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9. Consideracions finals 

En començar aquesta recerca, ens plantejàvem una sèrie d’objectius que, en 

acabar, podem dir que hem assolit. Tanmateix, si bé és cert que al llarg d’aquesta 

tesi s’han anat responent tots els interrogants i hipòtesis que ens plantejàvem 

inicialment, també ho és que noves preguntes han anat sorgint a mesura que la 

recerca avançava. Són objectius que queden pendents per a investigacions futures, 

alguns dels quals aniré presentant en les pàgines següents. Així, comptat i debatut, 

s’ha estudiat el marc legal de la viduïtat femenina, especialment referent a 

Catalunya. També hem treballat l’ideal de viduïtat en l’imaginari col·lectiu 

medieval, des d’una perspectiva europea, tant pel que fa a la ideologia dominant 

com en la visió que en donà una vídua de l’època, Christine de Pizan. Per mitjà de 

fonts notarials, s’ha analitzat la situació en què es trobaven les dones després de la 

mort del marit, així com les dificultats a què havien de fer front les viudes a causa 

de la seva condició de dones soles. Majoritàriament, hem treballat aquestes 

qüestions amb exemples de la ciutat Barcelona i de la seva àrea d’influència. Per 

acabar, i tal com ens havíem plantejat des del principi, hem volgut endinsar-nos 
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en les estratègies de vida i els diversos mitjans que havien d’emprar algunes 

viudes baixmedievals per tal d’enfrontar-se als problemes propis del seu estat, és a 

dir, en tant que dones sense home. 

En definitiva, amb aquesta tesi volíem verificar si una dona, pel sol fet 

d’esdevenir viuda, i per tant deixar d’estar sota la potestat del marit, podia actuar 

lliurement d’acord només amb la seva voluntat. Hem pogut demostrar que això no 

era així.  

El cert és que, tant bon punt deixava d’estar sota la tutela del marit, la dona 

quedava sotmesa a unes normes morals i legals, i gairebé sempre sota l'atenta 

vigilància que la societat exercia sobre les dones soles. Aquestes dones havien de 

defensar la seva vida i, a la vegada, defensar els seus drets, davant de tot i de 

tothom. Així doncs, la resposta a la hipòtesi de partida és que la viduïtat per a una 

dona baixmedieval no era sinònim de llibertat d’actuació. Una de les principals 

aportacions d’aquesta tesi és que, per a la majoria de vídues, aquesta afirmació és 

ben vàlida, tal com ha quedat demostrat al llarg de les pàgines precedents i, 

especialment, en l’apartat corresponent a les conclusions de cadascun dels 

capítols. 

Ara bé, abans de desgranar les raons per les quals podem mantenir aquesta 

asserció, convé evidenciar, un cop més, que les vídues formaven un grup molt 

heterogeni. És important tenir present aquesta qüestió perquè, depenent de les 

múltiples variables que conformaven la realitat de cadascuna d’elles, la manera 

d’encarar els problemes propis de la viduïtat i la seva capacitat d’actuació eren 

completament diferents. Com sempre, la casuística és molt variada i podríem 

trobar tantes històries possibles com vídues van existir a la Barcelona 

baixmedieval. Tanmateix, però, és tasca meva trobar uns elements comuns que 

permetin sintetitzar, de la millor manera possible, la condició de la vídua 

barcelonina de finals de l’Edat Mitjana. 

En primer lloc, un dels factors que més influïa en l’esdevenidor de les vídues era 

la seva condició socioeconòmica. L’estament social i el nivell de vida que tenien 

les dones, no només abans de la mort del marit, sinó també abans de casar-se, eren 
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factors que marcaven grans diferències entre elles. D’aquestes circumstàncies 

depenia directament la quantia del dot i l’escreix i també l’existència de béns 

parafernals. És evident que, sense un bon suport econòmic, la llibertat per actuar 

segons la pròpia voluntat –ara com abans– queda bastant limitada.  

En aquest punt és precís aturar-nos per parlar del dot. El dot és analitzat sovint 

com una assegurança per a la viduïtat i això és cert. Tanmateix, la seva 

significació va molt més enllà. Considero que la importància del dot rau, no tant 

exclusivament en el seu valor econòmic, sinó en l’existència d’una figura legal 

com la tenuta. No podem oblidar que la tenuta concedia drets a la vídua sobre els 

béns del marit fins que li fos restituït completament el dot. Aquesta era la base 

legal, juntament amb l’opció dotal, que permetia a la vídua reclamar tot allò que li 

pertocava. És obvi que tenir drets no alimenta, de res valien si no es traduïen en 

un acompliment d’allò establert, però, si més no, servien com a garantia. I la 

garantia era poder viure com a usufructuària dels béns del marit fins que la viuda 

recuperés les quantitats que se li devien. Una altra manera de poder gaudir de 

l’usdefruit era que així ho disposés el marit en el seu testament i això no ho feien 

tots els marits. Per tant, el fet que la vídua no esdevingués usufructuària de 

manera automàtica constitueix un més dels elements que van contribuir a 

l’empitjorament de la condició jurídica de la vídua al llarg de l’Edat Mitjana. 

Així les coses, el fet que la restitució del dot no es fes sempre de manera 

immediata i completa provocava una gran quantitat de requeriments i demandes. 

En general, la majoria de complicacions es produïen quan els hereus del marit no 

eren els propis fills de la vídua, sinó fillastres, germans o sogres, que veien com 

amb la recuperació dels béns dotals per part de la vídua es produïa un 

desmembrament de l’herència que havien rebut. Molts d’ells intentaven aprofitar-

se de la seva vulnerabilitat, en tant que dones soles o dones sense home. Tot i 

això, en aquesta tesi s’ha constatat àmpliament que elles coneixien els seus drets i 

que, a més, no dubtaven de fer servir tots els mitjans que tenien a l’abast per 

defensar-los. 

Un altre dels elements a tenir en compte era l’edat que tenia la dona en el moment 

d’enviudar, així com l’edat que tenia quan els problemes la fan present a la 
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documentació escrita. Si la vídua era jove en el moment de la mort del marit, era 

fàcil que es tornés a casar, sobretot si no hi havia hagut fills del matrimoni. 

D’altres, per contra, especialment entre la noblesa i l’alta burgesia, preferien 

romandre vídues per no perdre els seus drets viduals. En aquest cas, no remaridar-

se podia ser una via per aconseguir determinades cotes de llibertat, encara que el 

preu a pagar també era elevat, perquè significava no poder decidir sobre el propi 

cos i, a més, quedaven sota el control de la família o els hereus del marit. Així, 

l’entorn de la viuda esdevé un altre factor a considerar, atès el grau d’intervenció 

que podien exercir en els seus afers. 

Per altra banda, les vídues d’edat més avançada havien d’enfrontar-se a una altra 

mena de dificultats, ja que eren massa velles per treballar i, per tant, no 

disposaven d’aquesta font d’ingressos. No cal oblidar, a més, que la vellesa porta 

associada altres riscos com ara la solitud i l’exclusió social, i això en el cas de les 

vídues era encara més accentuat. 

En tercer lloc, no podem obviar la personalitat de la vídua i la seva preparació o 

formació. En aquest sentit, tenir decisió i coratge, posseir les capacitats per fer-se 

càrrec d’una família, conèixer els propis drets, ser competent en la gestió i 

administració d’un negoci i saber trobar els mitjans de subsistència per mantenir-

se, amb ajuda o totes soles, constituïen factors que marcaven diferències a l’hora 

de fer front a les dificultats inherents al seu estat.  

En quart lloc, cal fer esment a l’activitat econòmica familiar i a l’accés que tenia 

la vídua al món laboral. La vídua, si les ordinacions gremials no li ho prohibien, 

podia continuar amb el negoci familiar en el qual havia participat en vida del seu 

marit: a vegades tota sola, d’altres com a punt de transició entre el marit i el fill. 

Si tenia un ofici propi, la mort del marit no trasbalsava la seva situació laboral, 

però sí la seva situació econòmica, ja que la mort del marit significava, en la 

majoria dels casos, la pèrdua de la persona de qui provenien la majoria de recursos 

per mantenir la família i, amb ella, la pèrdua de recursos materials. Tot i aquestes 

consideracions, hem de tenir present que el fet de tenir un ofici o una ocupació 

laboral no sempre aportava els diners suficients –de vegades eren els únics que 

entraven a la llar– per poder subsistir d’una manera digna. És per això que 
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convenia trobar altres fonts d’ingressos per cobrir les necessitats: les solidaritats o 

la beneficència. 

Finalment, i sobre la qüestió del treball remunerat, cal fer esment de les noves 

possibilitats d’ocupació que permetia el fet de ser una dona vídua i sense 

responsabilitats familiars, ja que aquesta condició li atorgava plena mobilitat, del 

tot necessària, per exemple, si s’exercia una professió com la de llevadora. Ara bé, 

en altres professions es podia trobar amb els impediments que posaven les 

corporacions d'oficis, com passava amb les teixidores de llana. 

Un altre component que repercutia en l’esdevenidor d’una vídua era l’existència 

de responsabilitats familiars, és a dir, si tenia fills i filles. Cal tenir en compte, en 

aquest sentit, la seva edat, ja que aquest era un factor que influïa en les decisions 

del marit respecte a la seva muller, per exemple, en confiar-li’n la tutoria de la 

descendència. Si bé en la majoria dels casos la mare es trobava entre els tutors 

elegits pel pare en el seu testament, hi continuava havent mares que eren apartades 

d’aquesta responsabilitat. Semblantment, el mateix succeïa quan pertocava a les 

autoritats competents l’elecció de les persones encarregades d’exercir la tutoria 

dels infants. Una bona manera de quantificar aquesta qüestió i poder establir els 

percentatges en què la vídua era assignada com a tutora dels seus fills i filles 

podria ser a través de l’estudi dels manaments o de les sentències del veguer de la 

ciutat de Barcelona sobre aquest assumpte. Així, es tractaria d’analitzar si 

l’elecció de la mare predominava en detriment de la d’altres persones. Aquesta 

recerca la deixo pendent per a més endavant. 

Sens dubte, no exercir la tutoria dels fills i filles o el fet de tornar-se a casar no 

implicava en tots els casos haver-se de separar dels infants o haver-se’n de 

desentendre. De fet, són nombrosos els exemples de mares no tutores que 

recorrien a la justícia per defensar els interessos dels seus fills i filles, per culpa 

d’un tutor que actuava en benefici propi i en detriment dels infants. Certament, la 

llei establia que la mare que contreia noves núpcies estava obligada a renunciar a 

la tutoria, tanmateix hem constatat que renunciar a la tutoria no implicava 

necessàriament haver-se de separar dels fills i filles. Ben al contrari, la 

documentació treballada en aquesta tesi demostra que els infants podien continuar 
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vivint amb la mare i el seu nou marit, sempre que aquest hi estigués disposat. 

Aquesta és, segons el meu parer, una de les principals aportacions d’aquesta 

recerca, ja que, fins ara, es considerava que totes les vídues que es tornaven a 

casar havien d’abandonar la seva descendència, tal com establia la normativa. 

Així doncs, vull assenyalar, en primer lloc, que una cosa eren la teoria i els 

aspectes legals i l’altra, la realitat quotidiana i, en segon lloc, que una cosa era la 

tutoria i l’altra, la custòdia dels infants.  

En cas que els fills i filles fossin majors d’edat, aquests podien esdevenir de gran 

ajuda a la vídua, per tal com podien acollir-la a casa seva i fer-se’n càrrec. És cert 

que, en alguns casos, els fills rebien, com a compensació d’aquest acolliment, els 

béns de la mare, però m’inclino a pensar que aquesta opció anava sovint més enllà 

dels interessos només econòmics. 

Per altra banda, cal posar de manifest la importància de les disposicions 

testamentàries dels homes casats a l’hora de determinar la capacitat d’actuació de 

llurs vídues. En general, els marits tendien a deixar llurs mullers en millor posició 

d’allò que dictava la llei, tot i que podem observar diferències entre els homes 

casats de la ciutat de Barcelona i els de la seva ruralia, de manera que els burgesos 

i menestrals acostumaven a donar més protagonisme a les seves dones que no pas 

els camperols. Això ens porta a pensar que la majoria intentaven evitar els 

possibles entrebancs amb què es podia trobar la dona en enviudar. Tanmateix, el 

testament del marit també podia ser un clar element limitador de la llibertat de la 

vídua, perquè, entre d’altres coses, podia obligar-la a mantenir-se casta si volia 

poder gaudir de l’usdefruit i d’altres llegats testamentaris. Les vídues quedaven 

sotmeses, d’aquesta manera, al xantatge marital, sovint inspirat en la por que algú 

pogués ocupar el seu lloc si la muller es tornava a casar, però cal dir també en la 

voluntat d’evitar la fragmentació del patrimoni familiar. 

La castedat de la vídua era una de les principals preocupacions dels homes, no 

només dels casats, ja que eren nombrosos els prejudicis socials contra les dones 

sense marit. L’observança de la virtut de la castedat, de definició exclusivament 

masculina, era bàsica per tal de dur una vida irreprotxable i acostar-se a l’ideal de 

viduïtat cristiana. Tot i que, per contra, les diverses possibles maneres de trencar 
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aquesta castedat ocupaven un lloc central en l’imaginari col·lectiu masculí sobre 

la viduïtat femenina i les dones soles. De fet, és en aquesta qüestió on trobem una 

de les paradoxes de la viduïtat medieval: la vídua s’havia de mantenir casta i sense 

marit, mentre que, al mateix temps, estava situada en el punt de mira de la societat 

exactament pel fet de no tenir marit. Aquesta escletxa en l’ordre social podia ser 

una amenaça, però al mateix temps, una oportunitat. 

En definitiva, tot i aquest control que podia exercir la societat sobre les vídues, era 

molt més fort el que podia exercir el marit sobre la seva muller. I aquest control 

marital es reflectia clarament en les clàusules testamentàries. Alguns marits 

acceptaven que la seva muller adquirís unes responsabilitats que no eren pròpies 

del seu sexe, com ara ser cap de casa, dirigir el negoci familiar, heretar o 

usufructuar tots els seus béns, tenir plena responsabilitat sobre els fills, etc. I, per 

tant, podem afirmar que confiava més en ella que no pas en l'hereu o en algun 

altre parent seu.  

Si ens fixem en els problemes que comportava la condició de ser una dona vídua a 

la Barcelona baixmedieval, començaríem aquesta llista amb les dificultats 

econòmiques: la viduïtat empobria. En molts casos, l’amenaça de la pobresa era 

constant, de manera que moltes, generalment les més velles per poder treballar i 

sense fills a qui recórrer, o bé les vídues joves amb massa infants per alimentar, 

amb prou feines podien fer més que sobreviure. A més, algunes d’elles 

arrossegaven els deutes i els problemes –econòmics o no– del marit. 

Indubtablement, la majoria de casos en què la vídua es veia obligada a defensar 

els seus interessos tenien un rerefons econòmic. 

Tot i les paleses dificultats vinculades a la viduïtat, no podem dir que la majoria 

de vídues acceptessin la seva condició resignades. Ben al contrari, moltes d’elles 

van buscar els camins i les estratègies per millorar la seva situació. En aquesta tesi 

s’ha constatat que les solidaritats familiars i la xarxa caritativa parroquial eren 

molt importants. Aquesta darrera recollia les deixes testamentàries dels fidels, que 

s’utilitzaven per ajudar a persones necessitades, entre les quals es documenten un 

bon nombre de vídues. En aquest sentit, sóc conscient que caldria quantificar més 

acuradament aquesta ajuda que rebien algunes vídues i, per tant, de cara al futur 
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convindrà analitzar en profunditat els registres del bací dels pobres de les 

parròquies barcelonines. En la mateixa direcció, s’hauran de consultar els llibres 

de comptes de les corporacions gremials per tal de determinar com s’exercia a la 

pràctica la caritat recollida en els seus estatuts i fins a quin punt beneficiava les 

viudes necessitades que hi estaven vinculades. Tal com dic, aquests temes de 

recerca queden per al futur. 

Per altra banda, a altres llocs d’Europa hi havia institucions específiques per 

acollir les vídues més necessitades. A Barcelona no les hem documentades, cosa 

que em fa pensar que no devien ser del tot necessàries, atès que aquesta mancança 

es podia suplir amb accions de caritat informal, amb l’ajuda prestada per familiars 

i amics i per altres dones que es trobaven en circumstàncies similars. Aquesta era 

la base de les xarxes de solidaritat en les quals podien recolzar-se. Cal fer esment 

que l’auxili que trobaven en aquestes relacions no era només econòmic, sinó que 

també es podia tractar d’auxili emocional i d’acompanyament. Aquests vincles 

evidencien que tot i ser dones sense home, no eren dones soles, perquè tenien algú 

a qui recórrer, algú amb qui compartir les seves alegries i les seves penes. 

Tanmateix, un dels temes que queda pendent per a investigacions futures és 

l’estudi de la documentació hospitalària per tal d’analitzar els ingressos de vídues 

en els hospitals de la ciutat. 

Finalment, cal tenir en compte que per a moltes vídues una manera de fer front a 

les dificultats de la viduïtat era tornar-se a casar. Documentem molts casos de 

vídues que decidien o es veien obligades a remaridar-se davant de la pèrdua del 

seu estatus socioeconòmic. En aquesta decisió, tanmateix, hi pesaven també altres 

elements com ara l’amor, la por a la soledat, la necessitat d’afecte o la cerca de 

seguretat, factors que són molt més difícils de documentar i d’objectivar. Fossin 

quines fossin les raons, és clar que les segones núpcies, i en alguns casos les 

terceres, podien ser una opció per tirar endavant. Certament, hem fet referència a 

les segones núpcies en nombroses ocasions al llarg d’aquest treball, però, 

tanmateix no hi hem dedicat un capítol sencer, ja que el fet de contraure un nou 

matrimoni implica deixar l’estat de viduïtat, de manera que aquesta qüestió 

quedava al marge de l’objecte d’estudi. No obstant això, no descarto en el futur 
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continuar també aquesta línia de recerca... A banda de les segones núpcies com a 

alternativa a la viduïtat, caldria tenir també en compte l’elecció de professar en un 

monestir o en un convent o d’altres formes de vida religiosa o espiritual en 

comunitat, com ara les beguines o les deodates, entre les quals també documentem 

vídues que es decantaven per aquesta opció de vida. 

En resum, es pot parlar de diversos graus de restricció, però al mateix de certs 

graus de llibertat. Si bé és cert que la vídua podia actuar d’una manera més lliure 

que no pas la dona casada, també ho és que les seves accions estaven sempre 

fiscalitzades no només per parents, veïns, moralistes, corporacions, sinó també pel 

dret i les autoritats que es creien competents per fer-ho.  

En acabar aquesta recerca puc concloure que podien ser diverses les raons que 

feien que determinades vídues tinguessin més llibertat d’acció que d’altres: 

 les que tenien prou recursos econòmics i, a més, els sabien administrar i 

invertir correctament,  

 les que tenien un ofici propi que constituïa la seva principal font 

d’ingressos,  

 les que havien tingut un marit que havia confiat en elles i que, per tant, no 

havia coartat la seva capacitat d’actuació amb clàusules testamentàries 

restrictives, 

 i, finalment, les que no es van haver d’enfrontar amb ningú que posés en 

dubte els seus drets i els seus ingressos.  

Per tant, en aquests casos, sí que puc afirmar que la viduïtat permetia a les dones 

gaudir d’una major llibertat fins aleshores desconeguda, però, a hores d’ara, 

considero que no eren la majoria. Així doncs, he de concloure que no podem 

considerar la viduïtat com una experiència alliberadora, ja que aquesta era la sort 

només d’unes poques privilegiades. 
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En definitiva, i pensant en les vídues de la Barcelona del segle XXI, podríem tenir 

la sensació que en algunes coses hem millorat socialment; però no tant. I en 

concret la conjuntura, ara com ara, no és gaire esperançadora per a les vídues que 

només disposen de la pensió de viduïtat. La seva situació continua sent bastant 

semblant a la que es van trobar moltes vídues medievals. Algunes d’elles 

continuen estant soles i amb l’amenaça constant de la pobresa i la marginalitat. 
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processos en quart, 1484; Cancelleria, reg. 3.498, f. 165r.-166r. 

 

ARXIU DEL CASTELL DE VILASSAR DE DALT (ACVD): 

1-11-34 (B-9); 1-14-17 (C-7); 1-17-09 (B-3); 1-21-43 (E-7); 1-21-50 (E-7); 1-22-05 (E-

9); 1-23-65 (E-5); 1-24-03 (B-5); 1-24-04 (B-5); 1-24-56 (B-5); 1-26-22 (E-7); 1-26-39 

(E-7); 1-27-09 (A-11); 1-27-25 (A-11); 1-27-30 (A-11); 1-28-11 (E-4); 1-28-50 (E-4); 

1-29-10 (C-11); 1-30-32 (E-6); 1-30-40 (E-6); 1-31-32 (C-7); 1-32-08 (C-6); 1-33-47 

(D-1); 1-34-10 (B-7); 1-34-32 (A) (B-7); 1-34-32 (B) (B-7); 1-34-32 (C) (B-7); 1-34-32 

(D) (B-7); 1-34-32 (E) (B-7); 1-34-32 (F) (B-7); 1-34-32 (G) (B-7); 1-34-32 (H) (B-7); 

1-34-32 (I) (B-7); 1-34-32 (J) (B-7); 1-34-32 (K) (B-7); 1-43-01 (E-7); 1-49-43 (C-6); 

1-50-19 (C-5); 15-1-05 (A-2); 1-52-35 (E-3); 1-52-40 (E-3); 1-53-11 (D-3); 1-54-18 (D-

5); 1-60-36 (A-7); 1-60-40 (A-7); 1-62-19 (A-1); 1-62-29 (A-1); 1-63-12 (A-3); 1-64-26 

(E-2); 1-65-17 (D-5); 1-66-27 (A-13); 1-68-36 (D-2); 1-68-40 (D-2); 1-69-48 (B-6); 1-

69-49 (B-6); 1-70-32 (A-1); 1-72-07 (B-1); 1-73-25 (B-4); 1-74-36 (A-2); 1-75-34 (E-

5); 1-75-45 (E-5); 1-76-43 (B-12); 1-76-45 (B-12); 1-77-27 (B-6); 1-77-42 (B-6); 1-80-

17 (A-11); 1-80-17 (A-11); 1-80-19 (A-11); 1-81-02 (E-9); 1-81-48 (E-9); 1-84-34 (A-

5); 1-84-36 (A-5); 1-87-37 (A-9); 19-10-08 (B-2); 19-10-22 (B-2); 19-5-24 (A-8); 19-5-

24 (A-8); 19-9-02 (E-7); 37-11-28 (A-4); 39-2-26 (E-6); 40-2-23 (A-2); 4-3-26 (A-12); 

4-7-09 (A-8); 4-9-15 (A-10); 5-2-22 (C-12); 7-2-03 (B-8); 8-2-07 (B-5). 
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ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA (AHCB): 

Arxiu del veguer, I.1, f. 4v.-5v.; Arxiu del veguer, XXXVI.06; Consell de Cent, 1B.I-

14, Llibre del Consell, f. 6v.; Consell de Cent, Clavaria, 1B. XI-28-29; Consell de Cent, 

1B.XIX-2; Consell de Cent, 1B.XIX-5; Consell de Cent, 1B.XIX-6; Consellers, 1C.V-

13; Consellers, 1C.V-13; Consellers, 1C.V-13/1.1; Consellers, 1C.V-5; Consellers, 

1C.V-5; Notarial II.1, plec 1400-1429; Notarial II.1, plec 1430-1449; Notarial III.1, plec 

1365-1370; Notarial III.1, plec solt. 

 

ARXIU HISTÒRIC DE PROTOCOLS DE BARCELONA (AHPB):1 

Ramon Morell, 16/8; Ramon Morell, 16/9; Ramon Morell, 16/10; Guillem de Santilari, 

20/12; Francesc de Ladernosa, 23/3; Francesc de Ladernosa, 23/15; Francesc de 

Ladernosa, 23/32; Francesc de Ladernosa, 23/35; Francesc de Ladernosa, 23/38; 

Guillem d’Orta, 25/14; Joan Eiximenis, 29/58; Joan Eiximenis, 29/59; Joan Eiximenis, 

29/60; Berenguer Ermengol, 34/3, Berenguer Ermengol, 34/5; Berenguer Ermengol, 

34/20; Berenguer Ermengol, 34/21; Berenguer Ermengol, 34/22; Jaume Just, 40/1; 

Jaume Just, 40/6; Arnau Piquer, 50/3; Jaume Trilla, 53/4; Joan Nadal, 54/28; Ponç 

Amorós, 55/15; Ponç Amorós, 55/16; Pere Granyana, 56/21; Bernat Nadal, 58/69; 

Bernat Nadal, 58/74; Bernat Nadal, 58/176; Francesc Fuster, 59/14; Pere de Bruguera, 

64/7; Tomàs Bellmunt, 79/2; Bernat Pi, 113/100; Bernat Pi, 113/102; Vicenç Bofill, 

125/7; Lluís Jorba Major, 238/14; Lluís Jorba Major, 238/15; Benet Joan, 262/75; 

 

ARXIU PARROQUIAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (APSCL): 

Capítols matrimonials, vol.1 

 

                                                 
1 Fem referència només al nom del protocol consultat. 
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11.2. Relació de fonts jurídiques i literàries 

FONTS JURÍDIQUES:2 

- Lex romana visigothorum 

- Fuero Juzgo  

- Constitucions y altres drets de Cathalunya 

- Usatges de Barcelona 

- Recognoverunt proceres 

- Costums de Girona  

- Costums de Tortosa  

- Furs de València  

- La carta de “Logu” del regno di Arborèa 

- Decretales de Gregorio IX 

 

FONTS LITERÀRIES:3 

- Boccaccio, Giovanni. Corbacho.  

- Chaucer, Geofrey. Cuentos de Canterbury 

- Chrysostome, Jean. À une jeune veuve. 

- Curial i Güelfa  

- Eiximenis, Francesc Dotzè llibre del Crestià. 

- Eiximenis, Francesc. Lo libre de les dones. 

- Eiximenis, Francesc. Terç del Crestià 

- El Nou Testament 

- L’Antic Testament: El llibre de Judit 

- Martorell, Joanot. Tirant lo Blanc.  

- Pizan, Christine de. La ciutat de les dames.  

- Pizan, Christine de. Le livre de l'advision Cristine.  

- Pizan, Christine de. Le livre des trois vertus.  

- Roig, Jaume. Llibre de les dones o spill.  

 

                                                 
2 La referència completa es troba a l’apartat de Bibliografia. 
3 La referència completa es troba a l’apartat de Bibliografia. 
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