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A Maria, Jacmeta, Saureta, Andreua, Botholomeua, Dolo, Dolceta, Domengueta, Elicsén, Francesca,
Gueraldona, Johana, Jordana, Maria, Martina, Nadala, Antònia, Barcelona, Constança, Guiamoneta,
Violant, Francina, Margarida, Sanxa i a totes aquelles que han estat protagonistes de les nostra
història.
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1.INTRODUCCIÓ:

El present treball de recerca històrica aborda la violència masclista durant la baixa edat mitjana. El
nostre objectiu ha estat extreure el substrat cultural que ha permès i ha possibilitat la pervivència de
la violència masclista a Lleida al s. XXI.
El passat català medieval no ens ha deixat massa testimonis de dones capdavanteres, i tot i les
excepcions existents, són menys nombroses que en altres països com l’Estat francès o Anglaterra.
Sabem que ja des del segle X les dones que regnaren a Catalunya, prengueren decisions polítiques
determinants pel territori i en benefici dels dominis dels seus fills i filles. Ferran Soldevila, en la seva
obra “Les dones en la nostra història”, ens parla de tres moments en què les dones estan a punt
d’alçar-se en temps medievals. Afirma, però, que no serà fins els segles XV i XVI, moment en què la
disciplina de lletres es mostra a les dones de classes privilegiades, que sorgeixen dones àmpliament
culturitzades. Fins aleshores només hi ha testimonis de dames nobles, de classes emergents
privilegiades o lligades a l’Església. I tot i que es reconeix la importància de la dona per al
desenvolupament de les societats feudals, no es poden destacar noms notables fora de minories.
Al llarg d’aquest estudi, veurem que els drets que tenien reconeguts els homes d’aquest període no es
feren extensius a les dones. Aquest fet les deixarà desemparades enfront les diferents expressions de
la violència en contra seva. Per tal de mostrar-ho, hem intentat fer una lectura des de la perspectiva
de les dones, destacant el paper d’aquestes, fent-les visibles i protagonistes en la Lleida Medieval i en
els Llibres de Crims. Pretenem donar una visió general de com eren i com era la violència que s’exercia
sobre elles. La institució del matrimoni a la Baixa Edat Mitjana i l’exclusió al coneixement i al món
professional en són aspectes fonamentals.
Som conscients de les limitacions, doncs no podem parlar de tots el tipus de violència contra les dones
que existeixen, ni estudiar tots els casos profundament sinó aportar una mica de llum i de realitat
lleidatana al context històric general de l’època.
Trobar documents històrics que parlin de dones a Lleida no és fàcil i tampoc abunden les referències
bibliogràfiques sobre el tema. Per tant, sobre un marc general històric, hem pretès muntar un mosaic
de casos que a vegades encaixen i a vegades no.. L’objectiu ha estat arribar a descobrir, presentar i
entendre una petita part de les dones que visqueren a Lleida en temps feudals.
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Per tal de dur-lo a terme, hem analitzat l’estat de la qüestió en base a la bibliografia publicada (tant
d’àmbit local, com nacional i internacional), junt amb les transcripcions publicades de les sentències
dels Llibres de Crims del Tribunal del Coltellades (dutes a terme pel Dr. Manuel Camps i Clemente).
Segurament aquest treball no hagués estat possible sense l’aportació titànica que féu Camps i
Clemente a través de la seva tesis i dels

seus treballs posteriors,

amb les transcripcions,

interpretacions, classificacions i anàlisi que en han facilitat la nostra feina. Aquesta tasca ha estat
complimentada amb transcripcions d’altres d’autors i autores que també ens han permès donar
testimoni de la vida de les dones durant aquest període. Tots aquest estudis precedents ens han
estalviat moltes hores d’arxiu que hem pogut invertir en altres aspectes de la recerca.
Destaquem el pes que en el treball tenen les obres de Joan Busqueta i Josep Lladonosa, que ens
mostren la societat feudal lleidatana. L’obra de Teresa Vinyoles, que ens fa un retrat de la dona dins
la societat feudal catalana. I d’altra banda, destaquem les aportacions de les obres de M. Carmen
García Herrero i Iñaki Córdoba de la Llave que ens han donat les claus per entendre com era la
violència i com s’exercia contra les dones en aquest context històric.
Hem intentat llegir la història i interpretar els fets, fent protagonistes a les dones i situant-les en la
centralitat de la nostra recerca, d’aquí hem partit. Conèixer el passat, el nostre passat, ens pot ajudar
a entendre el present i proporcionar-nos eines per construir el futur.
Al llarg del treball, hem constatat que la violència contra les dones ha existit al llarg de la història, que
té a veure amb uns valors, estereotips i rols que recauen sobre les dones i els homes que perduren
d’alguna manera fins als nostres dies.
És responsabilitat de totes i tots contribuir a eliminar les desigualtats, base d’aquest sistema patriarcal
que possibilita la violència contra les dones, perquè aquesta formi part de la història passada, i
enriquir-nos a través d’un món en que la diferència i la perspectiva de les dones aporti llum i idees a la
nostra realitat.
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2 - INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DE LA LLEIDA BAIX MEDIEVAL

2.1.

Les dones en el naixement de Lleida al segle XII i dins l’occident cristià

El contxet històric en el qual s’emmarca aquest estudi s’incia l’any 1149 i finalitza l’any 1500. És a dir,
entre la conquesta cristina de la ciutat musulmana Madina Larida (i el naixement de la Lleida
cristiana), fins les portes de l’època Moderna.
Madina Larida, va ser presa el 24 d’octubre de 1149 de la mà de dos descendents de la nissaga de
Guifré el Pilós; el Comte de Barcelona Ramon Berenguer IV i el Comte d’Urgell Ermengol VI. Passaren
a repartir-se el domini lleidatà en dos quartes parts per cadascú. Als seus aliats croats, els monjos
Cavallers de l'Orde del Temple del Rei Salomó, els quedà una cinquena part del terme; l’”altre” turó de
Lleida on hi erigirien el Castell de Gardeny i l’església de Santa Maria de Gardeny. El dia 30 del mateix
mes es va restablir la Seu Episcopal i es consagrà la Mesquita Major com a nova Catedral a la Roca
Mitjana de Lleida. La rapidesa de la conquesta i la proximitat amb la frontera musulmana feren
necessari un ràpid repoblament.
La nova ciutat cristiana s’adaptà al model islàmic de ciutadella emmurallada, bastida per baluards al
voltant del lloc més estratègic per a la defensa on estaven situats els òrgans de govern i residències de
les elits dirigents. Dins les muralles s’hi instal·là la noblesa, les classes benestants, l’artesanat i els
petits propietaris.
Tot i els continus intercanvis que Madina Larida havia mantingut històricament amb el litoral català
cristià, els havien separat fronteres, religions, déus, vida social, vida política, formes de fer la guerra,
formes de pensar, de vestir-se, de procedir... Amb el pas dels anys, la societat musulmana també havia
aconseguit un major desenvolupament cultural, filosòfic i tecnològic, però menys militaritzat. Havia
estat una societat molt diferenciada en estrats socials i amb molta incidència en la vida pública i
privada per part dels religiosos.
Els comtats catalans no havien conquerit mai ciutats tan grans, distanciades i amb escassa perifèria,
que diferien molt del model de vil·les romanes de la Catalunya Vella. Els comtes catalans trobaren
urbs andalusines complexament estructurades, basades en un sistema monetari, amb sistemes de
regadius molt productius, bons claveguerams i una societat ricament sofisticada i més avesada al
coneixement i a la cultura que a la guerra i a l’entrega a Déu. A Madina Larida s’havia estès la cultura i
el pensament filosòfic i religiós, alhora que s’havia perfeccionat l’enginyeria i la tecnologia. Això
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provocà que el territori esdevingués pròsper sobretot des de la vessant agrícola i artesanal. La
repoblació cristiana, fou doncs, una substitució dels mitjans i formes dels antics propietaris dins una
estructura feudal cristiana; es van adoptar les comunitats agràries però basades en una economia
monetària.
Larida havia deixat una ciutat preparada per a treballar independentment. Aquesta superioritat fou un
motiu de pes perquè els Comtes conqueridors atorguessin la Carta Pobla el 1150, així com també,
afavorí que el rei Pere I creés el “Consolat per al Lliure Govern de la Ciutat de Leyda” el 1197, i que el
1203, i per ordre del Rei Pere I, es va posar la primera pedra de la majestuosa i imperant Catedral de
Santa Maria in Sede.
La conquesta, però, no vingué per casualitat, coincidí amb la revolució econòmica i social del segle XII
que va beneficiar tot l’occident cristià provocant que noves generacions veiessin millorar el seu
entorn, les seves esperances i condicions de vida.
Entre els segles X i XI, els territoris cristians havien viscut una forta crisis que desembocà en l’afirmació
de la independència del clergat i la superioritat del Papa sobre qualsevol figura política. Aquesta
circumstància, tal i com veurem al llarg d’aquest treball, serà clau per entendre la discriminació que al
llarg de la Baixa Edat Mitjana aniran partint les dones. Al segle XII, el món cristià abandonava l’Alta
Edat Mitjana, i gràcies als guanys aconseguits amb les croades, arravatà l’hegemonia que durant
segles havia ostentat el món musulmà a la Mediterrània. Durant aquell període, i coincidint amb la
conquesta de Lleida, les hegemonies canviaren de mà, i millores climatològiques amb més i millors
collites contribuïren que occident es multipliqués per 3 o 4 entre l’any 1000 i el 13001. Creixeren les
migracions, les transformacions rurals no s’aturaven, es crearen noves ciutats i es milloraren les
comunicacions viàries. També es possibilitaren els intercanvis amb orient; més productes que van
permetre la creació d’indústries com el cotó. La tecnologia permeté una major explotació de la terra
que va repercutir en una major qualitat de l’alimentació fent augmentar el número persones que es
dedicaven a l’artesania i a la mercaderia.
El repoblament, que Ramon Berenguer IV incentivarà amb la "Carta Pobla" el 1150, aportà als nous
habitants cristians de Lleida els deures feudals propis de la Catalunya Vella. La Carta Pobla, però,
assegurà a les persones nouvingudes unes llibertats i un tracte més favorable que a la resta de
Catalunya. Barons, cavallers i vassalls (amb llurs famílies al costat), arribaren a Lleida vinguts del
Pallars, la Ribagorça, d’Urgell i d’Occitània, entre d’altres territoris. Aquestes persones, arribaren
atretes per les bones condicions que oferia la Carta Pobla, ja que els donava l’oportunitat de millorar
1

Reglà, J. (1979) “Història de Catalunya.VolI. Pàg. 201
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les seves condicions de vida mentre coexistien amb els i les autòctones (aleshores jueves i
musulmanes). Ara bé, ésser dona de vassall no era el mateix que ésser vassall, ja que eren els homes
qui rebien els drets i deures de la Carta Pobla. Com veurem més endavant, les dones només eren
reconegudes per qui era el seu pare, el seu marit o el seu germà. Aquest tret discriminatori es feia
extensiu a tots els estaments feudals; així doncs, eren els homes nobles els grans propietaris de terres,
grans mercaders, doctors etc. Malgrat les transformacions que hi hagueren durant el pas de l’Alta a la
Baixa Edat Mitjana, les dones restaren sempre subordinades als homes, ja fora en una casa reial, en un
convent (com a monja), o en una casa rural (com a muller).
Aquest pas de l’Alta a la Baixa Edat mitjana es caracteritzà per ser una lenta obertura de ment que
se’ns mostra encara a través del pas de l’art romànic al gòtic; un món que passarà de la foscor i el
tancament, a la llum i els grans espais; i la mostra més clara es palpa a la Seu Vella. A nivell polític
s’emancipen els ànims expansionistes que tant catalans com francs anhelaven; els comtats catalans
aconseguiren finalment arravatar les terres musulmanes (Balaguer, Lleida, Fraga i Tortosa), mentre
que els francs posaran la barrera als catalans a Occitània a la batalla de Muret2. Aquesta obertura,
però, coincideix també amb una major exclusió social i laboral sobre les dones. Aquesta exclusió, en
part forjada a través de l’augment del control de les institucions eclesiàstiques sobre la societat,
quedarà plasmada en la Reforma Gregoriana de l’Església a partir del 1272 i definirà el model de
família a tots els territoris cristians.
La reforma Gregoriana, apareix com una reacció a l’avenç del pensament filosòfic i científic que
s’estava estenent a l’occident cristià a través del redescobriment dels Clàssics com Virgili i Ovidi.
Aparegué el Nou Aristòtil, i Tomàs d’Aquino (1225-1274) va irrompre amb la filosofia, donant un
impuls científic a l’Aristotelisme. Cal remarcar també, que aquesta transformació en l’àmbit filosòfic
venia fortament determinada per la importació de textos del món àrab. La física i metafísica
aristotèlica estaven aportant una interpretació de la realitat independent del cristianisme3.
Conseqüentment, a finals del segle XIII, reaparegué la inspiració doctrinal d’Agustí d’Hipona, una
doctrina seguida pels teòlegs conservadors, sobretot els franciscans, que frenaren de nou la divisió de
Déu i raó. Una de les bases d’aquesta doctrina seria la reafirmació del dogma de la creació, i per tant,
s’imposaria de nou la fatalitat sobre les dones amb la idea del pecat original. Una idea que en el
temps, s’anirà estenent per tots els dominis cristians d’Occident. Sant Agustí creia que la dona estava
al servei de l’home, i ho extreu del dret romà4. Aquesta idea es va convertir en la base a la construcció

2

Reglà, J. (1979) “Història de Catalunya.VolI. Pàg. 180-300.
Ruiz Simon, Josep Mª; La filosofia a l’Occident llati medieval. UOC 1997
4
VERDON, Jean, La famme au möyen age. Editions Jean-Paul Gisserot
3
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del teixit familiar, social, econòmic i polític, just en el moment en què es donaven els primers
atansaments dels pensadors cristians a la filosofia i la lògica que havia arribat de la tradició àrab.
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2.2.

Les dones en les lleis d’ordre polític medieval català

Per arribar a dibuixar el camí que van emprendre les dones de la Lleida medieval cristiana, hem de
contextualitzar-la dins les lleis que regiren la seva conducta; les normes feudal cristianes a partir de la
conquesta de la ciutat el 1149 de la mà dels comtes catalans Ramon Berenguer IV i Ermengol VI
d’Urgell. Aquestes substituirien l’anterior marc religiós, social, polític i econòmic de la Lleida
andalusina. Les lleis a les que foren sotmesos el nou pobladors a Lleida serien aquelles sorgides dels
ens feudals; els Usatges, la Carta Pobla de Lleida, Les Corts Catalanes, la Condició de Veïnatge (o
Costums de Lleida), i les Constitucions de Pau Treva.
La Carta Pobla de Lleida de 1150 va aportar uns drets inexistents a la Catalunya Vella, el més
important dels quals era el passar de l’esclavatge al vassallatge. El territori que va abastar la jurisdicció
de la Carta Pobla, va ultrapassar el radi de les muralles acollint sota el seu protectorat pobles com
Almacelles, Vilanova, Alpicat, Alamús, Bell-lloc o Les Borges Blanques atorgant-los els mateixos
privilegis que la ciutadania que vivia a la ciutat.
A l’inici del repoblament, els prohoms, els homes pertanyents a l’alta noblesa, havien ostentat ple
domini a la ciutat des de 1149 fins l’entrada real de Lleida a l’orde feudal cristià que no es fixà fins als
inicis del segle XIII. Dirigien la ciutat de forma similar a com ho feien el senyors feudals de la Catalunya
Vella. Per la seva banda, les classes més avantatjades havien mirat de mantenir les relacions amb la
noblesa endinsant-se en el món de les guerres. Per tant, l’activitat laboral quedava reduïda a les capes
humils que sustentaven l’economia però que mitjançant la Carta Pobla havien deixat l’esclavatge per
abraçar el vassallatge. N’és un exemple patent la frase “el senyor a la guerra i el pagès a la terra”.
Els primers repobladors vassalls, però, es beneficiaren de les Aprisions, que els permeteren l’ocupació
d’una terra per explotar-la sense que hi hagués un titular directe; un sistema que ja havia funcionat a
la Catalunya Vella del segle VIII5. Aquesta pràctica, però, es va dur a terme per al ràpid repoblament i
fou substituïda per l’emfiteusi que féu augmentar la dependència als senyors.
El rumb polític de Catalunya va canviar radicalment el 1213, després de la mort del rei Pere I a la
batalla de Muret. De la Catalunya Vella que mirava cap a Occitània es va passar a construir el mapa
català mirant cap a al sud oest, allà on es situava la ciutat de Lleida. El descontentament i les lluites
populars a Lleida d’aquell 1213 van obligar a fer concòrdia, moment en que s’instauraren els “Tres
braços de poder”, i els prohoms, els majors, deixaren d’ostentar el ple domini a la ciutat6. El

5
6

REGLÀ, Joan Història de Catalunya Vol I ; Pàg 203
Busqueta, J. (2004). Història de Lleida. Vol III. Baixa Edat Mitjana. Pàg. 46
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repoblament fou un dels màxims objectius de la Corona, fet que evidencià la necessitat de cessió de
poder.
Un any després de la mort del Rei Pere I, el 1214, es coronava un jove Jaume I de sis anys d’edat al
Castell del Rei de Lleida (antiga Suda), i es vam celebrar les que s’anomenen les “Primeres Corts
Catalanes” o bé, “l’Assemblea de Nobles”.
És doncs a partir del segle XIII, que des del punt de vista jurídic es configurà l’ordre polític català
caracteritzat per l’adopció de les bases romano canòniques amb la incorporació dels Usatges. Es
consolidà un codi bàsic jurídic amb la Monarquia, les Constitucions de Pau i Treva, els Usatges, les
Corts i els Municipis i el Consolat del Mar. Cada regne gaudia de llibertat interna però amb una visió
imperial col·lectiva que Joan Reglà definí com la fórmula Imperi-Llibertat7.
Les Corts de 1214 també significaren un equilibri institucional on el camí que políticament iniciava
Catalunya amb el nou rei Jaume I, n’és un exemple flagrant. Segons Joan Reglà8 s’expressen les
tendències de l’esperit públic català: “el pactisme”. Es tractava de la intervenció dels representants del
país en l’acceptació d’una fórmula governamental basades en la procuració o delegació dels poders
del sobirà als seus representats i el manteniment de l’ordre i la pau com a objectiu suprem de tot
govern. Aquesta nova fórmula es distanciava del model de desgovern que caracteritzà la Catalunya
Vella. Barcelona es va convertir en centre marítim, mentre que Lleida es dibuixà com una rica
comarca agrícola, ramadera i artesanal.
Seguint la descripció que Joan Busqueta fa de la ciutat de Lleida 9, a partir d’aleshores la societat es
jerarquitzà amb la divisió dels “Tres Braços de Poder Representatiu” creat dins el primitiu “Consolat de
Lliure Govern de la ciutat de Leyda”, i basat en la Carta Pobla de 1150. Dins aquest nou ordre polític
lleidatà del segle XIII, la noblesa constituïa la Mà Major, que estava dividida en tres classes
diferenciades segons el seu origen, poder i riquesa (eren rics mercaders, grans propietaris de terres,
doctors i llicenciats en medicina i els nobles més destacats).
La Mà Mitjana la van formar petits negociants, juristes, mestres d’oficis, batxillers en dret i cirurgians;
que es convertiren en l’emergent alta burgesia i entre els que s’escollia els cònsols i consellers,
aquests amb el temps s’aniran assimilant a la Mà Major; és l’aproximació i imitació de la burgesia als
privilegis de les classes dominants. I de fet, a finals del segle XIV, el poder tornarà a ser en mans de la
Mà Major. En darrer terme hi havia la Mà Menor conformada pels pagesos, hortolans i menestrals.
7
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Hi hauria encara una inexistent quarta mà formada per jueus i musulmans, esclaus, gent que no
aconseguiria la carta de poblament per motius varis però que vestia la ciutat i acostumaven a treballar
al camp. Aquesta quarta mà estaria formada pels habitants d’extramurs dels que no se’n sap gairebé
res. Omplien la ciutat de dia i en tancar-se les portes tornaven al camp, més enllà de les muralles a
l’albir de la nit plena de llops.
A la Baixa Edat Mitjana, Lleida es situà al bell mig del que seria un nou país; la condició de ciutat de pas
que ha tingut des del naixement de l’ètnia ilergeta fins avui dia. Aquestes característiques
geoestratègiques seran determinants perquè Jaume I transformés el Consolat de Lliure Governen “La
Paeria” el 1264 donant encara més privilegis a la ciutat. Jaume II, en fundar l'Estudi General de Lleida
el 1300 (la primera Universitat de la Corona Catalanoaragonesa),va convertir Lleida en un dels centres
de cultura més importants de l’època, fent de la ciutat un batibull d’estudiants, persones que es
dedicaven a la pagesia, comerciants d’arreu del territori, menestrals i menestrales , així com les
minories jueva i musulmana que donarien a la ciutat un accent exòtic, distingit i únic.
- Els Usatges i les dones:
La situació que patiren les dones va trobar el seu punt culminant al segle XIII, i com detallarem més
endavant, arran de la força que va exercir l’Església sobre la societat. Però aquesta situació de
marginalitat partiria d’una important premissa bàsica del dret català, els Usatges, que postulaven que
la dona no es tenia en compte jurídicament per ella mateixa, sinó per qui era el seu pare, el seu marit
o el seu germà.
És espacialment important iniciar el treball amb els Usatges que fan referència a les dones. Aquestes
lleis, com a fonament i cimentació de la ciutat cristiana de Lleida, són determinants dins el període
baix medieval.
Del facsímil “Usatges i Constitucions de Catalunya10”, hem recollit les lleis feudals que afecten les
dones. Aquestes lleis, com dèiem, són les que heretaren els nous pobladors i pobladores de la ciutat i
van regir la relació entre senyors, vassalls i vassalles a partir de mitjans segle XII a Lleida. De fet tots
els deures i drets van dirigits als homes, a excepció d’aquells que tan sols afecten les dones i que es
dirigeixen a encaminar la seva conducta en la societat patriarcal feudal. Les transcrivim textualment:
El primer usatge que cita les dones, ens indica que la dona no es nomena, que, com veurem en els
exemples dels casos de Crims, serà amb el seu nom de pila, seguit del cognom del seu marit o pare, és
a dir, de la casa on viu:
10

BUSQUETA, QUINTILLÀ, TORRENT. (1999)
Usatges i Constitucions de Catalunya. VOLI Lleida segle XIV. Ajuntament de Lleida.
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(22) De quina manera s’esmenarà una dona: Cada dona s’esmenarà conforme al valor del seu marit; I
si no ha tingut marit ni en té, segons el valor del seu pare o el seu germà11.
Aquí veiem la obligació que té la filla de maridar:
(77) De quina manera es desheretar als fills: amb tot, els predits genitors, llurs fills o néts i nétes,
sempre que aquests es comportin amb tanta arrogància que hagin estat capaços de colpejar i
deshonorar greument al pare o a la mare, l’avi o l’àvia o els hagin acusat judicialment de crim, o que
els fills esdevinguin traïdors, o que les filles no vulguin prendre marit sinó viure deshonrosament (...)12.
Hi ha un Usatge que parla de l’aplicació de la llei contra les persones malfactores, i on s’atorga el
deure d’impartir el càstig a les Potestats de l’administració de justícia. Mentre el càstig als homes és
“tallar-los-hi els peus i les mans, arrancar-los els ulls i tenir-los tancats llarg temps a la presó o,
finalment, si és necessari, penjar-los”, el que va dirigit a les dones és un diu el següent:
(95) De les dones: I pel que fa a les dones, podran tallar-los-hi el nas o els llavis, les orelles o els
mugrons o, si és necessari, cremar-les a la foguera.
I com en una terra sense dret ni justícia no pot sobreviure, per això, s’atorga a les Potestats exercir-la; i
de la mateixa manera que els ha estat concedit fer justícia, també els està permès deixar lliure o
perdonar a qui els sembli bé13.
Els dos Usatges següents ens parlen de què passava amb una noia en cas de patir una violació. Veiem
com en aquest cas el que s’ataca és l’honor del pare, i per tant, el matrimoni (amb el violador o altri)
és la solució. L’Usatge contempla, però, la necessitat del consentiment de la noia:
(108) De qui viola una donzella. Si algú força una donzella la prendrà per muller, sempre que ella i els
seus pares hi vulguin i li donin el seu dot, o bé li procurarà un marit de la seva condició14.
El següent Usatge (lligat a l’anterior), ens diu que en cas que la noia no fos verge, però es quedés
embarassada, l’home hauria de precedir de la mateixa manera. S’entén, doncs, que la violació només
en contemplava en cas que la dona fos verge:
(109) Dels adúlters. Si algú força una noia que no es donzella i la prenya, haurà de procedir igual que
abans15.

11

Ibidem; pàg 23
Ibidem; pàg, 33
13
Ibidem; pàg, 38
14
Ibidem; pàg 40
15
Ibidem
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Quan una noia de la Catalunya Vella es casava, deixava de dependre del senyor del seu pare i passava
a ser serventa de la gleva del senyor del seu espòs. El tràmit el feien entre senyor i senyor. La noia en
qüestió s’havia casat amb un home propi, i la condició de serventa també requeia sobre la seva
descendència ; jurant amb l’evangeli en mà. Aleshores ella passava a ser dona pròpia. Així doncs,
aquestes haurien de suportar tres condicions més a banda de la de remença. Eren la Intestia,
l’Eixorquia i la Cugúcia. El primer era el dret del senyor a quedar-se amb tots els béns d’un home de
remença en el cas que aquest hagués mort sense deixar testament. El segon donava el dret al senyor
de quedar-se l’herència dels remences que s’haguessin mort sense deixar descendència, legítima o no.
I la tercera, la cugúcia, només afectava a les dones. En el cas que aquestes tinguessin propietats i es
descobrís que la dona era adúltera, aquest béns es repartien entre el marit i el senyor, però si
l’adulteri era conegut per l’home, els béns passaven en mans del senyor16. Els següents Ustages fan
referència a aquesta condició.
(110) De les coses i les possessions dels cuguços. Semblantment, respecte a les coses i les possessions
dels cuguços, si l’adulteri ha estat comès contra la voluntat d’aquests marits, ells i llurs senyors, a
mitges, en rebran tota la part de les mullers adúlteres. Però si la cugúcia s’ha produït per voluntat,
manament o consentiment dels marits- cosa que no hauria de passar- el dret i al justícia d’aquests
passarà integrament a llurs senyors17.
El següent, que també parla de la cugúcia, obre a les dones la possibilitat de separar-se del seu marit
en cas que aquest, les induís a l’adulteri.
(111) En canvi, si les dones no fan això de grat sinó per por o manaments dels marits, en aquest cas
quedaran immunes respecte a marits i senyors, i sense cap privació dels seus propis béns; i si volen
podran separar-se de llurs marit18.
Els següent usatge parla del cas d’acusació d’adulteri. En aquest cas, la dona havia de batallar, en cas
de ser vencedora era absolta, i si perdia en la batalla, passava al seu marit amb tot el que tenia.
(112) De l’acusació contra l’esposa. Els marits poden acusar llurs esposes d’adulteri, fins i tot, per
sospita, i elles hauran de demostrar la seva innocència per averament, per jurament i per baralla, si és
que existeixen indicis evidents i signes competents; les esposes dels cavallers ho faran per jurament, i a
més a més, per bataller; les dones dels ciutadans, dels burgesos i dels batlles dels nobles, ho
demostraran per peó; les dels camperols, per judici d’aigua calenta amb les pròpies mans. Si surt
16

VINYOLES, Teresa. (2005) Les dones a la Catalunya medieval; Pàg 118.
BUSQUETA, QUINTILLÀ, TORRENT. (1999)
Usatges i Constitucions de Catalunya. VOLI Lleida segle XIV. Ajuntament de Lleida. Pàg 40
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vencedora l’esposa, els seu home la retindrà honorablement i esmenarà totes les despeses fetes pels
amics d’ella en la disputa i en al batalla, així com el mal rebut pel bataller. Per contra, si en surt
vençuda i culpable, passarà en mans del seu marit amb tot el que tingui19.
- Les Constitucions de pau i treva
L’església, al segle XI, havia estat el mal menor del poble. L’Abat Oliva (971-1046) treballaria per la
pacificació del país donant suport a les Assemblees de Pau i Treva, que es convertirien en un ordre
establert en temps de Ramon Berenguer I. L’objectiu va ser reglamentar uns períodes de pau que
prohibissin els constants atacs dels senyors contra el poble. Això frenaria, en dies determinats, les
violacions que els nobles feien a les noies del poble, així com també altres atrocitats com la crema de
collites. L’Església, amb l’Abat Oliva al capdavant, donà suport al camperolat dictant pena
d’excomunió. Les Assemblees de Pau i Treva passaran a ser les “Constitucions de Pau i Treva de Déu”,
les quals s’instruïren a Lleida i Tortosa sota el regnat d’Alfons, rei d’Aragó el 117320.
Del facsímil “Usatge i Constitucions de Catalunya VOLI”, es tradueix un rúbrica de la Constitució
atorgada per Pere I l’any 1200 que eludeix les dones.
De la pena imposada (com a garantia) en els matrimonis que s’han de celebrar. Si algú promet donar
la seva filla a algú altre, mitjançant la garantia d’una pena, si no ho fa haurà de complir amb aquesta
pena, per tal com ha establert pel senyor rei En Pere en la cort general de Barcelona, pel que fa al cas
que s’havia plantejat entre Guillem de Montjuïc i una altra persona , l’any del Senyor 119821.
Entenem que l’any 1200 es féu necessària aquesta rúbrica perquè dos anys abans, el tal Guillem de
Montjuïc degué prometre la seva filla en matrimoni a algú en garantia de quelcom i, suposadament,
no ho acomplí. S’observa doncs, com les filles eren objecte de canvi en cas de tenir un deute.
- La condició de veïnatge a Lleida:
EL 1228 es recopilen els Costums de Lleida. El text original, escrit en llatí, es deia Consuetudines
Ilerdenses, que serà traduït al català al segle XIV. Allí s’uniren les normatives dels cònsols com
costums, privilegis, usatges i lleis gòtiques i romanes. L’Enciclopèdia Catalana ens diu que és el codi
jurídic local més antic de Catalunya i d’una àmplia i rigorosa formació jurídica. D’allí sorgeix, el mateix
any, la condició de veïnatge de la ciutat.

19

Ibidem; pàg 41
BUSQUETA, QUINTILLÀ, TORRENT. (1999)
Usatges i Constitucions de Catalunya. VOLI Lleida segle XIV. Ajuntament de Lleida.
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Es crea a causa dels conflictes sorgits entre famílies i la gran quantitat de persones nouvingudes que
anaven arribant a la ciutat i que cada cop eren més nombroses. Joan Busqueta22 també en ressalta les
constants lluites populars que forçaren canvis polítics, com les revoltes de principis del segle XIII.
El contracte de veïnatge era el contracte entre l’home i la ciutat, i per tal d’aconseguir-lo calia
acomplir uns requisits. Les dones foren la condició sine qua non per arribar a tenir aquest dret. Es
defineix tot dient: “Serà veí nostre tot aquell que juri el veïnatge, vagi a l’exèrcit, contribueixo en el
comú de tots els béns immobles i possessions que tindrà aquí, on haurà de romandre, tenir casa, faci la
llar i tingui esposa i família. Si, però, no tingués muller, aleshores, que aquí faci la llar, que compleixi
amb els deures de veïnatge i faci aquí la seva major contribució”
Elles no eren beneficiàries de la Carta Pobla ni de la condició de veïnatge, però n’eren condició per als
seus marits. I en cas que els homes no vinguessis casats, se’ls demanava que fessin casa aquí. Entenem
que fer la llar vol dir casar-se. A banda, calia, òbviament, jurar el contracte ofert per la ciutat, anar a la
guerra i contribuir al comú amb tota possessió. A mesura que avança la Baixa Edat Mitjana, aquest
contracte s’anirà complicant per evitar abusos. En tots els casos, prima l’obligació de tenir dona i
família o bé treball.
La família pagesa era doncs, la base del món feudal, estructura sota la qual es recolzaven la resta
d’estrats socials. Si la família pagesa es desfeia, la piràmide queia. Cal tenir en compte, però, la lògica
de l’aplicació del règim d’emfiteusi fou conseqüència de la gran extensió de terra fèrtil a Lleida, la gran
necessitat de repoblament i el llegat àrab que deixà sistemes de regadius i de producció que feien
augmentar molt la rendibilitat de la terra.
És evident doncs, que la lluita que per una banda feia el poder polític de Lleida per augmentar la
ciutadania de Lleida dins el vast territori, es veuria frenada amb la condició de remença que manava a
l’altra banda. Perquè els senyors feudals de la Catalunya Vella continuessin mantenint els privilegis
que havien estat ostentant en temps alt medievals, el territori català oriental havia de funcionar amb
independència de les lleis de la Catalunya Nova. Mostra d’això n’és la pervivència de la condició de
remença fins les últimes revoltes de 1486.

22
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2.3.

La presència de les dones en els Llibres de Crims als segles XIV i XV:

El Tribunal de Coltellades fou el nom que popularment es donà a la Cort o Cúria del Veguer. Era la Cort
que s’encarregava de jutjar els crims comesos a Lleida i els termes als que donava jurisdicció.
Tal com detalla Manuel Camps i Clemente23, l’any 1300 el Tribunal estava format de la següent
manera: el veguer i dos paers (que rebien les declaracions del culpable i testimonis), després
d’escoltar llurs declaracions i les de la defensa, i amb els consell de deu o més prohoms, el tribunal
dictava sentència. També s’autoritzava que durant el procés, la tortura com a mètode de confessió.
Les bases d’actuació del Tribunal eren les Consuetudines (Els Costums de Lleida), i els Usatges.

Camps en la seva tesi24 fa uns anàlisis de la mort violenta en els Llibres de Crims dels segles XIV i XV.
L’autor analitza acuradament la documentació que es refereix a 419 casos de mort inclosos en 342
procediments judicials. L’estudi no comprèn tots els casos sinó tots aquells que s’han conservat als
llibres25, ja que existeixen alguns llibres que pel seu estat resulten illegibles. Cal fer esment del buit de
87 anys, durant els quals no es conservà cap Llibre de Crims.
A través d’aquest petit resum de dades i percentatges volem aportar una visió general a la presència
de les dones en els Llibres de Crims. Interpretant les dades que ens dóna Camps, hem extret les que
ens han semblat remarcables, fixant-nos bàsicament en la presència de les dones.
De la totalitat de casos estudiats per Camps, les dones imputades son 28 , representant un 7,79% dels
casos, i les dones mortes 71 que són un 17,79% del total.

Si parlem dels mecanismes de la mort, Camps atribueix a l’arma blanca uns 249, la majoria casos
d’homicidi, però també n’existeixen de mort accidental i suïcidi, entre les morts documentades i en las
casos en que s’especifica el sexe, un 85,38% les víctimes son homes, enfront de les dones que
representen un 14,62 % dels casos. El 8,57% de les morts per arma blanca foren per agressions entre
familiars i d’aquestes un 66,66% té com a imputat el marit de la víctima.

23

CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions
del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona. VOLI; Pàg; 28
24
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Una dada rellevant, en la que hi ha una forta diferència pel que fa al gènere, són els casos de
intoxicació, el 78,5% de les víctimes foren homes davant d’un 21’5% de dones .Mentre que un 66,6%
de les persones imputades acusades en el casos d’enverinament són dones i d’aquests, el 62’5% dels
casos presenta una relació familiar entre persona imputada i víctima.
En els casos de les execucions per acompliment de sentència judicial , en els que hi ha documentats 47
casos, el percentatge també és molt diferent entre homes i dones, els homes representen un 91,48% i
les dones un 8,51% de la totalitat. Les execucions que es refereixen a dones son per penjament,
cremació, esquarterament i un mecanisme mixt de submersió i cremació. Les dones apareixen com a
protagonistes en els dos únics casos de mort judicial per contusions, aquesta pena que comprèn
l’esquarterament es considerava molt dura i tenia sentit exemplaritzant.
Els casos de mort per suïcidi les dones en representen un 28,57%.
En els casos de mortalitat per contusions, els 56% van ser de sexe masculí, enfront a un 20% de femenÍ
(en la resta de percentatge no hi consta sexe), en el 20% de casos de la mortalitat per contusions, hi
ha una relació familiar entre agressor i víctima. De les motivacions de les morts en podem destacar:
les desavinences matrimonials, fill no desitjat a conseqüència d’una violació i l’adulteri de la víctima.
Les professions que tenien els dones víctimes, ens les casos en el que s’explicita la professió, són
serventa, flequera, hostalera, bagassa, esclava, monja, bruixa; cal destacar que en la majoria de casos
en que apareix el nom d’una dona implicada en algun procés judicial, no s’explicita la seva professió,
sinó que es fa referència a elles a través de la relació familiar prenent de referència un home (filla de,
muller de, germana de)26
Les professions que tenien les dones imputades, en els casos en que s’explicita la professió, són
serventa, dida, remeiera, bruixa.
En les circumstàncies etiològiques de la mort hi ha presència de les dones en el següents casos:
adulteri, conflicte familiar, suïcidi, malaltia, gelosia, robatori, maltractament, malaltia mental, part,
embriaguesa , violació i pràctiques de bruixeria.
En cap cas les dones apareixen com a integrants del jurat, però sí com a pèrits en els casos de lesions
de caràcter sexual, quan la víctima era una dona. En altres ocasions, si la víctima era una nena, eren

26
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les autoritat judicials les que feien la inspecció prèvia, però el peritatge a fons sempre el duien a terme
dones27. Aquestes pèrits són Caterina, Guillemona, Miquela i Sibilia.
Hi hagué casos en que a les acusades se’ls hi aplicava el turment, la majoria de casos de forma
indagatòria, és a dir per obtenir o ampliar la confessió de la inculpada. La majoria de dones per tal
d’evitar-lo es confessaven culpables de delictes que possiblement no havien comès.
Així mateix, la llei permetia l’exempció del turment a cavallers, mestres de lleis, dones prenyades28 o
amb fills o filles lactants o menors de 14 anys al seu càrrec.
En els casos de turment no mortal, trobem una presència significativa de dones en els casos d’escarni
púbic per adulteri, aquest càstig adoptava diferents formes però la majoria de vegades consistia en
córrer nua o estar tancada en una gàbia despullada en algun lloc essent insultada i mofada per la resta
de la població.
Apareixen documentades 4 dones remeieres o que practicaven la medicina, que d’alguna forma estan
implicades en algun procés29 :
-

Aleigsen “s’entretenia de metgia” . Era de Terol. 1368

-

Borredana 1389

-

Dolça: jueva batejada “es trenye de metgies” 1389

-

Maria d’Àger: “Li feu un enguent i guarill de la malatia que havie”. 1368

27

CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions
del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona. Barcelona Vol IIp.161
28
A algunes senzillament se ‘ls hi aplaçava el turment fins després d’haver infantat en CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi
dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions del Seminari Pere Mata, de la
Universitat de Barcelona. Barcelona Vol II p.169
29
CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions
del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona. Barcelona VolI p. 256
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3.

VIDA DE LES DONES BAIX MEDIEVAL

3.1.

El pecat original. Els mites d’Eva i Maria

Per conèixer quina fou la pedra filosofal que permeté relegar a les dones de tot protagonisme, cal
retornar als inicis cristians, i com dèiem anteriorment, al ressorgiment de la doctrina de Sant Agustí
d’Hipona (354-413) durant el segle XIII.
Durant els períodes en què el poder Papal es feia més fort, s’alçava tota mena de campanyes contra
les dones, i calia no deixar mai de parlar sobre la culpabilitat d’Eva, i l’arrel de la qüestió es trobava en
el pecat original.
Aquest es convertí en base de pensament quan es va instaurar la societat feudal a Lleida, i va definir la
funció de la dona al servei de l’home, recolzant-se amb la teoria diferenciada del desig. És a dir, el
correcte i vertader amor de l’home es dirigeix a Déu, i per tant ha de lluitar contra el desig irracional
cap a la dona. Per afirmar això, el neoagustianinisme es basà en el pecat original. Aquesta doctrina
entenia que Adam i Eva havien viscut al paradís en una perfecta harmonia basada en l’obediència
d’Eva. Després Eva domina, i aquest acabarà submergint-se en ella. El missatge que difon l’Església als
homes en nom de Déu, és el de mantenir-se atents i al marge de les dones per no errar com Adam.
Tot i l’evolució que suposà posteriorment el pensament aportat per Tomàs d’Aquino (1225-1254), es
va continuar criminalitzant a la dona i se la va definir com un ésser defectuós. Tomàs d’Aquino parteix
de la base que “ell” és el creador i es pregunta qui és “ella”. La resposta la troba en reafirmar que “ell”
és l’únic creador i per tant “ella” ve d’”ell” i conseqüentment li pertany. Al segle XIII “ella”es convertia
definitivament en el mal més perillós a la Terra,coincidint amb el moment de la creació de la Nova
Catalunya.
Les peces d’art litúrgic romànic gòtic conservades de les terres de Lleida ens atansen a la idea que
l’Església difonia de les dones. Una d’elles és la transformació que viu la imatge de la Mare de Déu.
Des del segle XI, i fins a la fi de l’Edat Mitjana, totes les capes de la societat rendeixen devoció a la
mare de Déu humanitzant-ne paulatinament la seva figura. La col·lecció d’escultures gòtiques de la
Mare de Déu dels segles XII al XV, conservades al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, en són mostres
inequívoques. A través d’elles, s’aprecia com les imatges dels segle XII la Verge Maria es representen a
mitjançant un tro estàtic on s’hi asseu un rígid nen Jesús que assenyala amb el dit, i al segle XIV Maria
es converteix en una mare que alleta tendrament el seu fill. El canvi que viu la Verge Maria, però, no
és extensiu a les dones terrenals, ans al contrari. A mesura que la figura de la Verge s’humanitza, la
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dona terrenal rep un tractament inversament proporcional al de Maria. Es produeix l’efecte contrari;
la dona a la Terra passa a ser el quelcom malvat que, amb cos de desig (allò més impur i més contrari a
Déu), és una imatge del Diable. Com bé sintetitza Ana Martínez Collado30, es tracta de “l’apoteosi de la
figura de la mare de Jesús és una polarització de les representacions de las dona”.
Per entendre aquesta contradicció, cal anar altre cop i irremeiablement al mite d’Eva. De fet, Ave, Eva
llegit a l’inrevés es transforma en la salvadora al més enllà. Ave Maria (divina) és la Verge Maria (a la
Terra). És a dir, cel i terra s’allunyen de la mateixa manera que es diferencia la dona com a parella (la
muller- Eva), i la dona com a procreadora (la mare de Déu- Maria). El mite es pervertí més que mai i
l’Església reflectí la dualitat medieval (cel-terra o llum-foscor) a través de les dones. S’hi superposà, va
necessitar controlar-les i apartar-les de la societat en tots els sentits. Vegem ara un exemple de com
es representava, artísticament, a Eva.
La mostra que ens relata la importància del pecat original a Lleida es troba actualment al Fine Arts
Museus de San Francisco (EEUU), obra de Bartolomeu de Rubió de 1399. Es tracta d’una peça
d’alabastre que formava part del retaule major d ela Seu Vella. L’obra es titula “La reprimenda del
Senyor a Adam i Eva”, i és una de les proves que amb més fidelitat ens mostren el pes que tenia el
pecat original sobre la societat.

En aquesta peça hi veiem com el “Senyor” és al Paradís enraonant amb Adam, aquest està amb la
boca oberta escoltant atentament les seves advertències, i Eva es en un segon pla i en actitud serena.
Déu no mira a Eva, i és més, sembla que Eva mantingui diàleg amb la serp, la qual està encarada a ella.
Veiem com el senyor assenyala amb el dit a Adam i és on es plasma clarament que els advertències
s’encaren a ell advertint-lo dels perills d’ella31.

30

31

MARTINEZ, Ana. Tendencias. Perspectivas feministas en el arte actual. Pàg. 39
Font: Lloc web: http://www.davidrumsey.com/amica/amico822441-45306.html
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Ja al segle XIII es troben composicions escrites que expressen una absoluta desconfiança i menyspreu
per la dona per tal de salvar l’ànima.
Segons Jean Verdon,32 la dona es convertia en ésser culpable, traïdora, absolutament carnal. Ella era
aquella que cridava al sexe dels homes, però el sexe estava prohibit. Aleshores, seguir una dona volia
dir caure doblement; primerament és caure en el fals amor (aquell que no és a Déu), i
conseqüentment amb “ella” s’arrossega tot el mal; la nit, la foscor, l’engany, l’avortament, l’adulteri,
la fornicació...
La bellesa i erotisme que elles causaven sobre ells, també suposava una amenaça i l’Església alertava
als homes perquè no es deixessin enganyar. L’únic objectiu d’”elles” era investigar i saber-ho tot
d’”ells” amb l’única finalitat de destruir-los. Eva, o totes les dones a la Terra, representaven allò més
horrorós, que mostrant-se de forma atraient, no era més que la viva imatge de Satán. L’única sortida
per mantenir el patriarcat proposat per l’Església i frenar la influència de la dona en la societat, era
evitar que els homes es deixessin endur per elles. El mal d’Eva, però, es mantenia congelat quan ella
es quedava embarassada, s’havia acomplert la profecia promesa per l’Església; si et cases, ella et
perpetuarà.
Realment no ens és fàcil determinar com pensaven i procedien les dones medievals. Ens en dóna
alguna pista l’Espill, o Llibre de les dones de Jaume Roig escrit al segle XV; Segons l’estudi que de
l’obra en féu Jaume Vidal33 junt amb les traduccions de Maria Aurèlia Capmany, el llibre arriba a ser
tan misogin que fa l’efecte contrari del que persegueix. L’obra parla de la vida social i dels mals,
afeccions i xacres de les dones. I essent que les dones eren per la seva condició més ocioses, eren un
públic més nombrós i més assidu a les representacions de l’Espill que no pas els homes.

32
33

VERDON, Jean, La famme au môyen age. Editions Jean-Paul Gisserot. Pàg 6
ROIG, Jaume, CAPMANY, Mària Aurèlia. El llibre de les dones. Pàg. 11
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Una altre dels motius que expressen el menyspreu de la dona dins les institucions cristianes
medievals, és la posada en marxa del vot de castedat per part dels homes de l’Església. L’any 1059, El
Papa Nicolau II ordenà l’excomunió dels sacerdots casats que no refusessin les seves mullers,
prohibint als laics participar en misses celebrades per aquests. Una idea, però, que tindrà poc èxit en
territoris cristians llatins i en contret a Catalunya. Jean Verdon, a “La famme au Moyen Âge”, parla de
l’”enveja” que susciten els laics vers els membres de l’Església pel fet que a aquests se’ls permetia
anar amb dones. Aquest és un motiu de pes que podria justificar la cada vegada més gran
criminalització de les dones al segle XIII per part de l’Església, un criminalització que, com hem dit, a
través del mite d’Eva, permet culpar totes les dones de tots els mals de la humanitat.
El vot de castedat féu que els eclesiàstics de Lleida fossin clients assidus dels bordells baix medievals,
un cas el tenim entre els estudis de morts violentes de Manel Camps extretes dels Llibres de Crims.
El 1377, es troba una dona morta de la qual no hi consta ni el nom, morta en mas del seu marit, Jacme
Alabert. Com a circumstàncies etiològiques dels Llibres de Crims s’hi cita “per adulteri continuat de la
dona”. La resolució d’aquest cas d’assassinat per adulteri passa a l’audiència del Rei i sense tortures
prèvies, tot i que l’inculpat confessà el crim. En una carta a la Cort manifestà que havia mort la seva
dona per adúltera, que havia comprovat el fet i que confiava amb la misericòrdia de Déu i de la
justícia.
En aquest cas concret, és curiós veure amb qui practicava l’adulteri. Hi hagueren varis testimonis per a
la defensa per demostrar l’adulteri de la dona: “tot dia hi vehie entrar capelans i frares de Sant Agustí i
d.altres i que fort n.ere en mala fama d.aquell feyt”.
Però el més interessant és veure la naturalitat en què la defensa declara que els capellans són assidus
al pagament per la pràctica sexual, i la mala fama que es guanyava la dona casada, així com també
demostra que en cas que d’adulteri fos exercit per una muller, l’home quedava absolt34.

34

CAMPS, Manuel. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat
mitjana. Vol I. Pàg 167. Nota: AML, reg. 787, f.99-103 (Apèndix CXVI)

VI Beca de Recerca Cristina de Pizan

Eva Lega i Vidal i Iolanda Teixidó i Morguí 24
La violència contra les dones a Lleida als segles XIII, XIV i XV. Una anàlisi a través dels Llibres de
Crims del Tribunal de Coltellades

3.2.

La violència patriarcal feudal sobre les dones

La violència contra les dones tal com ens indica Mullender en un text de referència35 , és un fenomen
universal que ha estat present en totes les cultures i en totes les èpoques. Ha estat admesa com un
dret masculí , com a part del que una dona ha de suportar pel fet d’estar casada o com a resultat dels
hàbits adictius dels homes. Segons M.J.Fuente36 “termes com misogínia i discriminació, molts presents
a l’estudiar la historia de les dones , s’han d’utilitzar amb cautela doncs encara que les dones les
patissin no s’anomenaven d’aquesta forma en el temps estudiat “ per tant aposta per la utilització dels
termes violència patida per les dones i violència contra les dones, en detriment del termes més
actuals violència de gènere o violència masclista.
Segons Segura37 totes les dones de l’Edat Mitjana van patir violència, diferent de la que patien els
homes, que sens dubte també van ser violentats, ja que la societat feudal en sí mateixa era violenta .
La característica diferenciadora era però , que en el cas de la violència sobre les dones eren els homes
qui la exercien, afegeix també que la categoria i la classe social són imprescindibles per valorar la
realitat social.
La societat feudal, segons Bloch 38 , era una formació social especialment violenta i masculina, i encara
que les societats que l’han seguit han estat també violentes, no existia la preocupació burgesa per
mostrar un aspecte amable que no sempre es corresponia amb la realitat; el que evidencia les
actuacions violentes i més dures.
En aquesta societat feudal, Segura

39

afirma que la violència que pateixen les dones no només es

reduïa al maltractament pròpiament dit, sinó a un entramat social molt més complex, per tant les
dones pateixen la doble violència, la pròpia del sistema feudal i la que es deriva de la supremacia del
sistema patriarcal.
Aquest sistema patriarcal, que en formes més sofisticades perdura encara fins als nostres dies, té una
essència violenta i injusta que divideix la societat en dos sexes. En base a la divisió de gènere s’ha
establert que cada persona tingui fixats uns comportaments, un espai en la societat, unes possibilitats
35

MULLENDER (2000)La violencia doméstica. Una nueva visión de un viejo problema.Barcelona : Paidós Ibérica
FUENTE PEREZ M.J. (2011) La violencia contra las mujeres en Raíces profundas. La violencia contra las mujeres
(Antigüedad y Edad Media) pp 11-23
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SEGURA (2008) “La violencia sobre la mujeres en la edad media. Estado de la cuestión” en Clío & Crímen. Revista del
Centro de Historia del Crimen de Durango num. 5 pp 26-38
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BLOCH, Marc (1986) La sociedad feudal. Madrid
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SEGURA(2008) “La violencia sobre la mujeres en la edad media. Estado de la cuestión” en Clío & Crímen. Revista del
Centro de Historia del Crimen de Durango num. 5 pp 26-38
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d’actuar que estableixen un desigualtat entre ambdós sexes . A més marca una jerarquització en
benefici d’un dels dos, el masculí, que pot prendre decisions sobre sí mateix, cosa que a les dones no
se’ls hi permet. Doncs les dones han d’adequar-se a uns determinats comportaments si pretenen ser
honrades i reconegudes com a tals.
En l’Edat Mitjana i en alguns casos e l’època actual, “les dones no poden prendre cap tipus de decisió
que les porti a tenir un reconeixement social similar al que té l’altre sexe, ja que existeix un grup
dominant, el masculí, que pren les decisions que afecten a la vida de les dones, sense donar-los-hi
l’opció, no ja de modificar-les, ni tant sols d’opinar sobre elles”40 . Tot això, comporta una submissió
de les dones als homes que els hi permet disposar d’elles a voluntat.
Durant l’època medieval i seguint a Segura, 41 els espais domèstics són espais d’opressió femenina, les
dones hi estaven tancades per mantenir-les aïllades i dedicades als treballs reproductius. El treball
reproductiu és el que configura a la família patriarcal com a unitat de producció, generadora de
plusvàlues que beneficien al grup masculí.
La violència patriarcal es manifesta en la impossibilitat de les dones a disposar dels seu cos i de la seva
llibertat per actuar, doncs estaven sotmeses primer al pare i després al marit. En el temps en que ens
centrem, el maltractament a la pròpia dona o la filla no suposava cap delicte, sinó que es considerava
que la dona pertanyia a la família, com una propietat més, sobre la que es podia disposar a voluntat.
Les dones no tenien possibilitat d’elecció, i això es pot traduir en una violència endèmica,i en la
manca de possibilitats de poder decidir sobre el seu cos que esdevenia un element permanent
generador de violència sobre elles, que condicionava les seves vides.
El feminicidi, que segons Maria Jesús Fuente42 és un fenomen tant vell com la societat patriarcal, és
conseqüència d’un sistema de submissió de les dones, articulat i estructurat en l’ Edat Mitjana . Per
tant, el temps medieval es dibuixa com el moment històric en el que es va forjar el suport jurídic que
es necessitava per exercir aquesta violència ; puix que ,tal i com afirma aquesta autora “ el dret local
medieval no va fer altra cosa que reforçar la submissió femenina, incrementada a mesura que la
influencia del Dret canònic es va fer més intensa a partir del s. XIII”.
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SEGURA(2008) “La violencia sobre la mujeres en la edad media. Estado de la cuestión” en Clío & Crímen. Revista del
Centro de Historia del Crimen de Durango num. 5 pp 26-38
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SEGURA(2001) “Actividades remuneradas y no remuneradas en la España Medieval” Rentas, producción y consumo en
España en la Baja Edad Media”, Universidad de Zaragoza, pp 109-120
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És per tant essencial centrar-se en l’època medieval, ja que s’hi estableix un important impuls jurídic i
cultural a la justificació de la violència contra les dones . Insistint en aquesta idea Bazán43 considera
que a l’Europa Occidental durant l’Edat Mitjana, es gesta un sistema de dominació de les dones per
part de la societat patriarcal i d’articulació, de la immensa majoria de les incapacitats jurídiques a les
que foren sotmeses,“El dret roma del segle XII accentua aquesta situació de subordinació. Les dones
eren considerades menors d’edat , incapaces d’actuar sense la tutela d’un mascle i les conductes de
les quals havien de ser vigilades44”

3.2.1. La violència física

Segura45 fa un anàlisi de les lleis medievals a través dels Fueros Reales y Las Partidas concloent que
la llei no era igual per a tothom, ja que s’incloïen diferents categories d’aplicació atenent a diverses
circumstàncies essent el sexe potser el més determinant. La primera característica que remarca
aquesta autora és que els delictes més penats i perseguits són els que estan relacionats amb el cos de
les dones, és a dir l’adulteri i la violació. Cal remarcar també, que l’adulteri només es considera un
pecat femení. Els homes que cometien aquest delicte/pecat, encara que fossin casats, només rebien el
pes de la llei en el cas que la dona fos casada i tingues una posició social igual o superior, entenent que
perjudicava a l’honor del marit, el càstig per tant, és per atentar contra la propietat d’una altre home.
Així mentre l’adultera era castigada amb la mort , l’home que havia mantingut relacions amb ella,
derivat d’anar contra la propietat privada de la família, en molts casos es saldava amb una
compensació econòmica.
En el cas de la violació passa una cosa semblant, 46 la gravetat del fet rau en la condició de casada o
soltera de la víctima. La dona que havia patit l’agressió sexual i reclamava justícia, havia de provar
satisfactòriament que la relació sexual havia estat per la força; un nombre determinat de dones
havien de jurar davant les autoritats que havia estat forçada contra la seva voluntat, només d’aquesta
forma es reconeixia el delicte. Aquest delicte era per atemptar contra la propietat privada d’un altre
home . La innocència de la víctima havia de ser clara i manifesta, doncs si estava casada podia ésser
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I. BAZÁN “Presentación” de Clío & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango nº5(2008), pp 5-8
Ídem
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SEGURA (2008) “La violencia sobre la mujeres en la edad media. Estado de la cuestión” en Clío & Crímen. Revista del
Centro de Historia del Crimen de Durango num. 5 pp 26-38
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considerada com a adúltera i si era soltera era legítim organitzar una boda amb el violador per a
reparar el dany. Així també ho dictaminen els Usatges en el cas català.
El matrimoni amb l’absència de la opinió de la dona, podria considerar-se com una altra forma de
violència simbòlica , i com veurem més endavant, és una de les bases que propicien la violència física
exercida contra les dones.
Continuant amb Segura, la violència que s’exercia contra les dones, mitjançant el conjunt legislatiu
laic i religiós, era endèmica a la societat patriarcal. Les dones es trobaven sotmeses a unes lleis que
defensaven el conjunt dominant, és a dir els homes, condicionades això sí, per la religió i la classe
social.
A partir del s.XII

47

s’inicià una certa modificació pel que fa a la situació de les dones, no

necessàriament beneficiosa per a tot el sexe femení. L’imperatiu de la moda de l’amor cortés, on
segons els seus plantejaments el cavaller havia de protegir a la dama , situava a les dones en una
posició d’inferioritat que les convertia en objectes bells, adorables, dèbils i passius als que s’havia de
protegir. A la pràctica, segons aquest plantejament, només s’havia de protegir a les dones que
pertanyien a les classes altes.
Va ser en aquesta època que s’establí la marital correcció “potestat del marit per a corregir de forma
violenta la conducta de la seva dona que no s’ajustés a les normes establertes”. Sobre aquest tema,
versa l’article de García Herrero48 , en el que ens insisteix que l’home tenia la responsabilitat última
del comportament de qui depenia d’ell (criades, servents, filles, aprenents...). Per tant, havia de
respondre davant de la societat, per les accions i les conseqüències de totes i tots aquells que es
trobaven d’alguna forma sota la seva tutela. En conseqüència, es podria dir que una de les missions
del “pater familias”, educar i aculturar els infants i les i els joves per a que obressin adequadament,
legitimava l’ús de la violència. Aquesta legitimació va ser naturalitzada pels els moralistes i educadors
de l’època que així ho aconsellaven, citem un fragment de Rodriguez Sánchez de Arévalo que
recomanava al pare de família aplicar aquesta norma als fills i filles que s’allunyessin del camí de la
virtut:
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”Eduqueu als fills en la disciplina . En conseqüència no s’ha de tenir excessiva pietat cap a aquests, per
a que aquesta mateixa pietat no es converteixi amb odi cap als pares. D’aquí que estigui escrit: Qui
perdona el bastó odia al seu fill.I un cop més el bastó i la crida a l’ordre contribueixen a la saviesa, i de
nou l’astúcia va unida al cor del nen; el bastó la farà fugir” 49
Així doncs, en la societat Baix Medieval hi havia la creença que uns cops a temps evitarien que els fills i
filles es perdessin. En alguns textos legislatius com el Fuero de Calatayud, es legisla que en cas que a
algun pare o mestre se n’anés de la mà a l’hora d’aplicar el correctiu, i es donés un homicidi
involuntari, es demanava benevolència per a l’homicida ja que el que contava són les intencions i no
les conseqüències dels seus actes, altres textos50 recomanen clemència al monarca en aquest casos.
Com hem vist doncs, la violència contra el subordinats era una constant51 acceptada per la societat, si
ens centrem més en el que és la marital correció podem afirmar que el matrimoni en aquesta època
era una relació totalment asimètrica52 és a dir un vincle entre dues persones clarament jerarquitzades
per raó de sexe.
Segons Vinyoles 53 , hi hagué una involució pel que fa a la presència de les dones en els textos jurídics
i documentals sobretot a partir de 1247. Quan Jaume I encarregà al bisbe d’Osca Vidal de Canellas que
fes una compilació foral del regne, es suprimiren els Fueros de Donas
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i amb els canvis legislatius

cada cop es fa més difícil que una dona pugui heretar en igualtat de condicions que els seus germans
homes. S’agreujà l’adulteri comés per una dona i a partir del 1349 els fueros ja tipificaven l’adulteri
com un delicte exclusivament femení .Així mateix, en la Baixa Edat Mitjana, s’establí que la vídua
perdia la viduïtat o l’usdefruit dels béns si portava una vida deshonesta, mentre que el vidu no tenia
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aquest condicionants encara que tingués concubina. Aquesta involució, segons assenyala García
Herrero 55, es conseqüència de l’oficialització de l’aristotelisme com a saber canònic i de la recuperació
del Dret Romà en detriment d’altres normatives locals.
De l’aristotelisme es feren servir valoracions que el filòsof atribuir als mascles i les femelles d’alguns
animals i s’extrapolaren a l’espècie humana. Les dones apareixen com mascles inacabats, imperfectes
que havien d’estar sotmeses, dirigides i encaminades per la part superior i dominant, els homes.
Per altra banda la recuperació del dret romà, suposà el realçament de la voluntat del pare que
esdevingué amo i senyor del destí dels i les que depenien d’ell. D’aquesta manera les dones passaven
de la tutela paterna a la marital i en el matrimoni ocupaven l’ status de filles. D’altra banda, en
aquesta època eren habituals els matrimonis entre homes i dones molt més joves que ells. Aquest fet
es convertí en un agreujant de la violència psíquica i física que es mantenia dintre dels límits
admissibles. Aquesta pràctica de violència va ésser permesa amb la finalitat d’educar i encaminar a
l’esposa pel camí de la virtut, i més en els casos en que, per rebel·lia o mal caràcter, ella tendia a ser
irascible i agressiva56.
En aquest sentit la marital correcció es pot definir com “els càstigs i correctius (físics i psicològics) que
el marit imposava a la seva dona legítima per a educar-la, encaminar-la o reconduir-la al bon camí,
per tant es tractava d’una violència socialment consentida, permesa i esperada en alguns casos”57. La
característica principal , seguint García Herrero, és que la seva aplicació havia de ser racional i amb
una finalitat que la justifiques. Hi havia d’haver proporció entre l’estímul i la resposta correctora, era
precís que fos puntual i moderada i que no suposés perill de malaltia greu o mort per la dona que la
patia; aquest límits però, són difusos i de difícil valoració.
A Anglaterra s’arribà a regular aquesta pràctica, mitjançant el que s’anomenava “Regla del dit polze”,
referida al dret de l’espòs de colpejar a la dona amb un bastó que no superés en amplada el dit polze,
per a que es sotmetés a la seva voluntat, evitant així pallisses greus que la dugessin a la mort58.
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A Catalunya, Eximenis insisteix en la necessitat de correcció de les dones des de petites, pels seus
pares, i de més grans per part de marit; si han arribat al matrimoni amb mala educació per ser rebels i
poc obedients.59 Necessitaven ser domades, i aquesta doma requeria en ocasions el fustell, ,
especialment si la dona era desobedient i insubmisa.
Així mateix en el cas dels tractadistes de l’època, a través de les seves obres, “es veu la transmissió de
les idees més importants sobre la violència patida per les dones: els càstigs de les dones adúlteres, o el
sacrifici o autosacrifici de joves que han tingut al mala sort de patir violència d’un home que els ha
violat, o ha intentat fer-ho”60. De forma que per una banda servien per advertir a les dones el que els
hi podia passar si es sortien de la norma, i mostraven als homes exemples de dones que ho havien
fet.D’altra banda, donaven pautes als homes de com actuar per castigar les esposes sense rebre el pes
sancionador de la Llei. Doncs els maltractaments només arribaven als tribunals en casos molt greus, d
els lleus eren font de burla, com passa a les obres literàries de l’època en que es mostrava la “doma
bravia61”.
Fuentes diu que aquesta violència correctora era una demostració d’aquesta masculinitat que els
marits només podien demostrar a casa. Córdoba de la Llave62 diu que en molts casos, la resposta
violenta masculina no es pròpiament una violència contra la dona, sinó una violència assumida des de
l’exercici del poder, que s’utilitza com a mitjà per imposar el control dels assumptes familiars. Per tant,
es converteix més en una violència quotidiana familiar que en un delicte de gènere.
L’edat Mitjana , esdevé central també, per al recolzament jurídic per a exercir la violència contra les
dones per raó d’honor . Seguint a Postigo63 , la qüestió de l’honor i la seva venjança esdevé un tema
cabdal que procedeix de l’Edat Mitjana i perdura fins al segle XX. Una perspectiva històrica sobre els
codis d’honor, fa arribar a l’autora a la conclusió, que l’honor depenia substancialment de l’opinió dels
i les altres, que gravitava bàsicament sobre la puresa sexual de la dona; especialment sobre la de
l’esposa i les filles de la família. Per tant, l’honor era un àmbit de responsabilitat femenina que exigia
un procés de creació continuada i en el que eren determinants els actes propis i visibles de la virtut

59

FUENTE PÉREZ “El papel de los tratadistas hispanos en la expansión de las ideas sobre la violencia contra las mujeres”
en FUENTE PEREZ M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media) p 204
60
Traducción nostra. FUENTE PÉREZ “El papel de los tratadistas hispanos en la expansión de las ideas sobre la violencia
contra las mujeres” en FUENTE PEREZ M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y
Edad Media) p 209
61
FUENTE PÉREZ “El papel de los tratadistas hispanos en la expansión de las ideas sobre la violencia contra las mujeres”
en FUENTE PEREZ M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media) p 216
62
CORDOBA DE LA LLAVE “El caso de María Fonseca” en FUENTE PEREZ M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia
contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media) p 348
63
POSTIGO CASTELLANOS (2010) “Tu hija soy y sin honra estoy” en PEREZ CANTÓ (edit) El origen histórico de la violencia
contra las mujeres. Editorial Dilema: Madrid (pp 21-59)

VI Beca de Recerca Cristina de Pizan

Eva Lega i Vidal i Iolanda Teixidó i Morguí 31
La violència contra les dones a Lleida als segles XIII, XIV i XV. Una anàlisi a través dels Llibres de
Crims del Tribunal de Coltellades
femenina. A la vegada, la virtut, estava formada per uns pilars bàsics que eren la virginitat, la castedat
i la fidelitat de la soltera i la casada.
A la pràctica, no ni havia prou amb un comportament virtuós de les dones de la família per aconseguir
l’honra ja que depenia de l’opinió d’altri, doncs no existia sense la estimació dels i les altres; per tant
s’havia de donar vessant públic a les pràctiques de virtut femenina. Així ens ho plasma una cita del
Quixot “La mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo”.
Tot i que la responsabilitat de l’honor familiar requeia sobre les dones, la protecció de l’honor i la seva
guarda era una responsabilitat masculina , l’ honra era fràgil i en conseqüència necessita un guardià,
considerant64 que el més adequat era el cap de la vida familiar. El pater familias doncs, havia de
protegir aquest patrimoni per a que no fos vulnerat, i en el cas de que ho fos, també ell, havia de
posar en marxa els mecanismes socialment acceptats de recuperació de l’honor ; entre els que es
trobava el càstig a la dona deshonrada .De no ser així, se’l titllava de covard i còmplice d’aquell que
ultratjà la seva honra familiar.
La deshonra era independent de la voluntat , del voler o no voler,doncs es reconeixia el deshonor tant
a qui havia perdut la seva integritat sexual amb culpa , com a qui l’havia perdut sense ella. Per tant
també les víctimes d’agressió sexual eren deshonrades . També cal destacar que no era necessari
haver comés una deshonestedat per a ésser deshonrada , n’hi havia prou en que semblés haver-la
consumat, senzillament un encontre d’un home amb una dona podia ser vist com una deshonestedat
greu.
Un cop era deshonrada la dona es produïa no només la seva mort social i moral , sinó també la del seu
grup familiar, ja que l’honor no es considerava una qüestió individual sinó col·lectiva i només es
recuperava amb el vessament de sang.
En la Baixa edat mitjana, la bondat femenina estava inevitablement lligada a l’ús ordenat del cos en
matèria sexual, era bona casada la que guardava fidelitat al marit i era bona soltera la que no
mantenia relacions sexuals.L’adjectiu bona només es reservava per dones que ostentaven un a fama
immillorable en el sentit moral 65. Per tant, per una casada baix medieval podia resultar terrible la
mala fama i que el seu marit comencés a desconfiar de la seva fidelitat;

les murmuracions i

parladuries podien ocasionar-li molts problemes. Si la casada sota sospita d’adulteri podia ser
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maltractada per part del seu marit amb l’objectiu de corregir-la, l’adúltera provada, era objecte de
continuats maltractes, tal i com es mostra en algunes cartes de perdó dels marits66.
A partir de 1349, els Fueros d’Aragó dictaven pena de mort per a l’adúltera , però es seguiren resolent
aquests assumptes privadament, apel·lant al costum i amb freqüència, compensant econòmicament
al marit o a qui ell establia, del que se’n pot deduir que adulteri i violència anaven de la mà .
Mendoza afirma en un article67 , que tant en la religió cristiana com la jueva i la musulmana, l’adulteri
és una pecat molt greu mereixedor de càstig sever. Com a tall d’exemple en el judaisme, es considera
com adulteri la relació d’una home amb una dona casada amb algú altre. En aquest cas estableix la
pena de mort per ambdós “si un home comet adulteri amb la dona d’una altre, home i dona adúlters
seran castigats amb la mort”68 . També estableix que aquesta pena, ha d’efectuar-se mitjançant
lapidació69. En els textos jueus, el fet que un home casat mantingués relacions sexuals amb dones
diferents a la seva, no era un comportament equiparable a l’adulteri, amb excepció que la dona amb
qui les mantingués estigues casada. A la pràctica, tal i com afirma Dolors Bramon70 , la pràctica vigent
entre els jueus depenia de la zona on residien i d’això se’n pot extreure que no tot el que es diu en els
textos religiosos té una aplicació real.
El cristianisme, continuant amb Mendoza71, no va canviar la concepció que tenia de l’adulteri el
judaisme, encara que refusa l’aplicació de la pena de mort per lapidació. Partint del judaisme el
cristianisme aboga per una nova visió del matrimoni i amb ell de l’adulteri; al convertir-se en un
sagrament, la infidelitat i l’adulteri eren igual de punibles per un home que per una dona. Encara que
en els textos cristians primitius no es considerava amb la mateixa gravetat, que fos la dona com
l’home que fossin infidels. Per tant , segons Mendoza, el cristianisme imposà enfront la tradició jueva
una concepció més igualitària de l’adulteri. L’autor destaca , però, que la consideració de l’adulteri
com a delicte castigat per la justícia penal ordinària és una herència de la legislació romana, que té el
seu origen en la Lex iulia de adulteriis coercedis de l’època d’August, que serví per aflorar a l’esfera
pública allò que abans era resolia en l’esfera privada. Doncs fins aquell moment, la justícia no s’havia
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preocupat per l’adulteri, sempre que les dues parts consentissin la relació. La legislació medieval
manté el delicte de l’adulteri en tots els textos legals que estudia Mendoza, encara que reconeix que
existeix una gran varietat de matisos, segons èpoques i llocs a l’hora de concretar-ne el tractament.
Seguint a Mendoza72, la legislació romana, tot i que castiga l’adulteri tant femení com masculí,
criminalitza casos concrets d’aquests tipus de relacions. Concretament el comés per la dona casada
que mantingués relacions extra matrimonials, i a l’home (casat o no) que mantingues relacions amb la
dona d’un altre. El que es sanciona és el frau i l’engany respecte a la possible descendència que pot
patir el marit legítim. L’home casat, no podia ser acusat d’adúlter per la seva dona, per tant veiem que
no es dóna una aplicació simètrica pel que fa a ambdós sexes. La legislació d’August, aplica de forma
desigual les penes per adulteri depenent del sexe de l’acusat/da. La dona adúltera, perdia la meitat del
dot i un terç de les seves propietats amés de ser acusada de probosa, categoria que l’equiparava a les
prostitutes i l’impedia tornar-se a casar amb un home lliure. A més s’establia que el pare o el marit
podien matar a l’adúltera sense incórrer en delicte d’homicidi; més concretament el pare podia matar
a la fembra pecadora si els sorprenia en ple acte carnal, en la llar paterna o conjugal. El marit podia
matar a l’amant de la seva dona sempre que fos de categoria inferior i ho fes després de sorprendre’ls
en ple acte amorós en la llar conjugal. Si es cometien homicidis d’aquest tipus fora d’aquests supòsits,
tant el pare com el marit havien de ser castigats, el càstig, però, depenia de la classe social de
l’homicida
Vinyoles 73ens parla de les ordenances municipals de Barcelona i en fa un reflexió en clau de gènere,
diu que el primer que es pot dir sobre aquestes ordenances és que el paper de les dones és de silencis
i absències ja que quasi no hi figuren, tret dels casos referits a les regulacions sobre certs oficis que
figuren en femení.
En definitiva, segons Bazán “el substrat cultural sobre el que es recolza la violència de gènere i altres
conductes masclistes de la nostra societat actual tenen com a arrel l’Edat Mitjana”.
Considerant que durant aquesta època coexistien la religió cristina, la jueva i la musulmana cal
plasmar els principis que totes aquestes religions tenien i afectaven a les dones . Tal com ens diu
Fuente74 “les societats defineixen la violència d’acord amb els seus models ètics i culturals , per tant
les formes i conceptes varien en funció del temps i l’espai”. És per això que durant l’edat mitjana “els
72
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càstigs físics i les pallisses eren considerats part de la violència “normal “, doncs era obligació del marit
corregir a la seva dona si aquesta es comportava de manera inadequada . Fins al punt que Jeayes,
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documenta varis exemples en l’Anglaterra medieval, de marits condemnats per no haver controlat
conductes socialment inadequades de les seves dones
Fuente76 afirma, que era difícil per una dona educada en la societat patriarcal acceptar que el marit o
el pare de família de qui depenia no tingués dret a castigar-la. Encara que Vinyoles ,77insisteix en que
van existir veus dissidents de dones i homes que es revelaren contra aquesta violència i tingueren
respostes desobedients contra l’ordre imposat, encara que s’hi juguessin la vida.
Tamayo78 fa un anàlisis de les fons cristianes pel que fa a les dones i a la violència; afirma que tot i que
els primers cristians tenien un concepció bastant igualitària de la dona derivada de les doctrines de
Jesús de Nazareth, en general els pares de l’Església i teòlegs posteriors elaboren un discurs patriarcal
i una antropologia androcèntrica a través del Gènesi. La doctrina sobre la relació entre homes i dones,
no s’elabora a partir de la reciprocitat dels sexes, sinó de forma unilateral des de la perspectiva dels
homes; només l’home és digne d’autonomia i es considerat per sí mateix. La dona existeix respecte a
ell , que apareix com el sexe exemplar , s’equipara el concepte home amb el d’ésser humà. La dona, en
canvi apareix com a font de tots els mals, és dèbil en la seva natura i tendeix al mal i això la porta a
viure subordinada al gènere masculí.
En la Bíblia i seguint de nou a Tamayo, existeixen nombrosos exemples que defenen el desavantatge
social de les dones. Fins i tot, en alguns casos, justifiquen directa o indirectament la violència contra
les dones. En la legislació hebrea a través de l’Èxode i el Deuteronomi, també són nombroses les
referències que s’hi troben, a tall d’exemple es tipifica la violència patida per una noia, com a violació
del dret del pare o futur marit. En temes com l’adulteri , el Deuteronomi79 , afirma que l’home que
acusa injustament a la seva dona d’adulteri , es troba lliure de culpa; ella en canvi ha de demostrar la
seva innocència davant d’un sacerdot, arriscant-se a ser considerada culpable, l’home no hi perd res.
Si l’home es casa i pot demostrar que la seva dona no ha arribat verge al matrimoni, els ancians de la
ciutat la trauran de casa i a la porta de casa del seu pare l’apedregaran .
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JEAYES I.J. Court Rolls of the Borough of Colchester,Colchester, 1921-1941. Varis exemples en el volum I
FUENTE PEREZ M.J. (2011) La violencia contra las mujeres en Raíces profundas. La violencia contra las mujeres
(Antigüedad y Edad Media) pp 11-23
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Teresa Vinyoles deixa de manifest en alguns treballs seus que no faltaven homes i dones que ho consideraben terrible
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TAMAYO ACOSTA “Las fuentes religiosas cristianas: La Biblia y los padres de la Iglesia” en FUENTE y MORÁN (eds.)
(2011) Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media)pp27-44
79
Deuteronomi 22
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En la lectura que fa Abboud - Hagar80 dels textos islàmics, que centra la seva anàlisi en la societat
andalusí , s’afirma que les normes pel que fa a les dones no diferien massa de les seves veïnes
cristianes medievals: “la marital correcció, la imperfecció femenina, la vergonyosa càrrega de la
menstruació i per alguns, la seva inconcebible entrada en el paradís al que només podien accedir els
éssers perfectes”. Aquesta autora elabora una reflexió a través dels dos textos islàmics per
excel·lència, l’Alcorà i la Shari’a81.
Talmudistes i savis jueus medievals, no veien bé que els marits maltractessin a les seves dones, i es
considerava que el maltractador havia de pagar per fer-ho si actuava de mala fe. Es permetia, però,
que l’home recorregués a la violència física per exigir a la seva dona que complís amb els seus deures
domèstics82. Ha – Nagid, literat de la jueria hispana elogia a les dones jueves i submises, justificant el
dret dels marits a maltractar les seves esposes per aconseguir que ho fossin.83
Si fem un salt cap al futur Segura84 ens planteja alguns elements de reflexió teoritzant que el que
actualment s’entén per “ violència de gènere” no respon de forma correcta a allò que representen els
dos termes, doncs es refereix al maltractament físic que pateixen les dones a mans de les seves
parelles en la majoria de casos; que portada a l’extrem, les porta a morir assassinades per homes amb
els que prèviament havien tingut una relació d’amor. Per tant, ella proposa la paraula maltractament
en detriment de violència, que per ella té un sentit més ampli. Remarcant, que l’origen d’aquest
situació i la mentalitat que la manté, no han variat gaire des de la Edat Mitjana fins als temps actuals.
Si en l’actualitat, la violència contra les dones queda molts cops amagada dins les parets de la casa i
només es coneix quan arriba el cas a la policia i als tribunals; en l’Edat Mitjana passava el mateix, però
amb una major proporció, ja que hi devia haver una gran quantitat de casos que no arribaven a la
justícia , entre d’altres motius perquè molts dels abusos comesos no eren considerats delicte85.
En els Llibres de Crims, tenint en compte els segles estudiats apareixen nombrosos casos de dones
mortes, en que el sospitós era el seu marit. En pocs casos hi consta el desenllaç judicial, i en els que hi
80

ABBOUD-HAGGAR “Los textos religiosos islámicos: El Corán y Al-Hadiz” en FUENTE y MORÁN (eds.) (2011) Raíces
profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media)
81
El primer és la paraula del profeta, intocable i incriticable, la Shari’a complenta l’Alcorà, però n’és una interpretació, és
el model detallat de la vida que ha de seguir un musulmà i la societat islámica, es l’Alcorà explicat i l’Islam concretat.
82
BLASCO MARTÍNEZ “ Talmud y responsa: Violencia contra la mujer en las fuentes religiosas judías” en FUENTE PEREZ
M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media) p 77
83
BLASCO MARTÍNEZ “ Talmud y responsa: Violencia contra la mujer en las fuentes religiosas judías” en FUENTE PEREZ
M.J. (2011)eds. Raíces profundas. La violencia contra las mujeres (Antigüedad y Edad Media) p 78
84
SEGURA (2008) “La violencia sobre la mujeres en la edad media. Estado de la cuestión” en Clío & Crímen. Revista del
Centro de Historia del Crimen de Durango num. 5 pp 26-38
85

FUENTE PEREZ M.J. (2011) La violencia contra las mujeres en Raíces profundas. La violencia contra las mujeres
(Antigüedad y Edad Media) pp 11-23
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consta majoritàriament els marits són declarats innocents pel tribunal. En alguna ocasió , l’adulteri de
la víctima justifica davant del tribunal la pallissa i posterior assassinat; ja que l’adulteri era un fet
provat i continuat. En altres casos, el Tribunal no dóna per provat l’adulteri de la dona i el cas passa a
l’Audiència del Rei.
En alguns casos trobem indicis en el procés que la violència física va acompanyada de violència
psicològica d’algun tipus.
Com en els casos d’agressió sexual, sembla que les fembres pecadores o bagasses també són molt
presents com a protagonistes d’aquest tipus de violència.
Tot seguit citarem alguns casos que pareixen als Llibres de Crims86 i en passarem a comentar alguns
que han semblat interessant
1352, setembre, 30,
Dona trobada morta davant l’hospital de Sant Martí per arma blanca, acusat Ramon Royg, marit de la
víctima, no consta desenllaç judicial

1353, desembre 9,
Mort d’una dona al seu domicili, situat a la Blanqueria de Lleida, per les lesions rebudes catorze dies
abans , a causa d’una discussió familiar: el marit volia més diners per anar-se’n a jugar a la gresca . Li
clavà una espasa a la cara, el imputat, marit de la víctima, . No consta desenllaç judicial

1362, novembre, 17
Mort per sufocació d’una dona prenyada a Lleida . Consten com a circumstàncies etiològiques el crim
passional, els imputats van ser el marit de la víctima i la seva amiga Marieta, còmplice de la seva mort.
La mataren de forma mixta, oclusió dels orificis respiratoris i compressió toracicoabdominal .
Marieta confessà que hi intervingueren 3 homes.

86

Extrets de CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la baixa edat
mitjana.Publicacions del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona. Barcelona Vol I
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L’autor del crim havia cohabitat catorze anys amb la víctima, a la qual havia abandonat per anar a
viure amb l’esmentada Marieta. No sabem si un dels motius que induïren l’autor del crim fou
provocar, també, la mort del fetus de la víctima.
Foren absolts del crim, ja que malgrat les tortures, l’home no confessà l’autoria dels fets.Sembla que
després d’aquest episodi, l’acusat i l’acusada visqueren com a bandits.

1368, juliol, 3,
Mort d’una dona a Lleida, mort violenta d’etiologia criminal, asfíxia. Assassinat provocat per l’adulteri
del marit. En el moment de la mort,la dona estava embarassada de 3 mesos.
Els imputats varen ser Franscesch de Fillach, inductor del crim, Ramon Boner, autor material, i Calreta
Élichssén i Dolceta, còmplices. Abans de la seva mort, per les declaracions de la minyona podem saber,
que hi hagué intents previs d’emmetzinament.El marit amb la idea deliberada de debilitar-la li feia
prendre porga tot sovint.
Segons la confessió de l’autor material del crim, l’homicidi el realitzaren el marit del víctima, la seva
“druda” i un clergue.
S’aplicà turment de roda a Dolceta i Elichsse´n . Ambdues resistien la tortura sense confessar la seva
participació en el crim. Les dues dones com que no confessaren foren absoltes i els altres imputats
fugiren , els quals foren citats i se’n feu la corresponent crida pública.

1386, setembre, 15
Mort d’una dona al carrer a causa de les nafres que li feu el seu marit, ferides amb arma blanca, no
consta el motiu de l’agressió.
El imputat fugí de la justícia, se’n feu la corresponent crida.

1393, juny, 2
Mort d’una dona a casa seva agredida per el seu marit amb un punyal.
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L’agressor patia un transtorn psiquiàtric i tenia deliri de persecució . Els diferents testimonis fan palès
l’important trastorn que patia l’agressor, els familiar no podien deixar-lo sol, deien que tenia “dos
diables la cos”
El procés passà a remissió del rei

1393, agost, 16,
Mort d’una a dona a Lleida,s’acusà al seu marit. No consta ni les circumstàncies, ni pertitatge ni l
tortura, l’acusat fugí de la ciutat.
D’aquest procés només se’n conserva la crida pública que es feu perquè comparegués el imputat
davant la justícia.

1400, març, 9
Mort d’una dona per ferides amb arma blanca (coltell). L’acusat era el marit de la víctima, que segons
declaren diversos testimonis, patia una greu malaltia mental. Patia zelotípia87 que s’agreujà quan la
seva muller va començar a fer de dida a casa d’una família. Feia tres anys que no conreava la terra i un
any que no sortia de casa. Un testimoni, explica les fugides del malalt que anava de de poble amb
poble com un rodamón, característica que Camps i Clemente associa a l’esquizofrènia. ’autisme i
l’aïllament justificaven “L’endiablament “ del malalt.
Segons Camps i Clemente, es tracta d’un malalt delirant, probablement esquizofrènic , amb forta
càrrega psicopatològica familiar. El fet que el delicte de sang fou inseperat i compulsiu i sense cap raó
també apunta a l’esquizofrènia
Fou sentenciat a ser turmentat amb la roda tres vegades i tant si confessava com si no havia de tornar
al judici dels prohoms; per tant, el tractament penal no té en compte la malatia mental, no consta el
desenllaç del procés

87

Deliri caracteritzat per la predominança d'un sentiment de gelosia, iniciat a partir d'interpretacions errònies o de fets
casuals enciclopèdia.cat
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1406, setembre, 13
Mort d’una dona a casa seva, es desconeix el mecanisme de la mort però fou violenta.Sembla que hi
hagué una baralla per desavinences familiars, el imputat era el marit de la víctim. En aquest cas la
sospita va fer que s’exhumés el cadàver de la víctima i es practiques una necròpsia.
No hi ha tortura i no consta el desenllaç judicial

1407, febrer, 9
Mort d’una dona a casa seva, ja que el seu marit li pega en el decurs d’una baralla i fou ferida amb
arma blanca. A l’intentar protegir el fill del pare irat, rebé accidentalment un cop de “balasart”, la
víctima declarà que fou ferida a la cuixa i a l’engonal accidentalment i per aquesta raó hi ha una
sentència absolutòria

1407, març, 11
Dona trobada morta a l’estable de casa seva degollada, no consta el motiu de l’agresió, l’acusat el seu
marit que fugí de Lleida, fou cridat públicament.
,
1411, abril, 24
Mort d’una dona a casa seva després de ser ferida la carrer amb arma blanca, la causa va ser una
barralla entre la víctima i la mare del marit, imputat en el cas. No hi ha tortura ni consta el desenllaç
judicial

1420, setembre, 6
Dona trobada morta al seu domicili , degollament i ferida a la regió cranial. Baralla, la víctima “amiga”
del imputat era maltractada amb freqüència per aquest, motiu pel qual l’havia abandonat. No hi ha
tortura ni consta el desenllaç judicial.
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1420, novembre, 7
Mort d’una dona a casa seva, segons la interpretació del tribunal caigué escales avall i es clava el
mànec del creol, el procés no continua, ni s’acusa a ningú.
Segons Camps i Clemente és difícil de creure la gravetat de les lesions per una caiguda, no es pot
descartar la sospita que la ferida hagués estat produïda per una altra persona, possiblement el marit i
que la caiguda hagués estat simulada. Afirma que alguna sospita degué tenir la cort i el veguer que
manaren al marit de la difunta no s’absentés del seu domicili.

1431, octubre, 25
Dona morta pel seu marit a casa seva per una ferida d’arma blanca (ganivet), mentre sopaven
començà un discussió i l’home l’agredí amb el ganivet que tallava la carn, no hi tortura ni consta la
sentència.

1435, novembre 14,
Mort d’una dona i del seu fill per ferides amb arma blanca, no consta motiu de l’agressió, els imputats
són el marit i el cunyat de la dona, un testimoni declarà que havia estat el marit el que havia apunyalat
a al dona i al seu fill. El cunyat va ser absolt i no consta sentència del marit que segurament fugí.

1436, febrer, 5,
Mort d’una dona agredida pel seu marit a casa seva, ferides múltiples amb arma blanca, el imputat és
el seu marit, no consta desenllaç judicial.

1456, gener, 21
Dona trobada morta a casa seva a Lleida, com a imputats apareixen el seu marit i la seva fillastra,
sembla que la dona estava malalta, però el clima de tensions familiars en que vivia la víctima va fer
sospitar que la seva mort pogués haver estat deguda a emmetzinament. No consta desenllaç judicial
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1486, maig,5
Dona trobada morta en un camí per diverses contusions, fou agredida pel marit de la dona instigat pel
germà d’aquest. Els imputats fugiren i se n’anaren a València, no hi ha més detalls relacionats amb
aquest cas
1339, agost, 8
Mort d’una dona al carrer de na Gueralda, ferida al coll per arma blanca, en una discussió amb el seu
marit que l’acusava d’adúltera.
El marit fou sentenciat a 3 turments per roda i foc i confessà. Va ser condemnat a morir a la forca, la
gravetat de la sentència final vé donada perquè no esprovà l’adulteri d’ella.
(,1339, setembre) s’executa a l’home penjant-lo.
1372, agost 31
Presumpta mort d’una dona ocasionada pel seu marit a Rufea, terme de Lleida. La dona havia marxat
al matí cap a Lleida a vendre figues , segons declarà el marit.Uns homes li havien dit a ell dies abans
que la seva dona cometia adulteri amb un altre home de Rufea.
Pel fet que no es pogué provar la mort de la dona esmentada, ja que mai se’n trobà el cadàver, fou
absolt. D’altra banda, un testimoni declarà que havia sentit dir que la dona l’havien vista a Salvaterra,
això i les acusacions d’adulteri, feien que es dubtés de que en realitat fos morta i en canvi que hagués
marxat per pròpia voluntat.

Num 147, 1377, febrer 4
Mort d’una dona a casa seva a conseqüència de les ferides que li feu el marit.
Tots els testimonis, concordants en el sentit de fer constar el continuat adulteri de la dona “ Tot dia hi
vehie entrar capelans frares de Sent Agostí i d.altres i que fort n’ere en la mala fama d’aquell feyt”
També, per una carta que escrigué el marit a la cort, fugit per raó del crim, manifestà que havia mort a
la seva dona per adúltera, que havia pogut comprovar aquest fet i que ara confiava en la misericòrdia
de Déu in el la justícia, representada per ells.
El procés es traslladà a l’audiència del Rei.
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1393, gener, 27
Mort d’una dona agredida a casa seva amb un punyal. L’acusat era el marit de la víctima, la dona era
adúltera, l’adulteri era manifestament públic i amb molts individus. La mateixa muller ho havia
confessat al marit.
No hi ha tortura i no consta el desenllaç judicial

1448, gener 2
Mort d’una dona a casa seva, agredida per el seu marit, ferides amb arma blanca (coltell). La dona ja
havia estat temps enrere assotada pels carrers i places i empresonada per adúltera, el marit confessà
el crim i els motius que l’impulsaren a cometre l’acció. Tot i la confessió l’absolgueren

1474, novembre, 15,
Mort d’una dona agredida pel seu marit en el seu domicili per ferides múltiples. La víctima era
prenyada de 5 mesos. El marit sospitava de l’adulteri de la dona amb el mosso de la casa i declarà que
els trobà un damunt de l’altre. Altres testimonis però, afirmen que la muller era dona de bona fama.
No consta el desenllaç judicial. En un procés posterior es jutja a l’home per haver mort el mosso
també.
1352, setembre, 30,
Dona trobada morta davant l’hospital de Sant Martí per arma blanca, acusat Ramon Royg, marit de la
víctima, no consta desenllaç judicial

, 1376, juliol, 14
Mort d’una dona la camí de Picabaix a conseqüència de les lesions que li ocasionà el ser marit. La mort
no va ser immediata ja que la víctima, tingué temps d’acusar el seu marit.
Sembla que la dona es prostituïa, encara que hi ha contradiccions en les declaracions dels testimonis,
en el sentit de si ho feia per necessitat o “per vici” . Consta com a causa l’adulteri, no hi ha torturà, es
traslladà el procés a l’audiència del Rei.
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30 d’octubre de 1482 (AML num 823 ff 88r-91 v i 122r-128 v)88
Procés judicial contra Anton Labellera , per maltractar i prostituïr a la seva muller Leonor.
La denúncia és per part de la família de la dona , el padrastre i l’oncle denuncien a l’acusat afirmant
que

“Anthon Labellera induhït per lo mal sperit, no tement Déu ni la correcció temporal e

menyspresant la vergonya sua, maltractant a dita sa muller atassant-la moltes vegades per casa amb
la spasa nua li ha donat hun colp en la mà, que crehen perdrà lo cap del dit, em més avant, lo que es
pigor, done loch a un cert home per que.l ocorregue en sas necessitats... e han dormit dos nits tots tres,
ço és dit marit e muller e dit cert home en un lit, así se donàs conclusió en cumplir sa voluntat segons
de aquestes coses dita Leonor s’és clamada als sobredits parents seus”
Sembla que alguns homes s’amagaren per descobrir les perversitats d’Anthon davall la seva cambra,
pujaren a la seva habitació durant la nit i el portaren a la presó en la que està internat quan comença
el procés judicial.
En el seu interrogatori Anthon, diu que la vigília de tots Sants anà a dormir al seu llit .Quan el despertà
mossèn sotsveguer per detenir-lo i emportar-se’l a la presó, veié que a part de la seva dona hi havia un
altre home al llit, lo misser Solsona.A la pregunta si coneix aquest mossèn amb anterioritat als fets,
respòn que a causa del seu ofici, barber i com tenia molta feina, li digué un dia que si es volia arreglar
la barba podria pujar a casa seva.
Li preguntaren si li semblaria bé que la seva dona cometés adulteri encara que fos per diners i ell
respongué “que no ni jamés consentí en tal cosa, ans per algunes coses que sentie no prou honestes ni
degudes isqué de casa de son sogre...es se’n vingué a casa de mestre Pedrís”. Continuà dient que els
els seu sogres, permetien certes llicències i alcavoteries a la seva dona i que facilitaven que cometès
adulteri amb Mossén Vilaplana , canonge. Afegeix, acusant altre cop de adúltera a la seva dona, que
canonge Solsona li havia dit en repetides vegades “Benet m’és parent e yo.l he visitat ara en sa
malaltia e ma dat càrrech de venirvos a veure, e ecomanar-la [a la vostra muller]com si fos ma
neboda” però després reconeix que finalment Solosona mai va venir;acte seguit el tribunal li pregunta
per l’agressio física a la seva dona i ho fa amb aquestes paraules “Interrogat si ell deposant ab spasa,
punyal ni altres armes ha nafrat dita sa muller en lo dit o en la mà, per causa que no volia consentir de
dormir en un mateix lit amb altre.Qui dix que dita nafra que té dita sa muller en lo dit, la muller de
mestre Pedrís vehé e sap que dita sa muller se nafrà amb un ganivets petits *que té+ en lo dit”.
88

Anàlisi fet amb la transcripció que feu MONTANYA CARRERA (2007) El tribunal de coltellades. Alguns aspectes
processals.Col·lecció Guillem Botet. Pagès editors : Lleida pp 220-235
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La declaració del testimoni, Antoni Cellart, un dels homes que s’amagaren davall la cambra, relata que
estaven tots tres ala habitació, que dormien en el mateix llit i que mossèn Solsona jugava amb la dona
de l’acusat damunt del llit. Hi hagué un moment en que el mossèn i l’home discuteixen de diners, el
que fa pensar que el marit rebia diners per els serveis de la dona al canonge.
Hi ha una frase molt representativa de Mossèn Solsona que per una banda demostra que donava
diners a la parella i per l’altra que el marit no tractava bé a l’esposa “E lo dit mossèn Solsona li dix que
ere content però que li tractàs bé la dona, perquè per l’amor d’ella ell li donave lo que havie de
mester”. El testimoni relata “E dix dit mossèn Solsona al dit Anthon que fes metre sa muller al lit.E dita
sa muller dix que no ho volia fer que no s volei metre per bé dues o tres vegades e lo dit son marit li
manà que.s metés al lit e així se meté al lit en mig desl dits canonge e son marit”, per tant reforça el
testimoni de l’esposa i dels seus familiars. I encara més una altre testimoni declara que el marit li diu a
la muller “ ell li darie una cuchillada en la cara”.
Després hi hagué un judici cap a la dona per adúltera.
No consta desenllaç ni sentència.
1383, 4 de febrer89
Maltractaments d’un home a la seva esposa, acusant-la d’adulteri amb el seu pare i de tenir un fill que
no era seu.
La denúncia va ser interposada davant del tribunal per el pare de la víctima, Dolceta, contra el marit
d’aquesta, Bernat Giner “lo qual lo dit Bernat Giner ha haut de la dita Dolçeta, muyller sua, dient lo dit
Bernat Giner que aquell Perico no es son fiyll de dir Bernat Giner, per tant com no es royg, així com lo
Bernat Giner és, que és de pèl royg... y pres molt greument e ab gran inhumanitat la dita Dolçeta
muyller sua....ferí e casqà longament i cruelment ab pedres que lançà diverses vegades s la dita
Dolçeta, ferin-la e colpejant-la per la squena e per altres partides dievrses a la dita Dolçeta, en tant
que la dita Dolçeta ha aportat a pas de mort” i que després d’aquesta agressió quan arribaren a casa
el mateix dia “pres aquella Dolçeta per los cabeylls tiraçant-la per tota la casa e firent aquella aquella
ab un bastó per diverses partides de son cos” i encara a la nit del mateix dia “molt cruelment i
inhumana, mes diverses vegades la ma dins la natura o con de la dita Dolçeta, esgarrapant les part
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dins de la dita natura o con a la dita Dolçeta, diverses vegades , dient a la dita Dolçeta, yo te’n treure la
prohityge que has” i per aquesta raó era en perill de mort.
El tribunal es desplaçà a casa del pare de Dolceta per prendre-li declaració, ja que deduïm que per la
gravetat de les ferides que li provocà el marit no es devia poder moure del llit, així que estirada al llit
declarà, “que eren dins lo ort de les menoretes.E lo dit marit seu pres la dita confessant cridant-li:
bagassa!, fylla del retayllat, que lo fiyll que tu has no es de mi, que no es royg, així com yo, ans semble
a ton pare e donal a ton pare, car son fiyll es” després començà a detallar les mateixes agressions que
el seu pare declarà dies abans quan interposà la denúncia davant del tribunal; afegint que en un
moment de l’agressió es desmaià i caigué inconscient a causa dels cops. Relatà l’agressió sexual
d’aquesta manera “ met la ma dins la natura d’ella confesant i esgarrapa-li la natura a la part de dins,
entant que ella confessant cridave així com podie, adenoyant-se així com podie als peus del dit marit
seu, clamant mercè, e los vehins del vehinat sacudien les portes de casa del dit marit seu e no pogaren
entrar com fosen ben tachades. E al matí los vehins pujaren en la casa trobants quaix morta la dita
confessant” com el marit abans de marxar l’amenaçà que la degollaria l’endemà, anà a casa del seu
pare a refugiar-se. Com veiem aquí Dolçeta, declarà que demanà auxili als veïns.
Quan el tribunal li pregunta si hi algun testimoni dels maltractes, Dolceta respon “los vehins del
vehimnat, e que V ans ha que es matrimoni ab lo dit marit seu, los quals ha haut mals e leygs e gran
colpa d’ell marit seu, e sense que la dita confesant nenguna vegada, no li ha dat rahó, ans li es estada
bona e leal e aytant com ha pogut...e que la fama de la dita confesant suplique als dits senyors, cort e
pahers que.n demanen en lo vehinat e al monestir de les menoretes, car la mercè bona la ha”. Per tant
Dolceta confessa que no és la primera vegada que el seu marit la maltracta físicament. Doncs en els 5
anys que feia que estaven casats, les agressions es van repetir una vegada i una altra. Durant aquest
període, a més, remarca la seva bona fama, i la lleialtat que li ha proferit durant aquests anys, que els
veïnat i les monges del convent on treballa poden recolzar la seva bona fama.
El peritatge, dut a terme per dues dones honestes afirma que “aquella havien atrobat e vist que tenie
la natura fort inflada a la part de fora, aytant com una bona poma ha de gros, per la qual infladura no
han pogut veher ni regonexer, qui.n mal és de la oart de dins de dita natura...que ha en les cuixes e en
les anques e spatlles e esquena, diverses e moltes blavures...par que sien estades feytes ab cops de
bastó e de pedra...e així meseic han trobat la dita Dolçeta tota pelada en los cabeylls del cap...entenen
e creen que la dita Dolçeta es en perill de mort” per tant les dones certifiquen que la dona té signes
d’una agressió sexual a més de diverses marques de morats que semblen fets a cops de bastó o pedra
a diferents parts del cos.
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Aquest cas doncs, és un exemple significatiu de violència tant física com psicològica, perllongada amb
el temps d’un marit cap a la seva muller.
No sabem si Dolceta acaba morint o si el marit es condemnat, ja que no hi ha cap més referència a
aquest cas i aquí s’acaba el procés.
En l’anàlisi del cas que fan Camps i Camps90 diu que els indicis semblen a apuntar que l’home era un
malalt mental, i que patia psicosis amb un greu component celotípic.
És curiós que tant en aquest cas com en l’anterior les denúncies fossin fetes per la família de l’esposa,
més exactament per part del pare, potser com una estratègia per netejar l’honor de la família a través
de provar l’honestedat de la seva filla.

3.2.2. L’Agressió sexual

Gràcies als documents històrics que en resten, podem pensar que l’agressió sexual era un fet força
freqüent en la baixa Edat Mitjana. De fet, tal i com veurem en l’apartat que parlem de prostitució, un
dels arguments que es donaven per a la regularització i el control d’aquesta, és que evitaria mals
majors com les violacions. El fet que es permetessin certes relacions que existien fóra del matrimoni i
la concepció generalitzada de que la fornicació era una necessitat dels joves solters sols que vaguen
per les urbs medievals, tot i la moral cristiana imperant, evidencia que el mal que es vol evitar és molt
major que la conseqüència de permetre certes llicències morals.
Durant l’època medieval, tal com reconeix en el seu article Córdoba de la Llave91, mai es va utilitzar el
nom de violació, sinó que es poden resseguir diferents nomenclatures per al delicte de l’agressió
sexual. De manera que s’afegien una sèrie d’adjectius com “forçós” “forçada” “per la força” a les
expressions que significaven mantenir relacions sexuals. Aquests adjectius, tal i com ens indica
l’autor, mostren que el que es jutjava no era haver tingut una relació sexual il·legítima; sinó que
aquesta hagués estat mitjançant la força o l’amenaça.
Aquesta força utilitzada, és el primer element del delicte, i el segon, la pèrdua de la virginitat de la
víctima.
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Córdoba de la Llave92 ens insisteix, que la major part de processos judicials estudiats de l’època tenen
un element comú, aquest és que mitjançant l’acte es corromp la virginitat de la dona agredida i.
Aquest fet, serveix com agreujant, ja que com hem dit amb anterioritat no només afecta a l’honor de
la víctima sinó també al del seu grup familiar .
Aquest mateix autor, fent referència a les lleis castellanes de l’època, afirma que es contemplava la
imposició de penes greus per aquest delicte, fins i tot la de mort. Però en els casos estudiats no tenien
una aplicació real, existien, seguint el mateix autor, una sèrie de circumstàncies agravants : si el delicte
s’havia comés per la nit, en un lloc despoblat que no facilités l’auxili de la víctima o tenir còmplices a
l’hora de cometre l’agressió.
Sembla ser, que es un delicte que involucra tot el teixit social (no queda relegat a una determinada
classe) i es produeix tant en àmbits rurals com urbans .Barros93 ens dóna una dada important, sembla
ser que majoritàriament dels agressors tenien alguna relació jeràrquica amb les víctimes, ja sigui com
a familiar, senyor....Igualment les víctimes afectades pertanyien a diferents classes, encara que es
senyala com a grups de risc, les criades, donzelles i mosses que treballaven en cases. Utilitzarem les
paraules de Narbona94 que així ho exemplifiquen “las denuncias señalan a las sirvientas domésticas
procedentes del mundo rural, alejadas del hogar paterno, como víctimas por excelencia de la
lubricidad de sus amos” . Aquesta circumstància és explicada per Córdoba de la Llave95 a través dels
següent argument: la falta de recolzament familiar i veïnal. D’aquesta falta de recolzament, se’n pot
deduir, que la seva agressió tenia menors repercussions; a l’estar allunyades de la seva llar es feia més
difícil una venjança per restituir l’honor familiar.
Un altre argument que utilitza l’autor96, són les nombroses activitats que desenvolupaven criades i
serventes fora de la llar, fet que facilitava la seva agressió. També demostra, que la presència d’un tara
física o psíquica en una noia afavoria la possibilitat d’una violació. Ens trobem una altra vegada en que
una situació de vulnerabilitat, afavoreix el delicte sobre el cos de la víctima: sordmudes, cegues i
discapacitades psíquiques estan molt presents en els processos judicials per agressió sexual. La seva
dificultat per cridar, d’identificar l’agressor o la incapacitat per testificar un cop rebuda l’agressió, les
fan víctimes fàcils.
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Una altra característica que apunten Bazán, Cordoba de la Llave i Pons97 és que les denúncies es
refereixen a víctimes de sectors socials empobrits, i en pocs casos afectaven a les famílies
privilegiades.
Córdoba de la Llave intenta identificar en el seu treball, quins eren els llocs on es donava amb major
freqüència l’agressió, i apunta una diferència substancial entre el món rural i l’urbà.Mentre que al
món rural les agressions es produïen amb major freqüència als camins o llocs despoblats, en el món
urbà les agressions es produïen dins de la casa de la víctima, en especial a l’interior de la seva
habitació; la raó, seguint les argumentacions de l’autor és ben senzilla, les dos situacions indiquen un
lloc aïllat sense testimonis, sense molèsties, i sense possibilitat per la víctima d’obtenir auxili. Totes
aquestes condicions gravaven qualsevol delicte, de forma que l’autor, dubta de la veracitat d’algunes
declaracions i fa palesa la possibilitat de picaresca de la víctima per augmentar la pena de l’agressor.
En quant a la forma de l’agressió, en la documentació estudiada per Córdoba de la Llave a la Península
Ibèrica , sol ser un acte individual i no col·lectiu, realitzada per un subjecte concret a una víctima
concreta, en que l’aparició d’una tercera persona sempre es fa en forma de còmplice, no com
agressor.
Quan parlem d’agressions sexuals en l’Edat Mitjana, hem de contemplar també l’estupre, com una
modalitat més d’aquesta, en el sentit d’utilitzar les falses promeses, regals i altres modalitats de
seducció, a fi d’obtenir una relació sexual de la víctima. Tot i que la violació implica l’ús de la força,
ambdós modalitats es fonen en molts processos judicials.
Córdoba de Llave apunta que la dubtosa fama pública i poca consideració social d’algunes dones
(prostitutes o pobres) debilitava també la seva protecció a nivell social. Per tant, tal com ens mostra
l’autor a través de diferents documents legislatius de l’època, la violació d’una prostituta no podia
estar penada amb la mort.
La fama de la dona, com ja hem apuntat amb anterioritat, era molt important a l’hora de demostrar si
havia estat o no víctima d’una violació; doncs si no podia demostrar una fama ben honesta podria
girar-se-li en contra, demostrar una vida ordenada sexual i moralment era un requisit per fer verídica
l’agressió .S’havia de provar davant de la justícia la bona fama, ja que si s’exercia la prostitució o es
sospitava una vida sexual deshonesta la denúncia no tindria fonament per la falta de credibilitat de la
demandant. És per això tal i com mostra Córdoba de la Llave que els advocats i representants de les
demandades insisteixen en la bona reputació de la víctima i la seva família i els de la part agressora en
la seva conducta irregular .
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La denúncia comportava en la majoria dels casos una anàlisi carregada de prejudicis sobre el passat i el
present sexual de la víctima, en in intent de fixar les causes explicatives en el comportament de la
dona.
Per tant, podem pensar en un alt grau d’ocultació del delicte, ja sigui per una qüestió de vergonya o
honra, per la por a les amenaces del agressor a la víctima o per falta de confiança en la resolució
judicial. El que ens porta a pensar que tot i el nombre d’agressions sexuals denunciades, només
presenten un baix percentatge de les reals. Tal i com afirma García Herrero98 en l’opció de silenciar
l’agressió, hi intervenien diversos factors: entre ells la por i la vergonya d’exhibir el cos públicament
per a demostrar el delicte.
Hi hagué en la documentació de l’època moltes divagacions pel que fa a la correcta actuació d’una
dona per discernir si havia estat o no víctima de violació: crits, sang, dolor i llàgrimes a més de signes
externs i evidents de sofriment. En molts casos depenia de la declaració dels testimonis i la seva
fiabilitat així com les declaracions de les parteres. Fins i tot García Guerrero99 comenta que aquestes
valoracions estaven marcades per la cultura imperant per la qual, les dones per demostrar la seva
innocència s’havien de resistir de mode heroic inclús suïcida si fóra precís.
Vidal de Canellas, bisbe legislador de la Corona d’Aragó estableix100 l’any 1247 baix l’epitafi De
adulterio et stupro recollí el procediment que una dona ultratjada havia de seguir per tal de denunciar
el seu cas: havia de queixar-se als primers homes que es trobés immediatament després de l’agressió,
i mostrar-los-hi les seqüeles de l’agressió, de tal forma que mai semblés que ella havia cedit a res,
l’assumpte havia de ser denunciat judicialment abans que passés 1 dia i una nit de l’incident.
Pel que fa a les conseqüències de l’agressió, Córdoba de la Llave afirma que en la legislació medieval
en teoria es castiga l’agressió sexual patida amb pena de mort contra una menor d’edat o dona casada
de classe superior. Però a la pràctica la pena capital rara vegada fou aplicada, el més comú eren les
odres de desterrament o sancions econòmiques; la pena, segons estudien diversos autors va en
consonància a la classe social de l’agredida, també varien tenint en compte la condició de minoria
religiosa de l’agressor. Moros i jueus segons els documents acabaven amb freqüència a la forca
després d’atemptar contra una dona cristiana.
Les conseqüències per a la víctima solien ser ferides que podien acabar amb la mort, amenaces o
inclús amb el suïcidi de la víctima per la vergonya suportada. En altres casos la violació les portava
directament davant les portes de la marginalitat, abocant-les a la prostitució.
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Una altra conseqüència que apunta l’autor és l’aparició de fills no desitjats i que la dona se n’havia de
fer càrrec , en molts casos amb la precarietat de ser jove i estar sola.
En molta documentació a nivell Europeu, es donen acord privats entre víctima i agressor per evitar fer
públic l’incident. Aquests podien acabar amb el matrimoni o amb una quantia econòmica per
augmentar la dot de la víctima com a compensació per la pèrdua de la seva virginitat. Segons dades de
Flocel Sabaté101 un 15% de les violacions a Catalunya acabaren amb matrimoni.
Segons estableix Vidal de Canellas102 qui violi amb un dona verge té la obligació de casar-se amb ella,
sempre i quan els dos fossin de la mateixa classe socia. Si la víctima no era bon casori per al seu
violador, el seu agressor li havia de buscar un marit adequat, tant bo com ella hagués pogut
aconseguir en mercat matrimonial abans de l’agressió, incrementant mitjançant aportació econòmica,
la dot de la violada.
Una altra forma d’agressió sexual, és l’anomenat dret de pernada, segons el qual “existeix una costum
entre els senyors catalans de passar físicament la primera nit de noces amb la seva vassalla103”.
Aquesta costum, sembla estar documentada també a Galícia i a certs indrets del País Basc, tot i que
com reconeix Barros104 no existeixen empremtes d’aquesta pràctica en la legislació escrita, sinó que
eren un abús de poder tolerat . Aquest abús va acabar a Catalunya l’any 1486, amb la Sentència de
Guadalupe promoguda per Ferran el Catòlic. En el cas de Lleida existeix la creença, de la qual no
existeix documentació escrita per avalar-la, que l’anomenada porta de Les Núvies rep aquest nom
perquè és on passaven les núvies per anar a passar la seva primera nit amb el bisbe, ja que quedava
davant del Palau Episcopal.
Si passem a analitzar els exemples que trobem sobre agressió sexual en els llibres de crims, veiem com
les víctimes són dones de tota mena; nenes, adolescents, prostitutes, vídues, casades i pelegrines.
En tots els casos, confirmant la teoria, les dones que hi apareixen són de classe baixa, en cap cas
apareix una denúncia de violació d’una dona provinent d’una família acomodada. Els casos son
nombrosos, encara que com ja hem dit anteriorment , devien representar un percentatge molt baix
en referència a la realitat.
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A nivell general, i per tal d’extreure conclusions sobre els processos d’agressió sexual que figuren als
Llibres de Crims, ens basem en l’ estudi sobre la llibertat sexual de Camps105. Observem com la major
part de les sentències són absolutòries i en aquesta absolució hi juguen diferents factors:
-

el matrimoni de l’agressor a la víctima o l’ increment de la dot gràcies a la multa que

s’imposava a l’agressor perquè la dona es pogués casar
-

l’agressor era clergue o estava relacionat d’alguna manera amb l’església

-

Es donen algunes sentències absolutòries tot i que amb la lectura del procés podríem pensar

el contrari, ja que el tribunal dicta sentències però no les justifica. En alguns casos podem pensar que
tal i com consta en la bibliografia que hem consultat , que la mala fama de la dona fa que no es doni
credibilitat al seu testimoni
-

En alguns casos la notorietat pública del fet amb la conseqüent alarma social fa que

s’endureixi la sentència
-

La baixa condició social de l’acusat o la seva pertinença a una minoria religiosa també endureix

la sentència
-

Pel que fa a la víctima són vàries les circumstàncies que també fan que la sentència sigui més

severa: la minoria d’edat de la víctima, la seva virginitat així com la seva condició de casada.
Un altre factor a l’hora de valorar la veracitat del testimoni, són els crits que proferia la víctima i la
seva capacitat de resistència a l’agressor. Tal i com hem vist a la bibliografia consultada. Per tant, és
habitual que tant testimonis com víctimes emfatitzin la seva resistència per aportar veracitat a
l’acusació.
Pel que fa als peritatges de les lesions, el més habitual és que les lesions de naturalesa sexual fossin
examinades per matrones o dones honestes de la ciutat, que a la vegada demanaven altres dones que
exercissin de testimonis durant l’exploració. En alguns casos en que les dones són menors d’edat
l’autoritat demanava a cirurgians que fossin ells els que duguessin a terme l’exploració. En altres casos
l’exploració la feia la mare o la pròpia víctima. Al mateix temps, el peritatges sobre lesions extra
genitals,així com els indicis de naturalesa sexual tals com les taques de sang en els vestits, les feien les
mateixes autoritats judicials.
A més afegirem que totes les agressions sexuals , confirmant la bibliografia consultada es donen en
llocs deshabitats en els casos en que l’agressió es produïa fora de la ciutat, i en l’interior de les cases
en els casos d’intramurs.

105

CAMPS CLEMENTE, Manuel i CAMPS SURROCA, Manuel (1995) “Los delitos contra la libertad sexual en Lleida en el
siglo XIV” en Orfilia VII, Actes Num 1 de les VII Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense pp87-188

VI Beca de Recerca Cristina de Pizan

Eva Lega i Vidal i Iolanda Teixidó i Morguí 52
La violència contra les dones a Lleida als segles XIII, XIV i XV. Una anàlisi a través dels Llibres de
Crims del Tribunal de Coltellades
En cap cas, s’utilitza el nom violació per fer referència a l’agressió sexual, sinó que s’utilitzen
expressions tals com “conéixer carnalment per força” “corrompre per força” “havie forçada”, etc...
Totes les agressions analitzades van acompanyades de violència física amb més o menys intensitat cap
a les dones que la pateixen, així com d’amenaces de diferents tipus si la dona crida o explica
l’acorregut.
En la majoria de casos l’agressió sexual és un acte individual, només en algun cas apareix la figura del
còmplice.
La fama de la víctima i les “xafarderies” que es deien sobre ella, tant si es refereixen a la seva vida
sexual com a la fama de mala dona, mentidera... sembla que influenciïn molt en les decisions del
tribunal.
Ara passarem a analitzar detalladament alguns dels casos que ens han cridat més l’atenció, ho farem a
través de les traduccions de Camps106:
3 de Març 1400
La violació d’una soltera verge per part de dos clergues mitjançant l’ús de la força, un dels acusats feia
dies que posposava a la víctima relacions sexuals a través de regals d’anells o bosses, i ella s’hi
negava.
Per evitar els crits li varen posar roba a la boca i l’amenaçaren d’apunyalar-la. L’agressió es va produir
en una casa on també tenien capturada a una altra dona soltera, durant la nit la violaren fent ús de la
força.
La sentència va ser absolutòria ja que se li proporcionà marit a la víctima i els agressors eren clergues.
En aquest agressió podem observar algunes característiques de la víctima que s’apuntaven a la
bibliografia. tals com que l’agressió es va produir entre dues persones. Aquesta és una característica
que en la legislació de l’època es considerava una agreujant.
El fet de que la dona fos verge en el moment de l’agressió també era una agreujant ja que com hem
vist anteriorment afectava al seu honor i al de la família, així com també al seu futur casament. També
coincideix amb la bibliografia que Mario era filla d’un treballador i per tant pertany a una classe baixa,
a aquesta vulnerabilitat s’hi afegeix que és menor d’edat.
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L’agressió es produí al vespre, quan ella anava a vessar les aigües, l’agafaren per la força ficant-li un
objecte a la boca perquè no pogués cridar i la duren a una casa on hi havia reclosa una altra dona
“posaren-li lo caperò a la bocha per ço que no pogués cridar e menaren-la se’n per la Cuiraça a casa
d.en Ramon Vidal”, el tribunal fa èmfasi en perquè no cridava, fet que com hem dit abans era molt
valorat a l’epoca i respon “si ella cridave, que li darien del ponyal”. El tribunal que dóna molta
importància al tema dels crits li torna a preguntar que per què no cridava un cop li havien tret la
mordassa i estava a la casa, ella respon un altre cop el tema de les amenaces. El fet que l’agressió es
donés a la nit i a l’interior d’una casa és un constant en moltes agressions denunciades ja que feia més
difícil l’auxili a la víctima, el fet que no cridés encara que fos per les amenaces es devia valorar com a
poca resistència de la dona a l’agressió.
Quan el tribunal li pregunta si els dos acusats la conegueren carnalment, respon que sí, un després de
l’altre, li pregunten si va ser per força, i ella respon que sí.
També li donen importància al fet que els agressors anteriorment a l’agressió volgueren fer regals a la
víctima, ella declara que mai els va acceptar “interrogada si jamés ella confessant havie pres anells o
bosses/ dels dessús nomenats. Dix que no, be que li.n donaven, mas non /havie volgut prendre jamés”.
Suposem que aquesta pregunta la feia el tribunal per discernir si hi havia indicis d’estupre, i si hi havia
intencionalitat dels agressors abans de que es produís l’agressió.
Com ja hem dit abans, el fet que la dona “trobés” marit va lliurar als agressors d’una condemna. A més
era pobra. Al mateix temps, els fet que els agressors fossin religiosos, també la devia atenuar la
condemna.Finalment van quedar lliures i la seva agressió impune i així ho dictamina el tribunal “No
foch procehit en la present enquesta per ço com la dita Mario foch donat marit/ i així mateix per ço
com los qui eren delats d.aquest crim eren coronats”
25 de juny de 1406
És jutja l’agressió d’una nena, filla d’un llaurador, a mans d’un altre llaurador. Els fets van ocórrer en
un hort, l’agressor la va tirar al terra violentament li aixecà les faldilles fins la cara, la pegà i l’amenaçà
amb una ganivet si contava el succeït. No hi va haver penetració, l’acusat no va ensenyar el genitals a
la víctima. No consta la sentència
Un altre cop ens trobem a una agressió a una nena, a més de família humil el que com ja hem dit
abans representava una víctima vulnerable . L’agressió és fa en un lloc deshabitat, on és difícil que hi
hagi testimonis i que la víctima pugui demanar auxili.
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Suposem que al no existir penetració no hi ha peritatge. No hi ha dany físic a la víctima, no se la
corromp i per tant no queda afectada en el seu honor ni en el de la seva família. Potser per aquest fet
el procés no continua.
15 d’agost de 1412
Violació d’una vídua de 90 anys en mans d’un llaurador, la dona cridà i ell la va pegar diverses
vegades, causant-li contusions a la cara.
Segons les declaracions de diferents testimonis ,l’agressor havia comès aquest delictes en anteriors
ocasions.
El Tribunal és qui va fer el peritatge de les lesions extra genitals
La sentència va ser absolutòria.
El tribunal observa que la dona “tenie a la cara bon scarrany/ i les celles acofolades o totes blaves i ere
asats maltractada/com gemegàs fortament i aço veeren acularment los dits lochtinents i paers”, per
tant el tribunal certifica una forta violència física sobre la dona que li deixà seqüeles .
L’agressió es va dur a terme quan la dona anava escombrar la sèquia d’una terra que li pertany a la
Plana de Sant Ruf. Després de treballar, la dona s’assegué en una font i va ser allí on es cometé la
violació. Un cop més, veiem que l’agressió es dóna en un lloc campestre i segurament deshabitat o
amb poca afluència de gent per impossibilitar l’auxili de la víctima, seguint el cànon, que com ens
marca la teoria bibliogràfica, segueixen les agressions que es donen en un entorn rural.
La tirà a terra i exercir sobre ella gran violència física. Així és com es relata l’agressió sexual segons la
dona “lo dit Miró qui estave erret, me-li la pixa al cony i foté-la, aferrant/a ella desposant en la cara la
qual arrapà i la /maltractà, faent-li donar el cap en lo fexer e li donave a punyades/i li feu les
escofoladures de la cara i dels ulls”, mentre Miró tenia el membre erecte la penetrà a la força i li feu
els morats de la cara i dels ulls. Per tant les marques a la cara eren un prova que ella cridava.
Sembla ser, que abans de la violació pròpiament dita , hi va haver un altre intent uns dies abans al
mateix lloc per part del mateix agressor, el que provaria que hi havia intencionalitat i planificació.
El dia que hi hagué l’intent però, no es consuma l’agressió. Ella l’amenaçà de contar-ho o denunciarho, “car dirie la gent, lo dill de.n Miró quei ha/muller i dos infants, ha fetes semblant coses” volen dir,
que ningú es creuria que un espòs i pare de família podria voler agredir sexualment a una dona de 90
anys.Ell la insultà i li diu “na vella merdosa” i l’amenaçà perquè no contés res del que havia passat, si
no “ell li darie tres bastonades”.
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Sembla que el dia anterior en que es celebrés el judici, un amic de l’agressor intentà fer-li xantatge i
comprar el seu silenci a través de diners.
En les seves declaracions, l’agressor nega tots els fets, fins i tot que la vegués.
El judici s’allarga durant varis dies i comencen a intervenir diferents testimonis, un dels testimonis,
que sembla que va ser el primer que va auxiliar la dona diu “venie ab lo vel quax fora lo cap, fort
maltractada a la qual/eixie sach de les orelles i del nas, ab la tovallola/del cap tota sangonosa, tota
cofolada, clamant-se mol de.n Pere Miró”, un altre testimoni recolza la seva declaració.
Una altra dona na Barthomeua, declara que ella va ser víctima també d’un intent d’agressió per part
del mateix home , l’amençà que “ell la sacudiria per força o per grat” .
L’advocat defensor insiteix en la innocència del seu client i la malícia coneguda de la dona. Diu que ella
l’insultà dient-li bordegàs i l’amenaça de denunciar-lo als paers per malícia. I són varis els testimonis
que declaren en aquest sentit. Un d’ells declara que havia sentit dir a la víctima que denunciaria a
l’agressor abans dels fets “Sança és mala fembra que diu moltes falsies e que no fa sinó barallar e dir
mal sens rahó alguna”.Aquí trobem l’altre element del que ens parlava la bibliografia, la mala fama de
la dona que fa poc verídic el seu testimoni a ulls del tribunal.
Amb tot això , el tribunal no es va creure la versió de la dona i absol l’acusa. Doncs tot i la declaració
de que una altra dona va ser víctima de les vexacions sexuals del mateix home, el tribunal prima la
mala fama de dona dolenta la víctima i els testimonis que diuen que és una mentidera i mala persona.

21 d’agost de 1428
Violació a una vídua per part d’un llaurador mitjançant l’ús de la força. L’agressor va assaltar a la
dona a casa seva en plena nit. Durant el procés, la dona va ser acusada de practicar la prostitució.
Els crits de la dona alertaren un mossèn veí el qual va acudir al lloc sense poder foragitar a l’agressor.
El mossèn declarà no haver vist res i afirmà que tot el que deia la dona deia era mentida. La sentència
va se absolutòria.
Com hem vist en la teoria introductòria, és una constant en el medi urbà que les agressions es
produeixin a l’interior de la casa com en aquest cas i en la foscor de la nit.
L’agressor entra per la “trapa de l’alberch”, una finestra que hi havia al terrat de l’alberg on residia la
víctima. Sembla ser, que l’alberg era propietat de Mossèn Amigó. El fet que la dona residís en un
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alberg ens fa pensar que es dedicava a la prostitució. Ja hem dit abans que les prostitutes eren
víctimes fàcils i indefenses que al no tenir recolzament familiar i viure en llocs conflictius eren molt
més vulnerables a les agressions
Segons la declaració de la dona “jahent en son lit, en ora de la oració, vench lo dit/ en Peyro e devalà
per la trapa del terrat, se sa casa, on ela confesant sta e trobà/ ela confesant en lo lit, e dix-li què fas
bagassa! On es el grimeu107?...e lavos / lo dit en Peyro muntà en lo lit per jaures ab ella carnalment, e
ela confessant defenés tant com poch, emperò a la final/ ell se jagué amb ella carnalment” ella insiteix
en el fet que va cridar tant com va poder fins a atreure l’atenció del seu veí el capellà i declarà “ ...als
crits que ela mes pugà/ per la scala de sa casa lo capela Amigó e trobà lo dit en Peyro damunt. E com
lo dit capellà ve alò dix e fas bé açó. E tornar-se.n”. Per tant, segons la declaració de la víctima, el
capellà, suposem que coneixent la mala fama de la dona se’n renta les mans i no es vol ficar en
conflictes. No la defèn si no que se’n va per on ha vingut sense dir res .
Mossén Amigó, en la seva declaració diu no saber res de l’afer. Ell no va sentir crits ni va baixar “E dix
que ni jamay no y hoí/ remor alguna, ab ans ne fo fort meraveyllat com /ho hoí dir que la dita dona
dehie semblants coses” , per tant la tracta de mentidera i d’haver-s’ho inventat tot. Hem de pensar
que en la època, les declaracions d’un “honrat” capellà valien molt més que les fetes per una “vulgar
bagassa”
En l’interrogatori l’agressor nega tots els fets i no afegeix més detalls. Tot i estar detingut abans del
judici queda finalment en llibertat.
En aquest cas, ha estat molt present la mala fama de la dona, ja que la dedicar-se a la prostitució al
seva paraula té poc valor. El fet que un mossèn declarés a la seva contra, al ésser considerat un home
honrat, suposem que va influïr bastant en la sentència final d’absolució.
Una cosa que ens sorprèn d’aquest cas, és que no hi ha peritatge per part del grup de dones, pot ser
perquè la dona ja no era verge. Tampoc la dona ensenya cap ferida de l’agressió o almenys no consta
en acta.
13 de juliol de 1446
Intent de violació a una llauradora casada, l’agressor era paleta que li oferí ajuda a la tasca que estava
realitzant la dona. La dona, a l’intuir les seves intencions va intentar allunyar-lo, primer amb paraules i
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Peça de roba, segons FARRENY SISTAC “Notes d’interès lingüístic en set procesos de crims medievals (Lleida s.XV) en
Revista de Llengua i Dret
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després amb crits, el jove anava armat amb una llança. Aconseguí escapar al trobar-se uns coneguts
en un camí.
La sentència va ser absolutòria, però l’inculpat va ser condemnat per una altra tentativa de violació
realitzat durant les mateixes dates a una dona casada. Se’l condemnà a desterrament de la ciutat
durant tres anys.
Mentre el seu marit es trobava malalt anà a buscar caragols a una terra de la seva propietat situada a
la zona de Balàfia propera al camí d’Alguaire. Segons la declaració de la víctima,mentre duia a terme la
tasca se li acostà Borthomeu Falcó, entra a la seva possessió i li pregunta “que què faia alí , que
cercava caragols i que guardava si havia de menester de regar aquell mill. E lo dit Borthomeu Falcó dixli que no cercave aló, ans cercava alri i que ell li aydara”. Per tant, l’agressor a l’estar sola en un
terreny solitari fora de la ciutat l’acusà de buscar alguna cosa més. Ella preveient les intencions de
l’agressor “havent pahor”, el va fer fora “Anau-vos-en en bona ora!” i després es ficà a cridar, però al
no haver-hi ningú present, cap persona va venir a auxiliar-la. Així que es va ficar a córrer camp a través
cap a la carretera principal on troba un home i una dona coneguts als qui els explicà l’ ocorregut i
darrere seu els senyala a l’agressor que portava una llança a la mà.
Les declaracions de l’home i la dona que es troba pel camí recolzen la seva versió dels fets, la trobaven
“tota sglayada” i expliquen el que els hi va dir la dona “...ell se embaraçave ab mi dient que
m’aydariea cercar caragols hi embaraçaves a mi i yo som estremada d.ell i son donada a fugir”.
En la seva declaració, l’agressor nega tots els fets, només reconeix que aquell dia va passar prop de la
terra de la dona i que la saludà.
Durant el procés, no sabem com ni perquè, ja que al Llibres de Crims no surt registrat, apareix un altre
procés que inculpa al mateix agressor per el mateix motiu, intent d’agressió sexual entrant a la casa
d’una dona. A l’agressor el declaren innocent de l’incident a l’hort, però com hem dit es condemnat
per el intent d’agressió a la segona dona a “ésser bandegat de la ciutat dels lochs de la contribució i de
tot lo vegueriu i tèrmens de aquell per tres anys primers vinents... així que dins los tres anys lo dit
Borthomeu Falcó serà atrobat dins la dita ciutat, lochs de la contyibució i de tot lo vegueriu i tèrmens
de aquell, ....sie puvlicament per tots los lochs acostumats de la ciutat, açotat sens alguna mercè.”
Per tant, com veiem, ens trobem un altre cop amb la repetició de l’esquema que hem vist a la
bibliografia. La dona víctima pertany a una classe popular, doncs és la dona d’un llaurador, així com
també la segona dona que surt referenciada com l’esposa del “sonador de Sent Lorenç”. L’agressió es
va produïr en un lloc deshabitat, sense testimonis.
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En aquest cas no hi ha peritatges, deduïm que és perquè no hi hagué agressió pròpiament dita.
Tampoc en aquest cas, es busca en el passat de la dona i la seva fama pública.
El fet que la sentència sigui absolutòria en el primer cas i condemnatòria en el segon, per nosaltres no
respon a cap lògica, doncs les dues dones eren casades i pertanyien a una classe popular. La única
diferència és que una de les agressions va tenir lloc en un espai obert i la segona en una casa.

11 de setembre de 1447 (AML Reg 816, fols 56-70)
Intent de violació d’una nena de nou anys, filla d’un pelleter, per part de l’esclau d’un notari. Hi
intervingué l’ús de la força. El fet es va fer molt famós a la ciutat i ocasionà molta alarma social.
Degut al gran rebombori que provocà es procedí a la interrogació en el lloc dels fets dels dos implicats
en el succés, agressor i víctima i després hi hagué una confrontació dels dos.
L’inculpat tirà a terra a la víctima, li aixecà les faldilles i la besà repetides vegades. No va poder violarla gràcies als crits i la resistència de la nena.
En aquest cas, el peritatge el va fer la pròpia mare de la menor, que va declarar que no havia estat
corrompuda.
L’acusat va dir en la seva defensa que l’acció l’havia fet sota els efectes de l’alcohol.
L’acusat es va confessar culpable després de ser sotmès al turment del guant108 i l’aigua salada109. Va
ser condemnat a mort a la forca.
Com ja hem dit amb anterioritat el tribunal pren una decisió singular i decideix interrogar a les dues
persones implicades in situ. Per tant, la nena va guiar als veguers al lloc dels fets i van procedir a
l’interrogatori. La noia declarà que l’acusat “la pres per lo braç i mènala a una cèquia.... e com fou alí
lo dit sclau la lançà en terra i exequà-li les faldes i lançàs sobre ella i besà-la però no l.ay pogué fer. E
ella desposant cridava via fora i lo dit sclau dix-li que si no callava que el la lançaria en la cèquia....sentí
108

“Els guants consistien en unes peces de fusta que adaptades als dits de la mà, els comprimien fortament. Aquesta
compressió era considerablement augmentada introduint a cops de massa unes falques entre dites peces, acció que
provocava factures de falanges i un dolor insuportable” en CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la
mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona.
Barcelona VolI p.171
109
Consistia en lligar al reu en una escala de fusta i amb un càntir ple d’aigua i foradat pel sòl se li feia caure
continuament un raig d’aigua salada entre nas i boca, impedint la respiració.Per no poder soportar-lo a tots els que se li
aplicà aquest turment acabaren confessant la seva autoria en CAMPS CLEMENTE (2001) Anàlisi dels aspectes mèdics de la
mort violenta a Lleida a la baixa edat mitjana.Publicacions del Seminari Pere Mata, de la Universitat de Barcelona.
Barcelona VolI p. 172
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la squella de les bèsties qui carreguen lo blat al molí de Casagualda” .Ella aprofità aquell moment per
escapar. Durant el camí trobà un home gran i li explicà l’acorregut. La nena explica que “la besà tres
vegades jaent.li desobre”. La nena dóna importància al fet que ella es va resisitir i va cridar molt
mentre va durar l’agressió.
En l’ interrogatori de la mare, la dona declara “que per res del món no la trobada violada ne
corrumpuda ni nenguns vestigis de sement de hom”. Com veiem la dona remarca el fet que la fadrina
no ha estat corrompuda i per tant segueix verge, salvaguardant l’honor de la seva filla i per tant de la
seva família.
Una dona declara haver vist a l’esclau acusat als llocs dels fets, quan li pregunten si ha vist alguna cosa
ella diu que no, “que no ho ha vist ni.u sap, sinó per fama publicha que n.es en la ciutat que.s diu
publichament que lo dit sclau l.avia volguda corrompre a la dita fadrina”. Una altra testimoni declara
en el mateix sentit “que s diu publichament per les gents que lo dit sclau havia volguda corrompre i
forçar fillastra d.en Johan Martí, pellicer, de la present ciutat volent.se jaure ab ella carnalemnt
dimarts...” o sigui cap de les dues dones van ser testimonis dels fets ocorreguts només havien vist
l’esclau en el lloc i declaren que es diu per la ciutat que és culpable, el que demostra la gran dimensió
que va agafar el fet a la ciutat convertint-se en una parladuria.
Johan, l’esclau acusat, en el seu interrogatori digué que havia vist a la fadrina i li havia estirat el braç
perquè estava “enbriach” i “dix que no li feu res, mas la dita fadrina se pres a plorar i cridava: Pare”
quan li pregunten perquè agafà del braç a la nena respon “que no ere en sen, car ere embriach e sinó
fos stat enbriach no haguere fet tan gran oradura com feu” que “estava torbat del cap”. El que denota
que tal i com diu Camps , devia existir un atenuant en cometre delictes sota els efectes de
l’alcohol.També ho demostra el fet que el tribunal no es creu que l’esclau vagi ebri ja que en la seva
declaració diu que ha dormit dues vegades abans de l’incident . A més, el tribunal explicita que descriu
amb molts detalls, situacions que en estar en un estat d’embriaguesa no hauria pogut descriure i li fa
unes quantes preguntes en aquest sentit.
Després d’escoltar totes les declaracions, els membres del tribunal deliberen que l’acusat sigui sotmès
al turment del guant i de l’aigua salada, no es fins a la tercera tortura que l’acusat admet els fets.
La sentència no deixa lloc a dubtes “...confessió que a feta fora dit turment ab la qual confessió a
atorgat que ell se volie jaure carnalment ab la dita fadrina, hoc. I per açò com cridava la volia lançar en
la cèquia, consellaren que lo dit Johan Navarro sclau, sia penjat per lo coll en guisa que.n muyra, tota
apellació remoguda”
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Com veiem , de tots els casos estudiats, és l’únic en que es condemna a mort a l’acusat. El fet que la
nena fos petita i que l’acusat fos un esclau, en el que durant tot el procés s’evita el nom i és anomenat
la majoria de vegades només per la seva condició d’esclau, endurí segurament la seva condemna. De
la mateixa manera , suposem que la contundència de la condemna es dóna pel fet que el cas
esdevingué de fama pública, tal i com reconegueren les diferents testimonis que declararen.

3.2.3. El matrimoni a la Baixa Edat Mitjana

Fins ara hem vist exemples de violència explícita contra les dones. Aquesta violència venia tolerada
socialment pels fonaments religiosos i civils que ho permeteren. Això es tradueix a través del
matrimoni obligatòriament cristià i el fet que les dones fossin la condició sine qua non perquè un
home aconseguís la condició de veïnatge a Lleida. Considerem, per tant, el matrimoni com una de les
bases de violència contra les dones.
Seguint el que dèiem anteriorment, durant el període cristià alt medieval, el casament català parlava
d’amor, bellesa i consentiment. És després que arrela la idea que la finalitat del matrimoni és la
procreació; és a dir, la continuïtat de l’economia, de l’orde social, econòmic, polític i cultural.
Cal recordar la condició de cugúcia a la que foren sotmeses les dones a la Catalunya Vella. De fet, el
matrimoni era un contracte econòmic. Tal i com coincideixen totes les historiadores de la dona
medieval, era un tràmit que lligava diners tant a la casa rural, la menestral i la noble. D’aquest fets se’n
pot desprendre que etimològicament la paraula matrimoni ve de la paraula matter i que afectava el
món de les dones (la casa i els fills) i patrimoni de la paraula patter i que afectava l’economia, els
homes. Així que casar una filla es pot entendre com a buscar-li casa.
En aquells temps hi havia una gran diferència entre la funció que tenia el matrimoni per a la noblesa i
la que tenia pel poble. La noblesa tenia la necessitat de seguir la mateixa sang per qüestions de
llinatges relacionades amb divinitats. I segons les creences, com més s’unien els nusos familiars
mitjançant fills, més possibilitats es tenien de tenir descendents d’alguna divinitat, i creien estar-hi
directament relacionats.
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A banda, les dones i homes del poble vivien apartats de les lletres, comunicant-se de forma oral. En
canvi, els homes nobles eren instruïts en la guerra i en l’amor cortès. Els homes nobles tenien la
necessitat de posseir una dona i una dama; la primera havia de donar-los-hi fills, i la segona es
convertia en objecte d’instrucció de l’amor cortès. Com ja s’ha esmentat, i tal com apunta George
Duby110, no s’hi evocava amor sobre cap d’elles; l’amor es dirigia al mateix amor. És precisament a
causa de l’amor cortès que a l’alta edat mitjana les dones de nissaga noble ja sabien llegir i escriure.
Doncs era necessari instruir-les per cercar un bon marit, i també anotar secrets que rebrien dels
amants per jugar a ser l’objecte d’amor.
Seguint l’estament noble, i com destaca Elisenda Albertí a “Dames, reines i abadesses111”, hi ha antics
exemples de dones de nissaga reial amb molt bona formació cultural, bones polítiques i governantes.
Exemples en serien Almodis de Marca (occitana del segle XI casada amb Ramon Berenguer I), Dolça de
Provença (nascuda a Gavaldà i casada amb Ramon Berenguer III) o Aurembiaix d’Urgell que preferí el
concubinatge enlloc del matrimoni amb Jaume I per continuar mantenint el seu territori sota el seu
govern. Per exemple, a Lleida es celebrà un casament que pot considerar-se el paradigma de la
dominació a la que vivien sotmeses les dones nobles en període medieval. Es tracta del casament
entre Peonalla d’Aragó i Ramon Berenguer IV. El prometatge es feu el 1134 i des d’aleshores s’uniren
les corones catalana i aragonesa. Peronella fou un bon parit, si més no per les ànsies expansionistes
del marit i el pare. El matrimoni tingué lloc al Castell de la Suda de Lleida, però de fet no es celebrà fins
l’any 1150, un any després de la conquesta cristiana (cal tenir en compte que el 1134 Leyda era encara
Larida). El motiu del llarg retard . es degué a que ella era encara una nena quan el seu pare la prometé
amb Ramon Berenguer IV, Comte de Barcelona, i hagueren d’esperar a que ella tingués l’edat
permesa.
Evidentment, el poble no tenia cap necessitat de casar-se per obligació amb ningú. Del matrimoni de
les classes populars se’n sap poca cosa, però el model de matrimoni noble i llur moral, unida a les
intencions de l’Església, s’imposaran i s’adaptaran amb facilitat sobre aquells que no tenien res a
perpetuar.
És durant la reforma gregoriana, que comprèn un estadi de temps d’uns tres segles (XIII-XV), que
s’adopten mesures com la instrucció dels membres de l’Església i l’obligació del celibat als sacerdots.
Al col·lectiu del clero, se li prohibeix la pràctica sexual, tant l’heterosexual com l’homosexual i
assumeix tota mena de canvis.
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Però les reformes també afectarien els laics, mitjançant la imposició del matrimoni cristià de per vida,
fent desaparèixer les tradicions profanes com el llibertinatge, la pràctica del concubinatge o el
divorci112. El concubinatge arribà a ser tant defenestrat legal i socialment, que, almenys a partir de
l’any 1300, un drut (és a dir, concubinari), no era vàlid com a testimoni en un judici, i això ho extraiem
d’un fregament de Camps i Clemente quan ens parla del Tribunal de Coltellades. La transcripció que en
féu diu el següent: “tot home que hage muller, in tingue amiga públicament, que és drut, perquè hom
ni fembra que sien druts, no poden testar en juí ni fer testimoni”113.
Com també hem fet esment en l’apartat de violència, va ser ja al segle XII que es fixà la marital
correcció, “la potestat del marit per a corregir de forma violenta la conducta de la seva dona que no
s’ajustés a les normes establertes”. O com ja hem vist en l’apartat de Pau i Treva on en una rúbrica de
la Constitució de 1200, s’acordava que les filles eren moneda de canvi pels pares per tal de pagar un
deute.
Al segle XIII, el domini de l’Església, li donà via lliure per legislar tots els afers familiars. Les dones
quedaran lligades als homes i desproveïdes de coneixement. Les lleis sobre els béns es faran més
dures per a les dones, es criminalitza el seu cos, es neguen com a éssers i se les aparta de tot
coneixement. El pensament de Ramon Llull al segle XIII irrompria amb força i es manté fidel als ideal
agustinians, i com més creix la divisió de Déu i raó, més forta és la idea de la creació i per tant, el
menysteniment de la dona.
El 1284, el dret civil català, previst en el Recogneverunt proceres, establia l’obediència al pare o al
consell familiar per escollir marit. Aquesta mesura fou forçada per la burgesia. Posteriorment, Les
Corts de Perpinyà fixaren la obligatorietat del dot (bàsicament perquè cap família volia rebre una jove
a casa sense diners). Una mesura necessària per aquesta classe social, si tenim en compte que les
dones foren excloses de l’entrada a la Universitat, recordem inaugurada el 1300, i per tant al
coneixement, i conseqüentment a la integració als Gremis que s’instauraren el mateix segle XIV.
A la baixa edat mitjana, el matrimoni es convertí en la institució que vetllarà per l’acompliment de les
necessitats vitals; el sexe només es contemplarà per a tenir fills. El matrimoni feudal, associació
d’home i dona en desigualtat de condicions, acabarà convertint-se en el repte a aconseguir per les
dones, en tant que única solució per sobreviure. Per a l’Església era una situació ideal, ja que tapava
la luxúria estesa socialment, donava descendència als homes i les dones restaven controlades sota
custòdia dels seus marits. Però possiblement, l’efectivitat del vot de castedat es trobava en la qüestió
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econòmica, ja que el patrimoni que en vida haguessin acumulat els homes d’Església quedava dins la
institució, fet que ajudà àmpliament a engreixar-ne les arques.
Alhora, casar-se era la millor solució pels homes de llinatge humil que no tenien domicilis continuats i
volien aconseguir la carta de poblament. Si trobaven una dona per casar-se, ja no els calia anar amunt
i avall cercant feines de jornalers i podien estabilitzar-se114.
A més a més, la reorganització de les estructures econòmiques que viu el territori europeu dels segles
XIII al XV a causa de guerres, pestes i epidèmies, junt amb la puixança comercial traslladada a Flandes i
a Anglaterra, faran augmentar la ruralització a la Mediterrània. Aquest fet, farà reduir en número les
unitats familiars, i serà durant aquest interval de temps que l’Església, i tal com apunta Camps i
Muntaner, convertirà el prometatge en obligatori. El ritus de l’anell s’integrarà a la pràctica cristiana i
comença a popularitzar-se la tradició del banquet.
Tot i això, molt possiblement, l’Església de Lleida donava per bons els casaments d’adults sense
presència dels pares, perquè Teresa Vinyoles mostra un exemple en que un tal Domènec Pedrola,
mercader de Lleida, es casà a Barcelona clandestinament amb Maria, natural de la ciutat comtal.
Domènec fou forçat a l’exili per aquest motiu, i ell al·legà que desconeixia la llei que prohibia el
casament d’adults sense permís dels pares, fet que fa preveure que dita llei no existia a Lleida115.
La figura dels padrins, per la seva banda, s’usarà d’arma de defensa per part de les famílies per lluitar
contra el poder de l’Església en cas de mort dels progenitors.
Els matrimonis de conveniència, es veuen clarament entre la menestralia, ja que se’n coneixen que
venien amb contractes laborals i comercials entre famílies; ella era la moneda de canvi.
També és conegut que molts homes tenien un procurador per a casar-se, com una mena d’assessor i
se’n troba a finals del segle XIV en documentació de Barcelona116. Tant en un context cristià noble,
menestral o rural, els homes tenien la possibilitat de casar-se amb una altra dona o poder tenir
concubina tan sols acusant-la d’adúltera.
En definitiva, esdevenir dona casada es convertia en vital finalitat, l’ única possibilitat de viure al món,
que vindria determinada per la intervenció del pare. D’aquesta manera trobaven aixopluc en una altra
casa a canvi de donar als homes allò que necessitaven i que només elles podien donar-los-hi;
descendència.
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Per la seva banda, les aspiracions dels homes es dirigien a tenir com més fills millor perquè així més
s’emparentaven i més podria augmentar el prestigi i l’economia familiar o bé s’aconseguien més mans
per al treball a la terra. Alhora, el fet de tenir molts fills feia minvar les possibilitats de quedar-se sense
descendència en un món on es moria al néixer, durant la infantesa, en la joventut, en guerres o per
pestes.
Quan George Duby117 parla del matrimoni, ens diu que és un rapte de les dones, una associació sense
igualtat condicions per part dels participants; una institució associada a una necessitat vital. Aquesta
necessitat vital, era crear la descendència dels homes, i a través del matrimoni, a les dones els requeia
la funció reproductiva.
En l’Espill de Jaume Roig, i seguint el pròleg que Jaume Vidal118 féu de l’obra literària traduïda per
Maria Aurèlia Capmany, afirma que essent que l’autor de l’obra misògina era metge, “coneixia els
enganys de les dones per fingir embarassos i parts, i a tot el que girava entorn de la problemàtica de
tenir fills costés el que costés”.
Seguidament hi ha un cas entre les transcripcions de Manel Camps que mostren com n’era de
determinant la qüestió de la descendència per un home.
L’octubre de 1352 es troba mort al seu domicili a Ramon Pujalt, carnisser de Lleida a causa de ferides
fetes amb arma blanca. Les circumstàncies de l’homicidi foren una baralla que mantingueren la muller
d’aquest i un dels inculpats perquè la dona havia simulat un embaràs i posterior avortament.
Els inculpats, foren dos altres carnissers, Thomàs de Revell i Arnau de Montroyg. Aquests fugiren.
La història és bastant enrevessada, ja que la dona de la víctima havia simulat estar embarassada
degut a que suposadament un dels dos era estèril, però evidentment requeia sobre ella el problema
de la no descendència. És a dir, el paper que Déu li havia atorgat en aquest món no es feia possible i
aquest devia ser motiu d’ira del seu marit. Per aquest motiu simulà l’embaràs i per aconseguir-ho va
desenterrar el fetus mort d’Arnau de Montroyg. La dona en qüestió tenia pensat mostrar el nadó
mort al seu marit per així demostrar-li que sí podia quedar-se embarassada malgrat el fatal
desencadenament.
L’assassinat tingué lloc perquè el tal Arnau agredí la dona en assabentar-se que havia desenterrat el
seu fill, intentà ofegar-la i li ferí la mà esquerre fins tallar-li dos dits. El marit d’aquesta reaccionà i
trobà la mort al defensar la seva esposa.
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Deixant de banda el tema de l’assassintat, el aquí interessa, és el fet que ella posà tots els seus
esforços en mostrar al seu marit que era capaç de continuar la seva saga119.
Però ja fora per gust o per disgust, hi hagueren dones a la Catalunya medieval que visqueren fora de
l’entramat social cristià imposat en temps de la reconquesta a Lleida. Ser dona pública, quedar en
estat de viduïtat, ser soltera, pelegrina o bruixa, significava un cop als estaments socials i religiosos de
la Baixa Edat Mitjana.
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4.

OCUPACIÓ LABORAL I ECONOMIA DE LES DONES A LA LLEIDA BAIX

MEDIEVAL
4.1.

La prostitució baix medieval

Són nombrosos els treballs, que tant de la perspectiva europea com de la península ibèrica, treballen
la prostitució en aquesta època. En el cas de Catalunya, surten algunes referències en un capítol del
llibre de Teresa Vinyoles120 centrades en el context Barceloní. Pel que fa al cas concret de la ciutat de
Lleida, trobem un estudi elaborat per Dolors Visa121 que es complimenta amb les dades aportades per
les obres de Josep Lladonosa122 i Vidal Vidal123.
Cal anar a les arrels cristianes de la Catalunya Vella per esbrinar com es regiria la professió de la
prostitució en temps feudals cristians. Aquí tornem a recuperar Agustí d’Hipona que, com recorda
Vinyoles, declarà: “Si la prostitució fos suprimida, el desig destruiria la societat”.
La prostitució durant el baix medieval, esdevindrà un tema de moda; mentre en l’Alta edat Mitjana es
tolera, a la Baixa edat Mitjana s’institucionalitza a través del bordell públic present en diferents regnes
de la Península124. Durant els primers segles medievals de la Catalunya Vella, la prostitució estava en
un context molt rural i no regulada, i en plena edat feudal ja serà acceptada com un fet. Tant des de
l’esfera religiosa com civil, era considerada un mal menor, una deshonesta necessitat apaivagadora de
violència i sexe masculí contra les dones.
Tot i que la tant el poder religiós com el reial manifestaven el desig d’eradicar la pràctica de la
prostitució, reconeixien que acomplia una doble necessitat; satisfer els desitjos del homes i separar les
dones decents de les “no decents”.
Així doncs, a finals del segle XIV la prostitució ja es troba reglamentada tant a Lleida, com a Barcelona i
França. Dolors Visa afirma que “la sortida a la prostitució també augmentà en aquest període en tant
que la crisi que pateix Catalunya a finals segle XIV afectava molt més a les dones”. Tal com ella afirma,
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la prostitució “és un mal necessari i es tendeix a reduir-la en un lloc concret enlloc de combatre-la”, i
que “la idea negativa d’aquesta feina neix més tard”.
García Herrero125 ens parla de les altres dones, un grup que no només està format per les prostitutes
sinó que integra tot un seguit de dones que s’entreguen als homes a canvi de diners i que la
documentació Saragossana de l’època anomena de diferents maneres putas, bagasas, mondarias,
cantoneras, bordeleras, hembras públicas y hembras mundanales126. En català foren anomenades
dones públiques i privades, fembres pecadores, bagasses, putanes notòries o simplement putes.
Aquesta decisió d’institucionalitzar la prostitució, forma part d’un conjunt de decisions polítiques,
dirigides a acabar amb la violència urbana i enfortir els mecanismes de control del poder polític i
municipal127; a més de preservar el factor de pau social i ordre en el urbs medievals : la integritat de
les aliances matrimonials i la reputació dels llinatges. Per tant i seguint encara Moreno y Vazquez
(1997), hi ha una voluntat de separar a les bones dones de les altres dones i per tant traslladar els
bordells fora dels murs de la ciutat. A més, en moltes ciutats, les dones que es dedicaven a la
prostitució estaven obligades a portar diferents signes en la indumentària per a diferenciar-les de les
bones dones: aquest característica, present a nombroses ordenances municipals té dos objectius, per
una banda com ja hem dit evitar confusions entre les bones i les males dones i per altra, avergonyir a
les prostitutes fent així que les dones no sentin temptacions per a dedicar-se a aquest ofici128.Vetar la
suntuositat (com en moltes ordenances en que es priva a les fembres públiques de determinades
teles, colors, adorns i objectes de luxe) és doncs una mesura, per a que les decents no envegin la sort
de les que comercien amb el seu cos.
Un tret important de la prostitució institucionalitzada, és que genera ingressos, una activitat lucrativa
de la que se’n beneficien les arques municipals. La reglamentació dels bordells públics, correspon a
l’autoritat municipal que nomenava un gestor encarregat de que es complís la llei, administrava i
proveïa a les treballadores d’allò que necessitaven i cobrava les rentes. Els locals podien ser del mateix
ajuntament, dels notables de la ciutat, institucions assistencials i fins i tot d’ordres religioses. Els
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beneficis econòmics i socials que aportaven els bordells baix medievals són enormes. Per una banda,
es van convertir en la institució que mantindria l’ordre a les ciutats, i seria lloc d’esbarjo on els joves hi
descarregarien l’agressivitat, que alhora evitava mals majors a nivell civil com baralles o violacions.
Rossiaud en el seu llibre de referència sobre el tema129 , comenta els diferents factors que ajuden a
proliferar l’expansió del bordell: com la diferència d’edat entre les esposos, la proliferació d’homes
solters i sols a les urbs medievals i que mitjançant la prostitució s’evita en part que aquests
protagonitzin escàndols i agressions. Rossiaud ens diu que la fornicació representa un costum per als
homes joves, anar als bordells mentre esperaven matrimoni, podia evitar les tant nombroses
agressions sexuals, amb les conseqüències que portaven sobre tot per les dones i el conflicte amb les
famílies.
Els bordells eren, de fet, un cau de transmissió de malalties com la sífilis, anomenada aleshores “el mal
del semen”. És per això que ordres reials prohibien els homes que treballaven a la Cort anar al
bordell, sota pena de perdre el càrrec que ostentaven a banda d’assots per a elles. Veurem més
endavant com aquests homes cortesans burlarien aquestes ordres.
S’amagaven els maltractaments dins les habitacions, els carrers quedaven desproveïts de violència i a
més a més les dones que no servien a la societat, les solteres, no mendicaven pels carrers. Es podria
afirmar que els bordells de Lleida foren una de les primeres institucions municipals del Lliure Govern
de la ciutat de Lleida, i per extensió a tota Catalunya. Josep Lladonosa, situa el primer de Lleida a la
costa de Magdalena amb vida fins el segle XIV130. Vidal, amb ironia, afirma que aquest degué ser
traslladat a una altra banda per l’evident desgast físic que devia suposar pujar la costa,

fent

malaguanyar les energies necessàries dels visitants del bordell.
Ja al segle XV, i segons Lladonosa, el 1429 es situava un nou bordell a l’extrem del carrer de Santa
Creu131, on avui hi ha el teatre de titelles, antic convent de Santa Teresa, just al turonet de damunt de
l’actual Catedral Nova de construcció barroca. D’aquests temps, es conserva una crida de la Paeria del
12 d’octubre de 1464, que manà a les dones públiques que anaven lliurement per la ciutat, durant la
guerra amb Joan II per servir els soldats, que retornessin als bordells en el termini de tres dies132 . Qui
sap si en principi se’ls ordenà que sortissin d’allà per servir els soldats i això esdevingué, de facto, uns
dies de llibertat i disbauxa per aquestes dones que en veient xics joves i de fora, decidiren continuar
festejant tot aprofitant el caos, ja que cal recordar que les dones públiques no tenien casa.
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A mitjans segle XV, el 1481 es va obrir un nou portal i es va construir la plaça del Bordell, situat als
límits amb la Moreria. Aquest barri, al segle XV, és definit per Lladonosa com a mig morisc i mig
cristià133. Aquest fou, el bordell municipal més concorregut durant la Baixa Edat Mitjana, però no fou
l’únic. Vidal Vidal situa un altre bordell al Puig del Bordell, el lloc dels destinats a ser penjats en temps
dels musulmans, acabaria anomenant-se en temps baix medievals el Puigbordell. Aquest puig no és
altre que l’avui anomenat el Balcó de Lleida, el turonet de damunt de l’actual Teatre de
l’Escorxador134.
LES DONES PÚBLIQUES
Les dones públiques, com el nom indica, foren aquelles que, sota control municipal, vivien als bordells
i eren les encarregades de pal·liar la necessitat sexual de tot tipus d’homes.
Els bordells es situaven estratègicament en carrers concrets que llindaven amb les muralles. Les dones
públiques no podien viure als carres de la gent “honesta” i no podien moure’s del bordell comú per la
nit ni tenir casa pròpia, casa seva el bordell. Estaven separades de la resta de la població mitjançant
tota mena de regulacions reials i ordenances municipals.
Amb la institucionalització dels bordells, es permet supervisar la prostitució i exercir sobre les dones
que la practicaven un control per tal d’allunyar-les de les bones dones. Així, com manifesta en el seu
article Roger Benito en el cas de Barcelona, el Consell de Cent establí una sèrie de reglamentacions
per millorar la convivència entre fembres públiques i la resta de la societat. No podien confondre’s de
cap manera amb les “dones decents” i per tant, havien de vestir-se de colors determinats i no podien
portar filatures daurades ni ornamentacions similars a les que portaven les filles benestants.
Algunes autores, apunten les causes per les quals una dona podia dedicar-se al món de la prostitució,
doncs sembla que en les diferents ciutats hi hagué una patró semblant. En els casos estudiats de
Barcelona i Zaragoza, sembla que moltes dones que s’hi dedicaven provenien de fora de la ciutat, tal i
com ens indica García Guerrero135 en el context saragossà, dones d’origen rural que vingueren a la
ciutat en un busca d’una oportunitat com a treballadores domèstiques i empeses per algun fet
escabrós (com una violació)s’acabaven dedicant a la prostitució. Benito136 assenyala també, diferents
causes extretes de diferents contextos geogràfics, ja que els problemes econòmics per a les dones en
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l’Edat Mitjana són un fet corroborat degut a les poques possibilitats laborals i la poca remuneració que
rebien les que treballaven, així com també, la manca de dot per casar-se, o la impossibilitat de fer-ho
per una qüestió d’honra137.
Vinyoles138, afegeix que les dones públiques acostumaven a ser dones orfes, pobres, llibertes (dones
esclaves alliberades), forasteres, dones que s’havien vist obligades a deixar un passat i començar una
nova vida, adolescents induïdes per la família, altres per agressions que les haurien marcat de per
vida, o repudiades pel marit per adulteri o perquè sí, indigents, vídues, musulmanes, dones sense dot
que havien de buscar-se la vida, dones del camp sense futur a la seva llar, dones abandonades pels
seus homes o que fugien per maltractaments, noies segrestades i portades als bordells. Fins i tot hi
havia dones que es negaven a casar-se amb l’home triat pel seu pare i accedien a quedar-se sense dot
i sense casa. I per últim, una part de dones que exercien la prostitució per pròpia voluntat.
A principis del S.XIV, a Barcelona139, es va prohibir que les prostitutes tinguin les portes obertes de les
cases i encenguin espelmes, així com se les va obligar a tancar-se al Monestir de Santa Clara durant la
Setmana Santa per evitar que els homes pequessin durant aquest període. El mateix govern municipal,
les proveïa de tot allò que poguessin necessitar durant la reclusió. Els costos d’aquesta reclusió els
sufragava el govern municipal juntament amb donacions de la ciutadania140 així mateix , a partir del
s.XV, se les reclou al Monestir de les Egipcíaques. Aquesta reclusió no només es donava a Barcelona,
sinó que està documentada en el cas de València i en algunes ciutats del Sud de França. Del bordell
anaven normalment als hospitals, i restaven allà tancades des de dimecres sant fins després de la
missa del dia de Pasqua. Per als homes que en dies de Pasqua tinguessin la voluntat de “pecar” amb
dones, els quedaven encara els albergs, que estaven en mans dels propis propietaris, de senyors laics i
eclesiàstics que en treien benefici; les dones privades.
El no acompliment de l’ordenança es pagava amb multes, arrests i fins i tot es podia arribar als assots i
a l’exili. Eren visitades per petits camperols, forasters, comerciants, marginats, criminals, classes
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La deshonra era independent de la voluntat , del voler o no voler,doncs es reconeixia el deshonor tant a qui havia
perdut la seva integritat sexual amb culpa , com a qui l’havia perdut sense ella, per tant també les víctimes d’agressió
sexual eren deshonrades . També cal destacar que no era necessari haver comés una deshonestedat per a ésser
deshonrada , n’hi havia prou en que semblés haver-la consumat, senzillament un encontre d’un home amb una dona
podia ser vist com una deshonestedat greu.
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baixes i mitges baixes i estudiants de l’Estudi General. Aquestes rebien, evidentment, maltractaments
de tota mena, però desposseïdes de dret davant els homes, no acostumaven a denunciar.
Als Llibres de Crims conservats, no es troba ni un sol assassinat a una dona que se l’hagués descrit com
a dona pública. Es fa difícil entendre que els possibles assassinats a dones públiques fossin silenciats,
perquè com es detalla més endavant, hi ha constància d’assassinats a esclaves que de fet, eren encara
menys valorades que les dones públiques.
El que és cert és que amb l’existència dels bordells, les treballadores sexuals medievals restaven en un
lloc concret que en part les salvaguardava dels perills de la nit plena d’homes joves i violents,
borratxos, viatjants, casats i solters.
Les dones no tenien més sortides laborals, el no tenir un marit, el no accés a la cultura i a la
professionalització les feia esdevenir inútils en la societat. Com ja s’ha dit, el dot era obligatori, i amb
les dificultats que travessa el territori a finals del segle XIV, la vida de les dones del poble era la més
difícil de totes, sumat als constants maltractaments dels homes contra les dones, els bordells es
convertirien en una mena de refugi, en casa seva.
Figeroa Toro141 parla de les possibilitats que tenien les dones de sortir-se’n i ser admeses en la societat
un cop s’havien dedicat a la prostitució.La reinserció total s’aconseguia a través del matrimoni, la dot
del qual en molts cops anava a càrrec del govern municipal.
Dolors Visa142 que ens parla de Lleida, ens diu que un cop acabada la “vida professional” de la dona
pública, quan ja no eren del gust per als homes, les sortides que aquestes tenien eren casar-se
ajudades per la Paeria, algunes ingressaven en convents, altres regien bordells i a moltes només els hi
queda el camí de la mendicitat.
LES DONES PRIVADES
Tanmateix, tot i la institucionalització de la prostitució, diversa documentació històrica apunta a que
existien dones que comerciaven amb el seu cos al marge del control institucional, el que anomenarem
prostitució il·legal. Benito143 les defineix com a dones que treballaven pel seu compte a casa o als
hostals, que no eren considerats pròpiament bordells.
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Aquestes eren perseguides per la justícia i existeixen nombroses crides i sentències en el cas barceloní
relacionades amb aquest tema. A part de perseguir-les a elles, es perseguia també al proxeneta i l’alcavota ,
que en molts casos eren condemnats a l’exili i vagaven de ciutat en ciutat. En aquest sentit les Corts de 1375
celebrades a Lleida, promulgaven una llei contra els alcavots i alcavotes.
García Herrero144 anomena a aquestes dones las otras mulleres, son les mancebas i concubines i que
podien identificar-se en diferents situacions que l’autora defineix en el seu article i aquí reproduïm:
podia ser criada d’un clergue que compartia llit amb ell, o la fembra pública que manté relacions amb
un amic principal que s’emporta part o la totalitat dels seus guanys per la venda del seu cos, també la
dona soltera, casada o vídua que rep en la seva pròpia casa visites d’un home al que s’anomena amic o
enamorat. Per últim la dona soltera que per un període de temps es troba vinculada a un home solter
amb el que sol conviure, generant una parella fornicadora, però no adúltera.
La prostitució que Dolors Visa145 anomena semiprivada és la que es donava als albergs que, a canvi
d’un percentatge, les dones llogaven una habitació i l’hostaler en treia també benefici. En la part de la
seva tesis que parla sobre la prostitució, explica que el bordell de la ciutat era de titularitat municipal
(a diferència d’algunes altres ciutat en que el comerç sexual estava en mans de famílies nobles o de
l’Església). A part d’aquesta existia la prostitució fora del bordell que és la que apareix més en els
Llibres de Crims, ja que es practicava en hostals de la ciutat, “són dones que a canvi d’una habitació
paguen un cert nombre de diners a l’hostaler, i de vegades serà el mateix hostaler el que faria
d’alcavot”.
En aquests albergs hi treballaven les dones privades; dones de la ciutat que no exercien la prostitució
al bordell però eren amants, aquestes eren les que es dedicaven als homes de classes benestants. De
vegades eren filles de petits pagesos o petits menestrals o bé filles induïdes pels pares. També dones
casades que no rebien retribucions dels seus marits. Aquestes es concebien com a més “dignes” que
les dones públiques, ja que presentaven més salubritat, eren més joves i més cares i els homes que les
visitaven tenien més possibilitats d’esquivar una infecció. Molts cops, aquesta fembra pecadora, la
dona privada, es dedica a un sol home i no li és permès anar amb altres. Aquests eren els més
adinerats; burgesia, noblesa i clergat. En aquests casos acostumaven a donar-los-hi protecció i les
mantenien a canvi de fidelitat; acostumaven a tenir una cambra pròpia a l’hostal i vigilada per
l’hostaler.
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Però hi havia dones privades per a comerciants i estudiants esporàdics que es passaven el dia als
albergs bevent, fent timbes i anant amb dones. Aquestes també pagaven un tant per l’habitació usada.
La contractació la feia l’alcavot que també s’enduia un tant i de vegades era el propi marit. Inclús hi
havia dones que es muntaven l’alberg, aplegaven noies soles que l’anomenaven mare, i de fet, les hi
donava protecció146.
Les prostitutes que apareixen a la documentació són generalment de fora de la ciutat i apareixen en
referències fugaces ja que l’hostal, com ens descriu Visa “(és) allí on es reunia la gent més diversa i a la
vegada el lloc per excel·lència on es desenvolupaven les baralles, els jocs i els aldarulls de tot tipus”.
A Lleida es situa els hostals i com a tals, les zones més conflictives a “els barris de Sant Llorenç i Santa
Maria Magdalena, la zona de Cap Pont i tot el que avui és l’eix comercial, del carrer Sant Antoni fins a
Magdalena”147.
En l’única referència que Jaume Roig fa de Lleida a l’Espill, explica que presencià una dona
esquarterada per exercir d’alcavota. Tot i que es tractés d’una ficció, el fet de citar només Lleida per
tal afer dóna peu a pensar que ho féu per la pròpia idiosincràsia de la ciutat, és a dir, que Lleida era
coneguda com una ciutat on la prostitució privada era freqüent. El text, traduït en prosa per Aurèlia
Capmany, ens diu en to satíric i lúdic: “En entrar a Lleida, vaig veure com arrossegaven i després
esquarteraven una fornera, només perquè feia de tercera i conduïa les seves fresques parroquianes a
dormir amb el seu fill a l’alcavor. Amb gran rigor l’executaren. El fill, el van deixar anar potser perquè
van admirar en aquell jove una tal gesta d’home valent148.
Lladonosa149 també destaca el barri de Cappont com a lloc molt concorregut per el joc i la prostitució,
sobretot al segle XV. Lleida era una ciutat amb gent d’arreu, famosa pel joc, la gresca i el vici, i per
tant, s’entén que no era una ciutat segura i menys per a les dones.
A la ciutat de Lleida, les dones privades rebien força queixes dels veïns que protestaven per la luxúria
estesa a les rodalies dels bordells o dels albergs. Són destacades les queixes dels veïns dels voltants de
Sant Martí, la parròquia dels estudiants de l’Estudi General, que a banda d’anar amb dones,
acostumaven a fer serenates per la nit i protagonitzar baralles entre colles de diferents parts de la
Corona. El moviment del barri universitari feia que hi s’hi instal·lessin força albergs en aquestes
rodalies, a l’actual zona dels vins, als voltants de l’Almodí Vell, a l’actual Museu d’Art Contemporani, la
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Panera. Així doncs, els més assidus als albergs eren els estudiants així com els escuders, cavallers,
mossos, jornalers, mercaders, traficants, traginers, i persones de la vida150.
En el cas de Saragossa i tal com ens mostra en el seu article García Herrero151, que analitza
documentació sobre processos municipals de l’època, passa una cosa semblant “las prostitutas
aparecen tangencialemente immersas en un mundo violento y marginal y, casi siempre, a raíz de
hechos escandalosos llevados a cabo por sus amigos y rufianes”
El 1375 es celebraren Corts a Lleida convocades per Pere III el Cerimoniós, on es posa fi al període de
regència de la Generalitat i finalitzava la Guerra amb Castella en l’anomenada Guerra dels Dos Peres,
per les pretensions de Pere el Cruel d’annexionar-se el regne de València. En aquestes Corts, a banda
d’afrontar els mals temps vinguts per terratrèmols, plagues que derivaren en manca de cereals i
pestes devastadores, es promulgà una llei contra els alcavots que deixaven roba i llits a les dones
públiques per exercir el seu ofici. També s’aprovà una pragmàtica que regiria tota Catalunya que
alertava i prohibia els abusos dels hostalers contra les prostitutes amb penes que podien arribar a
l’exili dins un marge de 1012 dies després de ser acusats, en cas d’obligar les noies contra la voluntat a
restar al bordell. Malauradament, es sap que no es complien perquè un hostaler, proxeneta en diríem
avui, en anar a l’exili, obria un nou hostal152.
La necessitat social de la prostitució arribava a ser tal, que en les empreses marítimes de la corona
també hi embarcaven prostitutes. Als darrers segles medievals, la prostitució es va convertir en un
vertader problema social, polític, religiós i econòmic.
PROSTITUCIÓ BAIX MEDIEVAL ALS LLIBRES DE CRIMS
Analitzant els casos que figuren en els Llibres de Crims153 de l’època que ens concerneix, apareixen
referències a dones que es dediquen a la prostitució en varis casos,aquí comentarem alguns casos que
ens semblen significatius. En 4 dels casos casos elles són les víctimes de les agressions que acaben
amb mort, el que fa pensar que tal i com apunten les diferents autores, l’entorn de la prostitució i del
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lloc on s’exercia afavoria la violència sobre elles; doncs són dones que viuen en un entorn marginal i
en llocs (hostals, bordells...) on per la presència nombrosa de gent de pas i de concentració de
tavernes i llocs on anaven els homes a beure i jugar es donen moltes situacions violentes.La prostituta
esdevenia una víctima fàcil, amb pocs recursos, sense xarxa familiar i sotmesa a l’amo de l’hostal,a
l’alcavot o a les exigències del bordell; per tant és relativament fàcil que ningú s’interessi massa pel
cas d’una dona que no anava pel camí de la virtut i per tant lliurar-se d’una condemna massa severa.
També podem pensar que acusar de prostituta o fembra pecadora, a una dona que ha estat víctima
d’una agressió, volia reclamar l’atenció dels jutges que s’encarregaven del cas i així obtenir un benefici
en la condemna de l’agressor. Així que podia ser una estratègia del marit per justificar la vida de vici i
perdició que portava la seva dona i no només acusar-la de prostitució sinó també d’adulteri.
Dels 4 casos , 2 de les agressions que acabaren amb la mort de la dona es donaren a l’espai públic, una
en un carrer i l’altra en un camí,a la última li propinaren l’agressió a casa seva.
En cap dels tres casos primers podem reseguir una condemna ferma: doncs en el primer cas la dona
mor d’una ferida a la gola amb arma blanca. Abans de morir delata a qui ha estat el seu assassí, el
marit, sembla que la dona es prostituïa, hi hagué contradiccions entre testimonis doncs alguns deien
que ho feia per necessitat i els altres per vici. Aaquest matís potser era important per al Tribunal que
es podia compadir d’una dona que exercia la prostitució perquè el seu marit no li garantia les
necessitats bàsiques, sembla que el personal del tribunal no tingué clar els fets ni la condemna ja que
passen el cas a l’Audiència del rei, no sabem què passa després.
En el segon cas , datat el 4 de febrer de 1377 en que també s’acusa al marit del crim : ell fuig i
s’inculpa mitjançant una carta, justificant la seva actuació pel suposat adulteri de la seva dona. Una
declaració d’un veï ens fa sospitar que potser es dedicava a la prostitució “Tot dia hi veie entrar
capelans i frares de Sent Agostí i d’altres i que fort n’ere en mala fama d’aquell feyt”. El cos de la dona
va ser trobat, juntament amb el seu marit, que després de ser inculpat pel crim fugí. Com en el primer
cas es passà l’Audiència del Rei.
El fet que es traslladessin el processos a l’Audiència del Rei segons Camps154 es dóna en molts casos
que hi ha una mort d’una muller en mans del seu marit, també es dóna en algun cas que hi ha un
notari implicat en el procés judicial.
En el tercer cas, processat l’1 de setembre de 1406, ocasionat per l’assassinat d’una dona, Antonieta,
la que literalment es descriu en el procés com una fembra pecadora natural d’Osca i resident a Lleida.
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La dona morí per una contusió cranial propiciada per un home, del qual s’especifica que és jueu
convers, sembla que l’agressió és el resultat d’una baralla provocada per un insult de la dona cap a
l’home fent referència a la seva religió. No consta ni peritatge ni desenllaç judicial, així que tampoc
sabem què va passar amb aquest cas.
Per tant al no constar les sentències finals no podem fer una valoració general d’aquest tres casos
Vegem ara un cas d’assassinat als Llibres de Crims que sembla testimoniar que una dona era la
propietària d’un alberg i el tracte que el cos mort trobà per part de la Paeria.
El 1376 es troba a casa seva morta per estrangulament a Martina Vaquera, hostalera del Cappont de
Lleida, sense constar-hi el nom del marit, per tant, era soltera. Aquest cas concorda molt amb les
dones que dirigien Hostals i com s’ha dit, acostumaven a ser bordells privats No és només el fet que
fos una dona que portés l’hostal, és el que el faci sospitós d’ésser un prostíbul, sinó que en la
identificació del cadàver, com a únic cas vist, es descriu la roba que porta; “vestida ab una goneylla
vermeylla”

155

. Una gonella és un vestit de cos i falda, i el color roig que era descriptiu per a les

“fembres peccadoes”. Havien d’anar identificades, essent obligatori portar “colors llampants”. El
desenllaç del cas també és prou descriptiu; de tots els sospitosos no s’inculpà ningú, i és més, no hi
apareix cap nom, fet estrany en els processos del Tribunal que testimonia l’anomenada doble moral
cristiana i el menysteniment a les “fembres peccadores”.
En un altre cas el 15 de novembre de 1401, la prostituta156 és víctima d’una agressió sexual. La dona
feia 7 setmanes que vivia amb un home , que la conduí a la casa on es trobava l’agressor. Durant la nit
la violà diverses vegades posant-li un peu al coll i tapant-li l a boca. Pel que podem llegir aquest
prostituta no estava al bordell sinó que exercia la prostitució de forma il·legal.
El peritatge va ser realitzat per tres dones, que informaren que la víctima havia estat corrompuda però
feia temps, aquest diagnòstic juntament amb la mala fama de la de la dona influïren en la sentència
absolutòria. També hi hagué una segona declaració de la víctima, en la que va negar la violació. Podem
pensar que la segona declaració podia ser influïda per pressions o amenaces exteriors, ja que l’home
que la va dur a la casa on es trobava l’agressor era el seu company del moment.

155

CAMPS CLEMENTE (2001) Manuel Camps i Clemente. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la
baixa edat mitjana. Vol I. Pàg 166. Nota: AML, reg. 787, f. 29-31 (Apèndix CXV)
156

CAMPS CLEMENTE, Manuel i CAMPS SURROCA, Manuel (1995) “Los delitos contra la libertad sexual en Lleida en el
siglo XIV” en Orfilia VII, Actes Num 1 de les VII Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense pp87-188

VI Beca de Recerca Cristina de Pizan

Eva Lega i Vidal i Iolanda Teixidó i Morguí 77
La violència contra les dones a Lleida als segles XIII, XIV i XV. Una anàlisi a través dels Llibres de
Crims del Tribunal de Coltellades
En la seva declaració, ella manifesta que el seu company li digué “Lucia vine/ab mi, que ans que no.t
muntes al Palau, jo.t vull/menar a casa de una proufembra”per tant mitjançant l’engany dient que la
portaria casa d’una dona respectable i amb la nit com testimoni la dur a una casa, el fet que l’agressió
es cometé en una casa és una constant en els casos d’agressió sexual, ja que impedeix l’auxili de la
víctima.
“tapant-li la bocha i trasch lo col/tell i dox que ell la degollaria” amenaçava en degollar-la perquè no
pogués cridar, a més durant l’acte pròpiament dit li profereix insults tals com “E, bagassona, veça! Per
Déus/si fareu!” el tribunal li pregunta si la conegué carnalment amb el seu consentiment o per força
“ella dix que per força la congué, car lo coltell li portà a la golaI i li tapà la bocha ab la mà, en tant que
no podie cridar ni dir res”
Referent al peritatge de les dones encarregades de tal fet, digueren “ que la dita Lucia es estada
corrompuda, mas/lo dit corrompiment no és stat ara fet freschament”, per tant al no poder certificar
que havia perdut la virginitat recentment el testimoni perd credibilitat.
En el interrogatori que li fan a l’agressor, li pregunten per la fama de la fadrina “I dix que no massa no
massa de bona ha oyt dir/ que segons ha oyt dir de.n done de ça i dellà quant li plau”, insistint en la
mala reputació de la noia . El testimoni comentà també, una relació sexual que tingué la noia fa dos
anys amb un altre home. Aquest home va reconéixer que la conegué carnalment, però amb el
consentiment d’ella; amb la mala fama que tenia la noia és fàcil que el tribunal es cregués a l’home. A
més quan li pregunten si ella és una bagassa, ho afirma dient que ho ha sentit dir, i afegeix “ha oyt dir
ala dita fadrina, que son pare se jaie ab ella”, acusant-la també d’incest.
Després passen a declarar una sèrie de testimonis que afirmen la mala fama de la dona, a més cap dels
testimonis que estaven a la casa quan es va cometre l’agressió la van sentir cridar.
Com ja ham dit, la fadrina en una segona declaració nega tots els fets que ha declarat anteriorment i
demana l’anul·lació del procés.
La sentència és absolutòria per a l’agressor
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4.2.

La dona soltera

Malauradament, no podem valorar relacions conjugals populars basades en respecte o quelcom
similar a l’enamorament. De la informació que ens ha arribat només en podem extreure experiències
negatives a través de condemnes i inculpacions de tota mena contra les dones. I ben poca cosa en
sabem de la dona soltera que no es casava.
El que està clar , és que la solteria no era el camí més adient si el que es volia era tenir casa i menjar
diàriament. Les dones, apartades de la professionalització -a excepció del bordell i la vida al convent (i
aquesta última possibilitat era difícil per a les noies de les capes humils), en quedar-se solteres els
quedava la mendicitat o viure de robatoris. Molts cops, la solteria era la única sortida si no s’havia
tingut sort i sobretot si no es tenia dot. Tot i això, la vida a les rodalies de la ciutat, en les grans
extensions de territori de Lleida, devien de deixar més oportunitats a les noies sense sort o bé a
aquelles que no claudicaren en la fe en el matrimoni. En les traduccions dels Llibres de Crims en
veurem uns quants casos.
Teresa Vinyoles afirma en la seva obra, que no es troben documents de dones solteres fins a finals del
segles XV i inicis del XVI. Aquestes, però, estaven vinculades a la Cort o a les classes dominats, nobles i
burgeses. Són les dones que Ferran Soldevila defineix com a dones sàvies i lletrades. Molts cops eren
amants de nobles i reis i vivien una vida plena de privilegis, que les lliurava de la cerca del marit en cas
de no trobar-ne un d’adient157.
Però els llibres de Crims mostren que hi havia dones del poble, invisibles en la història, que havien
decidit temps enrere no casar-se. El concubinatge, com s’ha dit, era una pràctica normal tot i que fos
deshonesta. Altres cop, tot i que malauradament, veurem com a través d’un crim, hi havia dones que
es trobaren o elegiren un futur sense un home que les dirigís, o almenys, només pel pare.

Dona soltera condemnada a la forca per lladre.
El 20 d’agost de 1339 es condemnà a una dona, Jacmeta, a morir a les forques de Lleida penjada per la
gola per ser lladre reincident .Anteriorment, se li aplicà tortura de la roda per aconseguir saber qui
157
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eren els seus còmplices, amb qui cometia els robatoris. Sabem que era soltera perquè seguidament
del nom del pila, s’hi cita el nom del pare i no del marit.
També sabem que era dona i no nena perquè els Llibres de Crims distingeixen entre dona i fadrina
(noia en edat de maridar, en època de pubertat). Ella declarà al primer turment. Com a comentari,
Manel Camps fa referència a que aquest és el primer cas en que una dona és condemnada a la forca i
que el fet d’haver estat jutjada altres cops pel mateix delicte va fer que la condemna fos la mort
Aquí veiem quina va ser la sortida de Jacmeta per guanyar-se la vida, el continu robatori.
Seguidament es citen històries de vida de dones que no eren de la ciutat i que ningú va denunciar.
Eren dones que anaven soles, que devien de venir del camp, d’altres bandes de la Corona o d’encara
més lluny. Qui sap si vingueren a Lleida buscant sort com a serventes, filadores a la cerca d’un marit, o
per a exercir la prostitució. O potser sí que eren conegudes per alguns i en ser peccadores ningú
volgués reconèixer-les. I en un dels casos, molt possiblement, buscava un hospital per a donar a llum.
Totes elles trobaren la mort a la ciutat.

Dona desconeguda mor a Sant Martí. No hi ha identificats.
L’any 1349 es trobà una dona morta a la parròquia de Sant Martí, la parròquia dels estudiants de
l’Estudi General. La mort fou violenta i la dona no fou identificada.L’ imputat també va ser un home
desconegut . Fins i tot la identificació del cadàver la féu una dona no identificada i la identificació de el
imputat també fou un home no identificat. No s’hi troba cap referència sobre aquests assassinat, ni
peritatge, ni sentència158.
Dona desconeguda trobada morta. No hi ha cas.
El 9 de març de 1383 moria una dona desconeguda prop del portal Pintat de Garrabeu de Lleida. Es
descriu la mort com a “accidental sospitosa”.
Ningú identificà el cadàver i les notes que hi pareixen són: “jahie una fembra morta, la qual se dehie
que ere caiguda” i no hi ha més informació sobre aquest cas159.
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Dona sola trobada morta.
El 1341 es troba una dona morta en un camí de Lleida. Es descriu la mort com a sospitosa i el
mecanisme de la mort com a possible distòcia (Part dolorós, difícil, lent i perillós per al fetus). El
cadàver no va ser identificat, era una dona desconeguda “No se sabie per ningú qui ere la dita fembra”
No hi ha imputats, però el fet és que es definí la mort com a sospitosa. Deixant entreveure que
possiblement hi hagueren maltractaments. Tot i aquesta apreciació, la definició de les circumstàncies
etimològiques fou que anava tota sola i li esdevingué el part.
Segons descriu Manel Camps, la inquisició s’inicià per característiques estranyes. La dona fou trobada
a terra amb el nen també mort a mig néixer.
Potser les intencions d’aquesta dona sola i desconeguda foren les d’arribar a la ciutat de Lleida per
tenir el seu fill160.
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4.3.

La dona en la menestralia

Abans de l’aparició dels gremis, i seguint ara l’obra de Teresa Vinyoles, a principis de la baixa edat
mitjana començaren a treballar en els obradors les parelles conjuntament. Posteriorment, no es
concebí que les dones poguessin arribar a ser mestres. Primerament a causa dels motius dels
eclesiàstics abans esmentats, i sobretot perquè per a esdevenir mestre i tenir un obrador era necessari
passar uns exàmens i per tant, saber de lletres; una activitat que a les dones els estava vetada. Aquest
fet era més evident a Lleida, la seu on s’instal·là la primera Universitat, l’Estudi General de 1300.
A partir d’aquest moment, les dones desapareixen de tota professionalització. Poc després de la
inauguració de l’Estudi General, Jaume II, amb el consentiment de la Paeria, permet les associacions
de menestrals en gremis sota el dirigisme de l’alta burgesia i els mercaders161. L’exclusió de les dones
en els gremis frena la seva emancipació i producció autònoma.
Les mullers dels menestrals també foren les assistents dels seus marits. Sabem que no constaven com
a professionals, perquè en la documentació conservada i els detalls que ens mostren els Llibres de
Crims, només es troben amb el nom de pila. De fet el que les definia era el seu nom de pila seguit del
nom i cognom del marit, o bé del pare.
Tot i que moltes d’elles participaven de la vida econòmica familiar, el missatge del contracte del
matrimoni remarcava que elles havien d’ajudar en tot a l’home, i per tant, s’entenia que no n’havia de
guanyar un tant162. A més a més, quan un menestral casava una filla, també feia una mena de
contracte d’aprenentatge perquè el gendre acabés sent el mestre d’ofici. Ales zones rurals, però, era
normal que la vídua restés com a usufructuària de la terra163.
Car també, hi hagueren alguns casos a la ciutat on les dones foren les hereves i usufructuàries dels
negocis dels marits o pares i podien dirigir i ser propietàries dels obradors. Per altra banda, les dones
arribaren a ser agremiades en la confecció de mitges sota la supervisió d’un mestre. En cas de viduïtat,
i per tal de donar-los-hi ocupació, també se’ls permeté continuar la feina que havien engegat els
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marits. Moltes dones en aquesta situació, i un cop disposaven del dot, continuaven els negocis que els
seus marits havien engegat per deixar-los després als seus fills164.
Dels oficis que desenvoluparen hi apareixen boteres, candeleres, dides, flequeres (les dones feien tot
el procés de l’elaboració del pa), sabateres, merceres, mandongueres, venedores, taverneres, i
sobretot es dedicaven a la transformació i confecció de teixits165.
A Lleida i al conjunt de Catalunya també hi consten dones que portaren obrador, i a banda de vídues,
podien ser filles úniques o excepcions on la pubilla havia passat davant l’hereu. Quan Josep Lladonosa
parla de la fabricació tèxtil, es refereix a les famílies de la parròquia, no als homes només i quan parla
dels teixidors dins la seva obra Places i carrers de Lleida166, esmenta força propietàries i es citen noms
de dones que apareixen com a copropietàries seguides del nom del seus marits.
Teresa Vinyoles167 quan parla sobre les tasques de les dones en el món tèxtil en tot l’àmbit català, ens
diu que les mullers treballaven gairebé exclusivament en les tasques de filar vels, mitges, cintes dels
cabells i n’hi havia que treballaven exclusivament per les reines. El nombre més gran de tasques
femenines l’ocupen les costureres i cosidores. Les dones també acostumaven a fer roba interior,
llençols, tovalloles i robes de casa així com camises, però mai tratges, que els confeccionava el mestre.
El treball de les sedes, frontals dels altars i altres treballs minuciosos dels teixits per a destinació
litúrgica, també era destinat a les dones pel refinament i detall que precisaven. Hi ha un tret
característic que ens detalla l’augment de marginació de la dona en l’etapa baix medieval, i és el fet
que els treballs minuciosos dels teixits litúrgics durant els primers segles medievals de la Catalunya
Vella venien amb signatures de les artesanes, i en canvi durant la baixa edat mitjana ja no en trobem
cap.
Anem a veure’n un exemple extret de la transcripció que en féu el doctor Manel Camps.
Es tracta de l’assassinat d’una dona propietària d’un obrador de pa. Era la flequera Domenga d’Olson, i
tal com el Llibres de Crims relaten, la trobaren morta per ofegament l’any 1362. Veiem en aquest cas
que la propietària pateix una agressió que avui anomenaríem de gènere i que el Tribunal la defineix
com a crim passional. S’imputa a P. de la Mata (que havia cohabitat amb Domenga durant catorze
anys) i a la seva nova companya Marieta com a imputats. Se’ls aplicaren tortures a la roda tres
vegades a tots dos. Marieta confessà que havia estat P. de Mata i dos homes més que no foren
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inculpats. P. de Mata, però, resistí els tres turments de la roda sense confessar i la sentència fou
absolutòria per a tots dos.
Segons indica aquest relat, la víctima havia conviscut amb l’agressor durant catorze anys, és a dir, ella
era soltera i va viure amb un home. El que realment interessa d’aquest cas és que l’esmentada
Dominga no estava casada, havia cohabitat amb una parella. No és casual que no li calgués casar-se,
doncs era ella la propietària de l’obrador. A més a més estava embarassada (fet que podria ser que el
fill fos de l’agressor i que aquest, per rebutjar la criatura, la matés a ella, o potser la tal Marieta hagués
intervingut per gelosia). Sigui com sigui, estem davant d’un cas en que una dona soltera amb un
obrador propi tenia la iniciativa de tenir un fill tota sola168.

Les dones de classe popular eren les que treballaven a l’obrador amb el seu marit i les pageses al
camp. Es dedicaven molts cops a la venda i revenda de productes de tota mena. Guanyaven diners per
elles mateixes, ja fos amb la venda de la feina feta a l’obrador, la revenda de menjar o verdures de les
pròpies pageses a les places o taverneres on hi despatxaven vi, i fins i tot venent llenya o herbes
medicinals que havien replegat.
Una altra tasca destacada a les dones era el d’ésser dida. La llet era indispensable, no es donava llet
d’animals als nens, i per tant, si la mare no en podia donar o moria, calia buscar algú que li’n donés.
Les classes altes tenien dides, a part de tenir una ama que tenia cura del nen169. Es procurava en
temps de revoltes que nens i dones fossin en llocs resguardats on les guerres no arribaven i a la
rereguarda tenint cura dels ferits. No agafaven les armes i sabien perfectament que en cas de fer-ho i
defallir, el rapte i/o violació estaven assegurats.
Les dones de pagès, a banda de les tasques de la llar i del camp, també cosien. Filar no es considerava
un ofici i per tant, no requeria examinar-se. Hi hagueren dones que ensenyaven l’ofici a joves
aprenentes, una tradició que persisteix en la nostra cultura fins la gran incorporació de la dona al
mercat laboral al segle XX. De fet, en temps baix medievals, les filadores foren les úniques
professionals remunerades per llei170. Els gremis de teixidors de lli i cotó sempre van tenir dones als
seus tallers que cobraven un sou similar al dels homes.
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Fotografia de principis del segle xx del riu Segre amb dones rentant roba, una imatge similar a la que
devia presentar en temps baix medievals171.

Altres dones que apareixen en aquest interval de temps ho fan com a professionals i és precisament
com a teixidores que poden guanyar-se la vida per elles soles. Vinyoles aporta un testimoni de
Barcelona en què donava feina a diverses de dones de les diferents capes socials per fer de
filadores172.
En realitat, però, les dones de l’alta burgesia (vídues i filles úniques) que van gaudir d’una notable
situació a la ciutat de Lleida, van conduir els obradors en nom dels seus fills. Almenys a Lleida, i per la
informació aportada per Lladonosa, les dones que per un motiu o un altre sí foren propietàries
arribaran a ser denominadores de carrers, com és el cas del carrer de na Gueralda o empreses com la
de la noble Eva Cornell (emparentada amb els Cardona), senyora d’Arbeca que impulsà a mitjans del
segle XIV una capellina a l’església parroquial de Santa Magdalena. També s’hi troba el carrer de na
Pastora en referència a la dona d’un tal Pastor173.
El final de l’etapa baix medieval coincideix amb les primers manifestacions de dones autònomes, i
evidentment coincideix amb la lluita que les dones de les classes més privilegiades emanciparen per
tal d’accedir al coneixement. Aquest és el context del Compromís de Casp. A finals de l’edat mitjana ja
hi haurà dones que saben llegir i escriure ajudant a treballar més activament en el negoci, portant
comptes. Això ajudarà a que el menestral que pot, sortia a viatjar per vendre els seus treballs.
171
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De mica en mica les dones començaren a ser instruïdes pels marits o germans i pogueren despuntar. A
Lleida, la gran despoblació pogué beneficiar les dones a les acaballes de l’edat mitjana. Vinyoles afirma
que fins que no hi ha estancament econòmic, s’accepta amb normalitat el treball de les dones. És a
partir de la crisi de mitjans segle XIV que són apartades coincidint amb l’auge més alt de la misogínia.
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4.4- El dot i la viduïtat

La institució de l’hereu únic a Catalunya, va anar evolucionant amb el pas de l’Edat Mitjana. A la
Catalunya Vella, en temps alt medievals, fins el segle IX i X, el costum era que els béns es repartien
per a tots els fills igual. Però l’evolució beneficiarà els homes i més concretament al primer.
Com en altres casos, aquest és un costum que inicia la noblesa i que de mica en mica s’estén i
s’imposa entre els senyors i posteriorment sobre el camperolat, malgrat que sempre existiren les
excepcions. Teresa Vinyoles, però, afirma que aquets costum no es fa extensible dins les ciutats, que
es repartien els béns entre fills i filles, i per tant és difícil definir com es repartien les herències a
Lleida.
Dins les ciutats manava la vida menestral, un context on s’hi podien trobar dones que ostentaven
poders jurisdiccionals sobre un o varis patrimonis. Per la seva banda, el camperolat ha de lluitar contra
la condició de remença, un impost que s’estalviava la burgesia de les ciutats. Per això,el camperolat
acostumava a deixar l’herència al primogènit i intentar casar les filles (buscar-los-hi casa) mitjançant
un dot proporcionat per pares o els germans174. A més a més, i com detallem en l’apartat d’usatges,
les dones havien de fer front a la condició de cugúcia.
Les Corts de Perpinyà de 1351 sentaren unes mesures sobre el dret de família i fou on s’imposà
l’obligatorietat del dot femení a tota Catalunya. Per tant l’obligació de dotar econòmicament amb
béns les filles havia estat inexistent fins aleshores. Veiem com la data coincideix amb el cada cop més
absolut poder de l’Església cristiana.
Així doncs, el dot i possibles rendes que hagués pogut generar una dona era la pròpia assegurança de
viduïtat, però dels béns immobles, no del mobles. De les joies que el marit li hagués pogut regalar li’n
tocava una. Legalment i a partir d’aleshores, les vídues ja no rebrien més que el dot que elles havien
aportat sense tenir accés al patrimoni que conjuntament haguessin creat en matrimoni. Fins i tot,
podia haver-hi concessions en el testament del marit que permetien que ella es quedés el patrimoni
conjunt, mentre aquesta es mantingués sense tenir relacions sexuals casta et sine viro. Hi haurà vídues
que visqueren calvaris per recuperar el dot, de vegades a causa de la justícia i de vegades per pleits
amb la família del marit175.
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El marit firmava un capítol en casar-se, on s’especificava que havia de retornar el dot en cas de morir.
Mentre això s’arreglava, la dona quedava sota “la tenuta” , una Institució del dret català on la dona
era la dipositària dels béns fins que no li fos retornat el dot, però no sempre aconseguia el dot i moltes
dones quedaven arruïnades.
Així és com neix la tradició entre els burgesos i camperols de fer acte caritatiu de maridar noies. Les
pintures procedents de l’espai que en temps baix medievals van ocupar la Pia Almoina de la Seu Vella
de Lleida, i que actualment es troben al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, mostren dues imatges on
hi apareixen dues vídues joves a qui els menestrals i pagesos, per caritat, buscaven dots per poder-les
maridar de nou.
L’Església també es feia càrrec de dones soles des de la mateixa institució, afillant-les per evitar que
fessin cap als bordells i tractava d’aconseguir-los-hi dot o fent-les entrar en els convents destinats a
dones. En aquest cas, acostumaven a ser filles de classes prou acomodades. Les que no aconseguien
caritat ni ajuda de l’Església acabaven als bordells o simplement vivint de la mendicitat o el robatori.
Així doncs, el lloc destinat per les vídues sense rendes era aquest alberg de pobres, malalts i pelegrins
medievals situat a la Seu Vella de Lleida.

Fragment de les pintures extretes de la Pia Almoina de Lleida. Segles XIII-XIV. MDCLL176.

A tall d’exemple, per veure les diferències que hi havia per a les vídues del període Alt Medieval i Baix
Medieval és bo recordar el cas de la reina Ermessenda, que al tombà del primer mil·lenni lluità perquè
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s’acomplís el dret vigent aleshores. El dret que deixava a la dona com a titular vitalícia dels béns i drets
del seu marit. Costum que va canviar totalment fins deixar la vídua cada cop més apartada en benefici
dels fills. Durant els últims segles medievals, les dones de la burgesia ja van poder fer-se càrrec dels
béns heretats o guanyats perquè en aquells temps, ja s’havia instaurat l’estricta separació de béns a
Catalunya, i ja invertien els seus diners en els afers professionals dels marits177.
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5. CONCLUSIONS

Hem constatat que els Llibres de Crims són una font inesgotable de gran importància tant pel que fa a
temes relacionats amb la història com a temes social. A través dels processos judicials i de les diferents
declaracions que hi apareixen, així com les descripcions que fa el mateix tribunal es pot traçar un
dibuix de com vivien els homes i les dones que habitaven la nostra ciutat en els temps estudiats.
També hem documentat nombrosos casos de violència física, psicològica i sexual que es portaren
davant dels tribunals per la seva gravetat, essent conscients que aquests ,només són la punta de
l’iceberg; ja que molts altres quedaren amagats dins de les parets de la llar, desmitificant la creença
popular que la violència contra les dones és un fenomen nou dels nostres dies.
Hem pogut veure com aquesta violència exercida contra les dones molts cops, té nombroses
repercussions en la vida d’aquestes , en els casos d’agressió sexual per exemple, l’existència de fills no
desitjats que causaven el rebuig de la família o la consegüent pèrdua de l’honor familiar encara que
fos de manera involuntària. En el cas de les agressions físiques, en molts casos documentats arribaren
a la mort i en molts altres podem suposar, que deixaven seqüeles de per vida a la dona que n’era
víctima.
Hem hagut de deixar de banda tots els casos que tenen a veure amb bruixeria i que es comencen a
jutjar sobretot a finals del segle XV. També hem deixat de banda els temes d’intrusisme mèdic, en que
moltes dones eren jutjades per haver exercit la medicina i al ser impossible tenir un títol oficial, que
només es podia obtindre amb el ingrés a l’Estudi General que era vetat per les dones, l’exercien de
forma Il·legal tot i tenir segurament suficients coneixements per exercir-la. Tant un tema com un altre,
que d’alguna forma estan relacionats, donarien lloc a una recerca per sí sols, i els Llibres de Crims
podrien servir per mostrar-ne nombrosos exemples.
Una altra línia de recerca que ens suggereix i també es podria desenvolupar, és la violència simbòlica
que exerceix la legislació medieval sobre les dones; com la llei d’aleshores les discrimina i valora un
mateix delicte/pecat, com l’adulteri, de forma diferent depenent del gènere. És també interessant en
aquesta línia, veure com la religió d’un individu influïa en les decisions que prenia el tribunal, ja que la
població jueva i musulmana, en molts casos tenia penes més severes per a un mateix delicte. El
mateix podem dir de les classes socials, com demostra el cas que hem tractat del l’esclau acusat en un
procés d’ intent de violació.
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També és interessant el cas de la prostitució, ja que se’n plasmen molts exemples en els llibres de
crims, verificant tal i com diu la bibliografia consultada que eren dones especialment vulnerables, tant
pel que fa a la seva poca consideració social, al seu poc arrelament familiar com també pels ambients
que freqüentaven, especialment violents i d’alta conflictivitat. També els casos ens donen exemples de
dones que es prostituïen al marge del bordell, a casa seva, en molts casos empeses per la necessitat .
Estudiar en profunditat la prostitució a través dels Llibres de Crims podria encetar una altra recerca .
Una altra línia que no figura en els Llibres de la Paeria i que podria possibilitar obrir una nova línia
d’investigació, són els casos dels matrimonis forçats, com un exemple de violència simbòlica exercida
contra les dones d’aquell temps, a través de la imposició d’esposos en moltes ocasions d’avançada
edat. Aquest línia potser es podria dur a terme a través dels documents dels arxius parroquials de
l’època, veient en molts casos l’indicador de la diferència d’edat com una prova.
Per altra banda, hem pogut conèixer altres autores i autors que han estudiat en profunditat altres
arxius de l’Estat Espanyol amb el mateix objectiu que nosaltres, descobrir casos de violència contra les
dones acorreguts durant l’època medieval. Sorprèn que els casos tenen moltes coses en comú, tant
pel que fa als fets i declaracions com en les valoracions que en fa el tribunal de l’època.
Les fonts literàries, a través dels tractadistes i escriptors de l’època així com també el món de la
novel·la ofereixen tot un món de possibilitats per tal de detectar la violència contra les dones en la
societat medieval. En la literatura hi ha nombrosos exemples en aquest sentit, les obres d’Eiximenis i
Jaume Roig són molt representatives en el cas català i un estudi en profunditat en aquest sentit
encetaria una escletxa de recerca molt fructífera.
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