Obsesionados por comerciantes, artesanos, terrafenientes y campesinos, /os hísfonadores de ío economía han
solido descuidar también a las representantes de la
"profesión más vieja del mundo"'''
Evidentment, les dones publiques exerceixen una
activitat dins el món loborol ¡ oixó col vclorar-ho com a
fet económic o com a fet social i moral. Així, dones, la
historio del íreboll, lo deis grups margináis o la de lo
sexuolitat no p o l pos silenciar-íes ni reduir-les a simple
divertiment.
Les notes que tot seguit donem a conéixer teñen per
escenari la Girona medieval o, mes exactoment, la ciutot
de la Boixa Edat Mitjona i deis inicis del segle XVI. Tot
aixó en funció de les fonts i pensont també que el
període establert s'ajusta o unes coracterístiques generáis
de mentolitot i d'octuacions. Deixarem per o mes
endovant els materiols que tenim recollits i que arriben
fins al segle actual.
U N OFICI VIL PERO ACCEPTAT
Lo prostitució ero considerada com un fenomen legal
i normal en la vida de les ciutots medievals. L'Església
católica l'acceptavo també com o mal menor i
considerovo que era un vici impossible d'extirpor.

les dones publiques
de la girona medieva

El nostre Froncesc Eiximenis, devers el 1384, dedica
el capítol DIXXIV del Tere del Cristiá a respondre "Per
qué lo santa Esgleia e los princeps sostenen les fembres
publiques?", '^'i sostenía —seguint el criteri de Sont
Agustí— que la llei humana només castigo oquells vicis
que son mes greus i "deis quals se pot abstenir la ma¡or
port de lo multitud de gents". Afirmavo també que la
fornicació amb dones publiques ero un gran pecoi, pero
"per tal quant natura humano és tota corrompudo e
inclinada a oquest pecaf, en tont que si oquest peco!
era punit per la senyoria present, serio en gran perill que
los homens no folssen major pecots, així com pecat
d'adulteri e pecot contra natura, los quals son notobles
nocuments de la cosa pública, per tal.la senyorio
dissimula oquest pecat de fornicació, e el permet".
Sant Vicent Ferrer, per la seva banda, blosmavo la
prostitució privado i admetio la regulado per l'autoritaf
municipal: "bordell particular no sia sostengut; general, bé
per ais malastrucs, o! cantó de les viles, no enmig". '^''
De fet, dones, amb afirmacions com aqüestes, els
eclesiosücs formulaven com una mena de moral de la
immoralitat, la qual coso és encaro millor expressada

per
JOSEP CLARA

(1) Cario M. CIPOLLA, Hisloria económica do la Europa preindustrial, Madrid, Alianza Ediloria!, 1981, p. 94. L'observació és aplicable
ol Ilibre, d'altra banda prou interessonl, de Pierre BONNASSIE, La
organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV,
Barcelona, CSlC, 1975, on no tiem trobal cop referencia sobre
l'activital de les dones publiques.
(2) Froncesc EIXIMENIS, Lo CresHo, Barcelona, Ed. 62 - La Coixa,
1983, ps. 155-156.
13) Vicent FERRER, Sermons, III, Barcelona, Barcino, 1975, p. 112.
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quan legitimen els guanys de les dones publiques i
admenten que aquell poden ser rebuts per l'església en
forma d'olmoines.
Així un cononge francés de comencament del segle
XIII, Tfiomás de Chobham, podio escriure coses ton
curioses com aqüestes; "Las prostitutas deben ser contadas
entres los mercenarios. En efecto, alquilan su cuerpo y
hacen un trabajo... De ahí ese principio de ia justicia
secular: ello actúo mol al ser una prostituta, pero no obra
mal al recibir el precio de su trabajo, uno vez admitido
que es una prostituta. De ahí el hecho de que puede
arrepentirse de prostituirse, y no obstante guardar los
benedicios de lo prostitución para hacer con ellos
limosnas. Mas si se prostituye por placer y si alquila su
cuerpo para conocer el placer, entonces no alquila su
cuerpo, y el beneficio es tan vergonzoso como el acto.
Asimismo si lo prostituta se perfuma y se adorno de
formo que atrae con falsos otroctivos y hoce creer en
una belleza y en incentivos que no posee, por comprar
el cliente lo que no ve, y ser en este caso mentira, la
prostituta comete con ello un pecado, y no debe
conservar el beneficio que de ello soca. En efecto, si el
cliente la viera tal como es reolmente, nc le daría más
que un óbolo, pero como le parece hermosa y brillante,
le do un denario. En este caso ello no debe guardar más
que un óbolo y devolver el resto al cliente a quien ha
engañado, o a la Iglesia o a los pobres...". ''*'
Lo legitimació deis guanys ero també acceptoda per
Eiximenis, el qual manifesfova: "seu és co que (lo dona
pública) guanyo e negú no lo hi deu toire; e la fembra
vil pot d'acó que guonya així vilment fer almoino, ne
oquelí qui lo suo olmoino rep no és tengut de restituir-1 o".
Tanmateix escrivio que deis guanys "no en pot fer
oblació a faltar manifestament, e acó per l'escándol de
les gents e per abominoció de llur pecat". '^*
DONES MARGINADES
Si la dona normal i corrent ¡o ero marginada per lo
legislació civil i eclesiástico, ''^' la dona pública ho ero
doblement: per la condició femenina i per lo reputocíó
moral.
A part de ser obligades a recloure's a l'espoi dedícat
a bordell, les dones que eren considerodes publiques
eren afectodes per uno colla d'ordinocio,ns reiols o
municipats que retollaven llur llibertot i la condició de
persones.
En aquest sentit son prou significatives les ordinacions
fetes peí mostassaf de Girona "per esquivar abusos per
¡ueus, juhies e fembres publiques", '''• datables de la
primera meitat del segle XV, en les quals es prohibió a
les dones publiques de:
— tocar o palpar pons o coques de flequers o
forners fins que no n'haguessin obonot llur import, soto
multa de 10 sous, i
— tocar i polpar corn escorxado, formatges freses,
peix frese o salat, fruito verdo, ponses, figues seques,
dáiiis, pinyons, brotons, cois i espinacs, fins que no
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n'haguessin pagat l'import corresponent, sota multa de
1 O sous.
Aixó no obstont, també es publicaren ordenances
contra els que podien explotar l'actuació de les dones
publiques. Les alcovotes i els olcovots foren així moteix
perseguits per la justicia d'una forma poral.lela. Vegem,
per exemple, les ordenances publicades o Girona per
ordre del rei Joan I.
Amb oquesl text es manavo que els qui tenien alguna
dona pública per amiga, jo sigui en el bordell o en un
altre lloc de lo ciutot, disposoven de dos dies per sortir
de Girona soto pena de ser assotats públicoment. Tombé
es feien foro les olcavoíes i hom obligava les dones
publiques o denunciar si tenien homes per amics.
Per tal d'evitar que "bacollors, olcovots e mals
hómens" obliguessin olgunes dones a esdevenir publiques, s'ordená que, abons de ser odmeses ol bordell, les
dones hourien de presentar-se al botlle de lo ciutot per
ser interrogodes i declaror-li que voluntáriament volien
ser "fembres bordelleres".
En el cas que lo dono ingressés Iliurement ol bordell,
es prohibió de celebror-ho amb bolls. Les penes contra
els que podrien incomplir la llei eren severes: "los homes
e fembros qui bollaran paguen coscun L sois o stien C
dies en la presó, e los jutglars qui hi sonaron perden les
trompes, tabols e oltres Instruments qui lio y servirán e
poch quescun C sois o stio CC difes en la presó de lo
dito ciutat".'Bi
Les dones que posseíen lo condició
apareixen esmenfodes o lo documentoció
de pilo i sense cognom, pero hom hi
qualificotiu de pública o de vagabundo.
eren forasteres o lo ciulot.

de publiques
amb el nom
especifica el
Normolment

Coneixem el cas de Francesco, oriunda de Valencia,
"pro nunc commorons in luppanarii civitatis Gerunde", la

[4) Cita! per Jocques LE GOFF, "Oficios lícitos y oficios iitcifos en el
Occidenle medieval", dins Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente
medieval, Madrid, Tourus, 1983, p, 97.
(5) F. EIXIMENIS, op. cit., p. 156.
(ó) Malgrat la rehabililació parcial de lo dono a partir del segie XII,
en connexió amb el desplegoment del cuite morid, lEsglésia lo
considerova mes ovia! com a fonl de pecat i de corrupció. Així
Eiximenis ens oFereix una definició de lo dona prou representotiva
d'oquesta menlalilat; '...los angleses opellen lo fembra "amon , qui vol
dir en nostro llengua "dolor de I hom", car dien que no es pol fer que
Ihom sio ob fembra que puixo ésser sens dolor e desploer o lo fi"
(op. cit., p. 73). Vegeu tombé els textos aportols per Ano ARRANZ,
"El demonio femenino", dins Historia 16, 91 ¡novembre 1983), ps.
59-68, i Tereso-MoriQ VINYOLES i VIDAL. "Unes notes sobre les
marginados a Barcelona ais segles XIV i XV", dins Acta Histórica et
Archeologica Mediaevalia, 2 [1981], ps. 107-132.
(7) AMG, Llibre del mostassaf, fs. 117-118. Citot també per Lluís
BATLLE i PRATS, "Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses",
dins Homenaje a J. M. Millas Vallicroso, I (1954), ps. 83-92.
(8) Salvador SANPERE i MIQUEL, "Las costumbres catalonas en
tiempo de Juan I", dins Asociación Literaria. Certamen Literario,
1877, ps. 266-267.

qual —el 13 de sefembre de 1 4 3 6 — nomend
procurador Pere Deulovol, hostaler del bordell, per
tractor i seguir totes les qüestions ¡ causes entre ello ¡ les
Qutoritoís reiols. ''
El moteix ony, uno tal Joumelo, "femina vagabundo
ville Perpiniani" ero a Conet d'Adri,''°' ¡ el 1 460 Damiata,
filio del venerable Joan Jorneta, ciutadá difunt de
Valencia, qualificodo com a "domino vogobundo sive
meretrix" reconeix o Joan Comes, espaser i hostaler del
bordell, un crédit de 7 florins.'"'
Resulta tombé revelador el testoment duna dona que
era originaria d'Aviio i que es trobovo o Girono el 1 437.
Es deio Agnés i elegí com a marmessors fro Bernat,
prepósit de Sont Martí Sacosta, Pere Doménech (a)
Dalmou, tireter, i Pere Deulovol, assoonodor, que podrió
ser l'hostaler del bordell que hem trobat ara moteix. Lo
predifa Agnés manisfesíá lo voluntot de ser enterrado o
Sont Martí Sacosta i deixo el que ero habitual per a les
misses contades del dio de l'enterrament i de cop d'any,
i també 33 sous per un trentenari a son! Amador.
Finalment feio hereu de tots els seus béns el conegut Pere
Deulovol amb la condició que no tingues cop dona per
amiga ni es coses. Si incompüc el pacte, els béns
passarien al monestir de Sant Martí Sacosta. ''•^'

DE SANTA EULALIA A V I L A N O V A
Lo noticio mes antiga referido a les dones gironlnes
del públic les localilza o la pujado de Santa Eulalia
Sacosta, ben a prop del monestir benediclí de Sont
Pere de Goiligants i de les esglésies de Sant Nicoiau i
de Santo Eulalia. Es uno carta del reí Pere el
Cerimoniós, dotado o Lleida el dia 13 de les kalendes
de ¡uliol (20 de ¡uny) de 1336, per mitjá de la quol el
monarca s'oposá o les pretensions del bisbe Arnau de
Mont-rodon tot ordenont que hi seguissin residint,
perqué aqueil lloc havio estat escollit feio molt de temps
com el mes opte i opropiot per evitor donys mojors. "•^'
Pero, com es desprén d'uno altro documentació,
també és evident que en oquell punt les coses no
anaven pos per bon comí i per aixó s'explico lo
positura del bisbe quon demaná que hom fes foro les
dones d'oquell indret. I és que, peí fet de trobar-se tan
o la vora d'unes esglésies i d'un convent, hom hi
enregistravo escándols prou considerobles amb els
quols es trobavo relacionado lo clerecio. La comunicació deis clergues i deis monjos amb les dones sembla
que era inevitable.
L'enrenou va ser reolment important. Un grup de
gent es queixo ais ¡uraís dient que les persones de mala
vido no hovien de conversar amb les persones honestes
i que els monjos no hovien de sortir del monestir a hores
sospiloses, ni teñir troctes omb les dones vils, sino seguir
I'exemple de Crist, el deis sonts pares de Torde i el de
Sonl Narcís per atreure-les o la penitencio. Hom
comunicava que els cementiris que existien o l'entorn
de les esglésies podien ser pol.luíts amb el vessament

de sang i de semen i que el bisbe houria d'investigor
qui cometió aqüestes occions deshonestes. Si els
culpables fossin religiosos, eolio impedir-los lo sortida
del claustre; si fossin clergues, havien de ser costigots
omb penes pecunióries i, si fossin laics, corresponio al
botlle de penar-los. També es parlova de castigar les
dones per tal que no fessin deshonestedats en els
cementiris o llocs sagrots. "''^
Uno antiga tradició diu que l'esglésio de Sonta
Eulalia havio estat dedicada o Venus en el temps de
lo dominoció romano. La saviesa popular s'equivoco
tot sovint en les precisíons, pero en el fons hi ha un
pósit de veritot. El temple de Venus no degué
correspondre a l'época romano, sino a lo medieval, on
des de molt antic els ¡urots, els bisbes i els obats de
Sant Pere havien escollit un lloc apartot perqué s'hi
concentressin les dones publiques de la ciutot.
Malgrat que les primares noticies sobre la prostitució o
Girona localitzen com a correr de les dones errades la
puiado de Sonta Eulalia, noticies uno mico posteriors
semblen confirmar que s'havien estés a d'altres punts de
la ciutot.
En unes ordínocions de Girona corresponents al
1358 es dedico un capítol a les "vils fembres" i hi
apareixen unes ordres dirigides oís hostolers en
general, la quol cosa ens fo adonor que no existia uno
única casa o bordell destinot a la prostitució. Ates que
aqüestes normes son poc conegudes i aporten oltres
dades entorn de la mateixa octivitot, les copiem tot
seguit:
"Ítem, que negun toverner ne hostaler ne oltra
persona no gos per ¡oser ne per menjor soferir
(=admetre) en son olberch nul.la alcavoto ne fembre
qui públicament sobando per diners oprés del seny de
la oració, sots pena de V sous per a quiscun e per
coscuna vegada.
ítem, que neguna de les dites fembres no gosen
¡uror neguna partido de Déu, ne de Madona Soneto
Mario, ne de sancts ne de sonctes, sots peno de X sous
o cascun e per quiscuno vegada, o d'estar X dies en la
preson.
Ítem, que negun alcavot no gos aturar dins la ciutot
de Gerona de II ¡orns a ovant, sots pena de X sous o
d'estor X dies en lo preson cascun e per quiscuna
vegada.

(9) AHPG, J-F. Calvó, notaría 2." de Girona, núm. 188.
(10) Ibid. Acto del 1 7 d'octubre de 1 436.
(11) AHPG, A. Arnau, notorio 3." de Girona, núm. 88. Acia del 3 de
morí; de 1460.
(121 AHPG, J. F. Calvó, notana 2." de Girona, núm. 251, F. 383.
(13] Vegeu el document que inserim al final de l'article,
(141 AMG, Correspondéncia-Ordinacions deis [urals, 1336-1339,
quodern 3, folis 18 v.-21.
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¿es dones publiques del seg/e XIV residen molí a prop del ihunaiu a'e Soní Pere de Galliganis.

ítem, que nuyi hom no gos acuylir negun alcavot
en la ciutat ultra II jorns, sota pena de V sous e per
quascuno vegada". ''^'
Segons aquesta normativa, els hostalers no podien
acollir dones publiques després del toe d'oració.
Aqüestes limitacions d'horari restringien lo práctico de
la prostitució en oquells indrels, pero llavors hom en
cercova d'altres per continuar-la.
L'any 1393 els ¡urats de la ciutat explicaren que,
entre el portal de Sobreportes i la torre Cornelia, al
costat del mur vell, hi hovia un pati en el quol "fiunt
de nocle ef commituntur plura maleficio com vilis
muíieribus et olio". ''*'
Tot omb lot, els centres de prostitució en la
Catalunya del segle XIV — o part de lo que Sanpere i
Miquel detecta entre els servidors de p a i a u — eren els
hostals, freqüentots per la geni de pos i els morginots
de sempre.
Ho confirma pienament uno disposició donada el
1 397 per la reina Mario de Barcelona estont: "...lo dita
senyoro, sabenl que en lo dü Principat d'alcun lemps
enea e normemenl s'és deduít en damnado costuma
que los hosíals en les ciutots, viles e lochs del dit
Principot teñen notórioment fembres abandonades o ús
e peccat de cornalitot ab los caminants e altres deis
quols molts per l'avinentesa que troben caen en lo dit
peccat qui en altre mañero se n'abstindrian, d'oques
seguex gran offensa a Nostra Senyor Déu e diffamoció
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e dan o lo cosa pública, ordena, vol e mono que olgun
hosíoler del dit Principot d'oquí avont no íenga,
presumesque o gos teñir en son hostal públiquement o
secreta alguna fembre abandonado o ús del dit peccat
ne aquella en son hostal, sino pessant e caminant per
posar en lo dit hostal, e no mes avoní de uno nit ab lo
dio lo qua! arribará en lo di! staí, ne la dito fembra en
lo dit hostal gos romanir s¡nó lo dio que cominont d'altre
loch vendrá e per lo nit oxí com dit és subsegüent per
lo qual temps se abstengo de cometre lo dit peccat, e
si lo contrari faro que córrego lo vilo públicoment ab
ocots. E si algún omich de la dito fembre vo ob ello
que córrega oxí moteix lo vilo lo un prop de loltre e
hostaler coyga en peno coscuno vegode de vint florins
d'or havedors i exequidors d'ell e de sos béns per los
officiols de la ciutat, vilo o loch on dites coses se
cometran".'''''
No sabem la doto exacto en qué les dones
publiques abandonaren lo residencia de Santa Eulalia
Socosta, pero a la primera meitot del segle XV les

(15) Arxiu Municipal de Sanl Feliu de Guíxols, Ordinacions de
Girona, 1358. Aqüestes ordinacions ^-enviades pels juráis de
Girona oís de San) Feliu perqué les adoplessin a lindret— han eslat
Iranscriles, en un Ireball inédil, per Jaume Codino i Sabí Peris.
(16) AMO, Manual dAcords, 1393-94 (XVI), f. 23 v.
(17) AMO, Manual dAcords, 1397, folis 14v.-15. Entre ddlres
monamenls de la reina, citem el de lo prohibido que els amos
desclaves les Iliurin a la prostitució soto peno de 1.000 sous.

trobem ¡a en un altre indret de la ciutat, ¡nsíal.lades ara
en el sector de Vilanova. Segons uno referencia mes
tardana, el carrer de Vilanova, on s'alcava el bordell
públic, "és lo que va del convent de Sont Joseph al de
Nosira Senyora de la Mercé".''^'

ocomplir-la, i en el cas confrori s'imposarien multes de
1 00 sous o de correr lo vilo amb ossots. Es precisa
també que el destí de la multa es repartirla en tres parts
iguols: una per o lo cort, uno oltro per o! denuncianl i
lo tercera aplicado a l'obro del riu Ter. '^°'

Aquest bordell era regit per hostalers que no n'eren
pos els propietoris, sino que hi actuaven com a alcavots
oficiáis. Sobem que el 1427 era de Joan Dacda, i
coneixem també alguns deis hostalers que en tingueren
curo, ¡a que figuren o les diverses talles municipals o a
la documentació notarial: Pere Deulovo! (143Ó), Joan
Comes (1460), Pere Joan Carrera (1462), Pere Joan
Estragot (1498), M a d ó Angelina (1517), Joan Monjo
(1534), etc.

El 7 de ¡uny de 1437 i el 1 4 de maig de 1438
segueix lo moteixa cantorello "...per cessar e tolre lo
mol e deshonest obús alguns dies ha introduTt en lo dito
ciutot...". Els jurats manaren que "tots ¡os portáis de ¡es
portes deis a¡berchs situats en io correr opeÜat de
Vüonovo, en ¡o qua¡ correr stan e deuen star totes les
ffembres púbüques, ¡es quols portes son construTdes en
¡o carrer ¡us o qui és de possotge púb¡ich per totes
persones honestes, deiús lo dit correr de Vi¡anova, sien
de present tencots e poredats e oximotex ¡es finestres
qui miren en ¡o dit carrer devoü offi que ¡es dites
ffembres púbÜques no siguen ni stiguen, ne eües ne
altres entre ne isquen per ¡es dites portes ne porta¡s de¡
dit carrer deva¡r'. Es permetia, dones, a ¡es dones
publiques de romondre a¡ correr "demont", pero si
sortien a¡ carrer "devoü" serien mu¡todes omb 10 sous
cada vegada. Ddltra banda s'ordenava a ¡'hosta¡er de
paredor ¡es portes del carrer "devaü" soto mu¡ta de 20
sous, i precisavo que "en acó no és entesa ¡a porto de¡
hosta¡ de¡ dit correr, ne ¡o finestre que té o son ampriu
¡o dit hosta¡er, car ¡o dita porto e lo dito ffinestra deuen
ésser o ús e ompriu del dit hostaler". Fina¡ment es
prohibió, sota mu¡ta de 10 sous, que ¡es dones de¡
bordeü estiguéssin a ¡a porto o fessin ús d'entrar i
sortir. 12''

PROSTITUCIÓ AL M A R G E DE LA LLEI
A parí de la prostifució legalitzoda, n'h¡ havia uno
oltro que ero forca mes difícil de controlar, escampada
pels corrers de la ciutot, entorn de la qual els jurots no
es cansaren de repetir ordinacions. Les dones que la
practicaven foro del recinte permés eren tot sovint
denunciodes a les outoritats, pero aqüestes —mes enlló
de les penes que anuncioven— no podien pos
recloure-les d'una manera efectiva al bordell o
expulsar-!es de la ciutat. Que les ordinacions es
repeteixin forco sovint, Índica precisament que se'ts
n'escapavo el control i que el fenomen devia ser prou
estés o prou polent com per burlar la llei duna manera fon
continuada. Les referéncies que tot seguit anotem no
volen teñir la pretensió de ser completes, sino només
il.lustrar el fenomen que acabem d'exposar.
El 5 de ¡uny de 1427 és el mateix rei Alfons el
Magnónim qui, des de la vilo de Blanes, ordena al
veguer i a les restants outoritats reials de Girona, a
instancia de Joan Docda, propietari del bordell, que
les dones vils siguin obligodes a estar al bordell i no
puguin reportir-se per lo ciutat, ¡a que olió que és
permés per evitar escándols majors esdevé un perjudici
notable per a la ciutat, per al mateix Joan Dacda i
conculca a mes o mes les Constitucions de Catalunya.""
No havien passat cinc anys de l'ordre reial, quan
el 1431 els jurats hogueren de donar-ne una de
semblont per "cessar obús oigun temps introduTt en le
dite ciutat de moltes fembres ávels de lur cors e per
ávels públicoment difomades, qui ston e habiten en
cases o alberchs e coses on habiten dones honestes e
de bono fama, lo qual obús deu ésser remogut e
esÜrpat, com le porticipació de dones vils de lurs cors
a b dones honestes sia semblan! de la aygua podrida
e de pomes podrides qui corrompen les pomes bones,
car les fembres vils de lur eos volrien que totes les bones,
fossen lurs semblants". L'ordre obligüva que "les dites
fembres ,ávels e alcavotes hagen star e habitar en lo
correr del bordell públich o altres corres ben separáis
e remoguts de vehínats e habitacions de dones
honestes". Hom donava un termini de cinc dies per

E¡ 20 de more de 1 479 e¡s jurats ordenaren que
totes ¡es dones "qui viuen desonestoment de ¡ur eos
isquen de corres e ¡ochs on habiten persones honestes,
encare de llurs coses properes, e que se aparten a¡ ¡och
púbÜch ¡a en ¡o dito ciutat dedicat, e acó sots pena de
.LX. sous o coscuna". '^^'
E¡ 19 de marc de 1484 es reprodueix l'ordenaní^a
amb poroules semblants i es torna sobre e¡ temo e¡ 24
d'abrÜ de¡ mateix o n y . ' " '
El 1 8 de juliol de 1486 s'insisteix que es donaven
grans desordres i deshonestedats, seguits de bJosfémies,
juraments i oJtres a¡teracions, i e¡s jurots es veuen
ob¡igats o requerir e¡ batüe i e¡ sots-batüe perqué
treguin de¡s carrers on viuen persones honestes oqueües
dones que han de ser oportades a¡ üoc púbÜc. '^•''

(18) AHPG, M. Lagrifa, notario 2.° de Girona, núm. 1.032, f. 454.
Es tracto duna acto det 1 784.
(19) AMO, Llibre vermell, fs. 82-83. Aquesta lletra fia estat transcrito
per Lluís 8ATLLE i PRATS, "Diplomatorio de Alfonso el Magnónimo",
dins Anales del Instituto de Esludios Gerundenses, XI (1956-57), ps.
48-49.
(20) AMG, Monual d'Acords, M30-31, f, 36.
(21) AMG, Manual d'Acords, 1437-38, folis 32 i 102.
(22) AMG, Manual dAcords, 1479, f. 38.
(23) AMG, Manual dAcords, 1484, folis 38 i 60.
(24) AMG, Manual d'Acords, 1486, f, 47.
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bordell per tal que aquest en fes foro totes les dones
maloltes del dit mol, soía pena de 25 Iliures,
apliccdores la meitat al mateix botlle i l'altra meiíat a
la capella de la ciutat. La crido afegio que les dones
maloltes serien ossotodes, si no marxoven de seguida
de ío ciutat, i al maleix temps hom prohibió que els
hostalers de Girono ocollissin dones afectades pal dif
mol, sota peno de 25 Iliures.'"'

Q_
</>

El "mol de sent M e n " no oporeix en els diccionoris
que hem pogut consultar, pero com apunta Julián de
Chía podrió ser molt bé que es tractés de la sífilis. '^^'
Ho abanarla el fet que el 1494, segons olguns
historiodors, vo causar fort impacte a Esponya. '^'' De
teto manera és una creenco errónic que la maloltio
arriba o Europa o troves deis conqueridors de les Indias
Occidentols, puix que existió a Europa abans del
descobriment americá. Ara: també és cert que, el 1 494,
las tropas franceses de Corles VIII, durant lo campanyo
contra al regne de Nópols, s'infactoren considerablement i propagaren la malallia per Italia i Franca.
Per aixó va ser conegudo com a "mal napolilo", "mal
gol.lic" o "mol francés".
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5ximenís va escriure un manual per a ¡educada de la dona cns/ibno.

La darrera noticio referida al mateix lema
correspon al 8 de febrer de 1515. Els ¡urats ordenen
oquest cop que siguin trefes deis carrers de Sant Narcís
i del Pou Rodó les dones deshonestes que habiten enmig
de persones honestes. A continuació es donen els noms
de les sis dones que col foragitar de l'indret; N a Angelo,
No Eulaya Aloxondrina, lo vídua Sabatera de
Modremanya, la qui és venguda de Castelló, No Joono
d'en Pujodes i Na Mussolo. '^^'
ARRIBADA DE LA SÍFILIS?
El 5 de febrer de 1495, els ¡urats de Girono,
informáis que en la ciutat hi havio diverses persones
malcltes de "mol vulgorment apellat de sent Men", el
quol •—segons els dictámens deis metges i d'oltres
persones expertes consultades— digueren que ero
contagios i que "se és seguit per contagio de les dones
del públich de la dita ciutai", i perqué hi havio molts
malalls i molts mes se n'hi esperaven, si no era feto una
promissió eficac, ordenaren que el batlle de la ciuiot
"expellesquo de dit loch públic totes les dones qui sien
malcltes del dit mal, e acó fossa e exerquescha en virtut
del sagrament e homenotge que prestat ha de exerquir
e complir totes ordinocions de [urats". '^*'
El batlle, sense fer-se pregar, féu comptir la
determinoció deis ¡urats i sodrecó o l'hostaler del
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PER ACABAR
A la Baixa Edat Mit¡ana, les ciutats europeas tanien
cadascuna una coso pública, bordell, "bon lloc" o barri
on ocudien els homes de lo mateixo ciutat o els viatgers
de pos, sansa que aixó impliques cop deshonra .
Jacques Rossioud ho ha documentat o la valí del Rose
i del Saona, '•^°' i viatgers célebres que passaren par les
Ierres hispóniques n'hon deixat tombé constancia. N'és
uno bono mostró lo descripció detallado que Antoine
de Laloing, noble flamenc que havio ocomponyot
Felip I, féu del "barrí" valencia l'any 1501: "...es tan
gronde como un pueblo y (...) se holla totolmente
cercado por una muralla que sólo tiene una puerta. En
ésta, un centinela se incauto de los armos de los
visitontes y les advierte que, si desean confiarle lo
custodia de su dinero, ésíe les será restituido, sin merma
alguna, a la salida; pero si no quisieran depositarlo y
les fuera robado durante su visita nocturna, el centinela
no contraerá por ello responsabilidad alguno. Existen

(25) AMG, Monual d'Acords, 1 515, f. 20 v.
(26) AMG, Monual d'Acords, i 495, f. 9 v.
¡27) Ibid., documeni entre els folis 9 ¡ 10,
(28¡ Julián de CHÍA, Bandos y bandoleros, I, Girona, Imprenta y
librería de Paciano Torres, 1888, p. 389.
(29) «Para que hombres ovezados a contagios y mortandades la
llamaran, com el Dr. Villalobos, pestilencio no vista ¡amos, es preciso
que fuera de excepcional virulencia. Un cronista que escribía hocio
15-10 decía de ella: "Parecía más mal del infierno que de lo tierra.
Fue muy general a fiombres y mu|eres, y aunque al principio lo tenían
personas pobres, después vino a los ricos, sin perdonar o los más
poderosos). (Antonio DOMÍNGUEZ ORTI2, El Antiguo Régimen: Los
Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alianza Editorial, 1977 (4.''
ed.), p. 121.
(30) Jacques ROSSIAUD, "Prostitulion, jeunesse el société dans les
villes du Sud-Est au XVe siécle', dins Annoles E.S.C., mari;-abril 1976,
ps. 289-325-

tres o cuatro colles llenas de pequeños lupanares y en
codo uno de ellos se encuentran varios muchachos,
muy lujosamente vestidos con terciopelos o sedas, de
modo que puede calcularse en doscientas o trescientas
el número de mujeres. Estas mancebías están llenas de
adornos y disponen de buenas ropas y lencería. La
tarifa es de cuatro dineros, lo que equivale a un florín
de Flandes y del que el fisco percibe (...) una décima
parte, y no se puede exigir más por una noche. {...) Las
mujeres están sentados en el umbral, bajo lo !uz de uno
hermosa linterna, para que puedo vérselas bien. Dos
médicos, nombrados y pagados por el rriunicipio de lo
ciudad, visitan semanalmente a los mujeres, a fin de
comprobor si padecen enfermedades pustulosas o
enfermedades secretas, y, en coso afirmativo, hacerlas
que obondonen el lugar". '•^"
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La prostitució que s'exercia en aquests llocs era
protegida per les outoritots civils, i hom la considerovo
•en cert sentit com o protectora de lo institució
matrimonial. L'Esglésio podio dir que les dones
publiques i els que les freqüentoven eren pecadors,
pero existió també uno creenco popular esteso segons
la quol el fet de pagar el servei d'uno prostituta
suprimió lo ideo de pecat: Le Roy Lodurie ho fo veure
omb un testimoniotge d'Ax deis Termes, a comencoment del segle XIV, i Bennassar ho retroba ais pobles
cosiellons del segle XVI. 1^"
Com a fenomen social també ero uno formo de
subsistencia per a unes dones que es troboven en una
siíuació difícil, de la quol morginoció hi hovia qui se
n'aprofilovo. Existió un alcovot protegit que era
l'hostaler del bordell, pero les ordinocions fon referencia tot sovint a d'alires de porticulars. '•^•^' D'altro
bando, a partir de les formules toleradas i permeses,
es produi'en també abusos no ton acceptals per les
outoritots. Així el 1483, els jurots hogueren d'ordenor
ais oficiáis reiols que costiguessin eis culpables d'uno
actuoció que consideraven "orrible [sic) e ne phandissimo" i que consistía en el fet que certes dones
deshonestes, a part de dedicor-se al comerc sexual
amb el propi eos, seduíen donzelies i fodrines i els
prestaven llurs coses per cometre odulteri. '^'''
Codo etapa de la historio humana ho entes lo
prostitució d'ocord amb el more culturol de i'époco, i
les seves formes no han restot ol marge de l'ombient
sócio-económic, de tolerancia i de permisivitat dominont. Duront els segles que hem escollit, el fenomen
—-vist des del punt de mira gíroní— revela la tolerancia
de l'Edot Mitjana i linteres municipal, no sempre
oconseguit, per controlar-la en un espai concret, el quol
per la configuroció urbano de la cíutot necessárioment
hovia de situar-se prop de les esglésies i els convenís.

DOCUMENT
1 3 3 6 , juny 2 0 . El reí Pere el Cerimoniós ordena, de
Lleido estant, que les dones publiques s'estíguin a la

Graval alemany segle XV: la possió amoroso medievo!.

pujada de santa Eulalia en contra de les pretensions
del bisbe Arnau de Mont-rodon.
Petrus, Dei grotio rex Aragonum, Voleníie, Sardinie
et Corsice, comesque Borchinone, venerobili in Christo

(31) Cital per Bartolomé BENNASSAR, Los españoles. Barcelona,
Argos, 1978, ps. 179-180.
(32) Emmanuel LE ROY LADURIE, AAontaillou. aldeo occirano de
1294 a 1 324, Madrid, Taurus, 1981, ps. 212-213; B. BENNASSAR,
op. cit., p. 181.
(33) A mes de les nolicies ja reportades, apuniem oro que en unes
ordinacions contra alcavots del 1453 s'afirma que tol hom de
qualsevol condició o stoment sia qui lingo fembre o fembres publiques
en la ciutat de Gerona vivenl de llur sulze guony o quest o finenl.les
en lo bordell, encara sens guany o quest, lioia e sia tengut dins sinch
dies primers vinents e comptedors del die que la present ordinació
sera publicada, jaquir la dita vida de alcavol e obstenir de tal fembra
o fembres. En ollra manera, passats los dils sincli dies, quascun qui
sero trobat dins lo ciutat de Gerona e dins los burchs o lérmens
d'aquello usont del di( offici de alcovot, lo primera vegada sleró al
costell públicoment fot nuu de malí tro al mig ¡orn, e la segono vagado
stará en los dil costell axí públicamenl tol nuu ab lo pell de la ma
dessús clavado en uno posl, e lo terca veqoda staro pres e serrot
per tiun any continuu, e si aximateix si tornará, staro pres per hun
ony continuu per cascuno vegada, e acó sense speransa de alguno
gracia...' (Manual d'Acords, 1453, f. 67 v.)
(34) AMO, Monuol d'Acords, 1 483, f. 62 v.
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patri A m o l d o divino providencia Gerundensis episcopo, solutem et dilectionem. t x parte |uratorum et
proborum hominum cívitotís Gerundensis fuit suppliciter expositum corom nobis quod ipsi ¡urati ,ad
ordinociones aliorum insignium et notobiÜum civitatum
eorum intuitum dirigentes constituerunt et ordinorunt
locum vilibus mulieribus palam actum libidinis pocientes
ubi permanerent, videlicet quendom vicum remotum et
seporotum qui est in podio sive costa sánete Eulalie
iuxto burgum sancti Petri de Goüicaníu, quique locus
est opcior habitacioni dictorum mulierum quom oliquis
olius civitotis predicte et cum minort dompno et periculo
civitafis ipsius inhobitant in eodem et in il!o etiam o
longevis citro temporibus habitatunt. Vos tomen noviter
pretendendo quod dictus vicus vestro alodio tenetur
quamquom per infimum dominum sive emphiteotam

M8

proprietos ipsius possidectur intendííis expelli faceré o
dicto vico mulieres predictos contra ordinacionem
predictom. Quocirca vos requirimus et monemus
quatenus cum dicíus locus sit od predicta optus et
competentes, ut preferfur, et predicte et similes
ordinociones od jurotos civitotum et oliorum locorum
insignium Cathalonie pertineant dictas mulieres in dicto
loco permanere sinctis; aliter per presentes mandamus
baiulo civitatis iom dicte quod aó premissorum
conservacionem fociot super eis quod fuerit fociendum
qualibet inani objeccione sublata. Datum llerde,
terciodecimo kalendas ¡ulii anno Domini M ° CCC° XXX
sexto.
ÍArxiu Municipal
311 V.-312)

de

Girona,

Llibre

verd,

fol

