimoni i que estava 
convençuda que mereixia ser castigada perquè la seva existència podia fer mal 
als altres. En aquest sentit, tant la major part dels religiosos com del poble laic, 
mirava de reüll els qui pel seu comportament semblaven endimoniats. No ens 
sorprèn, llavors, llegir que els «jurats» de València recomanaren al Justícia del 
Grau del Mar que expulsaren de la ciutat Joan de la Guerra, ja que estava 
causant molt de mal, ni tampoc que el posaren en un vaixell per portar-lo 
molt lluny de la ciutat; un càstig, fins a cert punt efectiu des de l’òptica de la 
societat medieval, encara que, d’acord amb els estàndards moderns, era molt 
inhumà i poc beneficiós per al pobre que sofria aquella malaltia psicològica.2 

La data del document, de l’any 1400, que explica la situació del dit Joan 
anticipava per nou anys el principi de la construcció de l’hospital conegut com 
a Spital dels Folls, Orats e Ignocents, probablement la primera institució del món 
occidental dedicada a aquestes malalties. Segons la llegenda, el frare de l’Orde 
de la Mercè Joan Gilabert Jofré va veure com maltractaven i es burlaven d’un 
malalt mental i en va quedar tan horroritzat que va reeixir a persuadir deu 
mercaders perquè donessin diners per començar la construcció de l’hospital.3

Fra Jofré, frare dominic, va ser missioner a Àfrica cap a on havia marxat 
per redimir els cristians en captivitat, i es creu que durant la seva missió allà 
va sentir parlar dels hospitals per a malalts mentals, hospitals que ja existien 
al món àrab però no al món cristià. Aleshores es decidí a promoure la ma-

2. Agustín Rubió Vela, Epistolari de la València Medieval, Universitat de València, 1985, p. 292, 
doc. 117.

3. Lorenzo Livianos Aldana, Pilar Sierra San Miguel & Luis Rojo Moreno, «The Foundation 
of the First Western Mental Asylum», American Journal of Psychiatry, 167/3, March, 2010, p. 260.



355

una mirada al tractament dels marginats i mal adaptats

teixa iniciativa a la seva terra, a causa de la gran compassió que els malalts 
li suscitaven, i per això, segons la tradició, va fundar la primera institució 
psiquiàtrica del món a la València de començaments del segle Xv, poc abans 
de la seva mort l’any 1409.

No cal repetir que a principis del segle Xv el concepte d’un hospital dels 
folls era nou, i sobretot la nova manera de tractar-los, perquè encara molts 
els consideraven endimoniats i no volien cap contacte amb ells, tement que, 
d’alguna manera, se’n contagiarien. Així, no ens sorprèn llegir que el procés 
de canonització del frare mercedari va començar més de cinc segles després 
de la seva mort i, de fet, està en procés actualment. 

Els leprosos

Un altre grup de malalts era el dels qui patien de la lepra. Aquests, malgrat 
la seva desfiguració i la possibilitat de contagi, des de molt antic havien estat 
tractats d’una manera molt més humana que els malalts mentals. En els segles 
dotze i tretze s’havien fundat hospitals per a aïllar els que sofrien d’aquesta 
malaltia, com ens explica Brodman, no tant amb la finalitat de mitigar-ne el 
sofriment com per a protegir la societat del perill de contagi. En efecte, va ser 
sant Francesc, en el segle Xiii, qui va començar a canviar la consideració envers 
els leprosos, mostrant que la malaltia que patien no era culpa d’ells sinó una 
condició que mereixia compassió.4

Agustín Rubió Vela, en el seu Epistolari, inclou una carta dels jurats adre-
çada a uns oficials de València, en la qual fa una descripció de l’hospital de 
Sant Llàtzer que va existir a la ciutat l’any 1379.5 Llegim que els malalts de 
la lepra estaven amuntegats sense cap respecte d’edat, llinatge o salut general, 
aparentment en una temptativa d’evitar que contagiaren els altres, però com 
que els diners que va rebre la institució per a curar-los eren escassos, els jurats 
demanaren més ajuda, citant la utilitat de l’hospital.

La pesta negra i les epidèmies contínues causaren altres malalties durant 
tota la segona meitat del segle Xiv, i despertaren molta preocupació per la mor-
taldat i el malestar que van causar; i, sobretot, per la incapacitat de la societat 
per a trobar-hi remeis. En efecte, la medicina disponible aleshores no podia 
ni prevenir ni curar epidèmies de tals proporcions, i el gran nombre de morts, 
que per a nosaltres resulta inconcebible, era en aquell moment inevitable. Per 
tant, en una societat que no sabia què fer-hi ni com curar-los, i que culpabi-
litzava la ira de Déu de la malaltia a causa dels pecats del poble pecador, els 

4. Jill R. Webster, Els Menorets: The Franciscans in the Realms of Aragon from St. Francis until the 
Black Death, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1993, p. 186, nota 32.

5. Agustín Rubió, Epistolari, p. 291, doc. 116.
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leprosos no podien esperar altra cosa que la mort sense massa esperances per 
manca de coneixements.

Enfrontat amb aquest panorama, Eiximenis, quan va arribar a València, sentia 
una profunda preocupació pel millorament de la medicina, especialment perquè 
després de la pesta de 1348 les epidèmies arribaven a ser cada vegada més 
freqüents. Durant els últims anys del segle Xiv, a més de la pesta, existien la 
«poliomielitis, la tinya, la pigota, el xarampió, la glànola, la lepra, la disenteria 
(«cancre»), la sífilis («mal de sement»), les erupcions («mal d’alforo»), [i] les 
distintes classes de febres de la nosotàxia…».6

La presència de malalties que no entenien, per una banda va donar ànims 
als metges per a buscar-hi remeis, però, per l’altra, va crear no tan sols la ne-
cessitat de construir molts hospitals, sinó també asils per a molta gent incapaç 
de treballar, alguns dels quals, com explica Eiximenis amb poca compassió, 
no tenien cap ocupació. El frare no comprenia aquesta situació i la trobava 
completament inadmissible. 

Aquí no podem explicar detalladament el procés de millorament de la medi-
cina durant la segona meitat del segle Xiv. L’estudi de García Ballester assenyala 
a bastament la importància del treball que van fer diversos ordes religiosos per 
ajudar els desvalguts, malalts i pobres, i explica molt detalladament el progrés 
que va fer la medicina durant aquella època.7

Milagros Cárcel Orti, en el seu estudi sobre les visites pastorals de València, 
dóna alguns exemples de la caritat mostrada envers els pobres. Cárcel Orti in-
clou un document de l’any 1407 que menciona la Confraria dels Cecs i «altres 
pobres miserables», però potser un dels estudis més complets sobre la pobresa 
i assistència hospitalària al segle Xiv és el d’Agustí Rubió Vela. Citem de la 
introducció «Los hospitales medievales […] producto de la piedad cristiana 
hacia los pobres y desheredados […] se concebían […] no como lugares de 
curación […] no solo a los enfermos, sinó a todo ser humano necesitado de 
alojamiento». En altres mots, l’hospital era una casa de caritat per als pobres 
i marginats. Entre les obres de caritat hi havia la provisió de dots per a les 
pobres, sense la qual difícilment haurien tingut accés al matrimoni. 

En el document 117 del 13 de març de 1383 de «Las Visitas Pastorales de 
Valencia», llegim que Na Major de Morvedre, pobre i indigent, se n’havia 
anat a residir permanentment a la casa dels pobres, construïda allà gràcies a 
la generositat d’un llaurador de Morvedre que n’havia sufragat la construcció.8 
De vegades, el tercer orde de Sant Francesc rebia diners per a distribuir-los 
entre les dones sense dot, com per exemple l’any 1385 quan la infanta Violant 

6. Lluís García Ballester, la Medicina a la Valencia Medieval, Edicions Alfons el Magnànim, Ins-
titució Valenciana d’Estudis i Investigació, València, 1988, p. 101.

7. Lluís García Ballester, ibid., p. 107.
8. Milagros Cárcel Orti, Visitas Pastorales de Valencia (siglos XIV-XV), Valencia, 1996, pp. 479-480, 

doc. 117.
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va donar 150 florins al seu conseller, Ramon de Boxols, per a dots per a noies 
pobres.9 La Confraria dels Cecs ajudava un altre grup desfavorit que hauria 
trobat impossible treballar, ¡malgrat l’asserció un xic idealista d’Eiximenis que 
tothom havia d’ésser ocupat!

Els nens abandonats 

Els nens i nadons, molts dels quals van ser abandonats, constituïen un altre 
problema, un problema cada vegada més greu després de 1348, i a vegades 
alleujat per la caritat dels convents i monestirs que donaven protecció a aquests 
desafortunats, com ens explica Agustín Rubió Vela en la història del nadó que 
l’any 1409 va ser trobat a la porta de l’hospital dels pobres situat al Puig.10 
Aquest nen no coneixia ni pare ni mare, i l’única solució per a ell va ser criar-lo 
en l’hospital malgrat no tenir cap malaltia. És digne de mencionar que, segons 
el document, l’hospital va ser establert per «persones caritatives e devotes». 

En aquest context és molt important l’interessant obra de John Boswell sobre 
el tractament dels nens abandonats en altres països europeus on van ser donats 
als monestirs per a servir-hi com a oblats, efectivament confinant-los a una vida 
de pobresa que no havien triat i de la qual no podien escapar.

Una institució important era el «Pare dels Òrfens» de València, formada 
amb la idea de «prevenir la caída de jóvenes y adolescentes en el ghetto de la 
marginalidad, de utilizarlos como mano de obra en las actividades económicas 
de la Ciudad», molt semblant al concepte d’Eiximenis que tothom havia de 
contribuir positivament a la societat.11 Consten molts estudis sobre l’orfandat 
i els pobres de València, i Rubió Vela, en l’article sobre la infantesa i la mar-
ginació, esmenta dos nens, Úrsula i Joan, un que tenia dos anys i mig i l’altre, 
Mari Péreç que en tenia tres, els dos contractats per a 15 anys.12

Entre els que tingueren cura dels nens abandonats o sense parents no cal 
oblidar les confraternitats, moltes dels quals es dedicaren a aquestes obres 
caritatives. Sabem que després de la pesta negra de l’any 1348, un hospital 
va ser establert a Sant Julià, segurament per a curar els malalts i atendre els 
orfes, i va quedar sota la responsabilitat dels jurats assegurar que els malalts i 
necessitats rebessin l’atenció necessària. Probablement aquesta història és més 
mite que veritat, però és simbòlica del tractament donat als nens abandonats. 
No cal afegir aquí que aquests dos casos són exemples (i no són els únics), 

9. ACA RC 1823, f. 145r, 5 octobre de 1385.
10. Agustín Rubió, Epistolari, p. 293, doc. 118.
11. Agustín Rubió Vela, «Infancia y Marginación. En torno a las instituciones trescentistas va-

lencianas para el socorro de los huérfanos», en Violència i marginació en la societat medieval, València, 
Revista d’Història Medieval, 1990, i, pp. 134-135.

12. Op.cit. nota 11, p. 130.
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ja que hi havia d’altres de semblants en gairebé tots els països, i les històries 
respectives han arribat a formar part del folklore tradicional.

Els marginats

Segons Vicente Graullera Sanz, els marginats podien classificar-se en moltes 
subdivisions: els esclaus, comercialment molt actius a València, els jueus i els 
moriscos, teòricament nous conversos, però que mantenien els vells costums, 
i un grup que Graullera Sanz anomena «los ciegos oracioneros».13 Els altres 
marginats, segons ell, quedaven «al borde de la delincuencia»: les prostitutes, 
rufians, jugadors, vagabunds, lladres fugitius, i molts altres que no es podrien 
classificar. Amb tot, hi havia els que havien estat rebutjats pel poble com els 
contrafets, els tarats, els que estaven malalts psíquicament (com hem indicat 
abans), o els que sofrien alguna malaltia o defecte que la societat medieval 
no era capaç d’entendre ni de remeiar. En conseqüència, els consideraven mal 
adaptats a la societat o fins i tot indignes de pertànyer-hi. En efecte, en aquest 
grup hi havia molta gent que no es podria classificar però que, per alguna 
raó, no cabien dins del concepte de la societat cristiana de l’edat mitjana que 
tenia Eiximenis. 

Farem un repàs d’alguns dels textos més significatius al respecte, tot recordant 
sempre que no eren solament les dones les que es prostituïren, sinó també els 
homes, i que els proxenetes i amos de bordells van ser els que vivien bé dels 
diners guanyats per la pràctica d’aquests oficis. Certament, aquesta feina no 
era considerada acceptable pels cristians, i naturalment fou condemnada per 
Eiximenis. «La Comparsa de los Malhechores», de Pérez García, demostra que 
la follia, la pobresa, la ceguesa i les desgràcies de l’ésser humà continuaren 
ocupant la caritat cristiana durant els últims anys del segle Xv i principis del Xvi. 

El tema dels desfavorits durant l’edat mitjana ha interessat a molts historiadors 
de Barcelona, València i altres ciutats de l’antiga Corona d’Aragó, possiblement 
perquè l’home dels segles XX i XXi també espera que el govern s’ocupe de la 
gent que no sap valdre’s per si mateixa. Són temes universals i eterns i per 
això molt freqüents en la literatura de cada època. 

Pérez García suggereix que entre els problemes que preocupaven Francesc 
Eiximenis i la resta de cristians, i que tornen a ser tema d’actualitat avui dia, hi 
havia les epidèmies i malalties, l’exercici de la medicina, la marginació, l’hete-
rodòxia, els escàndols sexuals entre els quals hi havia la prostitució urbana, la 
violència i l’agressió als carrers.14 Evidentment, no eren les úniques preocupacions 

13. Vicente Graullera Sanz, Historia del derecho foral valenciano, Eiciones Tyris, s.a., València, 
1994, p. 42.

14. M. Carmen Peris, «La prostitución valenciana en la segunda mitad del siglo Xiv», en Violència 
i marginació en la societat medieval, València, Revista d’Història Medieval, 1990, i, pp. 179-199.
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dels ciutadans valencians cap a la fi de l’edat mitjana, però amb altres temes 
semblants, juntament amb els que tractaven dels jueus i musulmans, eren els 
més freqüents en una època de transició. 

L’ambient de poca tranquil·litat durant el segle Xiv arribava a ser universal, 
afectant tots els centres urbans: València, Barcelona i altres ciutats més petites, 
totes edificades amb carrers estrets i obscurs que molt sovint feien mala olor 
i estaven plens de porqueria. No cal dir, llavors, que la gent que hi vivia es 
trobava més exposada a tota classe de malalties, prostitució i violència. La visió 
d’Eiximenis d’aquesta situació, entre molts altres llibres de l’època, va ser la 
més completa de totes. 

Durant l’edat mitjana eren els ordes religiosos els que tractaven d’alleujar 
alguns d’aquests problemes, principalment els franciscans, agustins, dominicans, 
i altres ordes femenins, o les confraternitats que s’hi afiliaven. Per exemple, 
la Casa de Caritat de Barcelona, que ha continuat en vigor fins ben entrat 
el segle XXi, i una de les institucions més importants, que quedà desfasada 
davant de la Llei de Protecció de Menors de 1985, la Seguretat Social i altres 
lleis i provisions de la Generalitat de Catalunya. A més a més, en el segle XXi, 
la gent marginada, els nadons abandonats, els que pateixen de malalties com 
la lepra, i els malalts de tota mena tenen a la seva disposició hospitals i altres 
institucions, tot i evitant així que la gent necessitada visca al carrer o depengui 
de la caritat. Malgrat les provisions existents és evident que molts marginats 
no s’aprofiten d’aquestes institucions, i que prefereixen mantenir la seva inde-
pendència i viure a l’aire lliure. Una vegada més, per tant, hem de fer constar 
la impossibilitat d’atendre efectivament tothom marginat.

Durant la vida de fra Francesc Eiximenis hi havia alguns hospitals, entre 
els quals el de Sant Vicent que, segons Josef Teixidor, tenia com a fi «hospe-
dar Pobres Caminantes, que por solo tres días se pudiesen entretener en la 
Ciudad».15 Amb el temps, malgrat alguna confusió sobre la seua finalitat, l’hos-
pital va incloure en la seva missió «los Niños Huerfanitos…» i més tard, quan 
va passar als Pares Mercedaris, «solo fue ad recipiendum pauperes e agenos, i no 
para enfermos huerfanitos i bordecillos». Cap a finals del segle XiX l’hospital 
de Sant Vicent va passar a ser hospital general, un fi que exerceix actualment. 
Teixidor menciona altres hospitals que, com Sant Vicent, guarien principalment 
els malalts com ara l’Hospital de Sant Llàtzer, el de Sant Guillem, el de Santa 
Maria o dels Beguins, el de Sant Antoni o el dels Pobres Sacerdots, i el d’En 
Clapers.16

Un document interessant, adreçat a l’Abadessa Maria, filla del difunt Pere 
Alcalà i dona de Joan de Quintano d’Osca, ens explica que l’havien col·locada 
a ella en el monestir de Santa Clara d’aquella ciutat per separar-la del seu 

15. Josef Teixidor, Antiguedades de València, València, 1895, ii, pp. 277-306.
16. Per a més detalls sobre el tema, vegeu el segon volum de Teixidor, llibre v, pp. 282-301.
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marit.17 Encara que aquest document no prové de València, és un exemple de 
la pràctica de col·locar dones en monestirs per a llur seguretat, emfasitzant la 
necessitat de protegir la dona i evitar que quedés desemparada. La incloem 
aquí per mostrar l’ús dels monestirs com a llocs d’asil i no tan sols per als 
marginats o pobres, sinó per a la gent que no podia valdre’s per si mateixa, 
com una dona separada del marit. 

Ens hem desviat una mica de l’asserció d’Eiximenis per reforçar la hipòtesi 
subjacent que en teoria, a l’edat mitjana, tothom tenia el seu lloc en la societat. 
Amb tot, Eiximenis no estipula que les dones separades dels seus marits hagen 
d’entrar en un monestir. Possiblement perquè no acceptava la separació de la 
dona del seu marit. La societat d’aleshores va posar en marxa aquesta manera 
de protegir-les i d’absorbir-les, evitant així que acabaren comptant entre els 
desocupats, els marginats i les prostitutes.

No obstant això, anava avançant la preocupació dels jurats valencians envers 
els més vulnerables, és a dir, els pobres miserables, els orfes, els mendicants, 
el comportament de les dones públiques o prostitutes, els alcavots i la resta de 
persones necessitades que vivien a la ciutat de València. Clarament, els jurats, 
com a empleats governamentals, estaven més interessats a mantenir la pau i 
benestar de València que a atendre les persones per caritat; però, durant la 
segona meitat del segle Xiv cap endavant, es pot constatar un millorament en 
la preocupació social per atendre els malalts (la fundació d’hospitals especia-
litzats), els pobres i la gent mal adaptada a la vida, precisament aquella gent 
que interessava a Eiximenis. 

Roca Traver, en el seu llibre sobre les institucions socials de València,  
inclou una sèrie de documents sobre les diverses mesures establertes pels 
jurats per a assistir els més necessitats de la societat dels segles Xiv i Xv. Un 
dels documents que hi destaquen té a veure amb el pare d’orfes, la feina del 
qual era la d’avisar els jurats. Tot seguit, ells s’adreçaven al monarca «para que 
promulgara un privilegio que les permitiera atajar tan graves cirumstancias, al 
tiempo que les autorizare a recoger y ocuparse de aquellos jóvenes, buscarles 
oficio conveniente así como signarles tiempo y salario en su trabajo».18 La seva 
preocupació anava més aviat encaminada a eliminar els problemes que aquesta 
gent causava a la societat valenciana, més que no pas motivada per un intent 
de millorar-ne el benestar. L’asserció d’Eiximenis que tothom havia d’estar 
ocupat potser procedia de la mateixa preocupació per mantenir una societat 
pacífica més que per millorar la situació de l’individu.

L’any 1350 el Consell de València, amb el desig de tenir una societat pacífica 
i ocupada, obligava a treballar els desocupats i, citem aquí de l’estudi de Roca 
Traver, «Item ordena lo Consell e tench per be, e stabli que com en la Ciutat 

17. ACA, RC 2338, ff. 75v-76r, 2 de septembre de 1399.
18. Francisco M. Roca Traver, Instituciones Sociales en la Valencia Medieval, Ajuntament de Va-

lència, 2004, pp. 119.
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acepten alcunes persones les quals s‘en porien be estar, majorment com sien 
sanes e adretes de lurs membres que alcuna persona no gos o presumescha 
acaptar en la Ciutat, ni dins los termens d’aquella sens licencia o albara dels 
jurats, e si contrafar que sien açotats e gitats de ciutat ab açots…».19 Afegeixen 
que no hi estan inclosos els religiosos dels ordes mendicants, probablement 
perquè aquells van ser protegits pels convents i monestirs. 

Quin procediment posaven en marxa els jurats per fer treballar i viure pa-
cíficament la gent desocupada, pobra o malalta?: manaven punir severament 
els qui anaven contra els seus pronunciaments. Els religiosos i persones que 
treballaven en les cases de caritat començaven a proveir llocs on podien anar 
els pobres miserables i els malalts. 

Eiximenis no era cap innovador i no oferí solucions factibles al problema 
dels mal adaptats i desocupats. L’ordenament dels jurats ja existia abans de 
traslladar-se Eiximenis a la ciutat de València, i és molt possible que ell en 
conegués l’existència, però el problema era prou important per a incloure’l en 
el «Regiment de la Cosa Pública».

En conclusió, malgrat la presència de molta gent que quedava fora del model 
de societat cristiana ideal, podem considerar fonamentals els anys posteriors a 
1348 en el procés d’acceptació i cura dels malalts mentals; i, fins i tot, potser 
aquesta fita marca el naixement d’una consciència social que es desenvoluparia 
molt més en els segles posteriors.20 El valor de l’obra d’Eiximenis per al lector 
modern queda més en la descripció que fa de la societat contemporània, encara 
que resulti inc0mprensible a aquells que no accepten la seva visió cristiana de 
la societat. 

Jill Webster
St. Michael’s College, University of Toronto

19. Roca Traver, op. cit., p. 143, 4, 1350, 8 de març, València.
20. Voldria fer constar aquí la valuosa contribució de Curt Wittlin a l’estudi de les obres 

d’Eiximenis i desitjar-li molts anys feliços en els quals puga continuar amb la investigació de la 
literatura catalana medieval.
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