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La historia de les ciutats en la Baixa Edat Mi~ana és, en bona mesura,
el procésd'implantacióde la xarxaconventualal si de lesseuesmuralles.
En la floradó impressionant de monestirs i convenís arreu deIs centres
urbans de l'Occident europeu reconeixem la immensa capadtat de
l'Església per a inserir-se en les naves estructures socials i acostar el seu
missatge evangelic a la massa de les classes subal temes, que reclama ven
un paper actiu i proposaven els valors radicals de la pobresa. Pero a més,
percebem la inaturable ascensió del patriciat urba -aquella mescla hete-
rogenia de l' aristocracia feudal avei'nada i mercaders enriquits-, que féu
d' aquests establiments religiosos, ien especial els deIs ardes mendicants,
els instruments efectius per a consagrar la sella hegemonia; si tenim en
compte que proporcionaren a la classe dirigent els ideblegs d'un "regi-
ment de la cosa pública", basat en la voluntarista lectura del progrés
burges que incloi'a una plural terapia per a bbtenir l'harmonia social. Un
esfor\ de consens que es dirigí vers la legitimació deIs guanys deIs sectors
mercantils; la creadó de mecanismes de solidaritat i assistencia en un
mercat del treball extremadament fragil; la planificació urbanística, o el
consens polític entre la bigarrada composidó social. En definitiva, un
seguit d'objectius la saludó o no deIs quals podia retardar o afermar els
mecanismes de reproducció del "sistema urba". De leí, la classe dirigent
traba en el monestir ellloc més adient per col.locar alguns deIs seus fills
i filles. Aquesta destinadó permetia preservar millar ~ls patrimonis amb
l' estalvi de les grosses sumes matrimonials i així mateix refor\ar el
prestigi delllinatge, si s'accedia sobretot al carrec abacial. L'entrada al
monestir es concebí, en efecte, coro un lloc adequat per a moltes dones
que per les atzaroses i difícils vicissituds de la vida quotidiana tardome-
dieval restaven sense possibilitats de contraure matrimoni, o bé viudes
i orfenes, en un sistema de valors hostil contra la dona solitaria. El seu
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estatut depen sempre del lloc que ocupa en les xarxes de parentiu
declarament patrilineals iconjugals, ifins i lot aquelles que comparteixen
un mateix sastre amb homes, als quals s'uneixen de forma passatgera i
no sacramentalitzada, se les coneix, en la documentació civil, amb els

. epítets d"'amiga" o concubina del seu company.
Mesurar la importancia deIsestabliments femenins en termes compa-

fatius en relacióa les fundacions masculines és, tal vegada, irrellevant, si
més no al País Valencia. La quantitat de béns que gestionaven era tan
minsa que els relegava a ambits subsidiaris en la vida economica de les
ciutats del regne,amb freqüents deficitspressupostaris que elsposava en
situació de dependencia deIscentres masculins. Pero la sella especificitat
espiritual i les selles funcions de recollir un component numericament
considerable de dones alarguen alsmonestirs i convents que els recollien
un lloc fonamental de la societat urbana, en un grau semblant al que
gaudien la confraria, l'hospital o la fabricadel temple parroquial, cadas-
cuna amb les selles comeses específiques de socialització de l'individu i
control social.Aquest és, comptat i debatut, l'objectiu de les pagines que
segueixen: enfasitzar -primer- els obstacles amb que ensopegaven les
monges a l'hora de seguir les pautes morals i d'interioritat espiritual,
donat l'escas aprenentatge en materia teologica i el caraeter for~atde la
monacali tzació,a conseqüencia -segon propOsit- de les rigoroses estra-
tegies familiars de les oligarquies ciutadanes, que ens du a l'analisi-en
tercer lloc- deIs vincles entre monestir i ciutat.

Ladocumentació que faré servir procedeix, basicament, de dos fans.
Un pertany a les tres visites pastorals conservades de 1390,1394i 1418
que es van realitzar al monestir de Montsant de XAtiva;i l'altre al
piel que s'entaula en 1402al monestir de Santa Engracia de Valencia,
conegut coro a la.Sai'dia,per l'elecció de l'abadessa. En tant que cister-
cenes ambdós, donen coherencia a l'estudi, ja que l'arde imposa una
ferria submissió jerarquica, i gaudí de menor projecció en la societat
valenciana contemporania, enfront d'altres coro les clarisses; aquesta
circumstancia redunda en l'exigüital de les rendes icomporta al seu torn
més problemes per assumir el cQntingutestricte els manaments de Sant
Bernat. Enlesdues primeres parts ordene la informació que es deriva del
material, i en la tercera passe a l'analisi deIs fets, tot despullant el
riquíssim i saborós anecdotari per tal de donar solidesa als objectius
perca~ats de la investigació.
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1. "Així cama martaal segle"

Lluny de tot delit, la monja ha renunciat al món, s'ha lligat per un
estretíssim lligam a Déu iha de menar una vida d' obediencia, ordenada
i prudent, ocupada tot el dia en l'oració i el silenci per evitar qualsevol
avinentesa de temptació. Lamonja, deja FrancescEiximenis, "és axí con
a marta al secgle"l pero els murs del monestir de Montsant eren escassa-
mentgruixuts per poder separar-lo de l'enrenou i lespassionsde Xativa,
la segona ciutat del regne.

La visita de 1390

El2dejuliol de 1317elpapaJoan xxn,a peticiódeJaume II,encomana
la cura de lesanimes de Montsant al monestir cistercenc de Válldigna. La
dependencia a un arde religiós masculí "propter fragilitatem sexum",
coro resava la bulla de concessió, significava l'observan<;ad'una regla
severa, si més no en els plantejament disciplinaris dictats per Bernat de
Claraval; pero no menys importantés el fetd'integrar-se en un arde dotat
de mecanismes de funcionament centralitzats en el pla espiritual, admi~
nistratiu i economic.Per a les monges es tradui'a en ingerencies inelucta-
bles a l'hora de trametre confessors2,i de resoldre problemes relatius a la
vida interna de la comunitat. Malgrat l'eleccióde l'abadessa contempla-
dacom una competencia conventual, l'autonomia era més bé una figura
retOrica ja que el mateix abat podia destituir, nomenar, .corregir i, al
capdavall, actuar amb un grau absolut de llibertat.

1 Francesc ErxIMENIS:Lo libre de /es dones. Edici6 crítica a cura de F. Naccarato. Barcelona

1981. Vol. 1,p. 233. Probablement, Eiximenis coneixia lesparaules d'lnnocent IV, aquelles
quedeien: "Cummortuae mundo vivatisin Christo reclusae, videlicet in monasterio inquo
estis quasi vivae supultae". Citat per R.HUYGHE:Lael8ture des moníales desorigens á lafin du
XlII'siéele. París, 1944, p. 92.

2".. .quoque abbas per se vel alios fratris sui ordinis pres]:>iteros providos et discretos
sancte conversationis et vite conIessiones vestras audiat et ministret vobis ecclesiastica
sacramenta." A.H.N. Clero. Bernardos.Carpeta 3.373, document n° 14. Els esfo~os inútils
desplegats pel Císter a efectes de preservar la clausura mitjanc;ant el control de les
fundacions, l'emplac;amentdels llocs, la prohibici6dels contactes amb l'exterior, la taxació
del nombre de monges per evitar la superpoblaci6 i el nomenament de confessors o
capellans per a provisió de les necesessitats espirituals són analitzats per R. HUYGUE:Op.
Cit., pp. 78-87.
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La inspecció de 1390 no denuncia casos particulars, a diferencia
d'unes altres engegades pels mateixos anys pel bisbe de Valencia a la
seua diocesLAcí, a cada parrOquia, els velns s' acusaven amb ferocitat, se
servien del seu llenguatge visceral, en primera persona. Les monges no
tenen paraula, són testimonis passius del paternal discurs de ira Francesc
Fuixa, delegat de l'abat Joan Escriva, qui vanament pretén "ab gran
fervor de caritat tots vicis he mals d' aquell [monestir] foragitar e virtuts
spirituals acmentar"3. Allí dins els vots de castedat, obediencia i pobresa
es relaxen. Alguna cosa hi passava. De moment constatem-ho, efectuem-
ne el diagnostic de la roa del nostre informador, i els remeis que hi
propasa perque "la on lo covern de la disciplina és menyspreat, tot bé de
religió niés foragitat".

El visitador ordena la seua inspecció en quinze capítols, síntesi de
l'ideal monastic de la clausura estricta, amb l'objecte d' assolir l' espiritua-
litat de recolliment dins l'espai conventual, capa~ d' ensolcar camins
d'interioritat mitjan~antvies de meditació, el recollimenti l'execució deIs
oficis i les pregaries. Massa demanava d'unes dones arrencades del seu
medi social, probablement amb una formació religiosa irrisOria i que
expressaven les seues frustacions a través de la rebeHia i el trencament
de les promeses.

El silenci no és respectat i menys la clausura. Homes, religiosos i
seglars, són acollits en les seues cel.les. Les monges ixen del monestir, bo
i suscitant "escandells" Ha intromissióde la justicia civil. Per aquesta raó
ira Fuixa mana a l'abadessa que a Xativa no vagen sinó una jove i una
anciana enserns, i que hi sojornen soIs en cas de gran necessitat. Així
rnateix els ha de recordar la roda de les pregaries quotidianes i l'Q,bligació
diaria de la missa. Displicents, també esquiven els treballs setmanals a
l'església i la ruina.

Ara bé, alla on el monja de Valldigna fa especial esment, si més no per
les cinc ordinacions dictad es, és en la disposició externa de les monges.
Les robes amb que vesteixen no guarden la severitat ni la decencia reca-
manada per la regla, ja que si les cogulles i les rnantetes passen de mida,
altres peces Siestrenyen "per manera que mostren los pits desonesta-
ment". Els veIs, que havien de ser blancs o negres, ben complits i plans,
Siexhibeixen amb fantasies intolerables de "llistese hores". Lesreligioses
copien les modes fisionomiques de l' exterior i, així coro Sant Vicent

3 A.H.N., Clero. Bernardos. Carpeta 3.384, document n° 7. Les proximes referencies a
aquest fons soIs contindran les dues darreres dades (A.H.N., 3384,7).
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Ferrer i Eiximenistronaven contra la cosmetica lascivai pecaminosa4,Era
Fuixa disposa que "deguna dona no.s pint les celes,ni s'alcofolllos ulls
ni:s pose blanquet ne altre afayt degú".

La visita de 1394

En aquest any Lluís Rull iniciava el seu llarg abadiat a la Valldigna
que s'havia d'allargar fins 1415. Era costum, arran de la presa de
possessió, d'efectuar un periple arreu de les propietats repartides entre
I'Horta, la Ribera, la Valld' Albaida i la Saforper rebre els juraments de
fidelitat. Una etapa del seu itinerari va coincidir amb un sojorn a
Montsant. El document que hi dicta és més llarg, prolix i d'una qualitat
literaria superior que el precedent, corol.lari formal de la major familia-
ritat amb les fonts espiritualsque nodreixen la cura d'un convent femení
pertanyent a l'orde del Císter.

En essencia trobem una repetició deIs problemes enunciats per Era
Fuixa, pero l'atenció dedicada a cadascun d'ells canvia ostensiblement
en el curs de quatre anys. ¿Fins a quin punt l'emfasi posat en les trans-
gressions correspon a les propies obsessions deIs pares visitadors, dins
una escala de valors no necessariament intercanviable? Allo cert és que
l'interes ocupat abans per la cura estetica de la població monacal, ara
cedeix davant del problema de la clausura i el regiment interno

No cree que la disminució deIs capítols relatius a l'atenció corporal
responga a l'exit de la tasca infosa per Francesc Fuixa. Ni el castig a pa i
aigua, ni.l'amena~a d'excomunicació i expulsió contra les recalcitrants i
escandaloses, provocaven cap temor. El model de ciutadella del prec i
refugi del món s'espatllava quan es descurava l'oficidiví, ino s'observa-
va la forma de la salmOdia dictada per Sant Benet, tot impossibilitant
"que la veu nostra se concorde ab la nostra pensa". Lesinsuficiencies de
Montsant continuaven essent les mateixes, o més aviat s'agreujaven en
funció de conjuntures específiques i ,del nombre i composició deIs
llinatges que integra ven la famma monastica.

El testimoni de Lluís Rull permet precisar encara més les extravan-
gancies folles de les nostres monges, "axí en lo vestir coro en lo ligar":
folren els mantells, continuen sense respectar les mides honestes i

4Paulino lRADIEL:"Tenir cura del cos, tenir cura de la imatge". Ullal. RerJista d'história i
cultura, n° 9, pp. 54-66.
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s'atreveixena portar veIsde seda idecolorgroc. L'abatconsenteix només
l'ús de la seda per als veIsnegres, pero sempre que no duguen cap orla
ni ornamento Quant a l'ús deIs cosmetics el.ludeix precisions i es limita
a condemnar coma "lega cosae abominable que ladona religiosa s'afayt
en la cara ni.s pos belleses".5

Fa la impressió que l'estricta observan<;adevia acomplir-se només
amb la presencia del visitador. A mesura que l'efecte reformador s'es-
morte"iaamb el temps, la relaxació tomava als nivells habituals. El
conjunt de prescripcions, llegides en capítol cada tres mesos per instar-
ne el record, o "per tal que innorancia per nenguna no puga ésser al.le-
gada", era paper mullat.

La batalla: la clausura. Perque és el camí de l'alliberament, de la
llibertat espiritual, i per aconseguir-ho cal el silenci, com "la vida o la
mort del religióso de la religiosa sia en poder de la lengua". Cal protegir
lesdones deIsaltres,perotambéd'ellesmateixes perdur acapelcompro-
mís de les verges lliurades absolutament i exclusiva a Déu.6Les portes
han de romandre tancades al migdia i des d'abans del sol post fins a
l'endema. Laportera ha de lliurar de seguida les claus a l'abadessa, tot i
que algunes se n'han prove"idestant de les portes principals com de les
accessories, les quals hauran de retre en l'espai de dos dies. "Grans re-
mors", en aquest sentit, havien arribat a o"idade Rull, a causa deIs escan-
dais i els inconvenients derivats de la presencia freqüent de les monges
a "hora incompentent e no leguda" a l'exterior. Les desobedients se les
prendra l'habit i seran encarcerades fins tant de temps com el pare abat
ho crega oportú.

És significatiu observar com Lluís Rull mostra fortes prevencions,
per no dir fonamentades sospites, contra els frares deIs ardes men-
dicants. Lahistoria de les relacions entre monges conventuals i predica-
dors havia abonat les suspicacies renovades pel Capítol General del
Císter, de les quals l'abat de Valldigna se'n fa ressó, de forma que soIs
entraran en l'església per predicar i dir misses, "e de mantinent per la
prioressa e per dues ancianes deuen ésser amenats a la porta, e que se'n
vajen". Les paraules no poden ser més explícites, concises i gairebé

5A.H.N., 3384, 18.

6 La clausura equíval al desert, al desert cercat pel monaquisme des deIs seus orígens.
"Claustrum pro eremo habemus", proclamava SantAdaIhard: J.LOCLERQ:"La séparationdu

monde dans le monchisme au moren íige", en La séparation du monde. París, 1961, p. 84.
Veieu també a proPOs!t de la clausura de R. GAZEAU:"La cloture des moniales au XII"siecle

en France". ReTJueMabillon, 1974, pp. 289-308.
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gosaria qualificar de despectives amb aquest "que se'n vagen" contun-
dent.7

L'abat Rull ens perfila, una vegada més, la condició deIs homes que
accedeixen al cordel monestir: refetor, dormitori i, inclús, lescel.les. Uns,
acabem de veure-ho, són els frares mendicants; uns altres, els capellans
i els donzells, és a dir, els fills deIs nobles que encara no han estat
nomenats cavallers i, per tant, joves i celibataris sovint. Tornarem més
endavant sobre aquest breu detall sociologic, pero de cabdal importan-
cia a efectes de comprensió de la funció del convent femení. Qualsevol'
negligencia en aquest aspecte ~fectamés l'abadessa, sobre la qual penja
la deposició, que sobre lesmbnges, castigades tres dies a pa i aigua. Ara,
si necessitat n'hi hagués, per a tal efecte es disposava del "parlador" i
sempre en presencia de la prioressa o una de les ancianes.

Els perills també podien provenir del personal domestic, cardó
umbilical amb el món de tara, correu i transmissor de noticies. Les
serventes, per consegüent, han de ser" dones de bona vida econversació,
en les quals nenguna suspita de infamia no.y pugue ésser atrobada". De
totes maneres, les monges no freturaven de mitjanceres donada la fre-
qüencia de les selles anades i vingudes per la ciutat. Cal presumir una
assidultat elevada per assumptes tocants a la comunitat, i Rull renova la
prohibició de despla<;amentadues monges joves;pero en altres ocasions
els motius obe'iena afers personals, coro ara l'adquisició de llenya,8o la
visita als banys!, vedat pel Capítol General de l'orde sota la pena
immediata de llevar a la infractora l'habit i expulsar-l' en, a més d' exco-
munícar l'abadessa.

Si alarmant era la conducta de les dones de Montsant, no menys
inquietant s'albirava la disciplina conventual. Les apel.lacions de Rull a
"la inobediencia de les rebel.les e superbioses" suggereix la discordia
permanent i la displicencia en les tasquesdiaries i setmanals assignades.

7 Unexemple d'aquestes relacions intimes, entrepredicadors ímonges posadessota la
regla de sant Agostí, ens l:ha oferit María Luisa BUENO:"Las mujeres de Santa María de las
Dueñas de Zamora: la realidad humana", en Lasmujeres en elcristianismo medieval. Imágenes
teóricasy cauces deactuación religiosa.Madrid, 1989, pp. 231-245. Entre eIs plans tractats en
la reforma deIs monestirs femenins ítalians de fínaIs de Quatrecents, hí havía justament
l'objectiud'allunyareIs regulars, ifins i totobservants, a resultes deIs continus escandoIs
sexuaIs, que en el cas de les repúbliques delNord havíen arribat acotes inadmíssíbles, i el
d'intensificar paraJ.lelament la relació directa amb el poder episcopal: Gabriella ZARRI:
"Monasteri feminili e citta (secoli xv-xvm). Storia d'Italia. Annali 9. Tori, 1986, pp. 359-429.

8Operació que, logicament, l'abat també prohíbeix perque honestament aixo no li
correspon a una monja, sinó a les selles serventes o a quaIsevol altra persona.
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A primer colp d'ull traba "les dones del dit monestir en gran devisió ab
madona l'abadessa, per la qual divisió gran decensió, contesese inhones-
tats s'ajenseguides" .Lacausa radicava en la porció de pa, vi i companat-
ge que l'abadessa havia de lliurar acadascuna de les "sors". Pero l'origen,
per a Rull, calía cercar-lo en les trampes que el dimoni -" diable enemic
de la natura humanal" - para a l'home i en especial als que serveixen
Nostre Senyor per tal de rompre la unitat fonamentada en la "vera e en-
trecambiada amistat". Per posar pau i concordia, l'abat de Valldigna taxa
la porció individual, a partir de les possibilitats de la casa, d'aquesta
manera: cada monja tindra dret a un pa de 22 unces de forment; una
mesura de vi (la setzena part d'un canter); companatge d' olí, sal, salses
i altres coses necessaries per valors de 2 diners, més 8 sous en concepte
de provisió anual de llenya i altres 25 per al vestit.9La porció serveix
d'element dissuasori per a aquelles que tot i eixir del monestir amb
llicencia de l'abadessa no tornassen a hores convingudes: la meitat per a
les que no regressen abans de dinar, tata per a les que passen el día
complet fora.

LA visita de 1418

El Capítol General de l'orde va comissionar en 14181'abat de Mori-
mon per dur a cap la reforma deIs monestirs masculíns i femenins deIs
regnes de Castella, Portugal, NavalTa i Aragó i deIs teITitoris de la
llengua d'Oc. El 16 de juny ateny, en el seu llarg viatge, Xativa. La
inspecció és rapida, no hi ha temps per a més; els manaments breus i
concisos, i la informació sumaria. Vint-i-quatre anys després de la visita
de Lluís Rullla situació moral i, sobretot, material del monestir s'han
degradat encara més.l0

9 La ració de farina se situaria, dones, peIs voUsdeIs 725grams diaris. Una quantitat
inferior encara a la de l'hospital d'En Clapers de Valencia, que oferia O,885litres: Agustín
Rumo: Pobreza,enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia delsiglo xv. Valencia, 1984,
p. 146;i sensiblement menor deIs 2,786litres o 2,90quilograms que el monestir de Valldigna
podia arribara repartir en les primeres decades del Quatrecents: FerranGARCIA-üuvER: El
monestir i la mesquita. Societat i economía agrariaa la Valldigna (segles xm-xvr). Tesi doctoral
inedita. Valencia, 1986.Vol. 11,p. 726. Consideracions analoguespodienfer-seenrelació al
vestitja que a la ValldignaeIsmonjosrebenen 1422una assignació de 66 sous: Idem, p. 722:
la precarietateconomica de Montsant en relació a unmonestir mascuU del mateix ordeera
incontrovertible.

10A.H.N., 3387, 7. Estat de degradació que no rara sinó empitjorar durant eIs segles xv
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Joan de Morimon, alcontrari que elsseus predecessors, incideix enels
assu.mptes economics i en el regiment de la casa. L'experiencia li en-
senyava que qualsevol projecte de reforma espiritual era inassolible
sense un sanejament de les rendes i una administració escrupolosa su-
pervisada per l'abadessa. La monja bossera haura de donar relació deIs
comptes quatre vegades l'any, incloses també les entrades provinents
deIs aroversaris. Cal aixecarabans de TotsSants una paret que vajade la
muralla de la VilaNova, sota la porta de l'església, fins al claustre, amb
un portal que estiga contínuament tancat. Elvestiari deu ser lliurat en el
temps Hamanera que s'acostuma Hapitan~a,oporcióde lesmonges, deu
ser repartida segons les facultats del monestir, signe del poc hit de la
taxació ordenada per Rull.

En definitiva, lesordinacions anteriors "quasi en alguna manera" no
s'observaven, de forma que era "perida la devoció e fervor de santa
religió": deixadesa en l'acompliment de leshores canoniques; obertures
indegudes de les portes de la clausura; llu'imentde robes deshonestes,l1
i trencament del silenci amb seglars, les farmlies i entre elles mateixes.
Quan hagen de parlar a l'església, els adverteix, caldra fer-ho "sinó
submissa vace een casde necessitat". Lesdissensions, un altre deIsmals
radicats, ano que ell defineix coro "les patis contra qualsevol persona
regular del dit monestir", no ajudaven precisament a esbandir aquest
conjunt d'irnmoderacions. Joande Morimon permet, fins i tot, a l'abades-
sa de recórrer albra<;secular per reduir rebel.lions iinObediencies,tot una
confessió d'impotencia. Uns anys abans la ciutat de Valencia es va
entrometre en l'elecció de l'abadessa de la Sa'idia.No hi havia rebut cap
petició; els jurats, en nom de la pau urbana i per evitar la destrucció del
monestir, es veieren amb tots els drets d'intervenir-hi. Vegem-ho.

ixvrfins que l'arquebisbeJoan de Ribera i l'abatde Poblet, comissari reformador del Cister,
després de l'onada tridentina, decidesquen reconvertir Montsant en un priorat masculi i
incorporar les selles monges a la Saidia en 1580.

11Així prohibeix portar "cugulles stretes ni stricades ni feces als costats ab cordes, ni
rocegats de faldes sin6 hun palm e mig e no plus". També veda que sobre la cogulla
exhibesquen "mantonet, graenulla o altra vestidura perqualsevolnomsia apel.lada".
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2.Homohomini lupus, cIericus cIerico lupior, monachus monacho
lupissimus.

La narració deIs esdeveniments succeits al monestir de la Saidia de
Valencia, en 1402,n.lustra la versemblanc;ad' aquesta dita, elaborada en
contemporanis ambients laicsde l'Occident europeu. Éscert: elsmonjas
i les monges, en aquest medi que hem vist tens, rarificat, "claustro-
fobic", envejós i a voltes ratllant el paroxisme, eren els més ferotges
enemics entre ells mateixos. D'enc;ade la mort el4 de novembre de 1401
de Clara Marcelcenobicistercenc,situatextramurs de la ciutat, no comp-
tava amb abadessa. Per aquesta raó l'abat Jaume de Cistells comissiona
el nostre conegut Lluís Rull, coma abatde Valldigna, junt ambel deSant
Bernat de Rascanya, per a presidir els acres de la nava elecció. El 9 de
gener els jurats escriuen al rei perque mane i pregue als dos jutges
comissaris de procedir "ab gran maturitat e deliberació", i que "en les
dites elecció e confirmació fossen... savies maneres observades" per
evitar "les discensions, oys e ranchors que són ja e.s speren per occasió
d'aquesta elecció multiplicar en aquesta ciutat".t2 L'equip de govern,
dones, és testimoni irrefutable de la genesi d'un enfrontament que
superava l'ambit domestic de la clausura, tot eixamplant-se vers una
ciutat assetjada per la pesta i esguitada de sang per les violencies de les
bandositats deIs Centelles i els Solers.

Per fi, el 16 de gener es reuneix el capítol presidit pels dos abats
cistercencs, en que setze monges presents, en nom seu i algunes com a
procuradores de cincabsentes (que han marxat als seus pobles fugint del
contagi pestífer), procedeixen a votar oralment davant deIs correspo-
nents testimonis iquatre verificadorsde l'escrutini a tal efectenomenats.
El resultat definitiu situava Beatriu Fabra amb onze vots, un més que
Maria Fabra.13EIsjutges aconsellen a les espeses de Crist madurar en la
reflexió i "probonapacisetconcordia"passar a una altra votació. L;oposició
de l'assemblea capitular és unanime. Fou l'únic punt en que totes
coincidiren. El plet estava servit i a partir d'ara ja es parla de les dues

12 A.M.V. Lletres Missiues, G-7, f. 244. No era, tampoc, la primera vegada que succeia
"com per semblants actes d'aquest mateix monestir -reconeixien eIs jurats- en temps
passats és estada posada engrandiscensions".

13 Definitiu en la mesura que en el primer escrutini Beatriu havia recollit deu vots,
Costanc;a Saplana vuit, Maria Fabra dos iJoana Dollo un. Ara bé, immediatamentdesprés
aquesta última concedí el seu a Beatriu, mentre que, sense que se'ns explique la raó,
Costanc;a iMaría transpasseneIsseus vots a Teresa Fabra, el que la posava pertanta un vot
deIs onze de l'esmentada Beatriu Fabra.

142



candidates "et partis suis", que de seguida nomenen sengles procura-
dorsi, comelscomissaris, unassessor en DretCanonic. Fal'efecte,doncs,
que tot estava previst abans de la votació.14

Consumada la doble elecció, la ciutat desplegara una intensíssima
tasca diplomatica en els cercles del rei i del papa a fi de resoldre el més
rapid possible ladivisióoberta entreaquestes "desafrenadese incorregi-
bles dones". El 25 de gener es queixa a Martí I'Huma perque els abats
"van en ac;otebeus e meticulosos, dilatan, en no poch perill, fer justicia
entre les dues eletes",15i encara, pendent el plet, l'abat de Sant Bernat ha
deixat Valencia.16

El 30 de gener es presenta el primer paquet d'acusacions contra
Beatriu Fabra. Amb elles passem de la retorica formal, o de la queixa
generica deIs visitadors, a una denúncia concreta identificada en una
monja i efectuada per les seues companyes. Acídescansa, sens dubte, el
valor del document: elles ja parlen, encara que a través d'intermediaris.
El fet, tan rar en aquest col.lectiu tancat per l'espai de la clausura, paga
la pena de remarcar-lo.

Beatriu, des que és jove, es pinta coro si íos una dona casada "in facie
de super cillis et aliis partibus facyey"; no soIs porta camises delicades
sinó que "multis odoribus incensatam ad maduro desposatarum". La
inconveniencia del seu habit es pot comprovar "coro porte aquell ab
cordes eab anelletes de XLIIIgayes...curo non appareat habitis regularis
sed tunica secundum habitus coningate", i a més "inhoneste omat caput
suum portando los seus veIsgrochs, portando collaria in suo colloet aliis
ornamentis ad maduro coniugatarum qui omant corpora sua ut melius
possuunt complacere maritis suis et ut videantur pulcre". Més que
casada sembla una prostituta, si fem casde les paraules següents: "Vadit
valde inhoneste mostrando carnes suas, modo domicellarum qui volunt

14 Totes les referencies que segueixen, mentre no s'hi assenyale el contrari, estan
contingudes en el registre 3.580 de l'Ac. V. que, tot i haver-se desenrotllat en lingua plana
et layea, va ser redactat en llatí pel notari eclesiastic, llevant-nos l'oportunitat de disposar
d'un documentcolossal del catala, com revelenalguns passatges en que l'escriva opta pel
vulgar. Marisa CABANESen va donar noticia de la seua existencia a: "Monasterio de la Zaidía

y suabacioI6gico", enMélangesa lamemoíredu péreAnselme Dímíer. Vol. 11.Arbois, 1984, pp.
463-470.

15AM.c. L1etres Míssíves, G-7, f. 250 v.

16 Els jurats trameten una lletra molt dura a r abat, i una segona als missa tgers de la ciutat
en la Cort perque notifiquen a la reina la seua partida, "lexan en gran tabustol e perill
irreparable... per les insolenciesde moltes monges incorregibles",iaixi li mane tornar-hi.
ldem,f.251 v.
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vendere corpora sua,mostrando maromas in gestu appetibili hominibus,
aliismonialibusexemplumpessimumperhibendo".17 Enfi,és una "es-
camidora, motejadora e menyspreant tot lo món tam in choro monaste-
rii quam aliis partibus" .

A instancies del procurador de Beatriu, l'endema és reconeguda en la
sella cel-lavisualment pels dos comissaris. Obviament vestía de forma
honesta, i així ho declaren. Pero tres dies després el bandol de Teresa
Fabra repeteix acusacions,ara de mes gravetat jaque en substancia vénen
a dir que Beatriu a l'edat de vint anys fou amant d'un noble, de qui va
restar embarassada i avorta servint-se de procediments malignes.18El
sil.logisme per negar a Beatriu la capacitat d'accedir al carree abacial no
parteix, pero, de la disbauxa sexual sinó perque per constitucions i per
opinions reputades l'abadessa "debetesse virgo..et sicorrupta fueritnon
,potest eligi nec confirmari".

El seu procurador ara no demana cap inspecció ocular. Articula la
defensa simplement en la negació de totes aquestes terribles imputa-
cions: és honesta, no es pinta i no porta ornaments ni vestits desvergo-
nyits. Per contra, és bona administradora, "avara, aplegadora e gran
guardadora", ien algunesoportunitats ha pacificatdiscordies generades
entre les selles companyes. De la competidora, Teresa Fabra, tot i que es
podría escriure "unum magnum codicem" per pormenoritzar-ne els
vicis, evita la prolixitat, encara que no s'esta de recordar que "in sua
iuventute fecisse de curtes e de crues"; que "maliciose et curo furia
amputavit caput digitis cuidam moniali"; que és una perjura, superba,
furiosa, deshonesta i mala administradora;19que en preterites eleecions

17 Lasemblanc;aamb la denúncia efectuada contemporaniament per Eiximenlsno deu
sorpendre,en tant com revela el nivellde difusi6de les seues prédiques iescrits, traslladats
a l'esfera de la jurisprudencia per sostenir argumentacions morals: ".. .contra la puritat de
lur vote a grancarrech de lur anima e a gran verguonyade lur cara, portenarreus preciosos,
axí con guanivets forts curiosos, ornats d'aur e d'argent, segells, anells e paternostres de
lambre e de corall, áb ornaments putaneschs e pus bells que dones seglars, tapins abpuntes,
e guants d'estiuab punta al cap, eab vels de seda rugats, e vestedures tayllades pus estret
e pus remifadament que dones seglars, ensenyant los pits e anant ab continent de
baronesses, e ab totes aqueles curiositats e vanitats que una fembra del bordell pot anar":
Francesc EooMENIS:Lo libre de les dones... Vol. 11,p. 434,

18"...fuit amore capta a XXannls citra de quodam nobili de qua est intentio quod
concepitet fuit fama notoria quod propter verecundiammundi abortavitrecipiendoerbas
et alia medicamentis".

19Perexemple:tenia 1,200sous del monestir "inredditibus... etomnesdissipavit... in
vanitatis",
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Teresa sempre fou rebutjada i, finalment, aquesta dona i les seues
són "in capitali inimicia" de Beatriu.

Els comissaris, després d'haver escoltat els testimonis aportats per
unesi altres, id' acord amb l'assessor-que s'havia taxatun salari de 1.000
sous pagat a mitges per les parts-, convoquen el 8 de febrer les monges
a l'aula capitular per promulgar la sentencia en que determinen la
legalitatde l'elecciódena Beatriu,i per tant declaren la seua honestedat,
idoneItat i suficienciaper dur les regnes del monestir de la Sa'idia.No bé
han acabat de llegir-la, "prefata domina Theresa Fabra et omnes monia-
les partis eiusdem surgentes pedes vivis et aliis vocibus quasi unanimi-
ter concordantes" escridassen que no accepten el dictamen i que
n'apel.laven. Sensemésdilacions, elsabats de Valldigna ideS"antBernat
procedeixen al cerimonial de la presa de possessió conventual enmig
deIs cantics del Te Deum Laudamus, seguit del jurament que cada
monja fa a Beatriu segons el més atavic cerimonial feudal.2°

EllO de febrer, al cap de dos dies, els jurats escriuen al monarca per
notificar-ti!' alegria col.lectivaarrande l'eleccióila confirmació de !'aba-
dessa, allo que ha coincidit amb la remissió de la pesta. El goig és gran,
el rei Martí ha mogut els seus peons, Déu ha escoltat les pregaries deIs

. seusdevots fidels.21Tanmateix,PereGuitard,el procuradorde la part
perdedora, ja té preparada l'apel.lacióque presenta 1'11de febrer alsdos
jutges comissaris ique ha d' arribar al mateix BenetXIII.Aquella fou una
jornada febril per a en Guitard. Calia impedir el solemne acte previst
per a l' endema a la Seuen que Beatriu havia de ser bene'idaen presencia
del poble; Tefe hores intenses de treball, en morir el dia, "hora solis
occasus", compareix davantde l'arquebisbe de Tarragona, que es troba-
va a casa de mossen Vidal de Blanes,a la plac;adeIs Predicadors, per as-
sabentar-lo de l'apel.lació;de seguida, "hora postpusallum", acuta l'al-
berc de Ramon Vidal, el governador del regne, i ja "hora post pulsatio-
nem cimbali quasi hora noctis" entrava a casa de l'arquebisbe de Caller.

No va reeixir en el seu propOsit, i així el 12 de febrer, diumenge,
Beatriu es trasllada a la capella de la Verge Maria de la catedral per rebre
la confirmació a mans de l'arquebisbe de Valencia. Hi són presents

11J"...stans flexis genibus coram ea, ponendo manus extensas super librum prefatum
reguli beati Bernardi, quem eadem domina abbatissa super genua tenebat apertum. Et
postmodum, imrnitens manus infla rnanus dornini abbatisse eiusque polices positos signo
crucis et in ore, utessemore, positaoculantesuna post aliam succesive" jurarenobediE!ncia.

21AM.V.l1etresMíssíves, G-7, f.256. Aquestrnateix dia CaterinaNatera presta jurament
a Beatriu Fabra ja que no havia participat en l'elecció.
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l' arquebisbe de CAller,que oficia la missa, l' arquebisbe de Tarragona, els
abats de Valldigna i de Sant Bernat de Rascanya, el governador, el
cavaller Jaume Romeu "et aliorum in multitudine copiosa", davant deIs
quals té lloc la ru tilant cerimonia de benedicció entre can tics del Te Deum
i recorreguts rituals per dins la catedral. Una vegada beneida, marxa de
la Seu "in comi tiva multorum dirigens" fins a la Saidia, a l' altra banda del
riu Túria, tot travessant carrers principals de la ciutat: processó exorcit-
zadora i fecunda per a una capital del regne escindida en faccions i tocada
encara per l'epidemia i recents caresties.

La resistencia, pero, que a partir d' ara interposa el bandol de Teresa
Fabra esdevé inusitada pels actes, els gestos i el temps tan dilatat de la
secessió, allo que no hagués estat possible sense comptar amb canals de
suport, ajut financer i informació provinents de lora el monestir. Els
jurats, de nou, trameten el 20 de lebrel provisions als missatgers de la
ciutat en la Cort perque el reí els pressione per acabar amb "lur acostu-
mada insolencia e fatultat, cal trobarets alcuna part d' aquelles fora.! mo-
nestir, no volents venir a prestar obediencia a la novella abadessa, ans
.van zizaniants e volents posar lo dit monestir a total destrucció" .22Sor
Costan~a Saplana i sor Maria Fabra, certament, han deixat la Saidia i
sojornen a casa del procurador Pele Guitard. Bernat de Gallac, l' altre
procurador representant de l' abadessa confirmada, va fins allí acompa-
nyat d'un notari per llegir-los el manament que prestassen obediencia en
tres dies, sota l' amena~a de llevar-los la porció canonica del vestiari i del
menjar. Vet acíla resposta: "... quasi interompent comen~aren a cridar ab
veus continuades que no.y consentien, en tant que yo dit notari per lur
rumor no poguílegir ladita scriptura... E la dita na MariaFabra, ultra a~o,
féu ligues ab les mans dient que «merda en sa barba!», dient a mi, notari
e scriva, que axí.u scrivíS".23

Les darreres noticies que s'han pogut obtenir del piel corresponen a
agost de 1410, vuit anys després. El pas del temps no havia esquerdat
l' empeny i la for~a de la facció rebel sinó que fins i tot sembla encoratjada,

22 AM.V. LktresMissives,G-7, f. 259. Expedeixen missives també al papa, a misser Joan
Moya i a Bonifaci Ferrer, prior de Portaceli, perque presten la seua col.laboraci6 prop del
sant pare: ¡don, f.260 i261 v. De totes maneres algunes monges decideixen donar fia laseua
conducta sediciosa i prestar obediencia a Beatriu Fabra. ÉselcasdesorSibil.la Catala, el 20
de ma~, sor Isabel Calder6, el 13 d'agost, i sor Elionor de Bonastre, el8 de setembre.

23 Al monestir es trobaven Teresa Fabra, Elionor de Bonastre i Beatriu de Poblet, que
actuava també coma procuradora de Damiata de Peralta ide Violant Desplugues, totes les
quals tampoc noacceptarenl'ordre com "no íos 11urabadessa ans se fossenappel.lades de
la confirmaci6 de aquella".
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ja que en l'estiu de 1409havia reunit el capítol on es redacta una lletra
crítica amb Beatriu Fabra dirigida al papa. L'abadessa traba de nou el
recolzament de la ciutat, que s'afanya a escriure a Benet XIII per tal
d'informar-lo de la "ficte litere" amb falses subscripcions i, per tant,
contenint inadmissibles difamacions.24En lletres posteriors els jurats
manifesten el seu cansanci i preguen al papa la solució definitiva d'una
qüestió que, alcapdavall, era moguda per "plures cives,paTentesetamici
singularium dicti monasteríi" que "incitant ad rancores et zizania".25

3. "Religíoses de la casa d'ínfern"

Probablement, podría objectar-se que la situació despresa de les
visites pastorals i del piel no poi fomir ni una imatge totali tzadora de la
realitat conventual valenciana, ni menys encara les bases per a la contri-
bució d'un model capac;de revelar les funcions queexerceix dins la ciutat.
L'escassa informació a l'abast obliga la cautela, pero més enlla de
l' anecdotarí i les particularitats de Montsant i la Saidia, s'intueix un grau
de generalització forc;aestes pel país. Quan una bona part de l' artillería
deIs predicadors, i no la menys ferotge, té per blanc monges fornicadores,
superbes i pecadores miijanc;ant exempla, alguns d' ells terribles,26 no fan
més que lluitar des de la trona i amb la ploma contra costums atavíes,
arrelats i assumits pel cos social contemporani. Vita Cristi, de sor Isabel
de Villena, respon a les mateixes inquietud s, encara que la doble novetat
rau en el fet de presentar un programa efectuat "des de dins" i per una
"dona". Que les religioses entren en el cataleg misogin de dones de Jaume
Roig descobreix, mitjanc;ant el filtre verínós literari, l'opinió comuna
contemporania poc condescent amb una conducta llicenciosaP

2<AM.V. LIetres Missíves, G-9, f. 24. La carta és de 1'1dejuliol.
2S[dem,G-I0, f. 34. Missives del 9 d'agost de 1409. Les dues darreres lletrescorresponen

al febrer de 1410, adrec;ades al cardenal de Montaragó, encarregat del plet en la cúria
romana, i a l'agost del mateix any, en aquest cas de nou remesa al papa.

26 Eiximenis no s'esta de recórrer al que ].L. Flandrin ha detinit com a "predicació i
terrorisme", quan narra episodis en que la monja pecaminosa acaba els seus dies de forma
dantesca, mentrequesobre l'abadessa penja el judicide Déu. 1en consonancia ambaquestes
imatges, el francisca gironíes decanta per fórmules repressoresdures, de vegades brutals.
Vegeu, per exemple, de Lo libre de les dones...; pp. 233, 236 i 256.

21]aumeRoIG:LibredeIesdanesaSpiU.Ed. Els Nostres Classics. Barcelona, 1928, pp. 92-
94.
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La cartografia precisa deIs monestirs femenins del País Valencia
subministra un primer element comú idecisiu, com ésel caracterurba de
les fundacions. En un país de recent població i de febles estructures
d' enquadrament eclesiastic,28els establiments de dones s'han afegit a la
tasca exercida pels ardes masculins destinada a laconsolidació del poder
religiós, lapau ciutadana ial desplegament d'un programa urbanístic en
alianc;a estreta amb el patriciat. Tot plegat contribueix a reforc;ar el
sistema urba, on si bé convergeixen les naves forces dinamiques del
desenvolupament economic i de la nava distribució del poders locals i
regional s,necessitaobjectivamentuna justificacióideologica a través del
suport espiritual. Hi ha, a més, una utilitat que no ens pot passar
inadvertida: les institucions monastiques femenines també exerceixen
de mitjanceres espirituals en moments particularment critics; les seues
pregaries esdevenen remeis insubstituibles contra elsmals que fuetegen
la col.lectivital pecadora.29Un monestir "desarreglat" més que de servir
d' escutprotector, esconvertia en unorganisme nociu incapac;d'estendre
arreu de la societat el seu exemple purificador.

Lacomprensió d'un fenomen tan complex com eldel monacatfemení
exigeix franquejar el terreny de l'espiritualitat, i situar-lo en les formes
d'organització social deIs últims segles de l'Edat Mitjana, les quals
expliciten millar si cap els nexes estrets entre la societat civil i la societat
religiosa. Monestirs i convents potser trobaren en l'autoritat municipal,
com també en la figura del monarca, un punt de suport vital, pagat al
preu d'un intervencionisme, pero que havia de suplir l'absencia o les
actuacions puntuals de l'autoriat episcopal en materia .de control i
reforma.30

28 Ferran GARCJA-0uvER: Terra de feudaIs. El pafs Valencia en la tardar de l'Edat Mitjana.
Valencia, 1991, pp. 43-51.

29 Com a funció social o com a funció religiosa, ambdues avalen la percepció deis
convents de dones com a institucions vinculades a l'harmonla de la ciutat. La possibilitat
d'endinsar-se en les tradicions específiquesde les diverses ciutats i viles del País Valencia
donaria compte de nexes encara més pregons i complexos entre la societat i aquelles
institucions eclesiastiques que apareixen com a microcosmos submergits, que poden fer
deis monestirs femenins simbol de la ciutat, i del seu ordre de gracia el senyal profetic de
la protecció divina. Aquesta argumentació prové de Gabriela ZARRI:Monasterii femminili...,
p.374.

30Aquesta és, tambe, la tesisostinguda per Gabriella ZARRIpera la Italia del Quatrecents,
que ens subministra una suggestiva hipOtesidetreball per aplicar al País Valenci8:" Aspetti
dello svilupo degli Ordini religiosi in Italla tra Quatro e Cinquecento. Studi e problemi", en
Strutture eclclesiastiche in ltalie e in Germanía prima delle Reforme, a cura de P. PReDIi P.
JOHBNEK. Bolonya, 1984, p. 209.
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No dic res de nou si assenyale que la primera funció atribuIda als
monestirs femenins és recollir-hi les dones sobrants. La creació de les
cases religioses respon a les acurades estrategies de les fanulies podero-
ses, destinades a preservar la fortuna ancestral, el prestigi i el poder en
els seus diversos gratis a la generació immediata. Lacol.locacióal servei
de Déu d'una filIa,sobretot en les lIars prolífiques, contribueix a reduir
els riscs de fragmentació de la fortuna domestica, inevitable a partir deIs
principis d'igualtat del sistema valencia d'herencia i transmissió deIs
béns. Als mascles se'ls presenten majors oportunitats, incloses la de
restar celibatari, dins i fora de l'Església. Enel sistema de valors imperant
no hiha cabuda per aladonaenestatpermanentde solteria:calser muller
d'un heme, o esposa de CriSt.31Potser el ritme de les fundacions al País
Valencia segueix ellent creixement de la població fins a primeries del
Quatrecents, amb els implícits augments de les taxes de fecunditat
femenines. Pero no s'hauria de menystenir les altres possibilitats que
lliguen l'erecció de nous centres a ciclesdemogrMics recessius, coro ara
la del convent de clarisses de Gandia en 1428,en uns moments difícils i
de fortes perdues, o a particulars moments crítics de la historia familiar,
per tal d'aixoplugar aquelles dones que, colpides per múltiples formes de
desagregació, han quedat soles i sense els dispositius de l'ajut del
parentiu. Antbnia sobreviu als seus pares difunts Ramon Ferrer iGuille-
ma de xativa. En setembre de 1345no li resten més parents que el seu
germa i la sella tia paterna. Sembla que aquesta l'ha conven~uda per no-
menar-la hereva universal en un testament que s'havia compromes d' a-
complir, "pr.oinductionem et inportunitatem dicte IDeematertere et ali-
quorum aliQrum", diu el pergamí que conté la notícia.32L'orfena, pero,
madura la idea tant de revocarel testament ide nomenar nou hereu alseu
germa Antoni Ferrer, coro la d'ingressar al convent de Montsant sense
efectuar cap lleixaa Bartomeua, la germana de son pare. Per altre costat,
és ben significatiu el mecanisme a través del qual aquesta donzella
professa: el testament es redacta en vespres del darrer viatge. Per a
Antonia, coro volia Eiximenis, el món ha mort i se n'acomiada no soIs

31 Ana on s'hanestablit percentatges del celibat femení són clarament insignificants: a
la Toscana se situen en un 0'6 %: Ch.l<LAsPlSCH-ZUBER:"Celibat et service fémenins dans la

Florence du xv' siecle", en Annales de démographie historique, 1981, pp. 294-96. Tal i com Isabel

CHABOTho ha expressat per a la dona florentina: "É quindi an' ombra dei chiostri o sotto il

tetto paterno che queste done sono destinate a passare la loro vita". "'Sola, donna, no gil

mai". Lasolitudinifemminilinel Tre-Quattrocento", enMemoria, 18 (1986), p. 12.
32A.HN., 3378, 6
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arreglant la sella anima sinó fent provisió meticulosa deIs béns de que
disposa.

El convent es presenta per a les classes dirigents urbanes, i potser
també per a l' élite del camperolat,com una opcióplausible davant l' aug-
ment deIs dots experimentat entre la segona meitat del Trescents i les
primeres decades del Quatrecents. Entre l' artesant se'n registren puges
que van deIs 200 i 300 sous fins als 1.000/2.000 s.; entre el sector
immediatament superior es rasga deIs 1.200/4.000 s. als 6.000/7.000 s.,
mentre que el dot de les famílies aristocratiques creixia fins als 60.000 s.
i en alguns casos n' abastaven 120.000, quan abans de l' al<;a s'havien
mantingut per sota el niveIl de 30.000/40.000 S.33Richard Trexler ha
mostrat coro els dots concedits a les fiIles destinades a la clausura eren
substancialment inferiors als que restaven disponibles per al "mercat
matrimonial".34 Al País Valencia la situació és ben probable que no distas
gaire de la d'aquesta república italiana. A falta de series estadístiques
sobre el reclutament monastic, valga coro a exemple el dot que Bemat
Ferrer, membre de les fanu1ies principals de XAtiva, lliura a la sella fiIla
Joaneta en 1419, consistent en només 2.200 s., al que cal afegir al tres 100
s., 2 cafissos de forment i una gerra de vi de provisió anual, per tant pels
volts deIs 2.500 S.35Si avancem més en el segle, les dades esparses a la
nostra disposició confirmen la tendencia a la baixa de les ofertes patemes,
potser mal t més agreu jat en tre les cistercenques que no gaudien de tanta
acceptació coro els convents femenins deIs ardes mendicants.36

Tot just les fórmules esmer<;adesen l' entrada de l' esmentadaJoaneta
de Xativa record en els contractes d'aprenentatge, gracies als quals la

33Paulino IRADIEL:"Familia y función econ6mica de la mujer en actividades no
agrarias", en La condición de la mujer en la EdadMedia. Madrid, 1986, pp. 236-37.

34Richard 'I'RExu;R:"Le célibat á la fin du Moyen Age: Les religieuses de Florenee", en
Annales E.S.c.,27 (1972), p.1340. Ladiferimeia oseil.lavad'un 1/3i 1/10 entre un i altre. A
Lueca la variació registra indexs d'1/4 i 1/5, M. BERENGO:Nobili e mercanti nella Lucca del
Cinquencento. Torí, 1974, p. SO.A. MoUio, sobre la base d 'una an.ilisi del "Monte delle Doti"
i del "Catastro" de 1480, confirma l'estreta eorrelaci6 entre la fortuna de la noia i la seua

monacalitzaci6. Entre les fanúlies que disposen d'una valoració fiscal inferior als 100
florins, pronunciaven els vots el2 %, mentre que en el nivell imponible superior als 800
florins és el 6'25 % de les xiques el destinat al elaustre: Tanquam VeTeMortua: Formales
Religiosus Vocations in Fifteenth and Sixteenth Century fIorence. Citat per I. CHAIIOT:Op.
cit., p. 13.

ssA.HN., 3384, 8.

36Aldonc;a de Castellví, llinatge de la noblesa valenciana, en 1433rep 400 s., els mateiXos
que Elionor de Sant Feli~ en 1455per als seus ingressos a la Sai'dia.Dades de Marisa
CABANFS:Op cit., pp. 468 i 469 respectivament.
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faII\11ias'alliberava d'un membre improductiu, i mitjanc;ant el trebaIl
fixat en un nombre determinat d'anys la jove arreplegava una suma
destinada aldot, imprescindibleper almatrimonioLapetita Joana, menor
si mésnode 12anysen tantquenovícia,és una xiquetaque vaa aprendre
un "ofici".Durant la instrucció, que s'aIlarga per l'espai de set anys, se li
assigna tan soIs la porció d'aliments, taxada en els dos cafissos de
forment i la gerra de vi, més els 100S.per al vestit i el calc;at.Per a la
professió definitiva -si voleu, per al "temps de noces" amb l'espós
definitiu: Jesucrist-, el pare li ofereix el dot suara mencionat. El pro-
genitor, dones, la hi col.loca, "pono ad serviendum Deo et illa in sanctis
doctrinis erudire seu erudiri et instruhi facere prout decet", i l'abadessa
la hi rep. De la mateixa manera que entre les artesanes, Joaneta és
treta del medí domestic i desplac;adacap a un medí estrany, hermetic.
No s'hi descarta també que, amb els anys, s'acusas un sentit d'odi i
menyspreu contra aquests "pares cruels" que l'han menada a una mo-
nacalització coaccionada, pero a diferencia de les xiques artesanes els
lligams amb la faII\11iad'origen mal no es tallaven, entre altres raons per
les condicions precaries de vida al si del monestir.

No obstant la disminució deIs dots en perjudici de les monges, els
imports degueren ser encara suficientment alts coroper convertir-se en
filtres que obturaven l'accés deIs grups socials inferiors. O, almenys, si
aconseguien entrar-hi amb un volum de rendes irreIlevant, difícilment
podien esperaraccedir als Ilocsde responsabilitat de la casa.Encarrega-
des de funcions domestiques, engrossien les faccionsdeIsgrans llinatges
que aspiravena dirigir elmonestir. Amb tot, lespossibilitats de professar
venien condicionades per la capacitat d' admissió, per l'espai disponible
i pels propis recursos. El visitador havia limitat en 1394el nombre de
places de Montsant en denou, dues menys que en 1390,tot i que, afegia
fra FrancescFuixa,se'n Po<irienadmetre més "sidonchs talo tals no eren
que gran profit ne vingués al monestir". L'elenc deIs llinatges d'aquest
monestir mostra la sella pertanyenc;a en gran part al grup mercantil
dirigent de la ciutat -F<;>rés,Queralt, Ferrer, Domenec, Destorrent, Soli-
vera- i a la petita i mitjana noblesa de les comarques centrals del país -
-Costantí, Vilafranca, Llanc;ol,Natera-, alguns del qual inicien a les aca-
baIles del segle XIVla sella escalada irresistible: els Borja.

La dependencia respecte de l'exterior obe'ia,a més, a la precarietat
economica de Montsant i la Sa'idia,una mancanc;aa fi de comptes gene-
ralitzable arreu de l'Occident. Els lligams amb les faII\11iess'aIlarguen
fins a la mort perque sovint s'encarreguen directament de proveir-les,
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coros'ha vist en elcasde Joaneta. Lafreqüencia de lesvisites deIsparents
a lescel.les,als llocsvedats per laclausura, ésdenunciada pels visitadors
en tant que usos reiterats. Caldria una recerca més detallada que ens
aclarís si, a banda de les subvencions farniliars, la monja es decidí a
treballar en diverses feines relacionades especialment amb tasques tex-
tUs,per aconseguir complements rediticis. Fa la impressió, tanrnateix,
que el monacat de dones al País Valenciaha esdevingut, des del punt de
vista econornic,elque Trexlerha denorninat un" element de consum més
bé quede producció",o elqueésel mateix, no haestat llocde reclutament
de ma d' obra femenina a resultes de la privatització de la vida interna i
de les pressions demografiques que limitaven, coro en altres regions
europees, l'accessió de les dones al matrimoni i les deplac;ava cap als
monestirs en, per ti, podien gaudir d'una vida independent.37

Eltestimoniatge de lesvisites pastoralsinvita a pensar,així mateix, en
la progressió cap a formes de propietat privada, allo que sens dubte
apareix en la base de la pauperització de les rendes comunes i de la
degradació moral de les servidores de Déu. Les monges tan poc ús deIs
espais destinats a la col.lectivitat perque prefereixen les cambres priva-
tives en, tancadés en clan, guarden les robes desvergonyides, elsutensi-
lis de tocador, elsllibres, pocs i rars¡elmenjar, les iocaliai altres cosesamb
que cadascuna es va poder hornareel día del seu ingresoL'abat Unís Rull
els autoritza perque poguessen menjar de día en aquestes cel.lesprovis-
tes de llar, tret de la Quaresma, Advent i els divendres de tot l'any, amb
l'objecte de supervisar els dejunis i les abstinencies; només les malaltes
estan exemptes d'anar al refetor. També disposen de serventeso mosses,
a compartir segons lesprescripcions de Rullde tres en tres ode quatro en
quatre. A partir de la fragmentació topografica de l'edifici i de la
individuació del personal conventual la disciplina col.lectiva, consubs-
tancial a la professió de la monja i a la regla, és un absurdo Des de la
cambra s'esquiven elsoficis,la missa diaria, les tasques imprescindibles,
els manaments. Quan el notari es dirigeix a la cel.lade Beatriu de Poblet,
del monestir de !ii Saidia, per compel.lir-la a l'obediencia de Beatriu
Fabra, aquella, "a la porta de la qual sehia... de continent, levant-se de
peus, tanqua e cloélesportes de la dita cambra en manera que no pogués
hoir alguna de les coses contengudes en la dita scriptura". La cel.la es
converteix en "un microcosmos autosuficient" on es reprodueixen els

31 Isabel CHABOl":"La reconaisance du travail des femmes dans la Florence du bas
Moyen Age: contexte idéologique et réalité", Comunicaci6 presentada a la Settimana di
Plato, Prato, abril de 1989,
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mals estructurals que atenaIlen elsmonestirs, iproporcioná a lesfanulies
la possibilitat de preservar els interessos dins l'establiment i sostenir les
parpalitats.38

Si el monestir, dones, és un reflex de la societat contemporania hem
de concloure que al seu interior es cava semblant desordre sexual. Les
visites i la doble mútua acusació de les Fabra no permeten evocar les
situacions i els ambients de les cases venecianes, a mig camí de les corts
d'amor trobadoresques i els temples de la prostitució delmón antic.39
Pero hi ha massa símptomes de disbauxa. No deixa de ser simptomatic
els veIs de silenci que han cobert les escandaloses acusacions contra
Beatriu Fabra, i no haver procedit a cap "inspecció visual" del seu cos
coroera corrent en totes les causes criminals. Recordem-les: enamorada
d'un jove noble als 20 anys, en queda embarassada i hagué d'avortar, i
quan aquest "non poterat nec habebat opportunitatem videndi dictam
dominam Beatricem in dicto monasterio, ipsa accedebat inoneste per
domas privatorum per ortam civitate Valencie ad dictum nobilem ad
mum locum ad quem ipse nobile volebat". Passat Tots Sants ja comen~a
a ter fred; surten de les gelides estances a buscar el sol de l'horta i, acom-
panyades deIs seus amics i parents, mengen figues i altres fruits deIs
camps propers de la Saldia, sota la mirada atenta i sorpresa deIs Ilaura-
dors i Ilauradores que veuen les selles possessions invadides per tals
rutilants comitives encap~alades per Beatriu Fabra, qui amb altres, en
efecte, "veniensad ortum suum prefatum -testifica Pasquala, que viu en
una alqueria de l'horta- accedebat oneste comedendo ibi curo aliis
fructus in tempore Sanctis et in hieme se calefaciendo ad solero sicuti
plures alie curo eadem".

Les monges s'absenten del monestir, els homes hi entren. Més aviat
els "donzeIls" hi penetren, no precisament per a Fregar a dins l'església.
No es tracta de les classes subaltemes sinó d'importants personatges
d'identic Ilustre. El contacte amb gent de menor condició social encara
hagués provocat més escandol. 1eIlestan servir les mateixes arteries, els
mateixos "omaments putaneschs", que les dones mundaries: saben els

38G. ZAIuu:Monasteriifemminili..., p.388. Permancad'inIormació no gosed'importar
la idea de la Zarri que sosté com a més de ser un mícrocosmos autosuficíent, en un régim
on la propiedad privada ha substitult la comuníó de béns, la cel.la constitueíx un sistema

de relacions que inIringeíx el caraeter unítari de les diverses categories (professes, novícies,
nenes per educar i converses), en substituir-lo per lligams vinculats a interessos del
parentiu i a relacions afectives.

39 Guido RUGGIERO:"Sessualitá e sacrilegio", en Studi Storici, 1981, pp. 751-765.
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secrets de la cosmetica, vesteixen coro si fossen vulgars finestreres i
insinuen les formes del seu cos coro les donzelles o les dones casades. Bé
les titllava Eiximenis de "religioses de la casa d'infem", i per aixomés les
convendría ser a cadascuna d'aquestes "tavemera de peccat, lac; del
dymoni, ydola pudent, qui per tota creatura deuria ésser apedreguada e
perseguida fins que íos lora de la vista deIs homens, car és-los pigor que
lo basalic;que ab la vista mata a teta gent" .40 Elfranciscagironí els recorda
que són esposes de Crist, i per tant lligades al sagrament del matrimoni:
indissoluble i castoQuan es fornica amb una monja, Crist és el marit
enganyat. M'afanye a dir el marit banyut, figura tan cara a la literatura
misbgina tardomedieval; i la monja, doncs, l'adúltera: "Car lo Salvador
és fort gelós amador, qui no vol que la amor que li devem partiam per
diverses parts" .41El crim sexual és una ofensa a Déu.

Ara bé, dubte que tal axioma hagués arrelat amb profunditat teolo-
gica en la societat valenciana de la baixa Edat Mitjana. Coro que les
noticies circulen amb rapidesa de dins a lora, els amics de les monges
posaran totamena d' entrebancs, fins i totviolents igrotescos,quan arribe
a la catedra abacial una dona decantada per la reforma. Elmateix lean 11
es fa ressó d'una situació coro aquesta, sis anys abans que EraFruixa les
la visita a Montsant: "...alguns de la dita ciutat són entrats en gran
multitud en. lo dit monestir e han deshonrada e vituperada edites
paraules desonestes a la dita abadessa. E per fer-li més desplaer e
desonor, de nits són pujats e anats per les taulades per fer glay e pahor
a ella e a les monges sues. E enquara, han fermada e clavada una gran
barra en les portes del dit monestir per <;oque d' aquell no pogués exir ne
entrar. Més avant embarguen e veden que la dita abadessa no face la
correcció que deu fer, segons son arde, en lo dit monestir".42

L'episodi, certament camavalesc, ens situa de nou en la perspectiva
de la connexió estretíssima entre l'espai claustral i l'espai ciut~da, i ens
obliga a la lectura del fenomen monacal en la seua doble vessant
espiritual i social:l'abat Lluís Rull,coroa visitador de Montsant, prohibí
sota pena de presó "que nenguna dona... no gos revelar de feyt nengun

40 Francesc EIXIMENIS:Lo líbrelle les dones... Vol. 11,pp. 436 1336.

4\ [den, VoL1,p. 196.Una ofensa al Déu-mascle.Cada paraula enaquestes s1tuacions,
remarca G.RUGGIERO,assumeixun gran significatper tal comproporciona una comprens16
de la societat i deis seus valors. Tot just, un aspecte notablement singular deis valors
venecianséselrelacionat amb la proximitatde Déu al'home 1,per tant, amb la capacitatde
l'home de mesurar-se amb Déu: Opcit.,p. 753. .

42 AH.N. Clero,pergami dins ellligaII n° 7.4CJ7.El document fou expedit des de Monte-
sa 1'11de gener de 1384:
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secrets ni correccions que.s facen en l'arde ni per scrit a nengun son
parent, per acostat que li sie, ni a altra persona". La presa del carrec
abacial forma part de les estrategies destinades a eixamplar lesbases del
poder deIs llinatges valencians encimbellats, no tant per la improbable
adquisició de beneficis economics com pel prestigi que se'n derivava.
Més que en cap altie aspecte, la cobejan~ade les abadies revela els forts
lligams entre els dos mons que separaven les inconsistents muralles de
la clausura. Amb l'elecció de nava abadessa, les fanulies que hi tenien
col.locades lesselles fillesmovien lesselles peces, desplegaven la solida-
ritat ben articulada deIs clans integrats per parents, amics i aliats. La
ciutat de Valencia denunciava al reí com algunes monges "per potencia
de amichs ab for~orspregaries de grans persones s'esforcenésser abades-
ses".43Sembla com si el furor del monestir es decidís lora i no dins de
l' edifi. La dona de Francesc Muny~, parenta i testimoni aportat per
Teresa Fabra, s'ha mostrat públicament contraria a Beatriu "per plateas
et alia generalia loca"; mossen Berenguer de Vilaragut i el seu germa
Nicolau intercedeixen davant deIscomissaris i el seu assessor a favor de
Teresa, a més que Nicolau és definit per la part contraria com a enemic
capital de Beatriu. Guillemona, la dona delllaurador Pere Gilabert, ha
vist reíterades vegades les monges entrar i eixir de la Sa'idiaamb els seus
amics iparents: "...accedentem et accedentibus cum aliquibus nobilibus
et aliis de genere militari, quorum aliquos cognoscebat et alias non, qui
et que se dicebant et nominabant adinvicem consanguineos, avunculos
et amicos". Les dones religioses, es queixa una vegada més Eximenis,
"confien eamen axícamalmente vana lurs parenscon sid' ellsesperavan
a averla vida present e la esdevenidora, e axí.s gloriegen en ells con en
lurs déus, e a ells servexen axí volenter con a Déu...;ans per ells prenen
bandos e divisions entre si metexes, e per ells viven en oy e rancor de
molts, e per ells viven pobres e malestrugues".44Entre les acusacions
formulad es contra Beatriu hi ha aquesta que recolza les paraules del
francisca, ja que vol que les monges "quod familia sua monasterii et alie
flectent jenuasua quando comparent coram sui presentía". Quan elpiel
de la Sa'idiaesguita dos llinatges de la ciutat i les selles clienteles,45el

43 AM.V. Lletres Missives, G-7, f. 250.

44 Francesc EIXIMENIS: Lo libre de les dones..., Vol. 1, p. 167.

45DeIs Fabra coneixem aImenys un grup pertanyent aIs oficis, la carnisseria en concret,
i un altre a la noblesa dutadana, tots dos implicats en lluites de bandoIs durant la segona
meitat del segle XIV:Rafael NARBONA:MaleehOres,TJiolenciaYjusticia ciudadana en la Valmeia
bajomedieva1..Valencia, 1990, pp. 90-91. En 1402 unJoan Fabra, cavaller, és jurat.
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conflicte passa a tenir una dimensió pública, política, de forma que la
intervenció del municipi més que obeir soIs a preocupacions de caire
exclusivament moral o espiritual, respon a l'interes de refor~arla unitat
del grup dirigent enels moments especialment crítics d'una Valencia
trinxada per les bandositats. Els jurats no regategen esfor~osni diners
prop del reí, del papa i d'alts dignataris civils i eclesiastics, perque
l'objectiu passa tant per evitar "la destrucció del monestir" com impedir
"orribilis bandositates in hac civitate generari".46

La disputa per la Sa'idiaés, en aquest sentit, una dimensió més de la
violencia, fins acert punt rituali tzada imés o menys tolerada en tant que
llenguatge codificat i comú pertot, protagonitzada per lesélites urbanes,
nobiliaries i burgeses. En una etapa de desestabilització del sistema
productiu acausa d'unseguitd' adversitats, sobretot elscíclicsembats de
la pesta, aquestes actituds violentes ron les formes mitjan~ant les quals
pretenen accedir a la presa de l'aparell de poder -municipal, regional i
estatal-, per fer-lo servir en benefici deIs seus interessos específics de
classe i així resistir millar els colps de la erisi de la societat valenciana
medieval.

46 AM.V. Lletres MissiTJeS,G-7, f. 2511260.
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