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BanyutS CatalanS
l’adulteri i la Casa de les egipcíaques  

a la Barcelona moderna

(SFr) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia el 1993 per hono-
rar el mestratge del gran historiador del dret català Josep maria Font i rius (vegeu una entrevista en 
vídeo a: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/1803) i entorn del projecte de recerca finançat pel 
meC (PB-93-0404) «Història d’una institució jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques medi-
eval i moderna». el projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, 
articles i llibres entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la Història de la 
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat— i unes 
altres sobre el mostassaf de Barcelona i les seves ordinacions i sobre el Senyoriu i el municipi a la 
Catalunya nova, totes elles amb resultats publicats. aquesta unitat interuniversitària de recerca va 
continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel meC (PB-96-0284): 
«Història d’una institució jurídica: la monarquia a la Corona d’aragó» (1996), que es va plasmar en 
la celebració del Congrés internacional sobre les Corts Generals de la Corona d’aragó del 1585 
a montsó amb resultats publicats (ius Fugit, n.10-11 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/7). 
a continuació, s’ha treballat en el projecte de recerca finançat pel meC (BJu 2000-0971) (2000): 
«els juristes i el dret a la Corona d’aragó» i —arran d’un conveni amb la Fundació noguera— s’ha 
defensat una tesi doctoral sobre el jurista català Joan Pere Fontanella (1576-1649) (http://www.upf.
edu/historiadeldret/recerca/#tesis) que ha obtingut el premi extraordinari de doctorat i ha donat a 
la llum un primer llibre publicat per la Fundació noguera (2012). dins del projecte s’han celebrat les 
i i ii Jornades d’estudi sobre Juristes i notaris a Cervera amb la col·laboració de la Fundació roca 
Sastre i del Centre associat de Cervera de la uned. les actes d’aquestes Jornades s’han publicat, 
respectivament, en els n. 12 i 13-14, de ius Fugit. també sobre aquest àmbit s’han defensat cinc 
tesis doctorals: sobre el jurista Pere albert i les seves Commemoracions; sobre les ordinacions de 
Sanctacilia i la seva problemàtica (amb premi extraordinari de doctorat), sobre raymond Saleilles i la 

lluita per al dret comparat, sobre ramon martí d’eixalà i l’escola jurídica catalana i sobre els primers 
anys de la diputació Provincial de tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de docto-
rat. Sense solució de continuïtat, el SFr va obtenir finançament del mCt (BJu2003-09552-Co3-01) 
per a un projecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors: «el juristes i la 
construcció d’un sistema de dret Civil: el cas de Catalunya (s. xiii-xx)» (2003). dins d’aquest període, 
es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de dea i es van publicar llibres i articles. a conti-
nuació, el grup de recerca SFr va participar en el projecte coordinat de recerca: «el dret històric en 
els pobles d’espanya: àmbits públic i privat (s. xi-xxi)», que comptà amb un ajut del meC de referèn-
cia SeJ 2006-1501-Co-01 (2006). a més a més, el SFr ha obtingut el reconeixement com a Grup 
Consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions (2005SGr117, 2009SGr766 i 
2014SGr295) amb els ajuts que han permès la celebració de les «iii Jornades d’estudi sobre Juristes 
i notaris a Cervera (2006) sobre decrets de nova Planta, imposicions borbòniques i universitat de Cer-
vera», les «iv Jornades sobre els drets històrics i l’autonomia» a Barcelona (uPF 2010) i les «v Jornades 
sobre praxi històrica del dret i al·legacions jurídiques» a tarragona (urv 2011). la revista d’història 
del dret de la Corona d’aragó ius Fugit ha publicat les actes d’aquelles Jornades en el n. 15 i 16, pel 
que fa a les primeres, i publicarà les d’aquestes últimes en el proper n. 17. des del 2010, els membres 
del SFr de la udG han impulsat el Portal Íberoamericano de Historia del derecho (http://www.udg.
edu/pihd/PiHd/Presentacio/tabid/14002/language/ca-S/default.aspx?alias=www.udg.edu/pihd). 
el SFr ha fruït d’un ajut del meC per al seu projecte: «els juristes catalans i les formes del poder públic 
a Catalunya: monarquies i repúbliques (s. xiii-xx)» der2010-21986-C02-01 i recentment ha obtingut 
un altre ajut del miCinn per al nou projecte sobre «Juristes hispànics: entre l’imperi del dret i la ges-
tió del poder» der2013-43431-P. els darrers anys han defensat cinc tesis doctorals membres del SFr: 
«la justicia a fines del siglo xix, un caso concreto: la audiencia de lo criminal de manresa (1882-1892)»; 
«ramon martí d’eixala: un exponent de l’escola Jurídica Catalana del segle xix»; «el municipi Constitu-
cional de vic (1820-1823)»; «derecho, muerte y matrimonio: la familia matrimonial en el mediterrá-
neo cristiano, desde la antigüedad al final de la edad media»; i «la Casa de la moneda de Barcelona. 
les se ques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’aragó». la col·lecció «estudis 
d’Història del dret» està oberta a la publicació de treballs de recerca en aquest àmbit de coneixement, 
tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis. 
els resultats publicats d’aquesta col·lecció es poden consultar, en format electrònic, en la pàgina web de 
la uPF http://www.upf.edu/historiadeldret/publicacions/.
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A Josep Maria Font i Rius, en el seu centenari
A Prim Bertran i Roigé, in memoriam

NOTA EXPLICATÒRIA I AGRAÏMENTS

Tenim el goig de presentar els resultats d’una primera experièn-
cia de treball conjunta, nascuda per atzar, a partir d’un malaurat acci-
dent domèstic. Els autors tenim trajectòries acadèmiques, interessos i 
competències molt complementàries, i ha estat molt gratificant posar-
les en comú al servei d’una recerca magnètica. Hem passat estones 
molt bones treballant plegats, i creiem que les pàgines d’aquest llibre 
ho reflecteixen. 

La redacció del capítol II ha estat sota responsabilitat més directa 
d’en Jaume Ribalta, i la dels capítols III i IV d’en Josep Capdeferro. 
Però tot ha estat debatut, comentat, contrastat, revisat i esmenat amb 
intensitat i profunditat per ambdós, presencialment o mitjançant cor-
reus elèctrics. L’Esther Arroyo en pot donar testimoni. La seva pa ciència, 
complicitat, energia i estimació han estat cabdals perquè aquest projec-
te hagi arribat a bon port.

Enviem un agraïment majúscul a l’Albert Garcia Espuche per 
haver-nos convidat a aproximar-nos al seu any 1700. Ell tenia l’espe-
rança que aprendríem a conjugar el rigor en l’anàlisi de dossiers jurí-
dics amb la quotidianitat d’una Barcelona apassionant i cosmopolita. 
Esperem no haver-lo decebut. Gràcies a l’Albert, molts coneixem 
millor la ciutat de 1700 que la de 2014. Per exemple, els autors 
d’aquest treball sabem en quins triquets jugaven els barcelonins i on es 
comprava neu per refrescar begudes fa tres-cents anys, i passem infi-
nitament més hores als arxius que no pas mirant partits o comprant 
gelats. 

També volem fer constar el nostre reconeixement al Seminari per-
manent interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Maria Font i 
Rius. El professor Tomàs de Montagut i Estragués, que el dirigeix, ens 
ha esperonat en les nostres recerques i hi ha donat gran suport. 
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Només dues ratlles a tall metodològic, per concloure. Posem les 
referències bibliogràfiques completes a les notes a peu de pàgina i, per 
economia, no les reproduïm en un capítol ad hoc. Pel que fa a citacions 
jurídiques i de moltes fonts arxivístiques, remetem a uns quadres 
finals, situats abans de dos apèndixs documentals i dos apèndixs amb 
il·lustratives imatges.

Josep CAPDEFERRO I PLA
Jaume RIBALTA I HARO
Barcelona, juny de 2014
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I. INTRODUCCIÓ

En el llibre Vigilar y castigar,1 Michel Foucault va estudiar com es 
produia la transició entre dos estils històrics i ben diferenciats de càstig 
penal: mentre en l’Ancien régime operava un càstig penal entès com un 
espectacle públic de violència física, posteriorment (a partir del període 
1750-1820) va sorgir l’estil penal «modern» (per evitar embolics histò-
rics, seria millor dir-ne contemporani), en què la presó es va convertir 
en el mètode per excel·lència de càstig penal. Segons Foucault, aquesta 
transició no fou un canvi purament quantitatiu o d’intensitat en el càs-
tig, sinó qualitatiu. Es va alterar el punt on s’aplicava el càstig: tot i que 
el cos físic del criminal encara era objecte d’algunes mesures, hom ja 
no el considerava una superfície sobre la qual infligir dolor, ans un 
instrument o mitjà per arribar i transformar l’ànima del criminal. L’ob-
jectiu del càstig també va canviar: ja no es tractava de venjar el crim 
comès, sinó de transformar el criminal que hi havia rere el crim. Aques-
ta transformació de la tecnologia penal (el pas del patíbul a la peniten-
ciaria) també comportà una transformació profunda de la pròpia justí-
cia penal: s’instaurà la preocupació per conèixer el criminal, entendre 
les causes de la seva criminalitat i intervenir –mitjançant experts– per 
tractar de corregir-les i, per tant, l’objectiu del judici ja no era l’ofensa, 
sinó l’avaluació de l’individu. El resultat d’aquests canvis fou un siste-
ma per tractar els criminals que era més correctiu que punitiu i que 
estava més encarat a produir individus normals i dòcils que no pas a 
aplicar càstigs i suplicis. 

Anys abans, el mateix Foucault ja havia sondejat la gestació 
d’aquest «discurs» correccional o, si es vol, disciplinari en el desenvo-
lupament de la medicina i, en concret, en la institució de la clínica.2 Tot 
i que l’abast de la nostra contribució és molt més modest, s’insereix en 
aquesta direcció, a través de l’examen d’una sèrie de procesos judicials 
catalans entorn del crim d’adulteri i d’una peculiar institució, anomena-

1. Michel FOUCAULT, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Traducción de Aurelio 
Garzón del Camino; Siglo XXI editores, Madrid, 1982 [orig. 1975].

2. Michel FOUCAULT, El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. 
Traducción de Francisca Perujo; Siglo XXI editores, Madrid, 2007 [orig. 1963]. 
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BANYUTS CATALANS12

da Casa de les Egipcíaques, que hi està connectada. La dispersió dels 
coneixements existents sobre la repressió de l’adulteri i la peculiaritat 
de l’esmentada institució ens han obligat a estructurar el present treball 
en dos grans blocs que interactuen estretament, però són clarament 
diferenciables: al primer bloc (capítols II i III), proposem una visió gene-
ral diacrònica de la repressió del crim d’adulteri, incidint en com es 
definí històricament la via o especificitat catalana al respecte; al segon 
bloc (capítol IV), analitzem una nodrida col·lecció de procesos jurisdic-
cionals inèdits sobre l’esmentat crim a Barcelona entre final del 
segle XVI i principi del segle XVIII. Combinant ambdós blocs esperem 
fer entenedor el sentit i funció de la Casa de les Egipcíaques en qüestió.
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II. UNA VISIÓ HISTÒRICA DEL CRIM D’ADULTERI: 
A LA RECERCA DE L’ESPECIFICITAT CATALANA

Des d’una constitució de Corts aprovada el 1599 (3ª CYADC I 
1,30,1 [Felip II. Cort de Barcelona, 1599. cap. 40]),3 l’ordenament jurí-
dic català es definí i clarificà mitjançant una jerarquia normativa. En 
ella, es determinava que, per resoldre els pleits judicials, calia recórrer 
en primer lloc al dret català (recopilat tot just en 1588-1589) i, en defec-
te d’aquest, als següents drets supletoris: el dret canònic, el dret civil 
(és a dir, el dret romà justinianeu), l’anomenada doctrina dels Doctors 
i, finalment, l’equitat taxada del dret comú. D’acord a aquest ordre de 
prelació de fonts, la columna vertebral de l’ordenament jurídic català 
era el dret comú amb aquelles modificacions o especificitats establer-
tes pel dret català. 

En el delicte d’adulteri, la regulació estava repartida en les dife-
rents fonts dels drets romà, canònic i català. Tot i que aquesta abundor 
normativa no tenia perquè dificultar l’orientació dels juristes d’alesho-
res, cal remarcar que l’estat de conservació d’aquests materials contenia 
un clar perill històric: en les fonts, convivien normes procedents de 
diferents moments històrics i alhora la pròpia evolució històrica havia 
foragitat i arraconat en l’arxiu algunes baules intermitges i significati-
ves de la tradició jurídica. El jurista català Lluís de Peguera no ho 
reconeix explícitament així però no deixa d’ésser significativa la seva 
presentació de l’esmentat delicte: després d’una llarga citació en què –a 
tall de definició– reprodueix al peu de la lletra un dels passatges bíblics 
referits al delicte (Num. 5,11-29),4 no ofereix –com calia esperar– la 
pena que cal aplicar als convictes d’aquest delicte sinó que s’endinsa en 
un llarg inventari històric en què, resseguint cadascuna de les fonts, va 
retent compte de les penes que cadascuna conté.5 En aquestes condi-
cions, la nostra exposició serà una solució de compromís: sense deixar 

3. Vegeu al quadre 1, al capdavall del treball, les abreviatures emprades en aquest capítol 
i les referències bibliogràfiques a què corresponen. 

4. «Liber Numeri», in: Biblia…; pàg. 105-140, esp. 110-111.
5. Lluís de PEGUERA, Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis Regiae 

Audientiae declarationibus ornati…; Typographia Iacobi a Cendrat, Barcinone, 1603, cap. 25. 
De processu in vim usatici Mariti uxores…, fols. 140v-150v, esp. 141r-142v, núms. 1-3.
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BANYUTS CATALANS14

de banda els avenços crítics, tractarem de respectar la visió que els 
juristes d’època moderna tenien d’aquest delicte plurisecular i multicul-
tural (només despenalitzat en dates ben recents en l’Europa occidental).6 
El primer esglaó en aquest recorregut serà el dret romà.7

1. L’ADULTERI EN EL DRET ROMÀ

Fins la lex Iulia de adulteriis coercendis promulgada per August 
l’any 18,8 el dret romà no considerava pas l’adulteri femení com un 
crim (públic) sinó una infracció familiar, és a dir, pròpia de l’esfera 
domèstica. Per això, el càstig corresponent l’havien d’aplicar o bé el 
seu marit o bé el seu paterfamilias, segons quin poder gravités sobre 
ella (la manus del marit o bé la patria potestas del paterfamilias). 
Mercès a Dionís d’Halicarnàs, sabem que –per concessió de Ròmul– 
el poder del paterfamilias sobre els seus fills arribava fins la mort 
(l’anomenat ius vitae ac necis) (DION. 2,26,27)9 i, d’altra banda, el 
mateix Dionís diu que també Ròmul va establir quan el marit podia 
castigar amb la mort a la seva muller: relació sexual il·lícita (versió 
literal dels termes «phthora somatos» de l’original grec que hom tra-

6. Per una revisió actual de la problemàtica de l’adulteri des d’un punt de vista social i 
antropològic, vid. respectivament Helen E. FISHER, Anatomía del amor. Historia natural de la 
monogamia, el adulterio y el divorcio. Traducción de Alicia Plante; Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2007 [orig. 1992], pàg. 72-93; Jack GOODY, «A Comparative Approach to Incest 
and Adultery», in: The British Journal of Sociology; núm. 7.4 (desembre 1956), pàg. 286-305. 
Per l’esmentada despenalització, vid. Paola RONFANI, «El derecho de familia en Europa», in: 
David I. KERTZER et Marzio BARBAGLI (eds.), Historia de la familia europea. III. La vida 
familiar en el siglo XX. Traducción de Marta Pino Moreno; Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona, 2004 [orig. 2003], pàg. 183-229, esp. 191.

7. Sobre l’adulterium en el dret romà, vid. Wilhelm REIN, Das Kriminalrecht der Römer 
von Romulus bis auf Justinianus; Verlag von K. F. Köhler, Leipzig, 1844 [Reedició anas tàtica: 
Scientia Verlag, Aalen, 1962, pàg. 835-856]; Theodor MOMMSEN, Römisches Strafrecht; Verlag 
von Duncker & Humblot, Leipzig, 1899, pàg. 688-699; Bernardo SANTALUCIA, Di  ritto e 
processo penale nell’antica Roma; Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1989, pàg. 94-95 i 146-
147; Olivia F. ROBINSON, The Criminal Law of Ancient Rome; Gerald Duckworth, London, 
1995, pàg. 54-73, esp. 58-67; Jill HARRIES, Law and Crime in the Roman World; Cambridge 
University Press, Cambrigde, 2007, pàg. 86-105, esp. 95-105.

8. Giovanni ROTONDI, Leges Publicae Populi Romani. Elenco cronologico con una 
introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani; Società editrice libraria, Milano, 1912 
[Reedició anastàtica: Georg Olms, Hildesheim, 1962, pàg. 445-447].

9. Salvator RICCOBONO (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani. I. Leges. Iterum 
edidit…; G. Barbèra, Florentiae, 1968, pàg. 8.
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dueix per adulteri) i haver begut vi (DION. 2,25,6).10 Deixant de banda 
el segon cas, per entendre la intromissió de Ròmul en la regulació dels 
afers familiars, cal tenir present la necessitat de coordinar els ja 
esmentats dos poders que afectaven la dona casada. En els primers 
segles, el matrimoni cum manu transferia la dona a la família del seu 
futur marit i, per tant, la muller es trobava en «posició de filla» (loco 
filiae) respecte el seu marit (o, si aquest era filiusfamilias, respecte el 
paterfamilias del marit). Malgrat això, els vincles de la dona amb la 
seva família d’origen no desapareixien i, per tant, el paterfamilias 
originari no perdia del tot el seu poder sobre la filla casada. Així, doncs, 
aquesta jurisdicció domèstica podia aplicar la pena de mort com a càs-
tig a les adúlteres i, com se’l considerava el mètode més adient –per 
menys cruel que d’altres– per les dones, l’execució es feia deixant mo rir 
de fam a la convicta.11

En el marc de la política natalista i moralitzant d’August, l’esmen-
tada lex Iulia de adulteriis coercendis va introduir noves normes sobre 
l’adulterium.12 Tanmateix i com ja van posar en relleu els mateixos 
juristes romans (D. 48,5,6,1 [Papinianus, 1 de adulteris]; D. 50,16,101,pr. 
[Modestinus, 9 differentiarum]), la llei emprava el terme adulterium en 
sentit ampli tot abastant també l’stuprum. Malgrat estar inclosos en la 
llei, bandejarem de la nostra exposició els supòsits d’stuprum per no 
entorpir-la endebades. Segons la llei i emprant la fórmula de Papinià, 
l’stuprum es cometia in virginem viduamve, és a dir, eren les relacions 
sexuals que un home mantenia amb dones verges o vídues però, segons 
Modestí i encara que la llei no en parlés (el supòsit en qüestió ja fou 
regulat l’any 149 a.C. per la lex Scatinia),13 calia afegir-hi un tercer ele-
ment: in vidua vel virgine vel puero (D. 48,5,35(34),1 [Modestinus, 1 
regularum]). Respecte l’adulterium en sentit estricte, la lex Iulia de 
adulteriis coercendis va establir que calia castigar com a crimen qual-

10. RICCOBONO (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani. I. Leges…; pàg. 8.
11. Eva CANTARELLA, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia 

e a Roma; Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2011 [orig. 2005], pàg. 153-157.
12. Pel conjunt d’aquesta legislació d’August i, en especial, l’adulterium, vid. Leo Ferrero 

RADITSA, «Augustus’ Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and 
Adultery», in: Hildergard TEMPORINI (ed.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. 
Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Herausgegeben von… 2. 
Principat. 13. Recht; Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1980, pàg. 278-339, esp. 310-319.

13. ROTONDI, Leges Publicae Populi Romani…; pàg. 293. Al respecte, vid. Eva 
CANTARELLA, Según natura. La bisexualidad en el mundo antiguo. Traducción de María del 
Mar Llinares García; Ediciones Akal, Madrid, 2010 [orig. 1988], pàg. 143-153.
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sevol relació heterosexual que una dona casada (nupta és el terme 
emprat pels juristes romans) mantingués fora del matrimoni i/o del 
concubinat (parella de fet estable entre dues persones lliures però man-
cades de connubium),14 excepte si aquesta dona era prostituta o equipa-
rada a aquesta condició, ja fos per la seva professió o bé perquè ja havia 
estat condemnada per conducta immoral. 

El gran canvi introduït per la lex Iulia respecte la situació ante-
rior consistia en haver extret l’adulteri de la jurisdicció domèstica per 
convertir-lo en un crimen, és a dir, un delicte públic, jutjat per un 
tribunal específic (quaestio de adulteriis) i perseguible a iniciativa no 
sols dels implicats sinó també de qualsevol ciutadà. Així, doncs, d’un 
problema familiar l’adulteri esdevenia un «assumpte d’Estat». En 
aquest context, el procediment es basava en les següents regles: el 
marit i el pare de la dona implicada disposaven de seixanta dies per 
denunciar-la (accusatio adulterii). El marit que no ho fes i no repudiés 
la seva muller, podia ésser denunciat per lenocini (alcavoteria, és a dir, 
haver promogut la prostitució). Passat aquest termini de seixanta dies, 
el dret d’acusar passava als estranys que disposaven d’un termini de 
quatre mesos per exercir-lo. 

Abans d’endinsar-nos en la qüestió capital de la pena, cal abordar 
el ius occidendi que, fixant-nos més en el sentit que no pas en les 
paraules, podem traduir com a homicidi legítim, és a dir, la possibilitat 
de matar impunement a qui cometia adulteri. Com hem vist més amunt, 
el ius occidendi s’havia vingut exercint amb absoluta llibertat fins la 
promulgació de la lex Iulia i, a partir d’ella, va ésser restringit. Si els 
adúlters eren sorpresos in flagrante delicto dins de l’àmbit domèstic, 
la llei establia que el pare i el marit podien exercir el ius occidendi en 
alguns casos i amb algunes condicions. En concret, el pare podia occir 
la filla i el seu còmplice si els sorprenia a casa seva o a casa del gendre 
i si els occia in continenti, és a dir, tal i com especifica Ulpià al comen-
tar la llei, «uno ictu et uno impetu, aequali ira adversus utrumque 
sumpta». En d’altres paraules, en el moment en què els sorprenia, havia 
de matar l’un i l’altra, simultàniament, com a resultat d’estar posseït 
pel mateix estat d’ira (D. 48,5,24(23),4 [Ulpianus, 1 de adulteriis]). Per 
tant, si matava només el còmplice i salvava la filla, el pare era culpable 
d’homicidi. En canvi, la llei no concedia al marit el dret de matar la 

14. Sobre el concubinatus, vid. Max KASER, Das römische Privatrecht. I. Das 
altrömische, das vorklassische und klassische Recht; C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 
München, 19712, § 78, pàg. 328-329.
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muller com, de fet, durant segles s’havia fet o, almenys, s’havia pogut 
fer. El marit traït només podia occir el còmplice si s’acomplien dues 
condicions: que hagués sorprès la parella in flagrante delicto en l’àm-
bit domèstic i que el còmplice fos d’alguna categoria social innoble 
(esclau, llibert o bé un infamis, és a dir, un gladiador, un bestiarius, 
una persona condemnada en judici públic, un comediant, un ballarí, un 
cantant, un alcavot o un prostitut).15 

La pena aplicada pel crim d’adulteri era la relegatio in insulam, 
tant per la dona com pel còmplice (prudentment, la llei determinava 
explícitament que cadascun d’ells havia d’ésser confinat en illes dife-
rents), acompanyada de grans sancions patrimonials (la dona perdia la 
meitat del dot i un terç dels béns i el còmplice perdia la meitat dels béns) 
(PS. 2,26,14; D. 3,2,2,3 [Ulpianus, 6 ad edictum]; D. 48,5,12(11),pr. 
[Papinianus, singulari de adulteris]; D. 48,18,5 [Marcianus, 2 
institutionum]).16 Des d’un punt de vista històrico-crític i com ja hem 
advertit més amunt, la vàlua qualitativa de les quatre fonts citades no 
és pas idèntica: mentre els tres fragments dels Digesta només esmenten 
incidentalment la relegatio i n’insinuen la connexió amb la lex Iulia, les 
Pauli Sententiae expliquen fil per randa tots els extrems. Però, aquesta 
font no fou coneguda fins a les darreries del segle XVI mercès a les recer-
ques de l’humanisme jurídic (Jacques Cujas). 

En el dret romà postclàssic i sota la influència del cristianisme, la 
repressió del crim d’adulteri va assolir el cim de l’atrocitat penal. Com 
hem vist, la lex Iulia contenia severes penes contra l’adulteri però en 
cap cas s’arribava a la pena de mort. En canvi, quan els emperadors 
van assumir la concepció cristiana del pecat i a partir d’ella van revisar 
la pena del crim d’adulteri, la nova sanció penal que s’instaurà no sols 
comportava la pèrdua de la vida dels culpables sinó que, a més, se’ls 
llevava la vida d’una manera excepcionalment cruel. L’any 339, els 
emperadors Constanci i Constant van substituir la relegatio in insulam 
que figurava en la lex Iulia per la pena de mort, acomplida cremant 

15. Eva CANTARELLA, «Adulterio, omicidio legittimo e causa d’onore in diritto romano», 
in: Giuseppe GROSSO (ed.), Studi in onore di Gaetano Scherillo; Istituto Editoriale Cisalpino-
La Goliardica, Milano, 1972, I, pàg. 243-274 [= in: Studi sull’omicidio in diritto greco e 
romano; Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1976, pàg. 162-204]; Eva CANTARELLA, Pasado 
próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia. Traducción de María Isabel Núñez; Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1997 [orig. 1996], pàg. 174-175, n. 154.

16. Al respecte, vid. CANTARELLA, Según natura…; pàg. 184-188; Sarah B. POMEROY, 
Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad clásica. Traducción de 
Ricardo Lezcano Escudero; Ediciones Akal, Madrid, 19993, pàg. 181.
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vius els adúlters (vivicomburium)17 o sotmetent-los a la poena cullei 
(CTh. 11,36,4 [Constantius et Constans, 339]). Per valorar l’atrocitat 
penal que més amunt hem esmentat, cal recordar que la poena cullei era 
l’antic i terrible suplici reservat als parricides segons el qual el condem-
nat, després d’haver estat colpejat, era tancat en un sac recobert d’asfalt 
conjuntament amb un gos, un gall i un escurçó (en època posterior, s’hi 
afegí també un mico) i, damunt d’un carro, el conjunt així definit era 
transportat i llençat en el curs d’aigua més proper o en el mar (in pro-
fluentem) (D. 48,9,9 [Modestinus, 12 pandectarum]; PS. 5,24; CTh. 
9,15,1 [Constantinus, 318] = CJ. 9,17,1 [Constantinus, 318-319]).18 Però, 
aquesta atrocitat penal no fou coneguda fins les darreries del segle XVI 
mercès a l’humanisme jurídic (Jacques Cujas i Jacques Godefroi) i, fins 
aleshores, els juristes s’havien hagut de conformar amb un fosc i fugis-
ser esment que exigia la condemna a mort dels «sacrílegs del matrimo-
ni» (sacrilegos nuptiarum) que, segons el context on està inserit, es 
referia als adúlters (CJ. 9,9,29(30) [Constantinus, 326]). 

En una connexió significativa, la regulació del crim d’adulteri 
va patir una altra modificació en els drets tardoclàssic i postclàssic: 
les restriccions que la lex Iulia havia posat al ius occidendi del marit 
es van anar laminant poc a poc fins desaparèixer. Als ulls dels empe-
radors cristians, l’ultratge de l’adulteri era tan enorme que només es 
podia esmenar amb una severitat extrema envers els culpables i certa 
tolerància envers els ofesos. Com es recordarà, la lex Iulia havia 
establert que el marit que matava la muller adúltera era castigat com 
homicida. Mantenint ferm el principi que no era permès matar la 
muller, l’emperador Antoní Pius va establir que el marit homicida 
havia d’ésser castigat amb una pena més lleu que la prevista per l’ho-
micidi corrent: si era humilis loci, amb treballs forçats de per vida i, 
si era honestior, amb la relegatio in insulam (D. 48,5,39(38),8 [Papi-
nianus, 36 quaestionum]; Coll. 4,3,6 [Paulus, singulari de adulte-
riis]). Els emperadors Marc Aureli i Còmode van confirmar aquesta 
disposició i, a més, va establir que el marit que havia mort el còmpli-
ce de la muller, en absència de les condicions de temps, lloc i persona 
previstes en la lex Iulia com a requisit per la seva impunitat, havia 
d’ésser sotmès a una pena més lleu que la prevista per l’homicidi cor-
rent (D. 48,5,39(38),8 [Papinianus, 36 quaestionum]; Coll. 4,3,6 [Pau-

17. Sobre la pena de vivicomburium, vid. CANTARELLA, I supplizi capitali…; pàg. 233-245.
18. Sobre la poena cullei, vid. CANTARELLA, I supplizi capitali…; pàg. 266-286.
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lus, singulari de adulteriis]). En una constitució sense datar, l’empe-
rador Alexandre Sever va establir que aquesta pena havia d’ésser 
l’exili (CJ. 9,9,4,1 [Alexander, sd. = 222-235]). Finalment, si ens refi-
em d’una notícia que ens ha pervingut mitjançant la Lex romana Bur-
gundionum, l’emperador Maiorià va concedir al marit la impunitat en 
cas de matar tant el còmplice com la muller (LRB. 25). Sigui cert o 
no que aquesta regla s’hagi d’atribuir a Maiorià,19 no hi ha dubte que, 
al llarg dels segles III i IV, hi havia certa tendència a estendre els límits 
de la impunitat marital. Així sembla testimoniar-ho una disposició 
inserida en el Breviari d’Alaric segons la qual el marit podia matar la 
muller si la descobria in flagrante delicto dins de l’àmbit domèstic 
(PS. 2,26,7 = BA. PS. 2,27,1). Però, aquesta regulació del ius occidendi 
va romandre fosca fins les darreries del segle XVI amb el desvetllament 
de la Mosaicarum et Romanarum legum collatio i la Lex romana Bur-
gundionum per l’humanisme jurídic (respectivament, Pierre Pithou i 
Jacques Cujas). 

Al llarg d’aquesta plurisecular evolució, semblen definir-se dues 
clares tendències: d’una banda, una creixent severitat en el càstig de 
l’adulteri i, d’altra banda, aquesta severitat és exercida de forma cons-
tant només quan la culpable és la muller. Si bé és cert que la normativa 
també preveia l’aplicació de la pena al còmplice de l’adúltera, cal no 
oblidar que el còmplice era castigat per lesionar el dret que un altre 
ciutadà tenia a l’exclusivitat sexual sobre la pròpia muller. A més, no hi 
havia prevista cap sanció contra un home casat que tingués relacions 
sexuals amb una dona que no estigués afectada per les sancions de la 
lex Iulia (esclava, prostituta o equiparada). Malgrat la doctrina cristiana 
que defensava la igualtat d’homes i dones, que ambdós tenien iguals 
drets i deures en el matrimoni (com veurem després, la fidelitat conju-
gal era bàsica), els emperadors cristians van agreujar la pena de l’adul-
teri però alhora van continuar mantenint els criteris de la vella moral 

19. El dubte expressat sobre la norma de Maiorià esmentada per la Lex romana 
Burgundionum prové del fet que l’única norma coneguda sobre el crim d’adulteri d’aquest 
emperador no conté el contingut indicat (NMai. 9 [Maiorianus, 459]). Zeumer ho va explicar 
com una referència errònia de la llei borgonyona (Karl ZEUMER, Historia de la legislación 
visigoda. Traducción del alemán por Carlos Claveria; Universidad de Barcelona-Facultad 
de Derecho, Barcelona, 1944 [orig. 1898-1901], pàg. 252-253); en canvi, D’ORS va considerar 
correcta la remissió però tant la cita borgonyona com el contingut de la novella citada eren 
vagues i genèrics (Álvaro D’ORS, Estudios visigóticos. II. El Código de Eurico. Edición, 
palingenesia, índices por…; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma-
Madrid, 1960, pàg. 145).
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pagana: només les dones havien de servar fidelitat conjugal. Per captar 
la diferència, només cal recordar que tot allò que arriscava un marit al 
trair sexualment la seva muller era perdre el dot i la donació propter 
nuptias (NJ. 117,9,pr. [Iustinianus, 542]). 

Amb l’emperador Justinià, el règim de l’adulteri també fou mo-
dificat: l’any 556, l’emperador va establir que calia evitar l’aplicació de 
la pena de mort a l’adúltera. Però no perquè l’adulteri no meresqués una 
pena gravíssima: mogut pel desig de limitar les condemnes a mort, 
l’emperador va establir per l’adulteri una pena que, tot i salvaguardar la 
vida de la culpable, era tanmateix d’extraordinària duresa. Amb base en 
les noves disposicions, l’adúltera havia d’ésser reclosa en un monestir, 
del qual només podia sortir si el marit la perdonava en el termini de dos 
anys. Si el marit no li concedia el perdó o moria abans de la fi del ter-
mini, l’adúltera era condemnada a romandre reclosa la resta de la seva 
vida (NJ. 134,10 [Iustinianus, 556]). En una societat que només empra-
va la detenció com una mesura preventiva tot esperant el resultat del 
procés i en la qual les penes –encara que fossin ben cruels– no havien 
comportat mai la reclusió, l’adulteri fou el primer delicte castigat amb 
una sanció equiparable a l’ergastulum, és a dir, una condemna a cadena 
perpètua que s’havia vingut aplicant només als esclaus renuents i incor-
regibles a acceptar l’autoritat dominical. 

2. L’ADULTERI EN EL DRET CANÒNIC

Per examinar la problemàtica de l’adulteri en el dret canònic,20 cal 
tenir present que hom partia del substrat cultural hebreu i, com és sabut, 
l’Antic Testament mantenia una visió de la problemàtica prou semblant 
al dret romà postclàssic –almenys, en severitat– ja que establia la pena 
de mort per lapidació per a les dones adúlteres (Ex. 20,14;21 Lev. 18,20;22 

20. Sobre l’adulteri en el dret canònic, vid. Eduard ROSENTHAL, Die Rechtsfolgen des 
Ehebruchs nach kanonischen und deutschen Recht; Druck der Thein’schen Druckerei 
(Stürtz), Würzburg, 1880; Hans BENNECKE, Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch in ihrer 
historisch-dogmatischen Entwickelung. I. Das römische, canonische und das deutsche Recht 
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts; N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung, Marburg, 1884 
[Reedició anastàtica: Scientia Verlag, Aalen, 1971]; Theodor GOTTLOB, «Der Ehebruch und 
seine Rechtsfolgen in den vorgratianischen Quellen und bei Gratian selbst», in: Studia 
Gratiana; núm. 2 (1954), pàg. 333-348.

21. «Liber Exodus», in: Biblia…; pàg. 45-80, esp. 62.
22. «Liber Leviticus», in: Biblia…; pàg. 80-105, esp. 95.
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Lev. 20,10;23 Dt. 5,18;24 Dt. 22,22-29)25 i l’adulteri masculí no era ni tan 
sols contemplat.26 Amb finalitats ulteriors i no només perquè l’hagués 
també citat el jurista català Peguera, remarquem que Frazer ja va posar 
de relleu l’existència en aquestes mateixes fonts (Num. 5,11-29)27 d’una 
ordalia per determinar i judicar les sospites d’adulteri.28 Davant d’aquest 
rigorisme, Jesucrist encetà un nou camí: l’adulteri no era un problema 
criminal sinó un greu error moral que calia resoldre mitjançant remeis 
espirituals i no pas amb penes capitals (Mt. 5,27-28;29 Jn. 8,3-11)30 i, a 
més, el considerà l’única causa que justificava el divorci però tenint en 
compte que calia no admetre –és a dir, no arribava a la completa pro-
hibició– un subsegüent matrimoni després del divorci (Mt. 19,9).31, 32 A 
partir d’aquests ensenyaments, l’interès del cristianisme en la proble-
màtica de l’adulteri ja no tingué caire penal en sentit estricte i tendí a 
focalitzar-se en aquest eventual divorci. Segons els experts, la font més 
antiga i completa que permet captar la visió cristiana de l’adulteri és un 
text del segle II anomenat Pastor d’Hermas.33 En el mandata 4,4-8 [= 
cap. 29]34 (= Decretum, C. 34, q. 1, c. 7), s’hi desenvolupa un diàleg a 
través del qual resten clars els següents extrems: d’una banda, un marit 
no pot conviure amb una muller adúltera (per no compartir el pecat 
amb ella), ha de repudiar-la i no pot tornar-se a casar (per no cometre 
al seu torn adulteri) (Pastor, mandata 4,4-6); d’altra banda, si la muller 

23. «Liber Leviticus», in: Biblia…; pàg. 80-105, esp. 97.
24. «Liber Deuteronomii», in: Biblia…; pàg. 140-172, esp. 146.
25. «Liber Deuteronomii», in: Biblia…; pàg. 140-172, esp. 160.
26. Sobre l’adulteri en la cultura hebrea, vid. James A. BRUNDAGE, La ley, el sexo y la 

sociedad cristiana en la Europa medieval. Traducción de Mónica Utrilla de Neira; Fondo de 
Cultura Económica, México, 2000 [orig. 1987], pàg. 71-76, esp. 74 i n. 22.

27. «Liber Numeri», in: Biblia…; pàg. 105-140, esp. 110-111.
28. James George FRAZER, Folk-lore in the Old Testament. Studies in Comparative 

Religion, Legend and Law; Macmillan and Co., London, 1919, III, pàg. 304-306.
29. «Evangelium secundum Matthaeum», in: Biblia…; pàg. 963-991, esp. 967.
30. «Evangelium secundum Ioannem», in: Biblia…; pàg. 1041-1064, esp. 1050.
31. «Evangelium secundum Matthaeum», in: Biblia…; pàg. 963-991, esp. 980.
32. Sobre els ensenyaments de Jesucrist sobre l’adulteri, vid. BRUNDAGE, La ley, el sexo y 

la sociedad cristiana…; pàg. 76-79, esp. 76 i n. 90-91.
33. Sobre l’adulteri en el paleocristianisme, vid. Christoph MARKSCHIES, Estructuras del 

cristianismo antiguo. Un viaje entre mundos. Traducción de José Antonio Padilla Villate; 
Siglo XXI editores, Madrid, 2001 [orig. 1997], pàg. 147 i n. 386-387; BRUNDAGE, La ley, el 
sexo y la sociedad cristiana…; pàg. 79-87, esp. 83. Sobre els ensenyaments i la importància al 
respecte del Pastor d’Hermas, vid. Henri CROUZEL, L’Église primitive face au divorce; 
Éditions Beauchesne, Paris, 1971, pàg. 43-69, esp. 44-53 i 68.

34. HERMAS, Le Pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes par Robert 
Joly; Les Éditions du Cerf, Paris, 1958, pàg. 152-157.
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adúltera es penedeix, el marit l’ha de perdonar i acollir-la altre cop 
com a muller però aquesta solució només es pot aplicar un cop (Pastor, 
mandata 4,7-8) i, finalment, totes aquestes mesures que es donen pel 
cas de la dona (muller adúltera) són igualment aplicables a l’home 
(marit adúlter) (Pastor, mandata 4,8). Com és evident, en aquesta visió 
cristiana de l’adulteri destaquen dues grans diferències respecte el dret 
romà: d’una banda, la possibilitat del penediment de l’adúlter, subse-
güent perdó i reconciliació (impossible en el dret romà basat en la lex 
Iulia) i, d’altra banda, l’aparició de la noció d’adulteri masculí (desco-
neguda en el dret romà).35 

En la mesura que connectava amb l’eventual divorci, la primera 
diferència va atreure durant segles la reflexió cristiana però, com el seu 
examen s’escau més enllà dels nostres interessos, només cal recordar 
que després de no pocs debats acabà desembocant en la instauració del 
dogma de la indissolubilitat del vincle matrimonial.36 En canvi, cal 
prestar atenció a d’altres aspectes perquè, cas de la segona diferència, 
van tenir certa transcendència penal. Per situar-nos, cal recordar que 
admetre l’adulteri masculí era un pas important envers la igualtat en 
drets i deures d’homes i dones en el matrimoni. En aquest sentit, és 
interessant confrontar les opinions sobre l’adulteri de dos membres 
estrictament coetanis de la Patrística: segons Asteri d’Amàsia, que ente-
nia recollir la visió del dret romà, hom perseguia l’adulteri perquè intro-
duïa hereus aliens en les cases i famílies («externos haeredes in domos 
ac familias inducunt») (Ast., Homilia V in Matth. 19,3),37 és a dir, l’adul-
teri anorreava les pretensions de paternitat del marit sobre els fills con-
cebuts per la muller; en canvi, Agustí d’Hippona va establir la definició 
cristiana clàssica de l’adulteri com la violació de la fidelitat matrimo-

35. Aline ROUSSELLE, Porneia. De la maîtrise du corps à la privation sensorielle. IIe-IVe 
siècles de l’ère chrétienne; Presses Universitaires de France, Paris, 1983, pàg. 370-372; Leah 
OTIS-COUR, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor. Traducción de Anton 
Dieterich Arenas; Siglo XXI editores, Madrid, 2000, pàg. 69.

36. Sobre el dogma de la indissolubilitat del vincle matrimonial, vid. A[dhémar] 
ESMEIN, Le mariage en droit canonique; L. Larose et Forcel libraires-éditeurs, Paris, 1891, 
I, pàg. 63-73. Per una anàlisi històrica d’aquesta problemàtica fins l’època medieval, vid. 
Joseph FREISEN, Geschichte des Canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossen-
litteratur; Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn, 18932, §§ 67-72, 
pàg. 769-846.

37. Sancti ASTERII AMASENI, «Homiliae», in: Jacques-Paul MIGNE (ed.), Patrologiae. 
Series Graeca. Prior. Accurante… XL. SS. Patrum Aegyptiorum opera omnia; J[acques]-
P[aul] Migne editorem, Paris, 1863, cols. 163-478, esp. 225-240 i, en concret, 238.
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nial («fidei violatio dicitur adulterium») (Aug., De bono conjugali, 4,438 
[= Decretum, C. 32, q. 5, d.p.c. 14 (Gratianus)]), és a dir, l’adulteri era 
un atemptat a la fides conjugal que era un dels tres elements essencials 
del matrimoni (proles, fides i sacramentum) (Aug., De nuptis et concu-
piscentia, 1,11-1239 [= Decretum, C. 27, q. 2, c. 10]). Per seguir el fil 
històric de la qüestió i alhora agilitar l’exposició, distingirem dues eta-
pes en el dret canònic (primer i segon mil·lenni) segons aconsella la 
pròpia naturalesa de les fonts implicades. 

En el primer mil·lenni i tot assumint que el Decretum Gratiani 
acompleix la funció de punt d’arribada doctrinal, és possible identi-
ficar dues lliçons significatives pels nostres interesos: d’una banda, 
la necessitat de tractar en igualtat de condicions homes i dones res-
pecte l’adulteri (que duu, com hem vist, a admetre l’adulteri mascu-
lí) compareix defensada com a principi per diferents fonts (Decretum, 
C. 32, q. 4, c. 4 [Ambrosius, de Patriarchis]; Decretum, C. 32, q. 5, c. 23 
[Innocentius I, 405]; Decretum, C. 32, q. 6, c. 4 [Augustinus, de adul-
terinis coniugiis]; Decretum, C. 32, q. 6, c. 5 [Augustinus, de decem 
cordis]), però no deixa d’ésser significatiu que el mateix Gracià no 
tingui inconvenient a recordar que només es reprimeix l’adulteri 
femení perquè, d’acord amb el dret romà –significatiu canvi d’ori-
entació per un canonista com Gracià–, se’l considera un crim públic 
(Decretum, C. 32, q. 1, d.p.c. 10 [Gratianus]) i, en segon lloc, dife-
rents fonts declaren el rebuig de l’Església envers aquells marits o 
parents d’adúlteres que practiquen la venjança privada (per captar la 
diferència, cal no oblidar el ius occidendi del dret romà que hem vist 
més amunt) i que cal perseguir-los com homicides (Decretum, C. 33, 
q. 2, c. 5 [Nicolaus I, 864]; Decretum, C. 33, q. 2, c. 6 [Nicolaus I, 857]) 
però el mateix Gracià recorda que el càstig del crim d’adulteri cal 
deixar-lo en mans dels poders seculars (Decretum, C. 33, q. 2, d.p.c. 5 
[Gratianus]). Si bé ambdues lliçons poden suscitar força reflexions, 
ens centrarem en la primera atès el seu abast. Com anys enrere ja va 

38. Sancti Aurelii AUGUSTINI HIPPONENSIS, «De bono conjugali liber unus», in: Jacques-
Paul MIGNE (ed.), Patrologiae. Series Prima. Accurante… XL. Sancti Aurelii Augustini 
Hipponensis epispcopi opera omnia…6; J[acques]-P[aul] Migne editorem, Paris, 1841, 
cols. 373-396, esp. 376.

39. Sancti Aurelii AUGUSTINI Hipponensis, «De nuptis et concupiscentia ad Valerium 
comitem libri duo», in: Jacques-Paul MIGNE (ed.), Patrologiae. Series Prima. Accurante… 
XLIV. Sancti Aurelii Augustini Hipponensis epispcopi opera omnia… 10.1; J[acques]-P[aul] 
Migne editorem, Paris, 1865, cols. 413-474, esp. 421.
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palesar Duby,40 el mateix plantejament discriminatori respecte les 
dones que Gracià va assumir ja tenia certa tradició en el dret canònic. 
En el seu Decretorum libri viginti, el bisbe Burchard de Worms 
(segle XI) plantejava que la religió cristiana condemnava de la mateixa 
forma l’adulteri d’ambdós sexes però després afegia: «Les mullers no 
acusen fàcilment als seus marits d’adulteri i no tenen possibilitat de 
venjar-se; en canvi, els marits tenen la costum de denunciar davant els 
sacerdots a llurs mullers per adulteri».41 En la mateixa obra i uns 
capítols més endavant, el mateix Burchard de Worms oferia una perla 
sobre l’actitud que els bisbes o els seus delegats havien de tenir res-
pecte les denúncies de les mullers: «Si després d’un any o sis mesos, 
la teva muller diu que encara no l’has posseïda, i si tu dius que és la 
teva muller, has d’ésser cregut tu perquè tu ets el cap de la muller».42 
La discriminació envers les dones és tan flagrant i cínica que només 
es pot explicar amb certa ironia: ¿qui ho pot saber millor que la prò-
pia muller si el marit ha consumat o no el matrimoni, és a dir, si el 
seu marit ha mantingut o no relacions sexuals amb ella? En el fons, 
estem davant d’un clar exemple de misogínia eclesiàstica, de malfian-
ça envers el sexe femení, les dones són –segons Burchard de Worms– 
pèrfides per naturalesa i, per tant, cal refiar-se del marit en cas de tes-
timonis contradictoris. En darrer terme, ¿quina millor forma de blindar 
el poder marital que buidar de credibilitat el testimoni de la muller 
o, si tornem a l’inici d’aquesta reflexió, la seva denúncia de l’adulteri 
que hagués comès el seu marit? Així, doncs, discriminació envers les 
dones i poder marital sobre la muller són dues cares d’una mateixa 
moneda.43 

El dret canònic del segon mil·lenni respecte l’adulteri es concentra 
en dues decretals papals: d’una banda, Innocenci III refermà l’excomu-
nicació com a pena canònica pels adúlters (X 5,16,6 [Innocentius III, 
1208]) i, d’altra banda, Gregori IX decidí que la pena canònica adequa-

40. Georges DUBY, El caballero, la mujer y el cura. El matrimonio en la Francia feu-
dal. Versión castellana de Mauro Armiño; Taurus ediciones, Madrid, 1987 [orig. 1981], 
pàg. 51-66, esp. 58.

41. BURCHARD DE WORMS, «Decretorum libri viginti», in: J[acques]-P[aul] MIGNE (ed.), 
Patrologiae… Accurante… CXL. Burchardi Vormatiensis Episcopi Opera omnia…; J.-P. 
Migne editorem, Paris, 1853, cols. 537-1058, esp. 828-829.

42. BURCHARD DE WORMS, «Decretorum libri viginti»; cols. 537-1058, esp. 967.
43. Sobre la situació de la dona en l’Edat Mitjana i, en especial, el pertocant al matrimo-

ni, vid. Régine PERNOUD, La femme au temps des cathédrales; Éditions Stock, Paris, 1980, 
pàg. 217-247.
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da per les mullers adúlteres que no volien reconciliar-se amb el marit 
era quelcom que a hores d’ara ja ens resulta força familiar: calia reclou-
re-les a perpetuïtat en un monestir femení perquè hi fessin penitència 
(X 3,32,19 [Gregorius IX, 1227-1234]). No cal dir que la familiaritat 
d’aquesta darrera pena canònica radica en llur semblança amb la pena 
imposada per l’emperador Justinià en NJ. 134,10 [Iustinianus, 556] i 
que ja hem estudiat més amunt. En el fons i malgrat alguna diferència 
de detall (sobretot, el termini de dos anys que el dret romà concedia a 
les mullers adúlteres per penedir-se i reconciliar-se amb el marit), cal 
admetre que hom havia assolit certa confluència penal entre dret romà 
i dret canònic en la repressió de l’adulteri (femení). 

3. L’ADULTERI EN EL DRET CATALÀ MEDIEVAL

En el pertocant a l’aportació del dret català a la problemàtica de 
l’adulteri, cal tenir en compte que les normes implicades són alguns 
capítols dels Usatges de Barcelona i de diverses fonts de dret munici-
pal. Per atorgar sentit a aquestes fonts, cal l’ajuda del dret visigòtic tant 
perquè és el pont que permet connectar amb el ja estudiat dret romà 
com perquè la seva pervivència altomedieval actuà com a rerefons a 
partir del qual coagularen les fonts esmentades. 

Com hem dit, el dret visigòtic és un veritable i peculiar pont cul-
tural de dret romà vulgar. En aquest sentit, la problemàtica de l’adulte-
ri44 no és una excepció: si PS. 2,26,7 = BA. PS. 2,27,1 era el darrer re-
cord postclàssic del ja vist ius occidendi romà, només cal llegir dues 
antiquae del Liber Iudiciorum per adonar-se que conserven el mateix 
plantejament: així, en casos de flagrante delicto d’adulteri, Liber Iudi-
cio  rum, 3,4,4 [Antiqua] concedeix el ius occidendi al marit i Liber Iu-
diciorum, 3,4,5 [Antiqua] el preveu en favor del pare i, en el seu defec-
te, dels fratres sive patrui. Quan l’adulteri no era flagrant i segons 
estableix Liber Iudiciorum, 3,4,3 [Antiqua]: calia encetar un procés ju-
dicial en què el marit acusava la muller mitjançant «competentibus 
signis vel indiciis» i, si es provava l’acusació, l’adúltera i el seu còmpli-
ce eren lliurats al marit perquè en fes el que volgués segons el seu propi 

44. Per l’adulteri en el dret visigòtic, vid. ZEUMER, Historia de la legislación visigoda…; 
pàg. 249-259; ORS, Estudios visigóticos. II. El Código de Eurico…; pàg. 144-147; P. D. KING, 
Derecho y sociedad en el reino visigodo. Versión española de M. Rodríguez Alonso; Alianza 
Editorial, Madrid, 1981 [orig. 1972], pàg. 261-262. 
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arbitri («ut quod de eis facere voluerit in eius proprio consistat arbi-
trio»). Segons d’Ors,45 aquesta ambigüitat de deixar la pena a l’arbitri 
marital era calculada ja que, després de la intervenció declarativa del 
jutge, el marit podia venjar-se però ara ja no se li exigia –com en el dret 
romà– la mort d’ambdós implicats i, a més, així la pena capital es con-
vertirà en el càstig general del crim d’adulteri tal com ho palesen Liber 
Iudiciorum, 3,4,1 [Antiqua] i Liber Iudiciorum, 3,4,2 [Antiqua]. Tot i 
que no s’aparta d’aquest plantejament general, cal destacar Liber Iudi-
ciorum, 3,4,9 [Antiqua] perquè regulava l’adulteri masculí però d’una 
forma ben peculiar: si un marit comet adulteri amb una dona i així ho 
declara un jutge amb proves, la dona que s’entenia amb el marit havia 
d’ésser lliurada al poder de la muller ofesa per a venjar-se (vindicta). 
Evidentment, la peculiaritat radica en el fet que la venjança de la muller 
s’acompleix sobre la còmplice i, en canvi, el marit adúlter en surt in-
demne la qual cosa només pot significar que, encara que l’Església 
predicava que se’l tractés com adúlter (i potser se li exigia penitència, 
però en aquesta llei no hi consta), el legislador visigòtic no ho conside-
rà així perquè hauria subvertit l’ordre matrimonial i, de retruc, el fami-
liar, si s’hagués concedit el ius occidendi a la muller en contra del seu 
cap, és a dir, del marit. 

Tot conservant les lleis antiquae ja estudiades, la necessitat de 
cobrir aquells aspectes que la derogació del Breviari d’Alaric havia 
deixat desassistits és detectable en les noves lleis promulgades pel rei 
Khindasvint: així, en Liber Iudiciorum, 3,4,12 [Khindasvint] s’hi va 
regular el destí dels béns dels convictes d’adulteri i, en Liber Iudi-
ciorum, 3,4,13 [Khindasvint], la denúncia o acusació d’adulteri. En 
aquest moment i per finalitats ulteriors, cal fixar-nos en dues lleis noves 
del mateix rei Khindasvint: en Liber Iudiciorum, 3,3,11 [Khindasvint] 
i segons la rúbrica de la llei, s’hi reprimia l’activitat dels «seductors» 
(sollicitatores) de dones alienes però, de fet, també hi anava inclosa 
l’alcavoteria (és a dir, els intermediaris dels seductors que podien ésser 
de qualsevol sexe i condició jurídica: lliures, esclaus o lliberts) que 
tractaven d’assolir la comissió tant d’adulteri (mullers i esposades) com 
d’estupre (filles i vídues). Després d’afirmar que el bé jurídic defensat 
és l’honestedat i un cop descrites les activitats a reprimir, s’hi establia 
que, amb proves manifestes, calia detenir i castigar alcavots i seductors 
lliurant-los al responsable de la dona que volien seduir perquè en fes 

45. Estudios visigóticos. II. El Código de Eurico…; pàg. 145-146. 
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d’ells el que volgués. En Liber Iudiciorum, 3,6,2 [Khindasvint] i amb 
una considerable espessor que ha convertit aquesta llei en una veritable 
crux interpretum,46 el rei Khindasvint establia la indissolubilitat del 
matrimoni però, tanmateix, acceptava alguns supòsits de divorci. El 
marit només podia divorciar-se per «motiu manifest de fornicació» que, 
tot seguit, es concretava en l’adulteri de la muller i, al respecte, calia 
actuar d’acord amb el contingut ja conegut de Liber Iudiciorum, 3,4,3 
[Antiqua]. En canvi, la muller podia divorciar-se per dues causes: si 
es demostrava que el marit «tenia relacions carnals amb homes» i, en 
segon lloc, si el marit era convicte d’haver «donat la seva muller a un 
altre home perquè hi cometés adulteri contra la voluntat d’ella, o d’ha-
ver-ho consentit». Respecte aquest darrer cas, hom va tenir cura en la 
llei de justificar que no era acceptable «entre cristians» aquest crim. En 
canvi, la mateixa llei no va dedicar ni un simple mot a la primera causa 
de divorci de la muller (l’homosexualitat del marit) i, al nostre entendre, 
això només es pot explicar en el fet que el mateix rei va legislar també 
contra «masculorum stupris» –i, per cert, de forma ben radical– en una 
altra llei (Liber Iudiciorum, 3,5,4 [Khindasvint]): un cop s’havia com-
provat el delicte, els convictes havien d’ésser castrats immediatament i 
lliurats després a un bisbe perquè els hi imposés una dura penitència; 
en la clàusula final, s’hi regulava el cas del marit homosexual: els seus 
béns havien d’anar a parar a mans dels seus fills o hereus i, després de 
rebre el seu dot i béns propis, la muller tenia llicència per tornar-se a 
casar amb qui volgués. Cal suposar que el marit homosexual no evitava 
pas les anteriors penes corporal i espiritual. 

Com ja hem apuntat, l’anorreament de la monarquia visigòtica no 
va representar pas la desaparició de la seva legislació sinó que, durant 
l’Alta Edat Mitjana, el Liber Iudiciorum va perviure com a dret general 
i complet al costat del qual s’anaren desenvolupant els drets particulars i 
incomplets: els drets feudal i municipal. 

A la Catalunya altomedieval i per la problemàtica de l’adulteri, 
aquesta pervivència del Liber Iudiciorum ja fou posada en relleu per 
Iglesia.47 Al respecte, aportava poques dades però, com es veurà, més 
que suficients per demostrar-ho. En dues convinences feudals del se gle XI 

46. Per les aportacions més recents, vid. ZEUMER, Historia de la legislación visigoda…; 
pàg. 266-279; KING, Derecho y sociedad en el reino visigodo…; pàg. 262-264. 

47. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «La creación del Derecho en Cataluña», in: Anuario de 
Historia del Derecho Español; núm. 47 (1977), pàg. 99-423, esp. 258-259. 
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(anys 1055 i 1065),48 hom pactava sengles futurs matrimonis però, en 
cadascun dels documents, s’hi va incloure una clàusula segons la qual 
el futur marit es comprometia a mantenir el matrimoni mentre visqués 
a no ésser que la futura muller fos declarada convicta de cucucia. Com 
es veurà més endavant en detall, el terme cucucia és una aportació de 
la llengua vulgar romànica que, curt i ras, significava l’adulteri de la 
muller. Per tant, la dita clàusula només plantejava una eventual dissolu-
ció del matrimoni per divorci arran de l’adulteri de la muller que, res-
pecte el marit i com ja sabem, era l’únic supòsit contemplat en Liber 
Iudiciorum, 3,6,2 [Khindasvint]. D’altra banda i en un judici de l’any 
1066,49 un pare era condemnat per haver coaccionat la seva filla casada 
perquè s’entengués sexualment amb un tercer home que, a ulls del pare 
i segons sembla, era més atractiu econòmicament que el gendre (el jove 
matrimoni vivia en la casa paterna i, preparant el delicte que després 
consumà, el pare havia prèviament foragitat el gendre de casa). Per 
esvair qualsevol dubte sobre la qualificació penal del delicte, la sentèn-
cia reproduïa textualment la llei aplicada: Liber Iudiciorum, 3,3,11 
[Khindasvint]. 

Des d’un punt de vista etimològic i com hem insinuat, el terme 
cucucia o cugucia deriva de cucut (cuculus en llatí clàssic i cucus en 
llatí medieval) i evoca el comportament parasitari d’aquest ocell con-
sistent en pondre els seus ous en el niu d’un altre ocell perquè el 
darrer els hi covi i en tigui cura en la creença que són els seus polls.50 
En aquest mateix sentit, cal recordar que el dret feudal comú expres-

48. Per aquests documents, vid. respectivament Francisco MIQUEL ROSELL (ed.), Liber 
Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. 
Reconstitución y edición por…; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 
1945, I, pàg. 127-128 (doc. 126 del 1055); Joaquim MIRET I SANS, «Los noms personals y 
geogràfichs de la encontrada d’Organyà en los segles Xè y XIè», in: Boletín de la Academia de 
Buenas Letras de Barcelona; núm. 8.63 (juliol-setembre 1916), pàg. 414-444 i núm. 8.64 
(octubre-desembre 1916), pàg. 522-546, esp. 435 (doc. 60 del 1065). 

49. Per aquest document, vid. José RIUS SERRA, «El derecho visigodo en Cataluña», in: 
Spanische Forschungen. Reihe I; núm. 8 (1940), pàg. 65-80, esp. 73-74 [Reedició in: 
Miscelánea Mons[eñor] José Rius Serra; Instituto Internacional de Cultura Románica, 
Abadía de San Cugat del Vallés, 1965, II, pàg. 821-840]. Pel ressò historiogràfic d’aquest 
document, vid. José BALARI Y JOVANY, Orígenes históricos de Cataluña; Establecimiento 
tipográfico de hijos de Jaime Jepús, Barcelona, 1899, pàg. 518 i n. 3; Pierre BONNASSIE, 
Catalunya mil anys enrera. Creixement econòmic i adveniment del feudalisme a Catalunya, 
de mitjan segle X al final del segle XI. II. Economia i societat feudal; Edicions 62, Barcelona, 
1981 [orig. 1976], pàg. 15 i n. 28.

50. Carolo DUFRESNE, Domino DU CANGE, Glossarium ad scriptores Mediae et Infimae 
Latinitatis. Auctore…; Caroli Osmont, Parisiis, 1733, II, cols. 1210-1212 sv. cugus.
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sava l’adulteri emprant un altre derivat de la mateixa arrel com és el 
verb cucurbitare51 (LF. 1,5,1; LF. 2,38; LF. 2,56(57)) i, per confirmar-
ho, cal tenir en compte una nota marginal en el manuscrit de la com-
pilació de Tomàs Mieres dels Costums de Girona explicant la cugucia 
com a cucurbito.52 Com calia esperar, el substantiu cuguç fou em-
prat com a insult per indicar el marit que consentia l’adulteri de la seva 
muller i, com a injúria, els Usatges de Barcelona el castigaven amb 
una considerable pena pecuniària (Us. 75. Si quis iudeo [= 3ª CYADC 
I 9,15,22]). 

A partir de la mateixa època en què hem comprovat la pervivència 
del Liber Iudiciorum regulant l’adulteri fins segles després, tant el 
terme llatí adulterium com l’arromançat cugucia assoleixen en la docu-
mentació un altre significat com a dret senyorial.53 Juntament amb d’al-
tres cinc drets, hom els coneixia amb l’apel·latiu genèric i vulgar dels 
«sis mals usos» amb què la Sentència arbitral de Guadalupe (3ª CYADC 
II 4,13,2 [Ferran II, 1486]) els batejà i en segellà l’inici de la seva fi. 
Amb una cronologia una mica posterior i com ho palesà Font, el terme 
cugucia i d’altres (entre els que sovintegen la intestia i l’eixorquia) 
també figura en les cartes de població i franquesa catalanes però, pre-
cisament, amb el sentit invers d’exempció que el corresponent col·lectiu 
assolia respecte el seu senyor d’aquests drets.54 Com a dues cares de 
la mateixa moneda, aquests drets i exempcions palesen el cor dels ja 
esmentats drets particulars i incomplets (respectivament, feudal i muni-
cipal). Tanmateix, deixarem l’examen de la vessant feudal per més 
endavant perquè, com és sabut, la principal font del dret feudal català 
(Usatges de Barcelona) va esdevenir dret general. 

51. DUFRESNE, Domino DU CANGE, Glossarium ad scriptores…; II, cols. 1208-1209, 
sv. cucurbitare, 2.

52. Per aquests capítols en l’edició dels manuscrits i de la compilació de Tomàs Mieres 
dels Costums de Girona, vid. Josep Maria PONS GURI, Les col·leccions de costums de Girona. 
A cura de…; Fundació Noguera, Barcelona, 1988, pàg. 344, núm. 4.

53. Pel terme adulterium, vid. MIQUEL ROSELL (ed.), Liber Feudorum Maior…; I, pàg. 
87-88 (doc. 73 del 1079) i pàg. 89-90 (doc. 75 del 1080). Pel terme cugúcia, vid. MIQUEL 
ROSELL (ed.), Liber Feudorum Maior…; I, pàg. 277-278 (doc. 257 del 1038); Jesús ALTURO I 
PERUCHO, L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Aproximació històrico-
lingüística; Fundació Noguera, Barcelona, 1985, III, pàg. 78-80, esp. 79 (doc. 528, sense data 
però posterior a 1186); Ignasi M. PUIG I FERRETÉ, El monestir de Santa Maria de Gerri (segles 
XI-XV). II. Col·lecció diplomàtica; Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1991, pàg. 276-284, 
esp. 279 (doc. 401 del 1368). 

54. Per una visió general d’aquestes exempcions, vid. José María FONT RIUS, Cartas de 
población y franquicia de Cataluña. II. Estudio; Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid-Barcelona, 1983, pàg. 226-228.
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Tot i que es tracta de fonts de dret municipal i el seu abast és neces-
sàriament reduït, cal recordar que, procedent de la carta de poblament 
del 1150, el capítol 15 dels Costums de Lleida (1228) contenia una pena 
específica pel crim d’adulteri: «Si algú fos sorprès en adulteri amb la 
muller d’un altre, cal que ambdós, home i dona, corrin per totes les 
places de la ciutat de Lleida, nus i assotats, però no pateixin per això 
cap dany en els seus béns mobles o immobles».55 Al respecte, cal remar-
car tres extrems: d’una banda i en el que hem vist fins ara de la història 
d’aquest crim, provocar el ridícul o vergonya pública56 com a contingut 
de la pena és una benigna novetat i també és insòlit que el mateix càstig 
s’apliqui tant a l’adúltera com el seu còmplice; d’altra banda, la mateixa 
pena fou també aplicada en d’altres drets municipals no sols de la Cata-
lunya Nova (per exemple, carta de poblament d’Agramunt, Costums de 
Tortosa, 9,2,5 o Costums de Balaguer)57 sinó també de la França meri-
dional58 i, finalment, en algun d’aquests drets municipals, el capítol 

55. Per aquest capítol en la carta de poblament, vid. Rafael GRAS I D’ESTEVA, Història de 
la Paeria. Introducció de Toni Passola i Tejedor; La Paeria, Lleida, 1988 [orig. 1909], pàg. 
183-186, esp. 184-185 i làmina núm. 1. Per aquest capítol en els Costums de Lleida, vid. 
Costumbres de Lérida. Publicadas por Pilar Loscertales de Valdeavellano; Universidad de 
Barcelona-Facultad de Derecho, Barcelona, 1946, pàg. 22. 

56. Per la vergonya com a càstig penal, vid. Martha C. NUSSBAUM, El ocultamiento de lo 
humano. Repugnancia, vergüenza y ley. Traducción de Gabriel Zadunaisky; Katz editores, 
Buenos Aires-Madrid, 2012 [orig. 2004], pàg. 205-364, esp. 261-321. Per una anàlisi de 
l’estigmatització com a eina de control social (mitjançant l’estigma, es marca un determinat 
tipus de persona amb un atribut profundament desacreditador per legitimar la seva exclusió 
«moral» de la societat i d’aquí en resulta tant la pèrdua d’autoestima dels marcats com el 
rebuig, por i odi dels altres individus «normals» en contra d’ells), vid. Erving GOFFMAN, 
Estigma. La identidad deteriorada. Traducción de Leonor Guinsberg; Amorrortu editores, 
Buenos Aires-Madrid, 20102 [orig. 1963], pàg. 14-15 i 172-173.

57. Per la carta de poblament d’Agramunt (1163), vid. José María FONT I RIUS, Cartas de 
población y franquicia de Cataluña. I.1. Textos; Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid-Barcelona, 1969, pàg. 176-179, esp. 179 (doc. núm. 122). Pels Costums de 
Tortosa (1277), vid. Jesús MASSIP I FONOLLOSA (ed.), Costums de Tortosa. Edició crítica a 
cura de… amb la col·laboració de C. Duarte i A. Massip; Fundació Noguera, Barcelona, 1996, 
pàg. 415. Pels Costums de Balaguer (mitjan segle XIV), vid. Josep Maria FONT I RIUS, «El 
antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer», in: Anuario de Historia del Derecho 
Español; núm. 52 (1982), pàg. 5-110 [Reedició: in: Estudis sobre els drets i institucions locals 
en la Catalunya medieval. Col·lectanea de treballs del professor… amb motiu de la seva 
jubilació acadèmica; Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 
1985, pàg. 207-278, esp. 253].

58. Jean-Marie CARBASSE, «Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval 
(XIIe-XVe siècles)», in: Jacques POUMARÈDE et Jean-Pierre ROYER (eds.), Droit, histoire et 
sexualité. Textes réunis et présentés par…; Publications de l’Espace Juridique, Lille, 1987, 
pàg. 83-102; Jean-Marie CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle; Presses 
Universitaires de France, Paris, 20092 [orig. 2006], pàg. 297 i 340-343, esp. 341.
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corresponent contenia un afegit segons el qual qualsevol dels convictes 
podia commutar la cursa vergonyant pel pagament d’una pena pecuni-
ària (Costums d’Horta de Sant Joan, cap. 9; Costums de la Batllia de 
Miravet, cap. 22; Costums de la Torre de l’Espanyol, cap. 21).59 Sense 
apartar-nos gaire del que acabem de veure, cal esmentar un seguit de 
documents en què la mateixa pena dels Costums de Lleida també s’apli-
cava per castigar el crim d’adulteri però, en lloc d’aquest terme i com 
ja sabem, la paraula emprada per denominar-lo era «cugucia» (Bala-
guer, 1174: propter culpam adulterii, que cucuzia vocatur; Sarral, 1180; 
Tossa, 1187; Balaguer, 1211; Vilanova de la Barca, 1212).60 En tots 
aquests documents, hom va escurçar la descripció de la pena remetent 
a regulacions existents: així, costum de Lleida (Balaguer, 1174 i 1211; 
Vilanova de la Barca, 1212), costum d’aquesta pàtria (Sarral, 1180) i ús 
de Montpeller (Tossa, 1187). Així, doncs, assolir l’exempció del corres-
ponent dret senyorial havia estat una de les primeres pedres on bastir 
l’autonomia municipal i, exercint aquesta autonomia, hom ja podia 
emprar sense cap entrebanc la mateixa i tradicional terminologia per 
regular el crim d’adulteri i fer-ho de forma prou diferent. 

Com ja hem dit, la cugucia fou un dels anomenats «sis mals usos» 
que el feudalisme aportà a Catalunya i, segons sembla, aquest anava 
adreçat a castigar la negligència del marit pagès en el control del com-
portament sexual de la seva muller mitjançant la detracció senyorial 
d’una part del patrimoni familiar del pagès.61 Aquesta detracció senyo-

59. Pels Costums d’Horta de Sant Joan (1296), vid. Jaume COTS I GORCHS, «Les 
“Consuetuds” d’Horta (avui Horta de Sant Joan) a la ratlla del Baix Aragó», in: Estudis 
Universitaris Catalans; núm. 15 (juliol-desembre 1930), pàg. 304-323. Pels Costums de la 
Batllia de Miravet (1319-1320), vid. Constitutiones Baiulie Mirabeti. Edición de Galo Sánchez; 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915, pàg. 8. Pels Costums de la Torre 
de l’Espanyol (1517), vid. Josep SERRANO DAURA, La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre). 
Història, règim senyorial i aspectes del seu antic dret local, en particular les Costums, del 
1517; Diputació de Tarragona, Tarragona, 19972 [orig. 1988], pàg. 171-200, esp. 174.

60. Per aquests documents, vid. FONT I RIUS, Cartas de población y franquicia de 
Cataluña. I.1. Textos; pàg. 208-210, esp. 209 (doc. núm. 149: Balaguer, 1174); 222-223, esp. 
222 (doc. 160: Sarral, 1180); 250-251, esp. 251 (doc. 180: Tossa, 1187); 326-328, esp. 327 (doc. 
234: Balaguer, 1211) i 329-330, esp. 330 (doc. 236: Vilanova de la Barca, 1212).

61. Sobre els mals usos i, en especial, la cugucia, vid. Jean-Auguste BRUTAILS, Étude sur 
la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen Âge; Imprimerie Nationale, 
Paris, 1891, pàg. 189-196; Eduardo de HINOJOSA, El régimen señorial y la cuestión agraria en 
Cataluña durante la Edad Media; Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1905, pàg. 
207-246, esp. 237-239; BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera…; II, pàg. 263-267, esp. 265-
266. Per una recent revisió general de la problemàtica dels mals usos, vid. Gaspar FELIU, La 
llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos; Publicacions de la Universitat de 
València, València, 2010, pàg. 153-168.
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rial fou regulada de forma diferent en els Usatges de Barcelona (Us. 
110. Similiter de rebus + Us. 111. Si autem mulieres [= 3ª CYADC I 
4,32,1]) i en els Costums de Girona (en els manuscrits, CG. 44 i, en la 
compilació de Mieres, CG. 29).62 Aquest capítol dels Costums de Giro-
na estableix que, en cas d’adulteri de la muller del pagès, el senyor 
havia de rebre la tercera part de tots els béns mobles del marit qui, al 
seu torn, podia reclamar-ne el valor dels béns de la seva muller i el 
mateix podien fer els hereus del marit en el benentès, però, que marit i 
hereus només podien exercir la reclamació un cop dissolt el matrimoni. 
En canvi, els usatges esmentats no sols presenten una regulació molt 
més circumstanciada sinó que també són força més complicats d’inter-
pretar. En primer lloc, ambdós usatges s’han d’interpretar conjuntament 
perquè així ho suggereix el fet que, en les recopilacions, se’ls uní i que, 
en alguns manuscrits, duen rúbriques que els connecten (Us. 110: De 
rebus cuguciorum sequitur. Us. 111: De ea [= cucucia] que fit jussu 
mariti).63 Així, doncs, aquests usatges establien una regulació basada 
en la següent tricotomia: 

1. Us. 110 § 1:  si la muller del pagès havia comès l’adulteri i el 
marit no hi havia estat d’acord («marits no 
volents» i, per tant, cal suposar que això també 
incloïa el supòsit del marit ignorant), els béns de 
l’adúltera s’havien de dividir per meitats entre el 
marit i el seu senyor; 

2. Us. 110 § 2:  si el marit hi havia estat d’acord, ho havia manat 
o ho havia consentit («ab volentat o ab mana-
ment o ab consentiment del marit»), els béns de 
l’adúl tera s’havien de lliurar íntegrament al 
senyor i, finalment, 

3. Us. 111:  si el marit havia coaccionat la muller («no fan aço 
per voluntat lur mas per paor o per manament 
de lurs marits»), la muller conservava tots els 
seus béns propis, el dot i l’esponsalici i, a més, 
tenia dret a separar-se. 

62. Per aquests capítols –el tenor textual dels quals és idèntic– en l’edició dels manuscrits 
i de la compilació de Tomàs Mieres dels Costums de Girona, vid. respectivament PONS GURI, 
Les col·leccions de costums de Girona…; pàg. 94-95 i 318.

63. Adolf HELFFERICH, Entstehung und Geschichte des Westgothen-Rechts; Druck und 
Verlag von Georg Reimer, Berlin, 1858, pàg. 430-462, esp. 452 i n. 24.
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Hem reproduït al peu de la lletra els termes emprats en la distinció 
per posar en relleu que, entre les categories 2 i 3, hi ha un evident sola-
pament conceptual («manament») que, en algun manuscrit concret, el 
traductor advertí i tractà de resoldre eliminant el «manament» inserit 
en la categoria 2: «los marits volens ho consentens».64 Tanmateix, cal 
adonar-se de la diferent orientació estilística de cada usatge per tractar 
d’harmonitzar-los i, com palesa la següent taula, per fer-ho hem escollit 
la via més neutra possible: les conductes de les dues parts implicades 
(marit i muller). 

Els Usatges de Barcelona 110 i 111: harmonització segons les conductes

Qualificació 
jurídica

Conducta 
del marit

Conducta 
de la muller

Regulació 
jurídica

A (1. Us. 110 § 1): «marits no 
volents»

[amb voluntat de la 
muller]

béns de la muller: 1/2 pel 
marit i 1/2 pel senyor

B (2. Us. 110 § 2): «ab volentat 
[o ab manament] o ab 
consentiment del marit»

[amb voluntat de la 
muller]

béns de la muller: tots pel 
senyor

C (3. Us. 111): 
«… per paor o per 
manament de lurs marits»

(3. Us. 111): «no fan 
aço per voluntat lur 
mas…»

béns de la muller: els reté 
tots i, a més, es pot separar 
retenint dot i esponsalici

Aclarit el bosc, resta la qüestió més difícil: la qualificació jurídica, 
és a dir, què representa cada fila de la taula. La solució més ràpida i 
senzilla és una obvietat: són diferents supòsits d’adulteri. Però, un cop 
d’ull a la història ens ajudarà a anar més lluny i filar més prim. Com 
hem vist al parlar del dret romà, la lex Iulia de adulteriis coercendis 
perseguia el crim d’adulteri, però aleshores ja hem remarcat la conne-
xió tècnica d’aquesta llei amb un altre crim anomenat le no ci nium.65 
Segons els juristes romans, els marits incorrien en el crim de le no-
ci nium de dues maneres diferents: d’una banda, quan coneixien l’adul-

64. Joan BASTARDAS (ed.), Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Establiment 
del text llatí i edició de la versió catalana del manuscrit del segle XIII de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó de Barcelona. A cura de… amb col·laboració de Teresa Gràcia, Lluïsa de Nadal i 
Pere Puig i Ustrell; Fundació Noguera, Barcelona, 1984, pàg. 125.

65. Sobre el crim de le no ci nium en el dret romà, vid. ROBINSON, The Criminal Law of 
Ancient Rome…; pàg. 67-68. 
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teri de la seva muller i no l’acusaven ni repudiaven sinó que la retenien 
com a muller (és a dir, adulteri consentit pel marit) i, d’altra banda, 
quan aconseguien quelcom (sovint, profit econòmic) de l’adulteri de la 
seva muller (és a dir, adulteri promogut pel marit) (D. 48,5,2,2 [Ulpia-
nus, 8 disputationum]). Si bé en el segon supòsit no és gaire difícil 
identificar-hi l’activitat d’un marit proxeneta de la seva muller, en el 
primer cas i segons els juristes s’incrimina el marit perquè, despreciant 
el seu matrimoni, no s’ha indignat amb l’ultratge sofert (és a dir, s’ha 
fet còmplice del crim comès per la seva muller) (D. 48,5,2,3 [Ulpianus, 
8 disputationum]). Atès que aquestes descripcions romanes de la con-
ducta del marit servaven un clar paral·lelisme amb els continguts dels 
usatges, segles enrere els glossadors i comentarista dels Usatges de 
Barcelona66 van aplicar una distinció –pouada en l’obra del jurista italià 
Bartolo de Sassoferrato–67 per qualificar els supòsits així: 

A)  adulteri de la muller; 
B)  adulteri de la muller consentit pel marit o, si es vol, marit cuguç 

que consenteix l’adulteri de la muller que, segons Bartolo, seria 
le no ci nium [nec manifestum]; 

C)  adulteri de la muller promogut pel marit o, si es vol, marit que 
prostitueix la muller que, segons Bartolo, seria le no ci nium 
manifestum. 

Però, cal anar en compte amb solucions presentistes com aquesta 
perquè, trasvassant la dogmàtica jurídica d’una època a una altra, 
hom corre el risc de perdre pel camí la vessant crítica de la història. 
Així, doncs, és aconsellable seguir l’evolució històrica abans de treure 
conclusions. 

En el dret romà postclàssic, cada espècie de lenocini va seguir el 
seu propi camí: mentre en els iura es va conservar tal com era el le no-
ci nium [nec manifestum] (PS. 2,26,8 = Coll. 4,12,7 = BA. PS. 2,27,2), el 

66. Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus Usaticos appellat, cum comentariis 
supremorum iurisconsultorum Iacobi a Monte Iudaico, Iacobi et Guilermi a Vallesicca et 
Iacobi Calicii…; Karolum Amorosum, Barchinonae, 1544, fols. 143v-144r (Us. 111), esp. 
144r, n. 1 (Guillem de Vallseca); Jacobi de MARQUILLES, Comentaria… super Usaticis 
Barchinonae; Johannem Luschner, Barchinone, 1505, fols. 296r-297r (Us. 110), esp. 296v i 
297r-298r (Us. 111).

67. BARTOLI [DE SASSOFERRATO], Commentaria in secundam Digesti novi partem,…; 
[Compagnie des libraires de Lyon], Lugduni [= Lió], 1555, fol. 184ra, ad D. 48,5,2,2 [Ulpianus, 
8 disputationum].
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le no ci nium manifestum o, millor dit, l’experiència jurídica que hem 
encabit en aquesta etiqueta es va transformar per influència cristiana en 
el nou delicte de prostitució mitjançant tres leges (CTh. 15,8,2 = CJ. 
1,4,12 = CJ. 11,41(40),6 [Theodosius et Valentinianus, 428]; NTh. 18 
[Theodosius et Valentinianus, 439]; CJ. 1,4,14 = CJ. 11,41(40),7 [Leo, 
457-467]).68 Però, pels nostres interesos, l’important és que els supòsits 
contemplats només eren els d’un pare i d’un amo que respectivament 
prostituien la seva filla i la seva esclava i, en canvi, no s’hi esmentava 
el cas d’un marit que coaccionés la seva muller a prostituir-se. 

El dret visigòtic és el darrer i més significatiu esglaó d’aquest 
recorregut. Com en el dret romà, també s’hi perseguia –a l’estil que 
acabem de veure– la prostitució (Liber Iudiciorum, 3,4,17 [Antiqua]) 
i l’alcavoteria (Liber Iudiciorum, 3,3,11 [Khindasvint]). Però, sobretot 
cal fixar-nos en Liber Iudiciorum, 3,6,2 [Khindasvint] perquè, com 
es recordarà i a més del marit homosexual, s’hi tenia en compte el o, 
millor dit, els casos del marit convicte d’haver «donat la seva muller 
a un altre home perquè hi cometés adulteri contra la voluntat d’ella, 
o d’haver-ho consentit». Per tant, aquesta llei de Khindasvint agrupa i 
unifica les dues espècies de le no ci nium i els hi aplica la mateixa regu-
lació. Comparant aquesta configuració amb la dels Usatges en qüestió, 
destaca poderosament una diferència: mentre la regulació del le no ci-
nium manifestum és prou semblant entre aquesta llei visigòtica i l’Us. 111, 
les del le no ci nium [nec manifestum] (és a dir, el marit cuguç que con-
senteix en l’adulteri de la seva muller) no tenen res a veure ja que, men-
tre la llei visigòtica hi aplica la mateixa regulació del le no ci nium mani-
festum, l’Us. 110 § 2 conté una novetat exorbitant atorgant sense 
contemplacions tot els béns de la muller adúltera al senyor. A banda 
d’haver assolit l’objectiu de qualificar jurídicament les files de la taula, 
aquest repàs històric ens ha permès identificar Liber Iudiciorum, 3,6,2 
[Khindasvint] com la font de la regulació i, de pas, hem palesat com 
una part d’aquesta regulació fou manipulada o, si ho preferim, fou can-
viada. I la pregunta és òbvia: d’on prové aquest canvi o novetat? Però, 
en aquest cas, potser seria millor preguntar: qui prodest, és a dir, a qui 
beneficia aquest canvi? És evident que al senyor, perquè assoleix tots 
els béns de la muller. Per tant, una novetat jurídica que, modificant ad 
hoc la llei general del Liber Iudiciorum, beneficiava el senyor té tota la 

68. Sobre el crim de prostitució en el dret romà, vid. ROBINSON, The Criminal Law of 
Ancient Rome…; pàg. 69-70. 
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fesomia necessària per ésser considerada un «mal ús» o, si ho preferim, 
un abús senyorial. 

Però, també tracta de la regulació del crim d’adulteri l’Us. 112. 
Mariti uxores [= 3ª CYADC I 9,8,2]. Tot i que avui en dia ens pot re-
sultar exòtic, el contingut d’aquest usatge era la fixació de certs judicis 
de Déu (és a dir, ordalies) mitjançant els quals la muller podia vindicar-
se de l’acusació d’adulteri formulada pel seu marit; a més, s’hi establia 
una graduació dels judicis segons la categoria social de l’acusada i, fi-
nalment, s’hi determinaven les conseqüències jurídiques que resultaven 
del judici. Coneguts arreu d’Europa durant l’Alta Edat Mitjana,69 els 
judicis de Déu van decidir molts plets en què, mancant-hi proves, hom 
creia que Déu manifestava la seva protecció a favor de la part que tenia 
raó, puix que Déu no permetria que un innocent fos castigat o que li fos 
denegada justícia. En els Usatges de Barcelona, hi ha tres judicis de 
Déu diferents: batalla, judici d’aigua calda i judici d’aigua freda (Us. 
113. Vere iudex [= 3ª CYADC I 9,1,3]). L’anomenat duel judicial o bata-
lla, al qual acudien les parts o els campions (anomenats batallers) que 
les representaven; en el camp, s’esbatussaven i la part de qui vencia era 
considerada innocent.70 En el judici d’aigua calda o caulera, qui s’hi sot-
metia havia d’extreure un roc del fons d’una caldera d’aigua bullent; tot 
seguit, se li lligava i segellava el braç i, al tercer dia, es desfeien els 
lligams. Si el braç estava il·lès, aquella persona era considerada inno-
cent; altrament, era declarada culpable. En el judici d’aigua freda, la 
persona sotmesa a prova era lligada de peus i mans i ficada dins d’una 
gran caldera plena d’aigua freda que, prèviament, havia estat exorcitza-
da i beneïda. Si la persona es submergia i anava al fons, se la conside-

69. Per l’edició dels formularis d’aquests judicis de Déu que demostren la seva extensió 
arreu de l’Europa medieval, vid. Karolus ZEUMER, Monumenta Germaniae Historica. 
Formulae Merowingici et Karolini aevi. Accedunt Ordines Iudiciorum Dei. Edidit…; 
Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae [= Hannover], 19632 [orig. 1886], pàg. 601-722.

70. Per la pràctica de les ordalies i, en especial, el duel judicial o batalla a Catalunya en 
l’Alta Edat Mitjana, vid. Pierre BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera…; II, pàg. 177-180. Per 
una visió general del duel judicial a Catalunya i al Midi francès, vid. respectivament F[erran] 
VALLS I TABERNER, «Notes sobre el duel judicial a Catalunya», in: Revista de Catalunya; 
núm. 56 (juliol 1929), pàg. 50-57 [Reedició: in: Fernando VALLS TABERNER, Obras selectas. 
II. Estudios histórico-jurídicos; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 
1954, pàg. 281-318]; Jean-Marie CARBASSE, «Le duel judiciaire dans les Coutumes 
meridionales», in: Annales du Midi; núm. 87 (1975), pàg. 385-403. Per unes descripcions 
medievals del duel judicial a Catalunya des dels punts de vista d’un jurista i d’un militar, vid. 
respectivament, «De batalla» i «Sumari de batalla ha ultransa, fet per Pere Joan Ferrer, 
cavaller», in: Pere BOHIGAS (ed.), Tractats de cavalleria. A cura de…; Editorial Barcino, 
Barcelona, 1947, pàg. 79-96 i 155-175.

Banyuts catalans INT.indd   36Banyuts catalans INT.indd   36 10/03/2015   9:59:1610/03/2015   9:59:16



BANYUTS CATALANS 37

rava innocent; en canvi, si surava, culpable. En concret, l’usatge en 
qüestió establia que els marits podien reptar d’adulteri les seves mullers 
per simple sospita i, si hi havia «manifests indicis o signes competents», 
les mullers havien de purgar el repte mitjançant campió («avagant»), 
jurament («sagrament») i batalla. D’acord a la condició social de l’acu-
sada, s’establia la següent graduació dels judicis de Déu: les mullers de 
cavaller, per jurament i cavaller (campió a cavall); les mullers de bur-
gès, ciutadà o noble batlle, per peó (campió d’infanteria) i, finalment, 
les mullers de pagès, per caulera amb les seves pròpies mans. Final-
ment, es regulaven les conseqüències jurídiques del judici. Si la muller 
vencia, el seu marit l’havia de retenir «honradament», esmenar-li les 
despeses que ella o els seus amics haguessin fet en el plet o batalla i 
també el dany que hagués sofert el seu campió. En canvi, si la muller 
era vençuda, era lliurada a mans del seu marit («venga en ma de son 
marit») amb tot el que tenia. Per entendre el sentit de l’expressió «ve-
niat in manu mariti sui» que s’utilitza en el càstig de la muller, cal 
confrontar aquest text amb el d’altres usatges: la mateixa expressió 
«venire in manu» s’utilitza quan es lliura una persona i/o els seus béns 
tant a un particular (Us. 40. Qui se sciente [= 3ª CYADC I 4,30,11]; 
Us. 100. Si quis de homicidio [= 3ª CYADC I 9,5,1]; Us. 112. Mariti 
uxores [= 3ª CYADC I 9,8,2]) com al príncep, és a dir, al comte de 
Barcelona (Us. 66. Moneta [= 3ª CYADC I 10,1,2]; Us. 80. Iudicium in 
curia datum [= 3ª CYADC I 1,14,1]); excepte l’usatge que ens interessa, 
la resta d’aquest conjunt aclareix que el receptor podrà fer amb el lliurat 
segons la seva voluntat i, finalment, només en un únic cas la voluntat 
del receptor resta explícitament limitada al fet que el lliurat no mori 
(Us. 100. Si quis de homicidio [= 3ª CYADC I 9,5,1]). Així, doncs, si el 
judici de Déu acabava determinant la culpabilitat de la muller, l’autori-
tat judicial lliurava la muller al marit perquè en fes el que volgués i 
aquest podia arribar fins a matar-la. No cal gens d’esforç sinó només 
una mica de memòria per adonar-se que aquesta regulació és semblant 
o, millor dit, gairebé calcada a la més amunt vista en Liber Iudiciorum, 
3,4,3 [Antiqua], amb només una diferència: l’ús dels judicis de Déu 
com a eina processal per dirimir l’acusació. Cal no perdre de vista que 
estem circumscrits a l’Alta Edat Mitjana i que, laminats amb més o 
menys gràcia, aquests judicis de Déu van anar reculant per finalment 
deixar pas al procediment ordinari romà-canònic. Com a botó de mos-
tra de l’actitud ambivalent respecte els judicis de Déu, cal recordar 
que, a semblança del que hem vist respecte els «mals usos», el capítol 
27 dels Costums de Lleida estableix que els lleidatans no poden ésser 
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obligats a sotmetre’s a judicis de Déu (hi són esmentats la batalla i les 
proves del ferro i de l’aigua)71 i, en canvi, els capítols 125-129 dels ma-
teixos Costums de Lleida regulen minuciosament les «tornes», és a dir, 
els duels judicials, però en el benentès que hom s’hi sotmet voluntària-
ment.72 Per tant, els Costums de Lleida (1228) palesen un exemple de la 
llarga agonia dels judicis de Déu. 

Directament relacionat amb el contingut de l’usatge que acabem 
d’analitzar, cal tenir en compte la consolidació d’una «usança» sobre 
com calia castigar les mullers adúlteres. En conjunt, totes les fonts dis-
ponibles concorden sobre el seu contingut. Malgrat l’interès que poden 
tenir les detallades anàlisis dels glossadors i comentarista dels Usat-
ges de Barcelona,73 el contingut de la usança resta clar en 3ª CYADC 
II 9,2,1 [Pere III, pragmàtica 1386]. Responent a la sol·licitud de gràcia 
d’un convicte d’haver mort la seva muller adúltera i que ara volia estal-
viar-se el compliment de 3ª CYADC I 9,5,1 [Pere III, Cort de Perpinyà, 
1351, cap. 15], Pere III li concedí la gràcia, però aprofità l’avinentesa 
per fer-li un retret moral: per què va haver de matar la seva muller adúl-
tera quan, per aquest crim, el dret català ja era prou sever ja que «d’acord 
a l’usatge [= Us. 112], les dones adúlteres han d’ésser lliurades amb els 
béns que tinguin al seu marit» i «segons l’usança seguida, el marit pot 
capturar-la i tenir-la emparedada, o bé tancada en una casa, amb l’ali-
mentació que vulgui i amb els vestits que vulgui». Per apreciar amb tot 
el seu abast aquesta usança, cal veure-la aplicada a un cas concret: en 
3ª CYADC II 9,3,3 [Sententia Real del loc (on) han de esser paredadas 
las donas adulteras, y aliments de aquellas], hi ha recollida una sentència 
reial que, malgrat no dur cap identificació històrica,74 és relativament 

71. Per aquest capítol dels Costums de Lleida, vid. Costumbres de Lérida…; pàg. 27. 
72. Per aquests capítols dels Costums de Lleida, vid. Costumbres de Lérida…; 

pàg. 60-62. 
73. Antiquiores Barchinonensium leges…; fols. 144r-145r (Us. 112), esp. 144r, n. 1 (Jau-

me de Montjuïc); MARQUILLES, Comentaria…; fols. 298r-300v (Us. 112), esp. 299v-300r.
74. L’esmentada sentència fou atribuïda per Sanpere al rei Alfons III amb data 1330 

(Salvador SANPERE Y MIQUEL, Las costumbres catalanas en tiempo de Juan I; Imprenta y 
librería de Vicente Dorca, Gerona, 1878, pàg. 72-73, n. 2; Salvador SANPERE Y MIQUEL, Las 
damas d’Aragó; Imprenta de la Renaixensa, Barcelona, 1879, pàg. 40-41, n. 2) i Brocá 
l’adjudicà al rei Joan I amb data 19 de febrer de 1392 (Guillermo María de BROCÁ, Historia del 
Derecho de Cataluña, especialmente del Civil y Exposición de las Instituciones del Derecho 
civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la Jurisprudencia; 
Herederos de Juan Gili editores, Barcelona, 1918 [Reedició anastàtica: Generalitat de 
Catalunya-Departament de Justícia, Barcelona, 1985], I, pàg. 272). Font va remarcar que, atès 
l’estat actual del text, era impossible assolir qualsevol identificació històrica tot refutant la 
datació proposada per Brocà (va refiar-se erròniament de la taula de disposicions tot 
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coneguda perquè diferents juristes i erudits d’altre temps s’encarrega-
ren de divulgar-la i sovint no pas com una mostra d’atrocitat judicial.75 
En substància, l’esmentada sentència recull el càstig o pena a què fou 
sotmesa Eulàlia, muller de Joan d’Osca, convicta d’adulteri. El docu-
ment és prou clar i els detalls prou crus com per reportar-ne el contingut 
estalviant-nos-en la glossa. Segons la sentència, Joan tenia dret a reclou-
re la seva muller Eulàlia en un habitacle de dotze pams de llarg, sis pams 
d’ample i dues canes –setze pams− d’alt (és a dir, 2,33 metres de llarg, 
1,17 d’ample i 3,11 d’alt),76 li havia de lliurar un sac de palla per dormir i 
un cobrellit per tapar-se, l’habitacle havia de disposar d’un clot per fer-
hi les necessitats físiques i una finestra a través de la qual li havia de 
subministrar els aliments diaris consistents en divuit unces de pa cuit 
(és a dir, 600 grams)77 i tanta aigua com Eulàlia demanés i, finalment, 
s’hi afegia la clàusula terminal segons la qual no se li havia de donar, 

adjudicant-li la data d’una altra de contigua) (Josep Maria FONT I RIUS (ed.), Constitucions de 
Catalunya. Incunable de 1495. Estudi introductori de…; Generalitat de Catalunya-
Departament de Justícia, Barcelona, 1988, pàg. CI i n. 156). De la nostra part, voldríem 
remarcar tres detalls significatius: d’una banda, la datació proposada per Sanpere també està 
basada en un error ja que li atribuí el regnat i data de la disposició immediatament anterior en 
la recopilació; d’altra banda, Jaume de Marquilles l’atribueix dubitativament al rei Jaume II o 
bé al seu fill Alfons III en el seu comentari a l’Us. 112. Mariti uxores (MARQUILLES, 
Comentaria…; fols. 298ra-300vb, esp. 299va-b) i, finalment, el mateix document fou reproduït 
en el Glossarium de Du Cange a partir de la lectura que Pierre Carpentier va fer del manuscrit 
Latin 4671 de la Bibliothèque Nationale de France en què l’esmentat text figura entre les 
disposicions del rei Pere III (Carolo DUFRESNE Domino DU CANGE, Glossarium mediae et 
infimae latinitatis conditum a… auctum a monachis ordinis S. Benedicti cum supplementis 
integris D. P. Carpenterii et additamentis adelungii et aliorum digessit G.A.L. Henschel; 
Excudebat Firmin Didot fratres, Parisiis [= Paris], 1840 [orig. 1678], I, pàg. 101-102, esp. 101c, 
sv. Adulterium; P[etrus] CARPENTIER, Glossarium novum ad scriptores Medii Aevi, cum 
latinos tum gallicos, seu supplementum ad auctiorem glossarii Cangiani editionem… collegit 
et digessit…; Apud Le Breton, Saillant et Desaint, Parisiis [= Paris], 1766, I, pàg. 86-87, esp. 
86b, sv. Adulterium).

75. Pel que fa a autors catalans de l’edat moderna, vegeu el capítol III. Com a mostra 
d’un autor estranger, Jacobo MÖLLERO, Discursus duo philologico-juridici. Prior de 
cornutis, posterior de hermaphroditis, eorumque jure, uterque ex jure divino, canonico, 
civili…; Christoph. Andreae Zeitleri, Francofurti [= Frankfurt an der Oder], 1692, cap. 9, 
n. 42, pàg. 130-131.

76. Mesures calculades en base a la cana de draperia de 8 pams que, en la Vegueria de 
Barcelona, equivalia a 1,555 m. Per aquesta mida, vid. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH, 
Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals 
del segle XVI (1587-1594). Estudi i edició a cura de…; Fundació Noguera, Barcelona, 2008, 
I, pàg. 81.

77. Pes calculat en base a l’unça tendera de 33,3333 gr. de la Vegueria de Barcelona. 
Per aquest pes, vid. TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH, Pesos, mides i mesures al Principat de Cata-
lunya…; I, pàg. 80.
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ni fer donar, ni fer res que precipités la seva mort, és a dir, la reclusió 
així establerta era perpètua fins que Eulàlia defallís de mort natural. 

Si bé fins aquí hem centrat la nostra exposició en el dret català 
municipal i feudal (tot remarcant que els Usatges de Barcelona van 
esdevenir dret català general), cal recordar que aquests drets s’articula-
ven amb drets supletoris per formar el corresponent ordenament jurídic. 
Així, els drets municipals van acollir com a dret supletori el dret romà 
justinianeu i, en canvi, els Usatges de Barcelona triaren el Liber Iudi-
ciorum visigòtic. Però, sense entrar en detalls, l’anomenada Recepció 
del dret comú comportà que el Liber Iudiciorum acabés essent substi-
tuït com a dret supletori pel dret comú, és a dir, el conjunt articulat de 
dret romà justinianeu i dret canònic.

Banyuts catalans INT.indd   40Banyuts catalans INT.indd   40 10/03/2015   9:59:1610/03/2015   9:59:16



III.  L’ADULTERI FEMENÍ EN LA LITERATURA 
JURÍDICA CATALANA MODERNA

Amb la intenció de comprovar com, a partir de les fonts normatives 
fins ací analitzades, ha evolucionat la consideració i la sanció de l’adul-
teri femení a la Catalunya moderna, girem l’ullada cap a obres de lite-
ratura jurídica aparegudes al principi del segle XVII de la mà de dues 
grandíssimes autoritats de la doctrina jurídica del país: el noble manresà 
Lluís de Peguera (1540-1610) i l’olotí Joan Pere Fontanella (1575-1649).78 

Pel que fa a Peguera, magistrat del Reial Consell i Audiència de 
Catalunya i alhora decisionista –seleccionador i comentarista de sentèn-
cies–, ens dirigim cap a un capítol de la seva Practica criminalis edita-
da l’any 1603, i cap a dos capítols consecutius d’un seu recull de juris-
prudència aparegut el 160579 –alguns passatges d’ambdues obres són 
iguals o gairebé. El manresà incideix sobre dues resolucions del Reial 
Consell i Audiència recents, de 1591 i de 1602 respectivament. De la 
primera, de caràcter criminal, n’oculta els noms de les parts, per salva-
guardar-ne l’honor. De la segona no, en ser d’àmbit civil, i resulta que 
afecta els successors de les parts de la precedent80 –versa sobre una 
petició de restitució de dot de l’adúltera.81 

78. Tomàs de MONTAGUT, «Lluís de Peguera i el seu pensament jurídic», in: Pedralbes; 
núm. 18-2 (1998), pàg. 53-67. Josep CAPDEFERRO, «Práctica y desarrollo del derecho en la 
Cataluña moderna: a propósito de la jurisprudencia judicial y la doctrina»; in: Salustiano de 
DIOS et al. (coords.), Juristas de Salamanca, siglos XV-XX; Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2009, pàg. 235-257, esp. pàg. 248-256. Josep CAPDEFERRO, Ciència i 
experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes; Fundació Noguera, 
Barcelona, 2012.

79. Lluís de PEGUERA, Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis Regiae 
Audientiae declarationibus ornati…; Typographia Iacobi a Cendrat, Barcinone, 1603, cap. 25. 
Lluís de PEGUERA, Decisiones aureae, in actu practico frequentes, ex variis Sacri Regii Concilii 
Cathaloniae conclusionibus collectae. Cum additionibus in quinquaginta priores quae antea 
sine eis editae fuerunt, [tom 1], Typographia Iacobi a Cendrat, Barcinone, 1605, cap. 94-95. 

80. D’una banda hi ha els tutors i curadors dels fills i hereus de Felip de Portulès; de 
l’altra hi ha el senyor Montserrat Faner i, després del seu traspàs, la seva germana Guiomar 
Faner, vídua del burgès de Puigcerdà Antoni Paraire. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), 
Reial Audiència, Conclusions civils, vol. 107-I, fol. 15v-18r (18.III.1602). El cas té moltes 
implicacions patrimonials col·laterals que no aporten res a la nostra matèria d’avui.

81. En la literatura jurídica del ius commune tardà, la qüestió de l’adulteri femení sovint 
aflora relacionada amb la qüestió de si el marit o els seus hereus poden refusar la restitució del 
dot a la muller o als seus hereus. Tant la pròpia problemàtica com la seva solució adquireixen 
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Centrant-nos en la resolució de 1591, la realitat penal que retrata 
Peguera és molt severa i apunta a una continuïtat d’allò disposat per 
l’Us. 112. Mariti uxores [= 3ª CYADC I 9,8,2] i aclarit o desenvolupat 
per la declaració o sentència règia de 3ª CYADC II 9,3,3. Arran d’una 
acusació d’adulteri del marit, el fisc insta un procés que, amb totes les 
garanties que a l’època escauen a l’àmbit penal, aboca a una sentència. 
En cas de ser condemnatòria, la dona ve en mà del marit amb el que té 
i és immurada per ell en l’espai limitadíssim descrit al capítol II.3, amb 
l’obligació de facilitar-li els elements imprescindibles per «sobreviure», 
sense que es pugui fer res per provocar-li la mort.82 Peguera no escati-
ma detalls sobre com es despatxen tràmits i provisions. S’estén particu-
larment en la part executiva de la pena, explicant que el marit que no 
tingui casa pròpia o espai suficient on encabir-hi la dona immurada83 
té la possibilitat de fer-la recloure en una cel·la84 de la Casa de les Egip-
cíaques de Barcelona –fins i tot informa sobre com s’efectua i amb 
quina documentació s’autoritza el transport de l’adúltera des de la presó 
reial fins a la Casa de les Egipcíaques, la caució que paga el marit, la 
dona que custodia l’espai i rep la reclusa, etc. 

La via que ens ensenya Peguera sembla ser l’única possible, o si més 
no el model a seguir. Ara bé, quan hom comprova l’original de la conclu-
sió criminal de 1591 comentada, s’adona que no és ben bé així.85 Altra-

gran complexitat quan els doctors l’analitzen amb el mètode de l’època, consistent a establir 
successivament la regla i les seves excepcions, i aplicar-hi distincions i ampliacions, requisits, 
circumstàncies i subtilitats –per resumir-ho planerament. Així, els autors es preguntaran si 
l’adulteri només afecta el dot o també els béns parafernals, o què passa si el marit era conscient 
que la dona li feia el salt, o si un hereu al·lega que no ho va denunciar públicament per no patir 
injúria però ho va compartir amb un amic, o si el fet que el cornut conscient realitzés la còpula 
amb l’adúltera suposava la remissió del delicte –i si en comptes de tenir consciència de les 
banyes en tenia una sospita?–, etc.

82. Fóra millor dir «sense que es pugui fer res més per provocar-li la mort».
83. Lluís de PEGUERA, Practica criminalis cit., cap. 25, n. 11: «Ponamus, quod maritus 

[…] non habet domum propriam, vel si quam habet, caret in ea commoditate».
84. Si ens atenim a ibidem, n. 14, tal cel·la seria prou més espaiosa –vint pams de llarg, 

quinze d’ample i setze d’alt– dels dotze, sis i setze respectivament que hauria disposat la 
sentència de 3ª CYADC II 9,3,3.

85. ACA, Reial Audiència, Conclusions criminals, vol. 31, fol. 40v-41r, provisió de 
17.V.1591: «In facto fisci procuratoris regiae curiae et partis instantis contra Vio lantem 
Fanera uxorem Montserrati Faner delatam et inculpatam instante dicto eius viro quod cum 
xx[iiii] mensis februarij anni MDLXXXVIII (sic) condemnata fuisset pro adulterio commisso 
cum Carolo de Mora quod detruderetur in monasterium seu alium locum per excellentissimum 
dominum locumtenentem generalem nominandum ad decennium regia sententia lata 
referente magnifico Montserrato Guardiola tunc doctore Regij Concilij criminalis intra 
dictum decennium luxuriose vixit et adul terium multoties commisit signanter cum Melchiore 
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ment, resulta que el Reial Consell i Audiència està endurint una resolució 
prèvia contra la mateixa adúltera –Anna, muller de Montserrat Faner–, 
adoptada set anys enrere, després de constatar que durant un llarg perío de 
de reclusió en un convent o establiment homologable no s’ha esmenat, 
ans ha reincidit amb altres homes, sobretot amb Melcior Salvi.86 

La pregunta és: Per què Peguera oculta la conclusió criminal de 1584, 
i així amaga que a la Catalunya de final del segle XVI el remei de l’Us. 
112. Mariti uxores [= 3ª CYADC I 9,8,2] s’aplica únicament com a darrer 
recurs? És qüestió d’oblit, de desconeixement, de manipulació? −orde-
nem les opcions de menys a més preocupant.87 Avancem que no tenim 
respostes, si un cas una ferma hipòtesi. Vistos el contingut i l’estructura 
de la Practica criminalis pegueriana sencera, i l’èmfasi que s’hi fa en 
garanties procedimentals i caucions, podem imputar al magistrat man-
resà un interès, ben legítim i enraonat, per difondre –i publicitar?– els 
remeis de dret que la justícia règia del més alt nivell pot procurar als 
catalans –avesats, podríem afegir, a conformar-se amb justícies menys 
rigoroses? No és descartable una altra possibilitat: Que el jutge, conside-
rat garantista per la historiografia en paràmetres de l’època, fos reac-
cionari en matèries de costums, i hagués volgut donar caràcter exempla-
ritzant a la severíssima i anacrònica resolució de 1591.88 

Canviem tot seguit d’autor i vegem uns breus, però molt oportuns, 
passatges de Joan Pere Fontanella. Al segon volum del seu celebèrrim 

Salvi facta relatione per Fort meritis processus attentis et alias fuit conclusum quod dicta 
Violans Fanera tradatur dicto eius viro immuranda juxta usaticum “Mariti uxores” et 
formam praescriptam et statutam per regiam declarationem in corpore juris municipalis 
claus[a]m et sic prestita prius per dictum Montserratum Faner idonea cautione juxta dictam 
regiam declarationem exceptis Ubach et Mur qui non votarunt ex causa.»

86. ACA, Reial Audiència, Conclusions criminals, vol. 29, fol. 35 del segon quadern, 
provisió de 24.II.1584: «In facto fisci procuratoris regie Curie et partis instantis contra 
Yolantem Fanera uxorem Montserrati Faner delatam et inculpatam de adulterio per eam cum 
Carolo de Mora commisso facta relatione per Guardiola meritis processus attentis et alias 
fuit conclusum quod dicta Yolans Fanera con demnetur quod detrudatur in monasterium vel 
alium locum per suam excellentiam nominandum ad decennium et quod eidem per dictum 
Montserratum Fener virum suum prestentur alimenta postea taxanda et ad restitutionem 
rerum a domo dici Montserrati Fener viri sui per eam amotarum liquidatione reservata.» 
El mateix dia es condemna Carles de Mora a ser expulsat del principat de Catalunya i comtats 
de Ros selló i Cerdanya durant un quinquenni.

87. Considerem del tot inversemblant que Peguera pugui haver estat víctima de l’errada 
de datació que figura a la conclusió criminal de 1591 (en recordar la sentència prèvia, diu 1588 
en comptes de 1584). 

88. A favor d’aquesta hipòtesi es podria esgrimir que Peguera aculli la doctrina que 
permet assimilar a un adulteri els tocaments o besos, que serien l’avantsala d’una còpula. 
Lluís de PEGUERA, Practica criminalis cit., cap. 25, n. 19.
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tractat sobre capítols matrimonials, aparegut l’any 1622, l’olotí entra 
tangencialment en la qüestió dels adulteris tot interessant-se sobre 
excepcions a l’obligatorietat de restituir el dot a la muller i/o als seus 
hereus.89 Fontanella, que no té vocació de criminalista ni pretensió d’es-
criure un tractat de dret penal, reprodueix fil per randa la severa visió 
de penes a l’adúltera presentada per Lluís de Peguera uns anys enrere, 
en base a l’Us. 112. Mariti uxores [= 3ª CYADC I 9,8,2]. Perdó, no ben 
bé fil per randa, perquè explicita quelcom lògic, però no escrit abans. 
Que la dona sotmesa a un règim alimentari de divuit unces de pa i aigua 
a voluntat, encara que ningú en precipiti la mort, no trigarà a traspassar: 
«Ibi tam miserrimam vitam ducendo cito moriatur».90

No és cap sorpresa que Fontanella ressegueixi molt fidelment 
Peguera, part del seu mèrit rau en l’amplíssima bibliografia que coneix i 
processa de manera ordenada als seus textos –a vegades acríticament, 
i si escau a través de citacions literals. Una altra de les seves virtuts és 
una recerca prodigiosa en arxius institucionals i judicials catalans,91 i 
curiosament en aquest àmbit de les adúlteres només aconsegueix identi-
ficar dos precedents més, prou distants en el temps: un de 1548 i l’altre 
de 1496.92 Bé és cert que empra l’adverbi «inconcusse» per qualificar 
l’observança d’aquesta pena a Catalunya, entenem podria tenir un mer 
sentit de continuïtat respecte al passat –«encara no s’ha torbat»–, sense 
necessitat de comportar regularitat. 

Novament la pregunta que ens ve al cap és: Quin és el sentit de di-
fondre aquest rigor extrem en les penes d’adulteri femení?93 Ens consta 

89. Joan Pere FONTANELLA, De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus 
tractatus, vol. 2, Laurentium Dèu, expensis Michaëlis Menescal, Barcinonae, 1622, cl. 7, gl. 3, 
p. 12, n. 1-29.

90. Joan Pere FONTANELLA, De pactis nuptialibus cit., II, cl. 7, gl. 3, p. 12, n. 27. 
91. Sobre la bibliofília de Fontanella i la seva diligència en les recerques d’arxiu, Josep 

CAPDEFERRO, Ciència i experiència cit., capítols 3 i 5. 
92. Joan Pere FONTANELLA, De pactis nuptialibus cit., II, cl. 7, gl. 3, p. 12, n. 27: «Ego 

etiam idem antiquitus reperi declaratum in eodem Senatu 9 octobris 1548 inter Anton. Gou, 
et Hieronymam illius uxorem, relatore Marti, per quem fuit declaratum Attento sufficienter 
constat de adulterio mulierem iuxta usat. mariti uxores tradendam fore et esse eius viro 
cum bonis suis adiudicando eidem dotem ipsius et alia iura pertinentia et spectantia ei 
provenientia ex bonis et substantia mariti. Et idem etiam multo antea declaratum videram, 
die scilicet 28 iunij 1496.» Dissortadament, ACA, Reial Audiència, Conclusions criminals, 
vol. 3 (1494-1499) està fora de consulta, i Conclusions criminals, vol. 13 (1547-1549) no 
s’ha conservat.

93. Caldria sumar dos altres passatges tenebrosos al que ens ocupa: 1) Ibidem, n. 21-22, 
Fontanella parla del lúgubre cas d’un home que matà la dona «deprehensam in adulterio»; no 
entra en consideracions de si el banyut meresqué condemna, sí diu que el que hauria d’haver 
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que Fontanella té un fort escrúpol religiós i es jutja en consciència a ell 
mateix molt severament, i també hi jutja el proïsme, tanmateix… Pro-
posem aquesta explicació: L’olotí busca contrarestar la mala opinió 
sobre els catalans que podria circular per Europa arran d’una obra 
menor de Jean Blondel, Statuta curie episcopalis Eduensis. Segons 
aquest antic cabiscol de l’església borgonyona d’Autun, l’adulteri de la 
muller a Catalunya suposaria com a única pena el pagament de quaran-
ta sous al fisc per part del marit94 −és possible que l’autor, d’escàs rigor 
i fiabilitat,95 escrigués tal fal·làcia arran d’alguna notícia deformada 
sobre el mal ús de la cugucia explicat amunt. Vegem com li respon 
Fontanella després de resumir l’Us. 112. Mariti uxores [= 3ª CYADC 
I 9,8,2]: «Haec est poena peculiaris adulterantium mulierum in hoc 
Principatu, non illa qua draginta solidorum, quam in Cathalonia 
observari dicit Ioan. Blondel. […] quam nescio ubi legerit. Nos enim 
qui in Cathalonia vivimus, huiusmodi ridiculae poenae memoriam non 
habemus.»96

En definitiva, en matèria d’adulteri femení, no es presten a contrast 
aquests dos gegants de la literatura jurídica catalana. Peguera, desme-
moriat pel que fa a la conclusió criminal de 1584 –decisiva per entendre 
el rigor de la de 1591−, i desitjós –i interessat− en fortificar la jurisdic-
ció règia a Catalunya. Fontanella, ansiós per rebatre qui ha presentat els 
catalans com a calçasses cuguços, però que no troba més de dos prece-
dents, i remots, a part del d’Anna Faner que Peguera ha establert –ha 

fet és acusar-la, i afegeix que amb la seva vindicació privada perdé el dret sobre els béns d’ella, 
com es resolgué al Reial Consell i Audiència de Catalunya el 27.VIII.1584 en el cas entre 
Bernat Bisbal i Gaspar Soler: «Maritus apprehendens mulierem in adulterio, et eam non 
accusans, sed propriam iniuriam ulciscendo illam occidens, non lucratur dotem, nec aliquid 
aliud ius in bonis uxoris» –transcrivim a l’apèndix 1 la conclusió civil de 1584 resumida pel 
jurista olotí. 2) Ibidem, n. 28, remetent a cl. 5, gl. 5, p. 1, exposa que qui cometés adulteri 
amb una muller casada seria condemnat a mort «ex eo quod commissum fuerat cum raptu», 
que comporta aquesta pena.

94. Jean BLONDEL, Statuta curie episcopalis Eduensis…, Lugduni [Lió], Excudebat… 
heredu[m] Simonis Vincentij Antonius Blanchardus, 1535, rub. 3, §. 2, n. 8: «In Cathalonia 
tamen aliter observatur: quia si quis fuerit cucurbitatus solvit xl solidos fisco quod talis 
tenetur de noxa» −a l’índex es resumeix dient «cucurbitatus ab uxore in Cathalonia solvit xl 
solidos pro emenda».

95. A tall d’exemple, vegeu Jean BLONDEL, Statuta curie episcopalis Eduensis cit., rub. 3, 
§. 2, n. 12, on l’autor escriu que els jueus, tot i que lloen les campanes, no les empren en les 
seves «esglésies», que identifica amb mesquites, dotades de minarets: «Judei tamen […] licet 
laudent multum campanas tamen non utuntur illis in eclesijs sed habent preconem qui 
ascendit mesquitam seu altam turrim».

96. Joan Pere FONTANELLA, De pactis nuptialibus cit., II, cl. 7, gl. 3, part 12, n. 29.

Banyuts catalans INT.indd   45Banyuts catalans INT.indd   45 10/03/2015   9:59:1610/03/2015   9:59:16



BANYUTS CATALANS46

pretès restablir?− com a model. Ambdós ens venen una imatge duríssi-
ma de la pena que espera les adúlteres a la Catalunya moderna. 

La pràctica i la realitat, tanmateix, semblen anar per un altre camí. 
Potser paral·lel al que acabem de resseguir. Com veurem al proper capí-
tol, hem exhumat documentació d’arxiu que, en matèria de dones adúl-
teres, reflecteix una justícia municipal barcelonina sumària, i interna-
ments de signe no exclusivament repressiu a la Casa de les Egipcíaques. 
Demostra que abunden els ciutadans comuns que recorren a aquesta 
drecera i a tals internaments. Potser per la insignificança del dot que 
podrien guanyar, o perquè no tenen ganes d’exhibir el seu honor ferit a 
l’aparador de l’alta jurisdicció règia, o merament per una menor set de 
venjança. Amb les dades que tenim actualment és difícil valorar-ho. Sí 
sabem –per mantenir-nos lleials al títol del present capítol− d’algun 
autor de literatura jurídica gairebé coetani a Peguera i Fontanella, com 
Joan Pau Xammar (c. 1593-1666), que aixeca acta de la jurisdicció dels 
edils de Barcelona en el tema que ens ocupa: «[Consules, i. e. consilia-
rios] cognoscunt de mulieribus adulteris, atque si recepta informatione 
de adulterio constat, provident per suos assessores, quod in domum 
aegyptiacarum quae ita vocatur, et ad id per civitatem extracta fuit, et 
parata, recludantur».97

97. Joan Pau XAMMAR, Civilis doctrina de antiquitate, et religione, regimine, privilegijs, 
et praeheminentijs inclytae civitatis Barcinonae…, 2a ed., augmentada, Barcinonae 
[Barcelona], Apud Josephum Forcada, 1668, §. 21, n. 36. L’addicionador de l’obra, Josep 
Monràs, ho corrobora uns anys més tard, amb un «tantum» (= només) que un dia que tinguem 
noves dades pot resultar clau: «[Consules] cognoscunt ad effectum de quo hic dicitur, tantum; 
et vidi plures processus in domo civitatis».
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IV.  LA CASA DE LES EGIPCÍAQUES I 
ENJUDICIAMENTS MUNICIPALS D’ADULTERIS 
A LA BARCELONA MODERNA

1. LA CASA DE LES EGIPCÍAQUES DE BARCELONA

Les Rúbriques de Bruniquer mencionen per primer cop una Casa 
d’Egipcíaques l’any 1409, amb motiu de la seva construcció.98 L’objecte 
de l’immoble seria recollir «fembras que volían exir de pecat» –noció 
molt indeterminada. El 1412 l’establiment «per recullir ffembres públi-
ques, peccadores e altres fembres arrades qui no hagen mairit per fer 
penitència» està en ple funcionament, n’han sortit sis dones col·locades 
en matrimoni i hi habiten deu internes molt necessitades d’assistència 
mèdica, d’un espòs i de moltes altres coses.99 Consta que l’any 1437 hi 
viuen «fembres bordelleres», amb risc de ser-ne tretes si no se’n paguen 
les despeses. En un moment que no sabem precisar, se’ls van unint 
dones adúlteres, que acabaran prevalent sobre les prostitutes –som cons-
cients que resulta forçat pretendre una distinció neta entre amb dues cate-
gories pecaminoses. 

A principi del segle XVI, la Casa de les Egipcíaques i les seves 
internes són motiu d’un episodi de fortíssima tensió institucional entre 
la monarquia, interessada en elevar causes al Reial Consell i Audièn-
cia per avocació o endur-se’n algunes dones a la presó reial, i la ciutat 
de Barcelona.100 Un dia, en una ofensiva nocturna, hi ha qui aconse-

98. [Esteve Gilabert BRUNIQUER], Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífichs 
Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Publicat per acort y a despeses del Excm. 
Ajuntament Constitucional e iniciat per los ilustres senyors Regidors D. Francesch Carreras 
y Candi y D. Bartomeu Gunyalons y Bou…; Imprempta d’Henrich y Companyía, Barcelona, 
1915, IV, pàg. 298.

99. AHCB, Consellers, XVIII-3/7, ítem 2. La data la presumim del text, que comença 
dient que tres anys enrere fou comprada i obrada la casa de Santa Maria Egipcíaca, etc.

100. AHCB, Consell de Cent, XXIV-3, fol. 182r-186r, diversos actes de 1508: Violant 
Aranell, esposa de l’excarnisser −ara vagabund− Bartomeu Aranell, i potser prostituïda 
per ell, hauria estat tancada a la Casa de les Egipcíaques per part dels consellers a instància 
de son marit. Esgrimint la seva pobresa, ella intenta i aconsegueix que s’avoqui la seva 
causa davant del Reial Consell i Audiència de Catalunya, de manera que el municipi és 
inhibit del cas i s’ordena el seu alliberament. Els edils aconsegueixen recuperar el dossier. 
Se’n deixarà constància en un copiador de resolucions judicials rellevants per a la jurisdicció 
municipal.
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gueix entrar a l’immoble, escalant per la façana o pel terrat, i treure’n 
set de les internes, cosa que provoca un gran escàndol. En l’episodi o 
en el seu enjudiciament hi sabem implicat d’alguna manera el jutge de 
reclams, posteriorment doctor de la Reial Audiència, Jeroni Albanell. 
El 17 de juliol de 1510 els consellers de la ciutat impetren de Ferran II 
un privilegi que els atorga competència exclusiva d’instar o deturar la 
jurisdicció del veguer en relació amb la Casa de les Egipcíaques i els 
delictes o excessos que es puguin cometre contra ella, les seves reclu-
ses i/o guardes.101 En la introducció d’aquesta gràcia, els edils recor-
den la doblement pietosa missió amb què fou fundat i funciona el lloc, 
protegir i redreçar adúlteres –cap menció a prostitutes–: «Per posar 
en seguretat les dones adúlteres y guardar aquelles de la ira e mals 
tractes de llurs marits, e per con[ver]tir [aquellas de lur vi]da adul-
terina». A canvi del privilegi, el mes d’agost Albanell obté el perdó 
municipal per haver ficat el nas en afers de l’establiment.102 Poc des-
prés, es repeteixen tensions entre ciutat i monarquia.103 Tanmateix, 
la Casa va fent el seu curs, i aviat la rutina pren el lloc de les contro-
vèrsies. Sense que es delimi de manera clara i definitiva a qui corres-
pon o pertocarà la competència d’instar-hi ingressos i autoritzar-ne 
alliberaments.

L’any 1567 el Consell de Cent decideix separar els dos col·lectius 
que comparteixen –tornen a compartir?, o no han deixat de fer-ho?− la 
Casa de les Egipcíaques, i s’enduu les prostitutes a un convent anome-
nat Nostra Senyora de la Victòria, conduït per monges repenedides de 
Sant Agustí, al carrer del Carme –monges i prostitutes moriran massi-
vament arran de l’epidèmia de 1651-53. Les adúlteres, per la seva 
banda, romanen a les Egipcíaques. A partir de 1670 tornaran a conviu-
re amb les prostitutes, que poc després seran conduïdes novament a un 

101. ACA, Cancelleria, Col·leccions, Consell de Cent, pergamí 155. A combinar amb una 
petició del privilegi, molt més extensa, que es troba a AHCB, Consellers, XVIII-3/7, ítem 4. 
Reproduïm ambdós documents a l’apèndix 2. La seva interacció permet salvar fragments 
malmesos del pergamí. Hem tingut notícia d’aquest privilegi de 1510 a través de la provisió 
d’alliberament d’Anna Bellver de l’any 1682 (vegeu-ne les dades i el context infra): «Domus 
illa vulgo de las egipciacas tantummodo sit receptaculum mulierum adulterarum in vim 
privilegii serenissimi domini regis Ferdinandi concessi 17 julij 1510».

102. AHCB, Consellers, V-13/2, ítem 8. Se’n fa ressò [BRUNIQUER], Rúbriques de 
Bruniquer. Ceremonial…; IV, pàg. 300.

103. XXIV-2, fol. 99v-100v (1514), novament es tracta d’una resolució judicial estimada 
valuosa per al municipi barceloní, per la qual cosa s’anota en un registre d’exemplars.
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lloc específic, un convent de les agustines ermitanes o monges de la 
misericòrdia, al carrer Sant Pau.104 

2.  LA DOCUMENTACIÓ INÈDITA ESTUDIADA I EL SEU 
POTENCIAL

Feta aquesta introducció a la Casa de les Egipcíaques, passem a 
interessar-nos per qui hi ingressa i qui en surt, i en quines condicions. 
Ho fem a través d’un grapat de processos jurisdiccionals inèdits conduïts 
davant dels consellers de Barcelona a l’alta edat moderna. Abans d’entrar 
en matèria, escau una presentació general de les fonts arxivístiques loca-
litzades. Al quadre 2, al capdavall del treball, en presentem les cotes i 
altres dades, així resulta més fluida la lectura del capítol. Es tracta d’una 
bona trentena de dossiers complets o quasi, provinents de l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona (AHCB),105 dins la secció factícia «Conse-
llers», en les sèries «Processos» i, en molt menor mesura, «Miscel·lània». 
«Processos» recull ítems des de principi del segle XV, esdevé força 
generosa a partir de la dècada de 1560, i molt generosa des de la de 1600. 
La nostra recerca ha abastat un arc temporal de més de dos segles: hem 
comprovat des de la capsa XX-1 fins a la XX-204 (1714-1718) –calculem 
uns cinc mil ítems en total, la majoria dels quals són plecs de causes 
substanciades davant la jurisdicció municipal barcelonina. Sospitem que 
la conservació de tals causes deu haver estat aleatòria, per tant fóra pre-
cipitat formular judicis sobre llur representativitat. Altres fonts útils que 
hem localitzat, addicionals a aquesta trentena llarga de dossiers jurisdic-
cionals, no s’incorporen al quadre 2, sinó que es citen on correspon.

Ara que coneixem la documentació, mirem d’il·luminar alguns 
aspectes sobre les dones adúlteres i la Casa de les Egipcíaques. Bus-
quem si n’hi ha que «vulguin eixir del pecat» –reprenem una expressió 
inicial d’aquest capítol IV–, i si hi ha homes que les vulguin recuperar. 
Advertim que, pel fet de treballar amb textos de quatre-cents anys enre-
re, abocarem als lectors citacions que podran ferir la seva sensibilitat. 

104. Reglament trobat i analitzat per Eva CARRASCO DE LA FUENTE, «Aproximación a 
los conceptos de honor y prostitución en la Barcelona del siglo XVIII. Iniciativas institu-
cionales y respuestas públicas», in: Isabel PÉREZ MOLINA et al., Las mujeres en el Antiguo 
Régimen. Imagen y realidad (siglos XVI-XVIII); Icaria editorial, Barcelona, 1994, pàg. 121-168, 
esp. 141 i 145-166.

105. El nostre agraïment al personal és majúscul.
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Abans d’entrar en les consideracions de caire més jurídic, deixem 
apuntat que en els nostres documents els estudiosos de la història social 
i dels costums hi trobaran una mina de situacions de vodevil. No ens 
podem estar de citar-ne algunes. Amb motiu d’escorcolls –executats pel 
sotsveguer i/o el capdeguaita–, o quan arriben els marits a casa, s’en-
xampen, per exemple: a) parelles in fraganti –Esperança Font i un tal 
Lloret (1599), «los quals vérem a tots dos mig despullats que, segons jo 
conjecture, se degueren alçar de un matalàs que [h]y havia en terra»–; 
b) amants amagats sota el llit o adúlteres disfressades –ambdues circums-
tàncies concorren en el cas de la Magdalena Puig (1599), descoberta 
quan s’escapolia «en [h]àbits de home»–; c) persones que, posades a ser 
infidels, opten per la multitud –la Lucrècia Abellà (1616) «se n’anà ab uns 
carreters de Çaragoça y estigué alguns dies ans que no tornà»–; d) dos 
capellans que fugen saltant per la finestra –li devien donar la comunió 
plegats a Àngela Pont (1621) «y dos capellans saltaren dins lo corralet 
perquè ell, testimoni, no·ls pogués agafar»–; e) amants que s’escapen 
pels terrats –com l’escrivent amistançat amb Margarida Jover (1624) o 
l’amant d’Isabel Rodó (1644)–; f) criats encobridors, com el de l’amant 
de Mariàngela Bòria, que intenta, en va, tancar la porta de l’escala als 
nassos dels dos que la busquen, el cunyat i un conegut que ha trobat a la 
Rambla (1657). El cunyat, per cert, decideix esperar que torni l’amant i, 
quan ho fa, tenen «moltes qüestions, raons y debats». Cal dir que l’amant 
actua com un autèntic cavaller: «Li fonch respost per dit sargento major 
que, per ser cunyat de dita Mariàngela, ell la [h]y entregaria, però que li 
havia de promètrer de què son marit no la damnificaria». 

El món dels militars és particularment desestabilitzador d’ordres con-
jugals: Marianna Cervera (1639) està a punt d’anar-se’n «ab un capità de 
galera fora regna»; a Magdalena Vila (1640) «un capità se la·n volia apor-
tar»; Mariàngela Bòria (1657) «no ha duptat scandalosament anar-se’n en 
casa de un sargento major de bolons» (i. e. valons); i Caterina Lauriol 
(1688) és localitzada en un carrer entre el Portal dels Escudellers i el Por-
tal de les Drassanes, «en una casa en la qual fan habitació alguns soldats». 

Altrament, hi ha dones que tenen més debilitat per les sotanes, com 
Violant Fornés (1644), que no només coneix bíblicament el prevere 
Andreu Noguera, rector de Maials (bisbat de Tortosa) –«[ella] se’n puja-
va sobre·l llit, jugant ab dit rector, tenint la dita Violant las faldas altas 
fins a mitjas cuxas», o «dit rector li posava les mans sota las faldas y la 
besava»–, sinó que també freqüenta el rector de la Selva Esteve Virgili, 
un frare de Sant Agustí de Barcelona anomenat fra Costa, o el franciscà 
fra Francesc Fornés. 
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A alguns marits no els deu coure només el ser burlats, sinó el car-
regar les banyes en unes circumstàncies particularment humiliants. 
Així, l’estudiant amistançat amb Eulàlia Casas (1640) duu dues pistoles 
amb les quals diu públicament que pensa matar el marit. O la muller del 
mestre argenter Antoni Joan Fornés (1644) practica un cert exhibi-
cionisme sexual –com a mínim, fa les seves coses sense importar-li que 
la vegi un fadrí argenter de son marit un dia que s’ha quedat malalt a 
casa: «La dita Violant tenia la còpula en una cambra que trau porta en 
la dita sala, y proçohia tant desonestament que, sens tancar las portas 
de la cambra ni tenir vergonya de què jo [h]u vés (i. e. veiés), tenia los 
dits tractes y còpula carnal». I encaixa en un perfil de nimfòmana, puix 
a vegades enfila els amants sense interrupció: «Y los tres fou tots en un 
dia, y lo hu tras de l’altro». 

És encara més greu si la humiliació no afecta sols l’honor, ans 
també el patrimoni. Isabel Rodó (1644), que tot fugint de son marit per 
amor envers el gerrer Bartomeu Sureda, «li prengué quant tenie y se 
n’anà per Cathalunya brivant ab dit Sureda». En la fugida no es limita a 
«recuperar» el seu aixovar, sinó que, en paraules d’un veí, «robà a son 
marit tot lo que tenie» y «li portà la clau de la casa de dit Rodó […] dient-
li la donàs a son marit, que ella se n’anava». També sembla que no es 
cenyeix al seu aixovar Violant Fornés (1644) que, en fugir cap a casa 
d’un notari del carrer del Carme que la té «secrestada», «se n’aportà part 
dels mobles de dita casa, los que a ella li aparagué». Ara bé, en aquest 
àmbit, la palma se l’enduu sense cap mena de dubte Margarida Jover 
(1624), que roba almenys en dues ocasions coses de casa, i no precisa-
ment poques. El segon cop es fa ajudar d’un traginer que li transporti els 
mobles, de matinada: «Quatre caxes, dues de petitonetas y dues rahona-
bles […] un llit, una pastera, paellas, una taula, cadires y altres coses». 
El seu amigat, l’escrivent Francesc Micó, l’ajuda a ocultar els dits objec-
tes, i de passada s’apodera de la comptabilitat del taverner Antoni Jover, 
l’espòs cornut: «Los albarans, memòrias y scripturas que dit Jover tenia 
[…] [per tant], dit Jover no pot mostrar les claríties del que ha pagat y del 
que se li deu». El tal Micó la sap molt llarga, com ho demostra que 
s’instal·li en un pis del Born subreptíciament amb Margarida, es faci 
donar la clau per un veí, sabent que difícilment l’obtindrà del propietari 
–el candeler Francesc Déunosajut pretén que només lloga a gent honra-
da–, que es presenti a la societat com a vidu i busqui una aparença de 
legitimitat per a ell i la seva amant… La representació social no dura 
gaire, aviat resulta que Margarida s’irrita quan els nens –santa innocèn-
cia!− anomenen pare al seu autèntic pare, o que ella i Micó l’agredeixen 
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«girant-se contra dit Jover a colps devant la capella de Sant Ologuer, 
amenassant-lo també de llevar-li la vida». És clar que això és la versió 
del marit. En breu comprovarem que a la Barcelona de 1600 i de 1700, 
com a l’actual, els desordres conjugals solen obeir a molts motius com-
plementaris; que hi ha marits que desfermen la seva ira envers les espo-
ses −el moliner Joan Ruaix un dia llença contra la seva muller, Francis-
ca, quatre escudelles de mongetes cuites (1663)–; i n’hi ha que permeten 
−àdhuc treuen profit− que tercers se les beneficiïn. Enmig d’innegables 
dificultats i limitacions, moltes dones aconsegueixen fer sentir la seva 
veu i ser defensades en aquella societat androcèntrica. 

3.  TIPOLOGIES I PARÀMETRES DE PROCESSOS 
JURISDICCIONALS

La documentació municipal barcelonina que s’ha conservat sobre 
adúlteres i sobre la Casa de les Egipcíaques a l’edat moderna és molt 
casuística. Popularment parlant, diríem que no hi ha regla que no tingui 
la seva excepció. De fet, aquesta màxima resulta molt apropiada aquí, 
perquè és definitòria de les societats d’Ancien régime una absència de 
lleis o paràmetres generals que puguin ser obeïts o aplicats amb precisió 
matemàtica. En els dossiers que tot seguit comentarem, poden variar 
alguns factors procedimentals, certes apreciacions, resolucions, mesures 
cautelars, etc. Això no significa que no hi hagi un marc de referència ben 
reconeixible per als homes de l’època. Aquest comença, per exemple, 
per la idea del procés sumaríssim, sense prefixió de terminis –on qui 
administra la jurisdicció pot marcar els tempi de les actuacions.106

Per diversos que siguin els processos localitzats, els podem classi-
ficar en tres categories bàsiques, a efectes merament instrumentals: d’in-
ternament, d’alliberament i contradictoris. Alguns plecs de documenta-
ció són incomplets, i també n’hi ha que comprenen elements de diverses 
tipologies, per tant catalogar-los és una tasca no exempta de risc. 

Un procés d’internament –el de la tipologia més freqüent– fun-
ciona com segueix.107 L’insta el marit davant la jurisdicció municipal 

106. Vegeu la praxi dels processos sumaríssims davant la jurisdicció municipal 
barcelonina a Josep CAPDEFERRO, «Una justícia municipal novadora»; in: DDAA., Dret, 
conflictes i justícia: Barcelona 1700, en premsa.

107. La paraula que el notari escriu més correntment en les portades de plecs com els que 
ens ocupen és «informatió». També s’usen, en proporció inferior, «processus» i «inquisitió».
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barcelonina –en un sol cas, ho fa juntament amb el seu sogre, el pare 
de l’adúltera (Cortès 1639). Pot fer-ho verbalment (Puig 1599), però la 
immensa majoria de vegades ho fa per escrit. De vegades actua en 
causa pròpia, i molt sovint presentant una suplicació redactada i sig-
nada per un advocat –en alguns casos, la redacció és particularment 
refistolada (Abellà 1616-17 o Abril 1624). S’ofereix per donar proves 
del que denuncia –encara que en algun cas la irritació és tanta que el 
marit ho considera superflu «lo que no té necessitat de prova alguna» 
(Cirés 1640). El procés l’instrueix un dels assessors de la ciutat, que 
és qui acaba redactant la sentència que els consellers assumiran. Pocs 
testimonis –la majoria de vegades dos, ambdós homes–, proposats per 
l’espòs, són suficients108 per consolidar l’acusació d’adulteri i legiti-
mar l’ingrés de l’adúltera a la Casa de les Egipcíaques. No es presenta 
ni s’esmenta l’acte del matrimoni pròpiament dit, com a molt algun 
testimoni dóna fe que a tals persones se les reputa per marit i muller 
i/o elles es tracten com a tals –el testimoni que afirma haver estat a 
les esposalles de Jaume i Magdalena Bonet (1646) és singular. La 
durada de les actuacions sol ser molt breu. Abunden els casos substan-
ciats en un o dos dies, puix quan el marit insta un procés ja presenta 
a l’autoritat els oportuns testimonis de càrrec, que mantes vegades són 
persones que l’han acompanyat en la recerca i temptativa de recupe-
ració de la muller, i immediatament després de la sentència es fa 
públic un «cartell» o provisió executiva ordenant la detenció i reclusió 
de l’encausada. I és que la majoria de vegades l’adúltera està lliure, és 
important subratllar-ho, tot i que hi ha escassos pics que la trobem 
retinguda provisionalment –a cal veguer (Font 1599) o a cal portant-
veus del general governador (1599 Puig), o fins i tot a la pròpia Casa 
de les Egipcíaques (Cirés 1640). En un cas, la suplicació inicial del 
procés s’articula com a petició d’una llicència per portar la dona adúl-
tera a la Casa de les Egipcíaques (Abril 1624). Sembla que l’actor insti 
un expedient administratiu −si es permet l’anacronisme. Encara que 
sigui un exemplar únic, mereix ser mencionat.

Un segon tipus de procés l’anomenem d’alliberament. Menys fre-
qüent que el precedent, és mogut per dones que, un cop ja han estat 
recloses a la Casa de les Egipcíaques, pretenen desvirtuar els càrrecs 
que s’han formulat en contra d’elles per recuperar una certa llibertat. 

108. En base a l’ensenyament bíblic de l’Evangeli segons sant Mateu, «in ore duorum 
vel trium testium stet omne verbum» (Mt. 18,16) i d’aquí fou incorporat en el dret canònic 
[= Decretum, C. 35, q. 6, c. 11].
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A tal efecte, han d’aportar una colla de testimonis de defensa: cinc, sis 
o set –dos serien insuficients–, entre els quals alguns homes. Les decla-
racions poden emmotllar-se a l’argumentari d’uns articulats prou com-
plets (com a exemple, Bellver 1682). A més de proclamar la seva hones-
tedat, a la dona li convé esgrimir motius que haurien conduït el marit a 
instar-ne el tancament. No cal dir que molt sovint tals motius són d’ín-
dole econòmica: hi ha casos de proxenetisme i inducció a la prostitució, 
o de voluntat de desfer-se de l’esposa per apropiar-se de béns seus o no 
haver-li de retornar uns deutes. Hi tornarem més avall. Els dossiers 
d’alliberament solen instruir-se força setmanes o mesos després de l’in-
grés. El lapse temporal es pot explicar pel desarrelament patit per la 
dona. Arran del seu internament sobtat, li resulta difícil reaccionar, 
trobar operadors jurídics que es facin càrrec de la defensa i uns testi-
monis solvents i favorables disposats a declarar. Amb el benentès que 
la dificultat més gran és la de desvirtuar la presumpció de culpabilitat 
que el marit i la societat li han endossat. 

La tercera de les tipologies proposades la conformen quatre sucosos 
processos contradictoris que hem localitzat: s’hi produeix una interacció 
dinàmica de posicions entre la presumpta adúltera i el seu marit. En 
aquests plecs, de major complexitat, les actuacions es perllonguen en el 
temps –en un cas fins a un any (Jover 1624)– i creix el nombre de parti-
cipants, com a operadors jurídics o com a testimonis. No hi hem trobat 
cap acarament entre les parts implicades. Tot i així, són documents valuo-
sos perquè desactiven la temptació d’equiparar a meres denúncies correc-
cionals els exemplars d’internaments i alliberaments amunt referits. 

A través d’alguns processos d’alliberament o contradictoris apre-
nem una inquietant irregularitat: que ocasionalment alguna dona de la 
Barcelona de l’edat moderna és reclosa a les Egipcíaques sense el pre-
ceptiu coneixement de causa, sense ser oïda davant d’un jutge, per tant 
sense possibilitat de defensar-se. Això es denuncia de l’ingrés de Fran-
cisca Ruaix, produït a principis de febrer de 1663 «sens provisió ni orde 
de jutge ni de vostra mercè [i. e. dels consellers de Barcelona]». També 
del de Maria Falguera, executat el 8 de juliol de 1681, «per orde de 
vostra senyoria [i. e. dels consellers de Barcelona] […] sens procehir 
sumària informatió y provisió de sos asasors segons (i. e. com seria) stil 
y observansa de la present ciutat». Consta igualment d’Anna Bellver a 
la tardor de 1682, «no havent precehit informació ni cognició de causa, 
com se requeria en tot cas» –en els casos de 1681 i 1682 la sentència 
d’alliberament recull sense embuts la irregularitat. No és menys preo-
cupant el cas de Francesca Pagès, una noia sense compromís que el 
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març de 1701 és internada a resultes d’un procés irregular, instat per la 
seva àvia i per dues ties –segons la normativa només està legitimat per 
activar-lo l’espòs, que ella no té. Tanmateix, que quedi clar i no hi hagi 
dubtes, tot i que el de les adúlteres i la Casa de les Egipcíaques pugui 
considerar-se un àmbit jurisdiccional d’aparent segon ordre, la tònica 
dominant de l’època sembla ser un notable rigor amb els procediments. 

Acte seguit ordenem temàticament unes consideracions que hem 
obtingut d’aquests processos d’egipcíaques, preferentment –no exclu-
siva− dels dossiers més freqüents d’internament i dels d’alliberament. 
A tall de colofó, resumirem el «quid» dels quatre processos contradic-
toris, els més significatius, perquè hom en vegi l’entitat.

4.  PERFILS SOCIALS I CONTEXTOS DELS MARITS BANYUTS. 
BUSCANT REHABILITACIÓ O CÀSTIG PER A L’ESPOSA 
ADÚLTERA?

S’observa una remarcable homogeneïtat social en els marits impli-
cats en processos d’egipcíaques. Són molt sovint homes de condició 
menestral, amb professions com pastisser, sastre –en diverses ocasions–, 
blanquer, vidrier, pintor, oracioner, calceter, ferrer, estamper, flassader, 
corder o pentiner, per citar alguns exemples. També abunda personal de 
serveis o subalterns, com un revenedor, un porter reial, un cotxer o un 
taverner –aquest darrer alhora fa de correu, no és pas l’únic a exercir dos 
oficis. Ens consta un sol cirurgià –amb condició socioprofessional d’ar-
tista a la Barcelona moderna–, Joan Cabanes, que el 1646 insta un pro-
cés contra la seva dona Bàrbara –amb quin resultat?109 I tenim un únic cas 
d’un home de condició més favorable, el donzell Jeroni Vergós. Aques-
ta excepcionalitat no es deuria pas a una absència de banyuts a les llars 
honorables. Més aviat, al fet que grups socials privilegiats es podrien 
permetre solucions alternatives als internaments a la Casa de les Egip-
cíaques, o al fet que arribarien a la mateixa casa a través de vies juris-
diccionals vinculades a la justícia del rei, no pas del municipi. Tots els 
homes de la nostra mostra són ciutadans de Barcelona, tret d’un moli-
ner de Ripollet i tres pagesos respectivament residents a Vilassar, Cas-
tellterçol i Sant Joan de Fàbregues, al terme de Rupit. 

109. AHCB, Consellers, V-13/2, ítem 34, procés del qual només es conserva la suplica-
ció inicial.
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Dissortadament, els processos no ens informen de l’edat dels 
marits que es pretenen enganyats, tampoc de les presumptes adúlteres. 
No cal dir que tals dades serien valuosíssimes per al nostre estudi. En 
casos de gran diferència d’edat, certs desordres domèstics serien menys 
sorprenents. I es podrien entendre millor les actituds i els propòsits dels 
marits que instarien ingressos a la Casa de les Egipcíaques a la Barce-
lona moderna. 

Molts comparteixen el següent tret: constaten i assumeixen que la 
situació els ha superat i es senten incapaços de recuperar la seva esposa 
i guiar-la pel que consideren el recte camí. A fe que han efectuat intents 
de reconduir-la, si escau amb les dosis de violència aleshores tolerades: 
«No obstant que lo dit son marit la hage exortada y corregida moltas 
vegadas» (Font 1599), «donant-li una molt gran correctió» (Jover 1624) 
o «ab exortacions y altrament, [el marit] ha procurat que [l’adúltera] 
esmenàs y corregís» (Bonet 1646). En aquest afany de recuperació de 
l’adúltera, hi ha mencions d’esposos que, amb el cap més baix que alt, 
han sortit a buscar-la fora de casa per reintegrar-la a l’ordre domèstic: 
«Jo [testimoni] en companyia del dit Pere Font (i. e. el banyut) la só 
anada a sercar moltas vegadas en diversos lochs» (Font 1599). I, sobre-
tot, hi ha molts exemples de negociacions a través de mitjancers. Hi 
recorren els homes que anhelen la correcció de la moral i els costums de 
la companya, esposos que pensen en el recinte de les Egipcíaques amb 
ànim reformador o rehabilitador –en contrast respecte d’altres, castiga-
dors, que hi veuen un propòsit punitiu−: «No obstant que sempre que se 
n’és anada [la muller], dit Servera [h]a procurat cobrar-la per a què·s 
reduhís a víurer honestament y com a dona honrada per conservar sa 
opinió, no [h]an aprofitat fins assí les diligènties que [h]a fetes dit Ser-
vera perquè sa muller visqués conforme tenia obligatió» (Cervera 1639). 
El causídic Miquel Ferran declara que «en una occasió fonch medianer 
a què [Margarida Cuyàs] tornàs ab dit son marit», i fou en va, puix 
declara que és fama pública que té dos amants i que encara no en fa 
prou, puix viu «fent mal de son cos ab uns y ab altres» (Cuyàs 1640). 
I amb la dona de Pere Vila, que presumptament l’ha abandonat per pros-
tituir-se, haurien fet de mediadors un col·lega del marit, un frare merce-
dari i altres, «posant-se […] per mig a pregar-la una y moltes vegades 
que tornàs junt ab dit son marit»; no tindrien pas èxit, «[Magdalena Vila] 
respongué que no [h]y volia tornar, y que se estimave més fer a son gust 
y mal de son cos que no tornar ab son marit», o «ha respost sempre que 
no [h]y volia tornar ni·l volia vèurer en ninguna manera» (1640) –de fet, 
el marit tampoc la veia, perquè era cec. També han estat «diffarents 
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personas esperituals y altres religiosas» les que han intentat una media-
ció amb la dona dissipada de Francesc Puig (1677), «han procurat ab sa 
doctrina y bon exemple exortar a la dita Isabel Puig y Llompart de què 
no visqués licenciosament, antes bé que tractàs de recullir-se y fer vida 
conjugal ab lo dit son marit». Vegem més intents de reconciliació fallits. 
És significatiu el cas de Jaume Bonet (1646). Ell intenta dues media-
cions. La primera, amb l’esposa adúltera Magdalena, a través d’una per-
sona interposada. La segona, més complexa, en dues fases: envia un o 
dos confrares flassaders a veure la sogra, que, posteriorment, parla amb 
la noia i la intenta convèncer. Tot és en va. L’adúltera respon «que primer 
se llansarie en un pou que no tornarie ab son marit», i la mare la desqua-
lifica públicament –«diu sa mare que és molt dolenta de son cos y que 
no la té per filla». També en el cas de Bartomeu Abril (1624), els parents 
es posicionen del costat del marit burlat i fan de mitjancers, sense èxit: 
«[Ell testimoni, Antoni Isern,] ha procurat ab altres parents de què tor-
nàs ab son marit, y ella no [h]y vol tornar, y no sab ell que son marit li 
haja donat causa ni ocasió de ser mala de son cos». Gosaríem aventurar 
que per a alguns homes tallats amb aquest patró, la Casa de les Egipcí-
aques, més que un reformatori, constitueix una darrera esperança. 

Com a trànsit entre el perfil dels rehabilitadors i el dels castigadors, 
presentem un personatge que no encaixa en cap dels dos. És un marit 
que carrega les banyes amb aparent resignació, el pagès de Sant Joan de 
Fàbregues Lluís Puig. Ha assumit que no pot ni podrà fer mai res per 
retenir la seva muller: «Tantas quantes vegadas [ell] la cobraria, [ella] 
tornaria fugir». El cas d’aquest home acaba davant la justícia municipal 
barcelonina no pas per voluntat pròpia, sinó per la pressió d’uns famili-
ars i el rector parroquial reunits –en medis urbans aquesta reunió es fa 
menys imaginable. Si depengués del cuguç, n’hi hauria prou que l’adúl-
tera no tornés a entrar a casa seva; es podria quedar amb l’amigat que 
s’ha triat durant l’estiu de 1679, l’hereu Jofre de Sant Cristòfol de Taver-
tet. De res no servirà la pressió de l’entorn –«desitjant los parens de dit 
Puig que dit Lluís Puig recobràs aquella [esposa], no [h]u vol, ni ha vol-
gut consentir recobrar-la». Quan l’empenyin a decidir si vol que l’esposa 
sigui conduïda a la Casa de les Egipcíaques, ell, indiferent, tindrà clara 
una sola cosa: «Que lo que son pare y son sogra ne farian, ell ho tindria 
per ben fet, no emperò de voler-la en casa sua, ni cobrar-la».110 

110. Igualment, té les portes de casa seva definitivament tancades Marianna Sastre 
(1679), que ha fet diversos cops el salt al marit i s’ha amistançat i se n’ha anat a viure amb un 
forà. Malgrat que després s’ha mostrat penedida, el marit no vol saber res d’ella: «Desitjant 
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Fixem-nos, tot seguit, en l’actitud de tants esposos que veuen la 
Casa de les Egipcíaques com una via punitiva. Ens limitem a uns testi-
monis escollits a l’atzar. Salvador Cuyàs desitja que sa muller pretesa-
ment adúltera sigui «punida y castigada segons sos demèrits y delictes» 
(1640), o Jaume Cirés llança una única acusació a la seva esposa Maria: 
«[h]aver maculat lo honor marital y ésser tant defectuosa que no ha 
procurat altra cosa sinó <h>a infemar-se y infamar a son marit»; en 
consonància, suplica això: «Dita Sirés juxta usaticum Mariti uxores 
ésser punida y castigada, y en lo entratant ésser murada y presa en dita 
casa» (1640). També el cirurgià Joan Cabanes, a qui hem al·ludit amunt, 
sosté que la seva dona llicenciosa «ha de ser punida y castigada com a 
adúltera del modo y forma que vol lo dret, y ha de ser manat tancar-la 
en la Casa de las Egipsíacas, que és la casa que està deputada y assig-
nada per a reclòurer en ella las donas que han comès y cometen adulte-
ris». L’estamper Pau Bòria (1657) també es serveix dels verbs tancar i 
immurar, per punir una esposa «poch zelosa del servey de Déu y res-
pecte marital». Enllacem aquest testimoni amb el de Francesc Puig 
(1677), al qual donem particular crèdit perquè presenta la suplicació en 
causa pròpia, sense intervenció de cap advocat. Lamenta que l’esposa 
Isabel hagi deixat la casa conjugal per anar en un hostal «ahont ab lli-
bertat y poch temor de Déu és lo escàndol de aquella casa y veïnat ab 
son malvíurer, y lo pijor és que recau en descrèdit y menoscabo de la 
reputació d’esta part de son marit». 

Notem que són diversos els dossiers que no es limiten a la dimen-
sió estrictament terrenal de l’il·lícit de l’esposa, sinó que també en 
subratllen la dimensió espiritual. Vegem sinó aquesta suplicació: «[Jerò-
nima Abril], poc temerosa de Déu y temtada del Sperit maligne, [ha] 
commès moltes vegades adulteri […] violant las leys del sagrat matri-
moni» (1624). Vegem també el cas de Simó Abellà, a qui l’advocat 
redacta aquesta refistolada suplicació: «[Durant el matrimoni] Lucrècia 
Avellà, muller sua, poc tement <h>a Déu y al respecte coniugal que al 
dit Simon Avellà com <h>a marit deu, no [h]aja duptat anar-se’n de la 
companyhia y casa coniugal y, lo qui pijor és, ab diversos amants, rom-
pent-li la fe coniugal que li prometé servar en lo contracte de dit matri-
moni…». Per cert, aquí l’objectiu que s’espera del tancament de l’adúl-
tera a la Casa de les Egipcíaques és, excepcionalment, de caire preventiu, 

dita Mariana Sastre que dit Jerònim Sastre recobrés aquella, no [h]u vol, ni ha volgut consentir 
recobrar-la». A diferència de Lluís Puig, s’hi nega per despit, no pas per resignació.
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no pas reformador ni repressiu: «Que [Lucrècia] desenfrenadament y 
ab la disulutió que acustuma no vaja cometent delictes y adulteris en 
diverses pars del món». 

En els escrits impregnats d’una dimensió espiritual hi pot haver 
més convicció o més retòrica, en funció d’uns interessos o d’un context. 
Ho il·lustra bé un exemple d’un cas complex, el de Jaume Pont (1621). 
En una primera ofensiva –una suplicació de 15 de juliol– considera que 
la fornicació amb tercers de la seva esposa Àngela és estrictament «en 
dessonra y perjudissi notable» seu, i desitja «que aquella sia tancada 
en la Cassa de las Gebsihacas (sic)». Gairebé un mes més tard, un cop 
s’ha evidenciat que ell no és víctima sinó responsable i beneficiari de 
la corrupció de la seva esposa, quan està intentant –en va– que aques-
ta no sigui alliberada de les Egipcíaques, encapçala una nova suplicació 
–11 d’agost– amb l’adverbi «santíssimament», i parla que «sempre que 
una dona casada no viurà christianament, bé y llealment ab son marit», 
i també de «offendre a Déu». 

Aquesta varietat de contextos, de propòsits rehabilitador i/o puni-
tiu, d’àmbits terrenal i/o espiritual, obre la finestra a unes enigmàtiques 
consideracions temporals: què pot moure el pentiner Bartomeu Lauriol, 
resident a Madrid, a voler internar la seva esposa Caterina l’agost de 
1688, setze o disset anys després que aquesta deixés el domicili conju-
gal aleshores a Saragossa i se n’anés a Barcelona a prostituir-se? Ara, 
tant temps després, li dol «haver adquirit notícia de què [ella] és en la 
present ciutat, vivint en ella escandalosament, cometent diferents pecats 
en offensa de Déu Nostre Senyor y de dit son marit»? No li sortiria més 
a compte fer com ella, partidària de posposar el veredicte fins al dia del 
Judici Final? −Caterina defensa que «ell visqués de la manera li apare-
gués, que ella faria lo mateix, y que cada hu donaria son compte a Déu 
Nostre Senyor». En teoria, ell li havia promès a través d’una carta –arri-
bada «en hora bona»!, segons ella– «que si volia tornar ab son marit li 
faria tota bona obra y que li assegurava no la castigaria, ans bé la per-
donaria de tots los agravis li hagués pogut fer». L’única alternativa a la 
reincorporació a la llar seria una clausura o un retir amb les despeses 
pagades. Ella no s’empassava cap dels esquers: «De ninguna manera 
volia tornar-hi, perquè estaria sempre ab temor no la castigués per ha ver 
setze o disset anys lo havia dexat»; pel que fa a la clausura, «després 
de setze o disset anys […], no volia subjectar-se en açò». 

Pere Celleres actua sobtadament contra la seva muller Margarida 
el 1640, quan fa dos o tres anys que «se n’anà de dit son marit y may 
pus ha fet sa habitatió ab ell», i viu amistançada amb un doctor en 
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medicina de Valls, de qui ha tingut una criatura. També fa tres anys que 
és fora de cal seu marit Magdalena Bonet (1646), com a molt hi ha con-
viscut un o dos anys. 

En el cas de Valentí contra Isabel Bosch (1657), el suposat marit 
burlat insta la reclusió a les Egipcíaques després que ella hagi viscut 
«amancebada» durant sis anys amb un pagès i n’hagi tingut diversos 
fills adulterins –ens fixem en el llarg lapse temporal, però deixem els 
fets en entredit, puix visiblement es tracta d’una falsa acusació, ho veu-
rem infra. També la dona de Francesc Puig (1677) ha viscut bona part 
dels deu anys de matrimoni amistançada amb diversos homes, amb 
alguns dels quals ha repetit. I són deu anys els que porta casada Maria 
amb Lluís Puig l’any 1679, durant els quals «se li n’és anada de casa tres 
vegadas poch més o manco» –aquest més o manco és impagable. 

La impressió és que hi ha marits que, un dia que la dona es torna 
a escapar per enèsima vegada, esgoten la paciència i busquen fer-la 
ingressar a les Egipcíaques. En canvi, «només» passen deu mesos entre 
que Marianna Sastre se’n va a viure amb Pedro de León i que son espòs 
n’insta la reclusió. Entre aquests que agafen la paella pel mànec de 
manera més resolutiva hi ha Pere Vila: quan fa un mes i mig que la seva 
dona Magdalena se n’ha anat de casa per prostituir-se, sense que en 
constin relliscades precedents, la fa tancar (1640). 

Jaume Cirés, per la seva banda, presumiblement ja intuïa que la 
seva esposa es prostituïa, però no pot suportar el deshonor que mentre 
ell es troba «malalt en casa de sa mara» durant les Carnestoltes de 1640, 
ella «recollie en sa casa la gent li aparexia, tancant-se dins de ella», així 
que en precipita el tancament immediat. 

La documentació no permet apreciar si en les diverses formes d’ac-
tuar dels marits que hem repassat hi pesa més el despit, la set de ven-
jança, la impotència, la tristor per l’amor no correspost, etc. Els factors 
poden ser molt variats, però comparteixen una constant: que, mentre 
duri l’internament a la Casa de les Egipcíaques, cal fer-se càrrec del 
manteniment de l’esposa. Més avall incidirem en aquest aspecte.

5.  ADULTERI, ABANDONAMENT DE LA LLAR I NO 
CORRESPONDÈNCIA D’OBLIGACIONS

Ja sabem que, a la Barcelona moderna, l’acció reprovable que està 
a la base d’un internament a la Casa de les Egipcíaques és la infidelitat 
o adulteri de la dona casada. És clar que tal infidelitat pot tenir diversos 
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graus. Entre els processos d’Egipcíaques conservats, trobem casos que 
es poden subsumir en tres tipologies. La primera, els adulteris simples 
i puntuals, amb possible reiteració, d’una dona llibertina, que pot arri-
bar a portar un home per copular a la casa conjugal, o escapar-se de 
casa un breu període de temps per satisfer els seus desitjos. La segona, 
els amistançaments, on hi ha una acció continuada i una dependència 
emocional amb un tercer (o successius tercers), i la muller sovint deixa 
el domicili familiar i s’instal·la amb el seu estimat, que la manté −s’es-
tableix així un règim paramatrimonial il·legítim. La tercera es situa en 
l’àmbit de la prostitució i del comerç sexual, que pot ser privat, amb 
casos de proxenetisme per part del marit, convertit en alcavot, que es 
manté ell i la família gràcies al cos de l’esposa –en aquest cas, ratlla ríem 
l’adulteri consentit, sinó induït. 

A la pràctica, es confonen fàcilment trets de les diverses tipolo-
gies, o es complementen amb factors addicionals –per exemple, la dona 
és adúltera i abandona la llar, de la qual, a més, s’enduu aguns béns. Per 
tant, es fa difícil catalogar estrictament els casos, així que cal prendre 
amb cautela la informació de la darrera columna del quadre 2. Per a 
molts dels homes, l’abandonament del domicili conjugal («violatione 
thori») és la gota que fa vessar el got, el «non plus ultra». La documen-
tació –de fet, diverses provisions d’internament–111 ho il·lustra sovint 
amb el substantiu separació i l’adjectiu separat. Deixar la llar és l’in-
compliment més flagrant de les obligacions adquirides per l’esposa 
amb el contracte matrimonial, és la manifestació externa més visible 
del trencament de la reciprocitat inherent al vincle. Així, el denunciant 
té interès a demostrar l’estricte compliment de la seva part del pacte. 
Diverses declaracions de testimonis, i també moltes suplicacions d’in-
ternament instades per marits banyuts, ho articulen dient que ells no 
han donat motiu o causa a les transgressions de la muller. Rafel Puig 
(1599) no entén l’amistançament de la seva dona, «sens haver-la ja may 
ultraiada ni maltractada, ni contra ella haver fet cosa qui li pogués 
donar causa de haver-se’n de anar de sa casa y companyia» –ella devia 
discrepar-ne, un testimoni afirma que ell «la havia mal tractada sense 
rahó, y li havia pegat a l’ull un colp, hont jo li viu un senyal blau». Els 
dos testimonis que declaren a fi que la dona de Simó Abellà sigui tan-
cada a les Egipcíaques (1616-17) coincideixen a exculpar-lo: «No sab ell 

111. Només a tall d’exemple, les següents: Cervera 1639, Cuyàs 1640, Fornés 1644, Bonet 
1646, etc. 
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testimoni que [l’adulteri de la muller] sia per culpa de son marit»; «no 
sab ell testimoni que lo dit son marit li done ocasió de ser dolenta». 
Empra una fórmula anàloga Antoni Isern en declarar sobre Jerònima 
Abril (1624): «No sap ell testimoni que son marit li haja donat causa ni 
ocasió de ser mala de son cos». 

De Jaume Pont ja hem dit que no està lliure de pecat per tirar pedres 
a ningú. No obstant això, ens interessa que en la seva suplicació d’11 
d’agost de 1621 s’hi reflecteix molt bé l’il·lícit condicionat que la seva 
dona cometi adulteris «donant-li aquell (i. e. el marit) lo necessari per a 
viure». També té un tecnicisme per sobre de la mitjana la suplicació de 
Pere Celleres, on s’al·ludeix explícitament a les obligacions matrimonials 
incomplertes i a la potestat marital menystinguda: «[Margarida], olvida-
da de les obligations de son matrimoni […], no [h]a duptat de anar-se’n 
de la cassa y poder de son marit» (1640). En canvi, Guillem Casas escriu, 
més amb el cor que amb el cap, que la seva esposa va divagant per la 
ciutat «no per <a> faltar-li de menjar, sinó per sos gustos» (1640). Una 
testimoni que declara a favor seu concreta el significat d’aquesta clàusu-
la «de menjar»: «No obstant que lo dit son marit la tenia abastida de 
menjar y bèurer, calsar y vestir, [ella] se n’és anada de casa de aquell, 
sens més ni més». Trobem frases homologables en el dossier d’interna-
ment de Marianna, que s’ha absentat de casa i no vol viure amb son 
marit Francesc «sens que dit Servera li aie donat ocasió de maltractar-la 
ni faltar-li los aliments necessaris, calçar y vestir» (1639), o en el dossier 
instruït contra Isabel Puig: «És estada sempre assistida de dit son marit 
en lo que se li ha offert necessari de menjar y bèurer, calçar y vestir, y en 
tot bon tracte en lo discurs de deu anys que són casats» (1677). 

Als ulls dels marits burlats, el desequilibri en el grau de compli-
ment del vincle accentua dolorosament la dimensió honorífica i social 
de la infidelitat de l’esposa. Una dimensió cabdal en el tema que ens 
ocupa. Podríem omplir dues o tres pàgines amb el lèxic d’honor, vergo-
nya, pudor, tafaneria, reputació, fama, etc. que flueix dels processos. 
Però, per raó d’espai, ens limitem a uns apunts. La deshonestedat inhe-
rent a l’adulteri taca l’honor i la fama pública del marit. S’expressa amb 
particular contundència a la locució «contra tota honra de son marit» 
(Cortès 1639). I el deshonor s’agreuja amb uns components de mal 
exemple i escàndol públic: «Gran escàndol dels que ho saben i infàmia 
del marit» (Puig 1599), o «vivint escandalosament y donant mal exem-
ple» (Sastre 1679). Dissolutament també és un adverbi molt emprat per 
qualificar el modus vivendi de les adúlteres. O viure «llucsuriosament» 
(Bonet 1646, on, per cert, es qualifica l’adulteri de «atròs crim»). Per 
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no parlar d’expressions del tipus mala de son cos, fer mal ús de son cos 
o fer mal de son cos, que no semblen referir-se només a casos de pros-
titució –vegeu, per exemple la suplicació de Pau Bòria (1657). 

Cal dir que escassegen les paraules grolleres o molt explícites en 
les declaracions testificals. Per entendre’ns, és excepcional una deposi-
ció com la del jove flassader Joaquim Planas, que afirma haver vist 
com altres dones trataven Magdalena Bonet «de puta y bagassa» (1646). 
Més aviat hi abunden eufemismes, fins i tot per parlar de la indumen-
tària de les presumptes adúlteres: Magdalena Vila (1640) «va ab vestits 
molt desonests y molt allibertada»; Isabel Puig (1677) va «molt licen-
ciosament, y no ab los trajes y modos que deu anar una dona de son 
estat que no obra mal de sa persona». 

Alguns dossiers resulten alarmants perquè presenten testimonis 
amb un gran dèficit de credibilitat, que només parlen d’oïdes. Per sort, 
són molt escassos. És caricaturesc l’exemple de la declaració de Joan 
Forrell, que es limita a testificar «ha sentit a dir públicament a moltes 
persones que [Marianna Cortès] vivia dissolutament, cometent molts 
adulteris de son cors, en preiudici de la honra de dit son marit, y assò 
és la veritat, per lo jurament tinch prestat» (1639). Dos mesos i mig 
després, quan ella malda per ser alliberada de la Casa de les Egipcía-
ques, no desaprofita l’ocasió per desacreditar els testimonis proveïts pel 
marit: «Sols deposan de auditu alieno, y sens dir de qui ho han ohit», 
i, posats a desqualificar-los, rebla el clau amb un menyspreu social: 
«Són gent baixa y de humil condició (tot lo que se diu sens ànima de 
iniuriar-los)». Tanmateix, acte seguit no aconsegueix revertir l’escenari. 
Dels set testimonis que aporta, dos homes i cinc dones, alguns li pro-
veeixen un ajut escassíssim. Les seves respostes són sospitosament 
lacòniques, la majoria de vegades mers silencis i, en alguns casos, fins 
i tot li van en contra –«may dexave son marit de donar-li lo sustento de 
sa persona». Aquesta sola frase dinamita la temptativa de Marianna 
de titllar son marit d’incapaç de mantenir-la, i acusar-lo d’haver pretès 
que ella el mantingués a ell –«[el marit] no feyha la vida a dita sa 
muller, però encara volia que ella li fes la vida a ell». 

Situem-nos a l’extrem oposat de Joan Forrell i altres testimonis que 
es limiten a dir que la conducta adulterina de tal dona és pública veu i 
fama. Com a testimoni d’una diligència extraordinària –àdhuc exces-
siva, que ratlla el voyeurisme− trobem, per exemple, Pere d’Erill, que 
està a dispesa de l’argenter Antoni Joan Fornés i, arran de la seva decla-
ració, imaginem es passa hores escoltant les alegries que la dona 
d’aquest li dóna al cos (1644). Millor encara, aprofita l’ocasió que ve un 
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criat a demanar pel capellà que s’està beneficiant l’adúltera per entrar a 
la cambra on s’està consumant l’acte i avisar el capellà: «Viu que aquell 
baxava de sobre el llit hahont estava la dita Violant, sense balons, los 
quals després se vestí…». 

En un entremig, equidistant entre Forrell i d’Erill, es situen la 
majoria de testimonis. És corrent que, com a punt de partida, un testi-
moni declari que «és pública veu y fama que dita Maria [Cirés] viu de 
ordinari deshonestament, fent molt mal de son cos», i acte seguit, com-
plementi tal impressió amb alguna aportació personal. Per exemple, 
l’hortolà Jaume Carbonell explica que en una ocasió va veure com «una 
tia de dita Maria [Cirés] en lo carrer d’en Robadó cridà a aquella que 
era una mala dona y que cada nit dormia ab lo galant», i també declara 
«que he vist a dita Maria una vegada en casa una dona reputada per 
gran alcabota, que·s diu la mare Vilara» (1640).

6.  LA RESOLUCIÓ I EL RESULTAT DELS PROCESSOS PER 
ADULTERI AL MUNICIPI BARCELONÍ

Ja hem avançat que els processos relacionats amb la Casa de les 
Egipcíaques els resolen formalment els consellers de Barcelona, titulars 
de la jurisdicció competent, amb l’aval tècnic d’un assessor o jurista 
municipal. D’entre els cinc consellers, ens consta un protagonisme des-
tacat del tercer en la gestió material de la reclusió de l’adúltera –com a 
mínim en quatre casos, Font (1599), Puig (1599), Pagès (1701) i indirec-
tament Ruaix (1663). Molts processos, a més de la sentència −que podia 
ser objecte d’una lectura pública a la sala del Consell de Trenta-sis de la 
casa de la ciutat (Ruaix 1663)−, contenen la provisió d’execució. Ens 
podem fer una idea del cost d’un processet d’aquests a partir de dades 
anotades a les portadelles de dos casos, tot i que no són pròpiament 
d’internament, sinó d’alliberament d’adúlteres. En el cas Falguera (1681), 
l’oblata o suplicació inicial val vuit sous, el procés en si una lliura i setze 
sous, la recepció de testimonis costa una lliura i dotze sous (com que n’hi 
ha cinc, toquen a sis sous i escaig per declaració), el cartell executori 
quatre sous i una procura quatre sous més. En el cas Pagès (1701) les 
xifres varien: l’oblata són quatre sous, el procés una lliura i vuit sous, la 
recepció de testimonis vuit sous (n’hi ha dos), la resolució val set sous, 
al notari i porter cal pagar-los vuit sous pel cartell executori, i es paga 
mitja dieta de dotze sous. La discrepància de dades obliga a la precaució. 
En tot cas, poden semblar quantitats poc elevades, però resulten feixu-
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gues per a gent modesta, en una societat amb poca liquiditat. No sorprèn 
que l’esposa Pont, que es considera injustament tancada, en la seva supli-
cació de 18 d’agost de 1621 no només pretengui l’alliberament, sinó 
també una condemna al marit, Jaume, «ab tots los danys, interesessos y 
despeses que per rahó de dita injusta detentió ha patit y suportat dita 
Àngela, muller de aquell» (similarment, Isabel Bosch, 13.VII.1657). 

L’efecte directe d’un procés i sentència d’internament és l’ingrés de 
la presumpta adúltera a la «domo seu carceribus» de les Egipcíaques 
(Ruaix 1663). Aquest seu llatí, amb funció de la nostra conjunció dis-
juntiva «o», equipara casa amb presó i ens condueix a la idea de reclu-
sió. Reclusió que a voltes s’acompanya d’una custòdia mig enigmàtica, 
que pot remetre a vigilància i/o a protecció. La provisió d’internament 
de Lucrècia Abellà (1616-17) reuneix aquests elements: «La tinga reclu-
sa y tancada en bona custòdia». Similarment, el cartell que decreta la 
reclusió d’Àngela Pont (1621) diu «aquella recloeu y tancau en la Casa 
de las Egipsíacas […] [y] que estiga allí ben guardada y custodida». O 
el dossier de Marianna Cortès (1639): «Com les dones adulteres deguen 
ésser recullides y posades en lloch tuto y segur per a reprimir llur dis-
solució». La documentació del procés contra Maria Puig (1679) també 
pot confondre, entre la relativa dulçura de la clàusula «sie recullida en 
part tuta y segura» de la suplicació (similarment, Sastre 1679), i la seva 
voluntat que a la dona «la aportian a la Misericòrdia, o allà hont ben 
vist los sia», d’una banda, i, per l’altra, la menció constant a reclusió que 
trobem a la resolució i al cartell executiu. També s’allunyen de la imat-
ge predominant de reclusió aquestes fórmules de recolliment i retir 
relatives a Elisabet Puig: «Ahont estiga recullida per a què se eviten las 
llibertats y llicenciosa vida que té [l’adúltera], que offereix […] son 
marit donar-li tots los dias [lo] que se acostuma per al sustento de las 
donas retiradas» (Puig 1677). En una sola ocasió (Lauriol 1688), la casa 
de les adúlteres barcelonina és designada com «la clausura pia y reli-
giosa de las Egipcíacas». En una altra, el marit pretesament burlat 
Valentí Bosch s’oposa que sa muller presumptament llicenciosa sigui alli-
berada «del monestir o Casa de las Egipcíacas» (7.VII.1657) –notem de 
nou l’eloqüent conjunció disjuntiva. Podríem situar en uns paràmetres 
propers la «part retirada» a què al·ludiria l’oferta de mínims de Bartomeu 
Lauriol a Caterina (1688) –supra hem vist que la proposta de màxims 
seria reprendre la convivència. 

Així, amb excepcions, preval el lèxic que remet a la funció puniti-
va de la Casa de les Egipcíaques. Abunden els ciutadans barcelonins 
que la conceben com un espai públic on poden emparedar la dona adúl-
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tera els que no tenen prou lloc a casa per fer-ho en privat. Simó Abellà 
(1616-17) ve a dir als consellers barcelonins quelcom del tipus «pus 
Vostres Magnífics tenen casa destinada per semblants dones que usant 
mal del sanct matrimoni, se van abandonant ab altres hòmens, qu·és la 
casa dita de las Egipcíacas…». I, si escau, és més explícit Bartomeu 
Abril (1624): «Encara que en virtut de Usatges del present principat de 
Cathalunya Barthomeu Abrill […] puga de sa auctoritat pèndrer y tan-
car en la forma acostumada a Hierònima Abrill, muller sua […], supli-
ca a vostra magnificència sia de son servey donar lisèntia a ell dit 
Abrill, supplicant, per a què aporte dita sa muller a la casa vulgarment 
dita de les egipitíacas». Hi ha dones que arriben a les Egipcíaques pro-
vinents d’una custòdia privada prèvia que no és el seu domicili, com 
Maria Puig, tancada a casa d’un negociant de Rupit cognominat Soler 
«per guardar-la que no se’n tornàs a anar» (1679). 

L’internament de l’adúltera pot anar acompanyat d’unes mesures 
de protecció patrimonial. A vegades, consta que s’inventarien els béns 
de la dona i es posen en seguretat (Jover 1624, Abril 1624, Cortès 1639-
40 o Cuyàs 1640) −en els dos darrers casos, no es menciona que ella 
s’hagi endut res del domicili conjugal. Mereix una menció a part el cas 
Pont (1621), on la qüestió patrimonial és central en l’argumentari d’Àn-
gela −vegeu infra−, i els consellers no només ordenen al capdeguaita 
que rebi inventari dels béns, sinó també que els posi sota segrest. Poca 
cosa deu poder protegir, puix ella mateixa declara haver-se endut de 
casa el que visiblement seria part del seu aixovar −«un cortinantge de 
drap de casa, sis llansols, dos vànoves»−, i haver-ho venut «per a man-
tenir-me y menjar, per no offèndrer a Déu». 

Durant l’internament, el marit té l’obligació de prestar aliments a la 
muller, noció que inclou menjar i beure, vestir i calçar112 –l’ús és pa gar 

112. Segons els nostres documents, els aliments estaven compostos per: menjar, beure, 
calçar i vestir. Plantejat exactament així figura en un document (AHPB, A. J. Fita, lib. 7, de 
testaments, fols. 89-94v, testament de Rafael Vich, 5 de febrer de 1643) citat per John H. 
ELLIOTT, La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-
1640). Traducción de Rafael Sánchez Mantero; Siglo XXI editores, Madrid, 1982 [orig. 1963], 
pàg. 38, n. 43. Però, segons sembla, la llista completa era tot el necessari per la vida: 
alimentació, vestit, habitació, llit i assistència en cas de malaltia i, mentre l’alimentista era 
menor d’edat, les despeses d’educació i instrucció. La llista està basada en fonts del dret romà: 
D. 25,3,5,12 [Ulpianus, 2 de officio consulis]; D. 37,10,6,5 [Paulus, 41 ad edictum]; D. 50,16,43 
[Ulpianus, 48 ad edictum]; D. 50,16,44 [Gaius, 22 ad edictum provinciale]; D. 50,16,234,2 
[Gaius, 2 ad legem duodecim tabularum]. Entre els juristes, es va establir la distinció entre 
aliments naturals i aliments civils. Els aliments naturals eren l’estrictament necessari per 
viure l’alimentista i, en canvi, els aliments civils eren el necessari per viure l’alimentista i 
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per cobrir aquests conceptes. En un únic cas la provisió i el cartell exe-
cutori expliciten que, a despeses de l’espòs, cal proveir la reclusa «una 
màrfa[ga] o sach de palla y una flassada per a dormir» (Lauriol 1688) 
−és el cuguç que viu a Madrid, qui el representa a Barcelona vol garan-
tir rescabalar-se de les despeses. L’abast natural –i no pas civil– de la 
prestació d’aliments s’explicita molt bé en ocasions com les següents: el 
forner Francesc Martí, el novembre de 1663, en demanar l’ingrés a les 
Egipcíaques de la seva dissoluta esposa Magdalena, s’ofereix a donar-li 
«tot lo nessessari per sa vida natural»;113 o l’executòria contra Isabel 
Batlló (1616) ordena al marit que garanteixi a la imminent interna «los 
aliments necessaris per a son viure». Correspon als consellers i a l’as-
sessor quantificar el cost de tals aliments, habitualment divuit diners 
diaris −«decem octo denariorum pro quolibet die ut moris est» (Bonet 
1646). Tal quantitat, que ens recorda les divuit unces de pa de la sen-
tència règia 3ª CYADC II 9,3,3, pot variar en funció de circumstàncies 
tals com la condició social –aquí estaríem flirtejant amb la noció civil 
d’aliments. Una suplicació a favor de Jaume Pont (11.VIII.1621) men-
ciona «lo dit marit li [h]aje de donar vuyt dinés <h>o un sou quiscun 
dia per son aliment», i ens consta que Pau Bòria (1657) presta una cau-
ció de dos sous diaris –equivalents a vint-i-quatre diners– pels aliments 
de la seva esposa Mariàngela. Un cas una mica pervers és el dÀngela 
Pont (1621), que son marit ha prostituït, amb Antic Riera com a client 
preferent; resulta que el marit va a pagar els diners a les Egipcíaques 
acompanyat de dit Riera, donant així peu al rumor que aquest darrer és 
qui realment satisfà els aliments. És de suposar una mala relació quali-
tat-preu dels aliments subministrats pel guarda a la Casa de les Egipcí-
aques, i la corrobora la protesta de Francesca Pagès (1701): «[Com] no 
sie rahonable que, havent-se de pagar los aliments dita Francesca, estiga 
aquella reclosa y detinguda en dita casa, ni menos cohartada en haver 
de pèndrer ni acceptar los aliments que dita guarda li subministra, per 
ésser líbero a cada qual lo expendir y gastar per son sustento lo que ben 
vist li apar de sos béns, etc.». 

La condemna d’internament d’una dona a les Egipcíaques sol dis-
posar que calgui pagar els aliments de cada mes per endavant −«per 

segons el que pogués pagar l’alimentari, és a dir, segons el patrimoni de l’alimentari. Sobre els 
aliments, Antonio María BORRELL Y SOLER, Derecho civil vigente en Cataluña. IV. Derecho 
de familia; Bosch Casa editorial, Barcelona, 1944, pàg. 95-105.

113. AHCB, Consellers, V-13/2, ítem 27, procés del qual només es conserva la suplica-
ció inicial. 
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masades antesipades» (Cirés 1640). Més encara, es sol·liciten avan-
çaments per si el marit deixa de pagar. Les garanties poden efectuar-se 
a través d’una «fideiussòria cautió» (Rodó 1644) o d’una caució «super 
alimentis praestandis» i de fiadors (Font 1599). La quantitat de la cau-
ció l’arbitra la jurisdicció o es pot deixar a l’albir del marit burlat: «Facto 
prius deposito de aliqua rationabili quantitate per partem instantem» 
(Puig 1679, similarment Puig 1677 i Sastre 1679).

En quines condicions té lloc la reclusió de les dones adúlteres a la 
Casa de les Egipcíaques a la Barcelona moderna? Sovint el marit cornut 
desitjaria un internament sense cap comunicació possible, tret de contac-
tes amb ell i amb el guarda o vigilant de l’establiment. Ho expressa 
clarament Jaume Pont, i tot seguit lamenta l’escàs rigor en la incomuni-
cació de la seva Àngela (11.VIII.1621): «[Suposadament] no se permet 
que ningunes persones puguen vèurer ni parlar ab ditas reclosas y cap-
turades […] si no és lo escarceller <h>o propri marit […], y lo predit és 
<h>y serveix en càstich y pena de dit delicte», però Pont s’ha assabentat 
que «dita Ponta no està tancada ni reclosa, com té de estar, ans bé aque-
lla va per tota casa y parla ab las personas que vol parlar y li donen gust, 
y de aquellas reb presens, regalos y dinés y altras cosas per medi dels 
dits escarcellers y escarcelleras». Amb motiu d’una triple fuga esdevin-
guda l’any 1677, podem concretar detalls sobre el règim interior de la 
casa.114 En la seva declaració davant del tribunal vicarial de Barcelona, 
una interna reconeix haver passat un període inicial en una cambra o una 
cel·la, però després «me dexaven pasejar per tota casa y no·m tingueren 
més tancada com antes ho estava», i si hagués volgut hauria pogut aban-
donar l’immoble. Ella no en marxa, però sí que ho fan tres companyes, 
amb una corda de cànem de sis canes –uns nou metres–, lligada al tra-
vesser de la finestra i penjada cap al carrer. A través de deposicions 
testificals i proves documentals, ens assabentem de recluses intercanvi-
ant correspondència amb l’exterior,115 rebent visites, baixant a sopar lliu-
rement a una espècie d’estances comunes gestionades pel guarda i la 
seva esposa, etc. Vaja, l’internament té algun punt de laxitud. Que no vol 
dir que sigui agradable ni afortunat, és clar −altrament, Magdalena 
Bonet no demanaria ser alliberada de la casa, «en la qual pateix súmma-

114. AHCB, Arxiu del veguer, XXXVII-338, s. n., dossier de Margarida Daura, Maria 
Barranch i una altra Maria de qui no s’indica el cognom.

115. Reproduïm a l’apèndix 3 una de les dues cartes oblidades per una de les fugitives 
dins d’una coixinera a la Casa de les Egipcíaques. Permetrà saber l’amor que li professa el 
notari Gabriel Casals, suspecte de participar o cooperar en l’evasió.
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ment» (1647). En un nivell diferent, esmentem que Francesca Pagès 
(1701) refereix un estadi de semireclusió pel qual algunes dones podrien 
«estar y habitar líberament en lo quarto de la guarda de dita casa, minis-
trant-se [a] sos gastos los aliments que bé li apareixarà». El tracte rebut 
per ella pot haver estat atípic; recordem que Francesca és la dona que 
s’hauria vist reclosa a les Egipcíaques de manera doblement indeguda: 
el procés només l’hauria pogut instar el marit que ella no tenia, i, com a 
soltera, li seria materialment impossible ser rea d’adulteri. 

L’internament inclou com a pena addicional l’estigmatització, la pèr-
dua d’honor social. A tal efecte, sentim el que diu de la casa −«sant con-
vent de las Gipcíacas» (sic)− el notari Gabriel Casals, còmplice de la fuga 
amunt referida: «Sols lo nom me dóna pena a l’ohido» (1677). I resulta 
significatiu el lament de la vídua Duran, son fill Pacià i sa filla Maria 
Falguera (i. e. Duran de Falguera), per la reclusió d’aquesta darrera a les 
Egipcíaques –en parlem infra–, que consideren tant injusta com deshon-
rosa: «Perdent son decoro y reputació, que és lo major sentiment que té y 
tenen sa mare y Pacià Duran, mestre argenter de la present ciutat» (1681). 

7.  DURADA I FINALITZACIÓ DE LA RECLUSIÓ A LA CASA 
DE LES EGIPCÍAQUES

A la Barcelona moderna, els internaments de dones adúlteres a la 
Casa de les Egipcíaques poden tenir diversos finals. Analitzem els tres 
més comuns: la reconciliació dels esposos, amb la consegüent readmis-
sió de la dona a la disciplina domèstica; la continuïtat –il·limitada?− de 
l’internament, i l’alliberament per sentència. 

Pel que fa a la primera via, és forçós evocar els marits que recorren 
a la Casa de les Egipcíaques amb l’ànim que les mullers que els han fet 
el salt es reformin o rehabilitin, per garantir-ne la reintegració a la vida 
familiar. Quan hi ha reconciliació, se li fa prometre a l’espòs no maltrac-
tar, ofendre o danyar l’esposa, sota pena de cinquanta lliures barceloni-
nes. El marit s’obliga a tal efecte pagant una caució.116 És així com el 
cotxer Guillem Casas recupera Eulàlia, l’any 1640, un mes just després 
del seu ingrés. O Jaume Rodó consenteix que Isabel sigui alliberada cinc 
dies després del seu ingrés –ha aconseguit posar un terme radical a la 

116. Se’n troben diversos exemplars a AHCB, Consellers, V-13/2, ítems inicials, com 
Lleonart (1508), Sans (1512), Mata i/o Martí (1525), Sargola i Bataller (1527).
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seva aventura amorosa (1644). En algun cas, s’estipula un lloc de resi-
dència intermedi entre la sortida de la Casa de les Egipcíaques i la repre-
sa de la cohabitació conjugal; així, els consellers barcelonins proveeixen 
que Francisca Ruaix visqui aquesta etapa intermèdia amb persones 
honestes –«habitando in domo honestarum personarum» (1663). En 
alguns casos, ai las!, l’amor o la feblesa de la carn poden més que la 
voluntat d’esmenar-se. Margarida Jover (1624) es reconcilia amb el seu 
marit Antoni −«havent promès ella ab moltes llàgrimes esmenar-se y no 
tornar més a cometre semblants faltes…», però l’endemà mateix reinci-
deix amb l’amant Francesc Micó –«qui la trauria de mossèn Micó li 
llavaria la vida!»–, i és reconduïda per l’espòs a les Egipcíaques. 

El segon expedient, la continuïtat de la reclusió, planteja diversos 
interrogants. Quan la reconciliació no és possible, fins quan pot durar 
l’internament a la Casa de les Egipcíaques? Algunes provisions establei-
xen que es perllongarà fins que els consellers proveeixin una altra cosa 
(Abril 1624, Cortès 1639). A la pràctica, estaríem davant d’un règim de 
reclusió indefinida mentre l’espòs estigui disposat a pagar? «Pro nunc 
et donec aliter sit provisum recludatur […] et ibi stet donec alimenta ei 
solvatur asueta» (Cuyàs 1640); «donech aliter sit provisum et dum per 
dictum virum suum prestentur eae alimenta juxta constitutiones Catha-
loniae quae praestare teneatur […] dum fuerit detenta dicta uxor sua». 
Si ens atenim a unes declaracions testificals del cas Pont (1621), la reclu-
sió podria ser perpètua. A la vista de Jaume Pont –molt mal graduada−, 
seria el càstig merescut per la seva esposa: «La faria morir a les Egipcí-
aques, perquè una dona vellaca que fa més cas de belitres que de hòmens 
de bé mereix que jo la fassa morir allí, perquè de tots los rufians que ha 
tinguts no n’ha tingut ningú que li haja donat una tassa de vi, sinó Antich 
Riera». En aquesta eventual conjuntura, la mort d’ella marcaria la disso-
lució del vincle conjugal, mentre ella visqués ell no es podria tornar a 
casar. I què passa si el marit no paga els aliments? Se li adrecen reque-
riments i, en cas d’incomplir-los, la muller és aviada de les Egipcía-
ques, sense que consti on pot anar a raure. L’alliberament ve precedit 
d’un expedient on consti la negligència de l’espòs durant almenys un 
mes –coneixem el de la interna Francisca, «molt temps patex summa 
misèria per falta de no prestar-li Barthomeu Castillo [velluter] son marit 
los aliments necessaris y acostumats conforme té obligatió» (1636),117 o 
també el cas de Mariàngela Bòria (1657). 

117. AHCB, Consellers, V-13/2, ítem 33, de 26.I.1636 a 28.I.1636.
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En relació amb la tercera tipologia, l’alliberament per sentència,118 
té lloc quan es demostra la inoportunitat de la reclusió, per no ser fona-
mentada –o pitjor encara, per ser orquestrada per un marit amb ànim 
delictiu. Vegem un exemple breu del primer supòsit. La provisió del cas 
Ruaix (1663) reconeix obertament una falsa acusació d’adulteri, i decre-
ta una absolució sota caució juratòria.119 Acte seguit, mirem dos exem-
ples més extensos del segon supòsit. Tres dies després de ser ingressada 
a la Casa de les Egipcíaques, Maria Falguera insta, juntament amb sa 
mare Margarida Duran, un procés contra el marit, el corder Isidre Fal-
guera, al·legant falsedat de l’acusació d’adulteri (1681). Els motius que 
haurien guiat el marit, titllat de «home temerari y de molt forta condi-
tió», serien diversos: voluntat de marxar de Barcelona contra el parer de 
la dona, i sense ella, prenyada de cinc mesos i fluixa d’enteniment –«no 
ser dona de enteniment molt viu, ans algú poch simple»–; també, un 
desig d’alienar els béns mobles de la casa «en perjudici de cent doblas 
que [ella] aportà en dot». D’entre els cinc testimonis a favor de Maria, 
un incideix precisament en l’interès del marit per aquest dot: «Haver-la 
feta dit son marit retràurer [a les Egipcíaques] és estat […] per vèurer si 
de aqueixa manera tindria motiu bastant per poder-li fer pèrdrer lo dot 
que li aportà». La provisió d’alliberament incorpora la condició que la 
noia «vivat in dominus seu cum personis honestis seu domibus reli-
gionum». La celeritat amb què es dicta deu relacionar-se amb el seu 
estat de bona esperança –la Casa de les Egipcíaques no és decididament 
el lloc més adient per a la germana prenyada d’un mestre argenter. El 
cas d’Anna Bellver té alguns aspectes similars al de Maria Falguera. 
Curiosament, el procés per a l’alliberament de la presumpta adúltera 
–que nega tal acusació– no comença immediatament, sinó el novembre 
de 1682, quatre mesos després de la seva reclusió a la Casa de les Egip-
cíaques. La trigança sorprèn, perquè el cas resulta meridià a favor de la 
suplicant. En la reclusió també es denuncia un mòbil econòmic, en 
aquest cas per deutes del marit i els seus parents envers la dona: «Per 
moviment de son marit o de sos parents, los quals li deuen diffarents 
quantitats de las quals solicitava ésser satisfeta». El marit és acusat 
d’inútil per la muller, que li imputa diversos abandonaments durables 

118. Podríem incorporar en aquesta tipologia els casos on es dicta remissió de pena 
perquè se n’ha concertat una d’alternativa (Bosch 1657).

119. Possiblement evolucionaria de la mateixa manera el cas de Jerònima, muller de 
Baptista Vicent, del qual no tenim ni testimonis ni provisió. AHCB, Consellers, V-13/2, 
ítem 29, de 6.VI.1637.
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del domicili conjugal sense deixar-li cap manera de sustentar-se –ben al 
contrari, ella hauria hagut d’empenyorar el seu dot i aixovar. Els testi-
monis ho corroboren amb expressions inequívoques: «És un beneventu-
rat desditxat que no és bo per a re […] no fa ni treballa de son offici […] 
tot lo dia passeja la capa […] son viure és passejar-se». Com a colofó, 
els consellers decreten l’alliberament de Bellver, sense més condicions 
–aquí hi ha un contrast important amb Falguera. Després de pagar, això 
sí, les vuit lliures, sis sous i vuit diners deguts en concepte d’aliments.

8.  UNA ULLADA A QUATRE PROCESSOS CONTRADICTORIS 
SIGNIFICATIUS

Per cloure aquesta visita als escenaris de desordre conjugal de la 
Barcelona moderna, resumim breument els processos contradictoris que 
s’han conservat en relació amb adúlteres i la Casa de les Egipcíaques. 
Són els més interessants i els considerem mereixedors d’una atenció 
privilegiada, d’aquí que en reproduïm un en l’apèndix 4 del treball. 

En el cas dels Pont (1621), a la vista de l’acusació de Jaume contra 
Àngela i de la reacció d’aquesta, podríem preguntar-nos qui té el dret de 
la seva part. L’esposa és una adúltera fornicadora que s’ha abocat al 
pecat? O el marit fa d’alcavot i es lucra amb el cos d’ella? Tot combinant 
les peces del procés, prou complet, lliguem caps i intuïm que el maque-
reau atura de manera fulminant el seu negoci i fa recloure la muller a 
les Egipcíaques quan s’assabenta que aquesta s’ha amistançat amb un 
jove barber, que la freqüenta a la casa de la seva germana Jerònima, 
casada amb un mestre de cases cognominat Cebrià. Per demanar el seu 
alliberament, pocs dies després, Àngela fa servir un argument gens cor-
rent: que hauria estat intentant instar una causa criminal contra son 
marit i, en assabentar-se’n aquest, ella hauria hagut de partir de casa i 
voldria que es prenguessin mesures de protecció del seu patrimoni per 
evitar que ell el consumís: «[Ella] se ha de escondir y offuscar tots los 
mobles, y en particular las robas y joyas pròprias de esta part, y altres 
coses y mobles […] e no sia just que dit Pont gàstia la roba del vestir de 
esta part, que són las que li aportà quant se casà y la que sos pares li 
tenen donat». I, una altra cosa excepcional, a l’esposa i presumpta adúl-
tera se li pren declaració i té ocasió d’explicar que son marit hauria donat 
entrada al domicili conjugal a tercers; temps enrere a don Joan de Rebo-
lledo, més tard al corredor d’orella Antic Riera, i també a molts altres: 
«Me n’ha atrassats molts y consentit, y ell mateix me deia que [h]u fés 
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y que guanyàs y vés (i. e. veiés) lo que·n poria tràurer, y molt sovint li 
donava dinés jo dels que guanyava». A Riera, client de confiança, Jaume 
Pont li hau ria permès disposar del cos de la dona a canvi que li pagués 
el vestit i el calçat «y dit Riera tenia tractes ab mi sempre que volia, a 
pesar meu, sabent-ho y consentint-ho mon marit», a qui donava «los deu 
y los vint» (i. e. diners); en cas de resistir-se, afegeix Àngela Pont, «dit 
mon marit sufria (i. e. permetia) que dit Riera me pagàs y maltractàs». 
Per sort, reconeix l’esposa, el marit la protegí un dia que Riera s’enutjà 
i li donà «dos o tres bofetadas y tirà de la daga contra de mi». Una altra 
particularitat d’aquest dossier és que Àngela afirma haver temut per la 
seva vida, per risc que el marit i Antic Riera l’emmetzinessin –«jo beguí 
lo vi y encontinent me sentí ferida […] doní en ascos y llansí (i. e. vaig 
vomitar) molt»–, cosa que reforça la seva legitimitat per haver deixat el 
domicili conjugal, o el «ménage à trois» (literalment parlant). 

Ja ens ha arribat la versió del taverner burlat, Antoni Jover (1624). 
És el que fa internar dues vegades l’esposa perquè l’abandona dos cops 
per anar amb el jove escrivent Francesc Micó −el segon cop, l’endemà 
d’una teatral reconciliació conjugal. La versió de la muller és que el 
marit la força a prostituir-se per mantenir la família sencera, que també 
inclou dos infants. «Dit son marit li deya que no se li donava res, que 
fes lo que volgués de son cos, solament tragués la vida per ell, per ella 
y per sos infans»; «que hisqués d’on hisqués, que li donàs dinés, y que 
li·n guanyàs per ell y per sos infans, y que fes de son cos lo que vol-
gués sols li donàs dinés». De fet, l’enamorament de la noia i la seva 
interrupció d’activitats públiques lucratives també acaba enfonsant la 
taverna de Jover, el cop és doble. «Tant se val cornut com borni!», li han 
sentit dir al taverner −no li podem refusar un cert pragmatisme−; el 
problema ve quan les banyes no li reporten ingressos. El procés entre 
aquests cònjuges es va embrancant en protestes dels testimonis propo-
sats per la part contrària i estratagemes entorn de la comunicació del 
procés, amb una clara finalitat dilatòria –fins al punt que la reclusa es 
lamenta: «Com si fos causa plenària, per ser (i. e. tot i ser) de sa qualitat 
y naturalesa de summaríssima». 

El 6 de juliol de 1657 Valentí Bosch aconsegueix la reclusió a les 
Egipcíaques de la seva muller Isabel. El mateix dia ella denuncia la falsa 
acusació del marit i demana ser alliberada. L’endemà, el marit es refer-
ma en l’acusació. Els dies 11, 13 i 20 de juliol, Isabel aporta nous argu-
ments, a partir dels quals es pren declaració a dues dones. És excep-
cional la intensitat i precipitació inicial d’actuacions, poc comunes en 
aquest tipus de dossiers. Dissortadament no comptem amb acaraments 
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de testimonis. Permetrien treure l’aigua clara sobre la (in)capacitat del 
marit per mantenir l’esposa, l’eix de les seves obligacions conjugals. 
I permetrien saber qui menteix: ¿el marit, que acusa la dona de cometre 
molts adulteris i també li imputa un amistançament sixennal amb un 
pagès de Castellcir al qual hauria donat molts infants? ¿o l’esposa, que 
hauria abandonat el domicili conjugal −viuria «molt retirada estant per 
dida en casa de Joseph Trullols molt temps ha», i després faria de cria-
da a casa la senyora Teresa d’Oms− per l’afició desmesurada del marit 
al joc i als triquets −«bergantejar»−, pels seus maltractaments −«de 
colps y bastonadas, com no donant-li a menjar»− i per proposar a ter-
cers, com Josep Tayadella, que es beneficiessin del cos d’ella a la casa 
familiar −«donant-li així moltas ocasions a dit Tayadella perquè solici-
tàs a dita esta part, fent-li crèurer que [h]u gustava, sols dit Tayadella 
gastàs y ell dit Valentí Bosch pogués viura sens treballar»? Segons 
com, la suposada condició d’alcavot de Bosch sobre la seva esposa seria 
anecdòtica, comparada amb la intenció confessada públicament de 
matar-la per poder contreure noves noces amb la vídua barcelonina 
Maria Sastre. Al capdavall de dues setmanes llargues de tensió, a través 
d’una provisió de l’assessor municipal barceloní, i «attès lo consenti-
ment de dit Valentí Bosch», Isabel és alliberada de les Egipcíaques. Els 
cònjuges s’han concertat perquè ella sigui duta a la casa de la noble 
Teresa d’Oms, que ja coneix bé, «a la qual [h]aja de estar durant son 
beneplàsit de dit son marit […] ab expresa protestasió que si falta de dita 
casa que sia culpa sua sia aportada en ditas Agipsíacas». 

El cas de Joan i Francisca Ruaix de 1663 també arrossega cua, 
però deixa molts menys interrogants oberts, segons les declaracions de 
sis testimonis contraris a l’espòs, i també de la provisió que acaba dis-
posant que surti de la Casa de les Egipcíaques la dona falsament acu-
sada d’adúltera –així podrà seguir cuidant-se de les dues criatures 
comunes. Els maltractaments infligits pel marit queden àmpliament 
documentats i no sembla que responguin a cap motiu imputable a l’es-
posa –així, són immerescuts i injustificats, atenent als paràmetres de 
l’època. Si de cas, és el vi que fa perdre els estreps a l’home, i també 
–esgrimeix ell, per legitimar-se–, algunes veus que ha sentit que l’infa-
maven, adduint que la muller no vivia com una dona casada –«se diuhen 
moltes coses de ella que infamen al dit son marit».
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V. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES

Com ja va posar en relleu Muchembled parlant de la bruixeria,120 el 
món dels processos judicials és especialment útil per esbrinar les dife-
rents visions antagòniques que, sobre uns mateixos fenòmens, tenen la 
cultura de les elits (els juristes, és a dir, jutges i advocats) i la cultura 
popular (la que es veu a través dels testimonis, sempre que no siguin 
persones educades jurídicament). Aquest nostre treball ha intentat com-
plementar ambdues perspectives a partir d’una interacció de fonts del 
dret, bibliografia i documentació d’arxiu inèdita. Primerament, hem ana-
litzat les respostes donades a l’adulteri al llarg de molts segles a diversos 
nivells normatius, a través de successives etapes de dret romà, canònic i 
feudal, i d’especificitats de Catalunya i Barcelona. Segonament, hem 
estudiat les respostes d’una jurisprudència judicial de nivell suprem i de 
la doctrina més autoritzada de la Catalunya moderna. En tercer i darrer 
lloc, les de la jurisdicció autònoma singular del municipi barceloní, fre-
qüentada per ciutadans corrents, testificant sobre unes banyes o denun-
ciant haver-les patit, amb reaccions més i menys viscerals −com és sabut, 
a la vinya del Senyor hi ha de tot i hi abunden els matisos. 

Vegem què hem constatat tot buscant l’encaix d’aquestes peces −en 
espera, en un futur, d’exhumar-ne de noves als arxius catalans, que ens 
permetin afinar conclusions, per exemple, acarant adulteris amb pro-
cessos de separació o divorci i/o plets patrimonials.

Partim de la base que ja resulta prou dificultós delimitar amb pre-
cisió els conceptes d’adulteri i els seus supòsits i circumstàncies en 
societats humanes en contínua mutació. Doncs encara ha crescut la 
complexitat en analitzar un espai com la Barcelona moderna, on monar-
quia i municipi es disputen la jurisdicció en la matèria, o l’exerceixen 
paral·lelament. Hem revelat una realitat gens publicitada –negligida o 
ocultada per la literatura jurídica més divulgada−, però ben corrent: 
una competència del consell local no sols en la gestió de la Casa de les 
Egipcíaques, on es poden tancar les dones adúlteres, ans també en 

120. Robert MUCHEMBLED, Culture populaire et culture de élites dans la France 
moderne (XVe-XVIIIe siècles). Essai; Flammarion, Paris, 1978, pàg. 298-317.
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l’enjudi cia ment d’ingressos i alliberaments de tals dones. Aquesta com-
petència s’exerceix a través d’uns processos de justícia sumària, de 
menor complexitat i garanties que els de la justícia del rei, i potser per 
això, i pel seu cost?, més atractius al ciutadà corrent. En un sol dels 
trenta i escaig dossiers entre 1599 i 1701 que hem investigat, la part 
acusada d’adulteri qüestiona la jurisdicció dels consellers barcelonins 
«per poder detenir ni capturar ninguna muller etiam a instàntia de son 
marit que primer aquella no sie convensuda y condemnada [per una 
altra instància], y que si jurisdictió alguna tenen, és sols en lo ministeri 
de la dita Casa de les Gipsíacas, però no en les persones».121 La mateixa 
acusada,122 i el taverner Anton Jover, abandonat per la seva esposa Mar-
garida (1624), en els respectius processos es reserven accions penals 
contra el marit –presumpte alcavot– i contra el rival Francesc Micó –que 
dubtem sigui adúlter, puix sembla solter–; per tant, creuen poder com-
binar les vies jurisdiccionals règia i local.

Les grans regles de dret i la ciència jurídica es projecten en aquests 
processos davant la jurisdicció municipal barcelonina, de qualsevulla 
de les tres tipologies instrumentals que hem identificat (d’internament 
a la Casa de les Egipcíaques, d’alliberament o contradictoris)? Certa-
ment hi tenen una plasmació, però és indirecta, i a vegades també con-
fusa. Com són poc nítids els fonaments que s’al·leguen per demanar o 
per motivar ingressos. Comprovem-ho, acte seguit, llegint un cúmul 
d’extrets de suplicacions inicials i de provisions: «Juxta consuetudinem 
Barcinonae» (prov. Jover 1624); «segons lo ús, pràtiga, stil y ordina-
tions de dita ciutat [de Barcelona]» (sup. Cervera 1640); «inseguint en 
tot lo disposat en tals casos per lo dret de la pàtria» (sup. Cujàs 1640); 
«per observança del privilegi real concedit a la present ciutat y obser-
vança de dita ciutat, ús, styl y pràtiga» (sup. Fornés 1644); «segons los 
privilegis y costums de la casa de la present ciutat» (sup. Bonet 1646). 
Tots ells tenen en comú que contenen les legitimitats jurídiques de la 
reclusió que es pretén o s’aconsegueix. Ara bé, en mesclen de diverses, 
a vegades gens harmònicament: usos i estils –les fonts que semblen 
prevaldre−, unes ordinacions municipals de les quals de moment no 
hem trobat cap petja, i, de manera impròpia, un privilegi de 17 de juliol 
de 1510 que Ferran II hauria concedit amb un propòsit molt restringit 
i els dirigents de la ciutat haurien sabut anar ampliant amb el pas dels 

121. Punt 3er de l’articulat de 2.VIII.1621 a favor d’Àngela Pont.
122. Punt 30è de l’articulat de 2.VIII.1621 a favor d’Àngela Pont.
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anys. Així, no s’haurien conformat amb ser gestors d’un servei de cus-
tòdia municipalitzada d’adúlteres, ans s’haurien erigit en uns dels rec-
tors de la justícia i la política de costums i ordre domèstic a Barcelona.

Visiblement, els càrrecs contra els edils s’acumulen: a la invasió 
competencial, cal sumar-hi una manca relativa de rigor procedimental 
i un nivell de garanties envers les convictes d’adulteri inferior al que 
procura el Reial Consell criminal. A canvi, el municipi ofereix una 
justícia molt més àgil i flexible, i participa d’una concepció no estricta-
ment punitiva de la Casa de les Egipcíaques, que alguns ciutadans 
poden compartir. No pas nombrosos homes, que exemplifiquem en la 
figura de Pau Bòria (1657),123 que encara veuen l’establiment com un 
mer espai substitutiu de l’emparedament domèstic, consolidat pel dret 
català medieval i anacrònicament validat per un decisionista del nivell 
de Peguera o un advocat de la talla de Fontanella. Però sí força altres 
barcelonins que, tot i estar afeixugats pel pes de les banyes, creuen en 
la rehabilitació, la concòrdia i la seguretat de les seves mullers. Lluny 
de continuar amb una reacció de violència secularment practicada,124 
s’impregnen de l’esperit oficial que el govern barceloní li ha volgut 
donar a l’indret, que es plasma, per exemple, en el suara referit privile-
gi de 1510: «Per posar en seguretat les dones adúlteres y guardar aque-
lles de la ira e mals tractes de llurs marits e per con[ver]tir [aquellas de 
lur vi]da adulterina, los passats constituiren en dita ciutat una casa en 
la qual les dites dones adúlteres fossen posades e guardades, de la qual 
casa los consellers, en nom de la dita ciutat, són protectors, y en aquella 
sempre han tengut una dona o guarda per les dites dones ab salari a 
despeses de la ciutat. [E freqüentada]ment, la dita casa per los dits con-

123. «[Pau Bòria] desitje que semblants desòrdens [de la muller] se refrenen […]
[i suplica] ser dita Mariàngela Bòria capturada y entregada a dit marit, a efecte de tancar-la 
y immurar-la en las Casas de las Egiptíacas».

124. Segons Farinaci, en base a l’auctoritas maritalis es reconeixia al marit el dret de 
corregir arribant –en el cas concret de l’adulteri– fins a verberare atrociter la muller sorpresa 
en adulteri: Prosperi FARINACII, Praxis et theoricae criminalis…; Sumptibus Iacobi Cardon, 
Lugduni [= Lió], 1631, IV, Quaestio 143. § Verberatio, pàg. 510-513, esp. 511, n. 185: «Limita 
praecedentem ampliationem, quia causa potest esse tam magna ut vir impune possit uxorem 
suam etiam atrociter et immoderate verberare, ut puta si eam deprehendat in adulterio, vel 
suae vitae insidiantem, tunc enim quod maritus verberando uxorem etiam immoderate nullam 
poenam mereatur, probat Petr. Barbos. in repetit. rubr. ff. solut. matrim. parte secunda, n. 36 
vers. pro concordia dicendum est [= Petro BARBOSA, Commentariorum ad interpretationem 
tituli ff. soluto matrimonio quemadmodum dos petatur; Apud Ludovicum Sanchez, Madriti 
[= Madrid], 1595, I, pàg. 49-50, n. 36], ubi tamen secus dicit, si causa non esset tam magna, 
ut puta si vir apud mulierem invenit literas amatorias, tunc enim moderate verberare licet, 
immoderate autem non, ut ibi per eum.» 
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sellers és visitada, e les dones qui en aquella són [són] amonestades, y 
ab loables amonestacions persuadides de lexar llur mala vida e seguir 
la vida honesta, e perseverar ab llurs marits ab lealtat del matrimoni, 
les quals coses ab la divina directió e tractes dels consellers [lohable-
ment moltes] vegades se seguexen, de la qual cosa redunda en gran laor 
de Déu y benefici y repós dels conjugats de la dita ciutat». 

Sota cap concepte, la Casa de les Egipcíaques no seria un paradís, 
això ho tenim tots ben clar. Com a espill d’un món androcèntric, amb 
radical desigualtat de sexes, tenia l’encàrrec de rehabilitar moralment 
les mullers culpables del delicte i alhora del pecat d’adulteri, fent-les 
penedir perquè demanessin perdó al marit i tornessin a la submissió 
domèstica. Sota la coacció que, si no es corregien, el marit tenia en la 
seva mà la potestat per allargar la reclusió fins a fer-la perpètua i/o 
sotmesa a condició; és a dir, mentre el marit estigués diposat a anar-li 
pagant els aliments –a costa del dot de l’esposa, que li podria haver estat 
adjudicat? La reclusió perpètua per a les adúlteres figurava en el dret 
romà i canònic amb el detall que, en el dret romà, s’admetia el penedi-
ment i perdó només durant dos anys. 

Si l’emparedament previst als Usatges era una mena de reclusió 
domèstica perpètua (tot i que de curt pronòstic) i sotmesa a l’arbitri del 
marit, la Casa de les Egipcíaques seria una mena de reclusió en interès 
privat gestionada públicament, però condicional. Per tant, una mena de 
rara avis que avui en dia som capaços d’entendre mercès a una expe-
rièn cia recent com les institucions rehabilitadores per a toxicòmans. 
Vista així, seria molt moderna respecte al to general de la justícia penal 
de l’Antic Règim. L’ideal hauria estat universalitzar-ne l’esperit rehabi-
litador. I mantenir el nivell de proximitat al ciutadà de la justícia que hi 
conduïa –avui apel·laríem al principi de subsidiarietat en l’acció dels 
poders públics−, tot incorporant-hi el bagatge de garanties en el qual la 
justícia règia era capdavantera. De res serveix fer aquesta projecció 
ideal o altres menys prometedores, el poder municipal de Barcelona va 
sucumbir davant les armes borbòniques i els decrets de Nova Planta.
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ABREVIATURES I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
DEL CAPÍTOL II

BA. = Gustavus HAENEL (ed.), Lex romana Visigothorum. Instruxit…; 
G. Teubner, Leipzig, 1849 [Reedició anastàtica: Analecta ediciones 
y libros, Pamplona, 2006]. 

Biblia = Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. Nova editio logicis 
partitionibus aliisque subsidiis ornata a Alberto Colunga et Lau-
rentio Turrado; Biblioteca de Autores Cristianos, Matriti [= Madrid], 
1985. 

Coll. = «Mosaicarum et Romanarum legum collatio», in: Johannes 
BA VIERA (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani. II. Auctores. Edidit 
notisque illustravit…; G. Barbèra, Florentiae, 1968, pàg. 543-589. 

3ª CYADC I = Constitutions y altres Drets de Cathalunya, com-
pilats en virtut del Cap[ítol] de Cort XXIV de las Corts per la 
S[ereníssima] C[atòlica] y Reyal Majestat del Rey don Philip Nos-
tre Senyor celebradas en la vila de Montsó Any M.D.LXXXV. 
Y novament reimpresas conforme la disposició del Capitol LXXXII 
de las Corts celebradas en la Ciutat de Barcelona Any M.DCC.II; 
Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers, Barcelona, 1704 [Ree-
dició anastàtica: Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia, 
Barcelona, 1995].

3ª CYADC II = Pragmaticas y altres Drets de Cathalunya, compilats 
en virtut del Cap[ítol] de Cort XXIV de las Corts per la 
S[ereníssima] C[atòlica] y Reyal Majestat del Rey don Philip 
Nostre Senyor celebradas en la vila de Montsó Any M.D.LXXXV. 
Y novament reimpresas conforme la disposició del Capitol LXXXII 
de las Corts celebradas en la Ciutat de Barcelona Any M.DCC.II; 
En casa Joan Pau Martí y Joseph Llopis estampers, Barcelona, 
1704 [Reedició anastàtica: Generalitat de Catalunya-Departament 
de Justícia, Barcelona, 1995]. 

CJ. = Corpus Iuris Civilis. II. Codex Justinianus. Recognovit et retrac-
tavit Paulus Krueger; Berlin, 1954 [Reedició anastàtica: Weidmann, 
Hildesheim, 1989]. 
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CTh. = Codex Theodosianus. I. Theodosiani Libri XVI cum constitu-
tionibus Sirmondinis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. 
Mommsen; Weidmann, Hildesheim, 1990. 

Decretum = Aemilius FRIEDBERG (ed.), Corpus Iuris Canonici. I. Decre-
tum Magistri Gratiani. Instruxit…; B. Tauchnitz, Leipzig, 1879 
[Reedició anastàtica: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 
Graz, 1995]. 

D = «Digesta», in: Corpus Iuris Civilis. I. Institutiones. Recognovit 
Paulus Krueger. Digesta. Recognovit Theodorus Mommsen. 
Retractavit Paulus Krueger; Berlin, 196317 [Reedició anastàtica: 
Weidmann, Hildesheim, 1988]. 

LF. = «Consuetudines feudorum. Textus compilationis antiquae et 
recensionis vulgatae. Accedunt capitula extraordinaria», in: Karl 
LEHMANN, Das Langobardische Lehnrecht (Handschriften, Tex-
tentwicklung, ältester Text und Vulgattext nebst den capitula 
extraordinaria); Dieterich’sche Verlags-Buchhandlung, Göttingen, 
1896 [Reedició anastàtica: Karl LEHMANN, Consuetudines feudo-
rum. Edidit… Editio altera curavit Karl August Eckhardt; Scientia 
Verlag, Aalen, 1971], pàg. 83-206. 

Liber Iudiciorum = «Liber Iudiciorum sive Lex Visigothorum…», in: 
Karolus ZEUMER (ed.), Monumenta Germaniae Historica. Legum 
sectio I. Legum nationum Germanicarum. I. Leges Visigothorum. 
Edidit…; Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae et Lipsiae [= 
Hannover i Leipzig], 1973 [orig. 1902], pàg. 33-456. 

LRB. = «Lex romana Burgundionum sive forma et expositio legum 
Romanarum», in: Johannes BAVIERA (ed.), Fontes Iuris Romani 
Antejustiniani. II. Auctores. Edidit notisque illustravit…; G. Bar-
bèra, Florentiae, 1968, pàg. 713-750. 

NJ. = Corpus Iuris Civilis. III. Novellae. Recognovit Rudolfus 
Schoell. Opus Schoellii morte interceptum absolvit Guilelmus 
Kroll; Berlin, 1963 [Reedició anastàtica: Weidmann, Hildesheim, 
1988]. 

NMai = «Liber legum Novellarum divi Maioriani», in: Codex Theodo-
sianus. II. Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes edidit 
adiutore Th. Mommseno Paulus M. Meyer; Weidmann, Hildesheim, 
1990, pàg. 156-178. 
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NTh. = «Liber legum Novellarum divi Theodosii», in: Codex Theodo-
sianus. II. Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes edidit 
adiutore Th. Mommseno Paulus M. Meyer; Weidmann, Hildesheim, 
1990, pàg. 1-68. 

PS. = «Sententiarum receptarum libri quinque qui vulgo Iulio Paulo 
adhuc tribuuntur», in: Johannes BAVIERA (ed.), Fontes Iuris 
Romani Antejustiniani. II. Auctores. Edidit notisque illustravit…; 
(Barbèra, Florentiae, 1968), pàg. 317-417. 

X = «Decretalium D. Gregorii Papae IX compilatio» [= Liber Extra], 
in: Aemilius FRIEDBERG (ed.), Corpus Iuris Canonici. II. Decreta-
lium collectiones. Instruxit…; B. Tauchnitz, Leipzig, 1879 [Reedició 
anastàtica: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1995].
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QUADRE
Processos complets o quasi relatius a dones adúlteres i 
Casa de les Egipcíaques conduïts davant la jurisdicció 
municipal de Barcelona

Nota: Emprem els cognoms de casades de les senyores, com era habitual a l’època. 
La documentació rarament dóna peu a identificar el seu nom de solteres, dada que, 
a més, seria poc rellevant per a l’estudi.

AHCB, 
Consellers

Nom de 
les parts

Ofici del 
marit

Nombre i sexe 
dels testimonis

Qualificació 
del delicte

Durada 
del procés

Resultat 
conegut

XX-38, 
n. 68 (1599)

Pere vs. 
Esperança 
Font 

Pastisser 
de Barcelona

2H Adulteri simple 
(amb amor)

1 dia Ingrés a les 
Egipcíaques

XX-39, 
n. 70 (1599)

Rafel vs. 
Magdalena 
Puig

Sastre 
de Barcelona

3H Amistançament 
(amb amor)

? Falten la 
provisió i/o el 
cartell executiu

Presumible 
ingrés 

V-13/2, 
ítem 30

Jeroni vs. 
Montserrat 
Vergós

Donzell 
de Barcelona

2H ? 3 dies Ingrés 

V-13/2, 
ítems 31-32

Pau vs. 
Isabel Batlló

Sastre 
de Barcelona

2H Diversos adulteris 
simples i vida 
luxuriosa

1 dia Ingrés 

XX-59, 
n. 49
(1616-1617)

Simó vs. 
Lucrècia 
Abellà

Porter reial 
de Barcelona

2H Adulteris simples Quatre mesos: 
de 7.XI.1616 a 
2.III.1617

Ingrés

XX-200, 
s. n. (1621, 
sic arxivat 
en una 
capsa de 
1711)

Jaume vs. 
Àngela Pont

Blanquer 
de Barcelona

2H pel marit + 
4D

Falsa acusació 
d’amistançament 
i adulteris. 
En realitat, 
alcavoteria i 
prostitució

5 setmanes Ingrés + 
alliberament

XX-67, 
n. 45 (1624)

Antoni vs. 
Margarida 
Jover

Taverner 
de Barcelona

4H pel marit en 
la 1a fase + 2H 
i 1D pel marit 
en la 2a fase + 
3H per l’esposa 

Amistançament 
de la muller 
+ alcavoteria 
del marit

Procés en 
diverses fases, 
al llarg d’un 
any

Ingrés + 
reconciliació i 
alliberament 
+ nou ingrés

XX-67, 
n. 52 (1624)

Bartomeu 
vs. Jerònima 
Abril

Pagès de 
Vilassar

2H (de 
Vilassar)

Adulteri simple 
reiterat amb el 
mateix home 
+ abandonament 
de domicili conjugal

2 dies Ingrés
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AHCB, 
Consellers

Nom de 
les parts

Ofici del 
marit

Nombre i sexe 
dels testimonis

Qualificació 
del delicte

Durada 
del procés

Resultat 
conegut

XX-99, 
s. n. (1639) 
+ XX-102 
s. n. (1640)

Benet vs. 
Marianna 
Cortès

Vidrier 
de Barcelona

2H pel marit en 
la 1a fase + 2H 
i 5D per la 
muller en la 2a 
fase 

Adulteris simples 
(segons el marit) 
+ falsa acusació 
(segons la muller)

2 dies en la 1a 
fase + ? (no hi 
ha provisió ni 
cartell)

Ingrés 
+ presumible 
alliberament 

XX-101 
s. n. (1639, 
sic arxivat 
en una 
capsa de 
1640) 

Francesc vs. 
Marianna 
Cervera

Pintor 
de Barcelona

2H Adulteris simples 
+ abandonament 
de llar 
+ presumpta 
prostitució 

5 dies Ingrés

XX-101 
s. n. (1640) 

Salvador vs. 
Margarida 
Cuyàs

Revenedor
de Barcelona

2H Doble 
amistançament 
+ presumpta 
prostitució

10 dies Ingrés

XX-101 
s. n. (1640) 

Pere vs. 
Magdalena 
Vila

Oracioner 
de Barcelona

2H Presumpta 
prostitució

4 dies Ingrés

XX-101 
s. n. (1640) 

Jaume vs. 
Maria Cirés

Calceter 
de Barcelona

2H Presumpta 
prostitució

1 dia Ingrés

XX-102 
s. n. (1640) 

Guillem vs. 
Eulàlia 
Casas

Cotxer 
de Barcelona

2H i 2D Amistançament 3 dies Ingrés

XX-102 
s. n. (1640) 

Pere vs. 
Margarida 
Celleres

? de Barcelona
(no consta 
l’ofici del 
marit)

2H Amistançament 
amb fill adulterí

1 dia Ingrés

XX-108, 
n. 16 (1644)

Jaume vs. 
Isabel Rodó

Ferrer 
de Barcelona

2H Moltíssims 
adulteris + 
amistançament 

3 dies Ingrés

XX-108, 
n. 20 (1644)

Antoni Joan 
vs. Violant 
Fornés

Argenter de 
Barcelona; ella 
és vídua d’un 
sabater casada 
en 2es núpcies

2H Amistançament 
(suposem) 
+ nimfomania?

2 dies, (manca 
la provisió)

Ingrés

XX-114, 
n. 36 (1646)

Jaume vs. 
Magdalena 
Bonet

Flassader 
de Barcelona

3H Amistançament 2 dies en la 1a 
fase + 2a fase 
8 mesos després

Ingrés 
+ presumible 
alliberament

XX-132, 
s. n. (1657) 

Pau vs. 
Mariàngela 
Bòria

Estamper 
de Barcelona

2H Amistançament 3 dies en la 1a 
fase + 2a fase 2 
mesos després

Ingrés + 
alliberament 
per falta de 
prestació 
d’aliments
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AHCB, 
Consellers

Nom de 
les parts

Ofici del 
marit

Nombre i sexe 
dels testimonis

Qualificació 
del delicte

Durada 
del procés

Resultat 
conegut

XX-132, 
s. n. (1657) 
+ V-13/2, 
ítems 35-36

Valentí vs. 
Isabel Bosch 
i viceversa

Pagès de 
Castellterçol 

2D per la 
muller en la 
darrera fase

Acusació (falsa?) 
d’adulteris simples 
i amistançament; 
la dona acusa el 
marit d’alcavot

18 dies Ingrés + 
alliberament 
tutelat 

XX-142, 
n. 31 (1663)

Francisca 
vs. Joan 
Ruaix

Moliner de 
Ripollet

6H per la 
muller 

Maltractaments 
+ falsa acusació 
d’adulteri

40 dies Ingrés + 
alliberament

XX-158, 
n. 39 (1677, 
sic arxivat 
en una 
capsa de 
1657)

Francesc vs. 
Elisabet 
Puig 
(nascuda 
Llopart)

Sastre 
de Barcelona

1H + 1D Amistançaments 
diversos 
+ amistançament 
durable fora de 
casa

4 dies Ingrés

XX-159, 
n. 85 (1679)

Gaspar 
Soler* vs. 
Maria Puig

Lloctinent del 
batlle de Rupit, 
amb 
consentiment 
del marit, Lluís 
Puig (pagès de 
Sant Joan de 
Fàbregas)

2H (de Rupit 
i Pruït)

Diversos adulteris 
i almenys un 
amistançament 
estival

2 dies Ingrés

XX-159, 
n. 90 (1679)

Jeroni vs. 
Marianna 
Sastre

Sastre 
de Barcelona

2H Diversos adulteris 
i almenys un 
amistançament 
de 10 mesos

2 dies Ingrés

XX-163, 
s. n. (1681)

Margarida 
Duran i sa 
filla Maria 
vs. Isidre 
Falguera 

Corder 
de Barcelona

5H Noia fluixa 
d’enteniment 
falsament acusada 
d’adulteri

2 dies Alliberament

XX-164, 
s. n. (1682)

Anna vs. 
Francesc 
Bellver

Calceter 
de Barcelona

2H + 3D Falsa acusació 
d’adulteri 

10 dies Alliberament

XX-174, 
n. 36 (1688) 

Bartomeu 
vs. Caterina 
Lauriol 
(nascuda 
Avellà)

Pentiner de 
Madrid (abans 
instal·lat a 
Saragossa)

2H Prostitució 5 dies Ingrés

XX-187, 
n. 79 (1701)

Francesca 
Pagès vs. 
les seves 
àvia i ties

Ø 2H Adulteri 
impossible, 
en no ser casada 
la noia

Un trimestre Règim obert 
dins la Casa 
de les 
Egipcíaques
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APÈNDIX I
Conclusió civil de 1584 (comentada a la nota 93)

Reial Audiència, Conclusions civils, vol. 87, fol. 103r-v, 27.VIII.1584. 
Conclusió dictada a l’aula del canceller, presidida per Francesc Sala anti-
quior, que també fa de relator del cas. Hi són tots els doctors menys Puig 
«qui non interfuit lecture et ideo non vottavit». Es tracta d’una causa de 
querella de pau i treva entre el barber de Barcelona Bernat Bibal i Gaspar 
Soler, carder també de Barcelona.

«Attento constat Joannam Quintana in et cum suo ultimo testamento quod 
fecit et firmavit in posse Laurentij Sotalell notarij publici Barçinone die 15 
mensis aprilis 1566 heredem suam instituisse Magdalenam filiam suam et 
eidem casu quo matrimonio collocata fuisset et decederet sine filijs legitimis et 
naturalibus et de legitimo et carnali matrimonio procreatis concessisse faculta-
tem libere disponendi de medietate bonorum suorum in reliqua vero medietate 
substituisse Eleonorem Solera et ea predeffuncta Gasparem Soler dicte Eleono-
ris filium nepotem suum prout in dicto testamento ad quod habetur relatio latius 
continetur. Attento etiam constat dictam Magdalenam nubisse Bernardo Bibal 
barbitonsori civi Barcinone et sine filiis decessisse deffuncta dicta Eleonore 
instituto herede suo universali dicto Gaspare Soler consobrino suo ad omnimo-
das voluntates suas et sich locum fuisse fideicommisso in favorem ipsius appo-
sito in testamento dicte Joanne Quintana. Et licet constet dictam Magdalenam 
Bibal fuisse in adulterio per dictum eius virum deprehensam non tamen ex hoc 
propterea infertur dicto Bibal nech in bonis predicte Magdalene uxoris sue nech 
in dote matris ius fuisse acquisitum cum dictam Magdalenam uxorem suam non 
accusaverit sed propiam iniuriam ulciscendo illam occiderit. Et attento etiam 
constat dictum Gasparem Soler non dolo propria auctoritate aut iniuriandi 
animo sed ex probabili causa a dicto judice ordi- /103v/ nario perpetrata nece 
per dictum Bibal in personam dicte Magdalene possessionem domus site in vico 
vulgo Lo torrent de Junqueres per dictam Magdalenam in capitulis matrimonia-
libus in dotem constitute adeptam fuisse. Et non constat de aliquibus damnis per 
dictum Bibal passis. Et attento etiam tam in capitula matrimonialia inter dictos 
coniuges Bibals facta quam etiam per propiam dicti Bernardi Bibal confessio-
nem constat ultra dictam domum dictam Magdalenam eidem constituisse in 
dotem triginta libras. Et attento etiam non constat de certa quantitate aut valore 
pretensorum melioramentorum per dictum Bibal in dicta domo factorum. Pre-
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dictis et alijs meritis processus attentis et alias fuit conclusum quod declaretur 
dictum Gasparem Soler absolvendum fore et esse a procedimentis contra eum 
instante dicto Bibal factis in querela pacis et treuge in presenti juditio contra 
ipsum oblata salvo jure dicto Bibal in alio juditio si quod sibi competat in 
melioramentis per ipsum pretensis in domo predicte Magdalene uxoris sue et 
quod neutra pars ex causa condemnetur in expensis.»
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APÈNDIX II 
Dues transcripcions relacionades amb el privilegi donat per 
Ferran II el 17 de juliol de 1510 (vegeu la nota 101)

2a) En primer lloc, copiem el paràgraf del privilegi reial relatiu a 
les Egipcíaques de Barcelona –entre claudàtors reconstituïm paraules 
il·legibles pel mal estat del pergamí; algunes línies de punts signifiquen 
passatges que cal intuir. 

2b) En segon lloc, copiem la proposta o petició de tal privilegi, 
molt més extensa, que els síndics de Barcelona elevarien als tractadors 
del rei. 

2a) ACA, Col·leccions, Consell de Cent, Pergamí 155125 

Ítem, per posar en seguretat les dones adúlteres y guardar aquelles 
de la ira e mals tractes de llurs marits e per convertir [aquellas de lur 
vi]da adulterina, los passats constituiren en dita ciutat una casa en la 
qual les dites dones adúlteres fossen posades e guardades, de la qual 
casa los consellers en nom de la dita ciutat són protectors, y en aquella 
sempre han tengut una dona o guarda per les dites dones, ab salari a 
despeses de la ciutat. [E freqüentada]ment la dita casa per los dits con-
sellers és visitada e les dones qui en aquella són amonestades y ab 
loables amonestacions persuadides de lexar llur mala vida e seguir la 
vida honesta e perseverar ab llurs marits ab lealtat del matrimoni, les 
quals coses ab la divina directió e tractes dels dits consellers [lohable-
ment moltes] vegades se seguexen, de la qual cosa redunda <en> gran 
laor de Déu y benefici y repós dels conjugats de la dita ciutat. E, pochs 
dies ha, alguns, seguint les diabòliques persuasions, no tements Déu ni 
la correctió de vostra alteza, de nit y hora descuydada, scalant la dita 
casa e rompent los sostres de aquella, [són entrats en la] dita casa y han 
tretas e se han portades set de les dites dones qui en aquella staven per 
la dita rahó detengudes e guardades, cosa que fins assí no és stada feta, 
e de gran scàndol y molt mal exemplar [y] gran diffamació de la dita 

125. Referit a Privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona, Col·lecció de 
documents inèdits de l’Arxiu de la Corona d’Aragó −CODOIN− vol. XLIII, Barcelona, 1971, 
ítem 432. Precisament la part de pergamí que ens interessa a nosaltres està afectada per un 
gros trau a la part esquerra, que impedeix la lectura del principi de diverses línies.
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casa, e lo effecte de aquella cessaria si per vostra alteza <no> [h]y era 
proveÿt degudament. [Per·ço dits] síndichs suppliquen a vostra alteza li 
plàcia atorgar que si d’aquí avant per algú o alguns en las dites casa o 
dones o guardes serà comès o perpetrat crim, delicte o excés algú, que 
per les dites cases o per delictes comesos dins o fora de aquellas o per 
causa de aquella e/o de ditas donas e/o de dita guarda lo ve[guer......], 
de consell dels consellers de dita ciutat, hagen a procehir contra dits 
delinqüents, e que lo síndich de aquella o altres officials pusquen llur 
instància fer e intemptar devant dit veguer de la dita ciutat, lo qual pus-
que e hage y sia tengut a procehir contra aquelles persones qui hauran 
[lesa...... d]ampnificada dita casa e los qui en aquella stan, e a sola 
instància del síndich o altres officials de la dita ciutat, e no del fisch, 
sinó tant com per part de la dita ciutat fos instat e demanat, e que de les 
dites coses no pugue conèixer-ne per via de evocatió ni en altra manera 
entrametra’s lo loch[tinent de] vostra alteza, canceller, vicicanceller e 
regent la Cancellaria, portantveus de Governador ni altres qualsevol 
oficials, abdicant-los tot poder de fer lo contrari, sinó a instància dels 
dits consellers e síndich, e que dels procehiments [e] declarations que 
sobre aquestes coses per lo dit veguer, a instància del dit síndich a con-
sell e intervenció dels dits consellers de la dita ciutat, seran fets e donats, 
no·s pusque appel·lar y haver recors algú a vostra alteza ni a la vostra 
Real Audiència ni en altre part, provehint y manant vostra alteza que en 
les dites coses o qualsevol de aquelles lo fisch de la real cort no pugue 
procehir sinó a instància de la dita ciutat, e cessant aquella hage a ces-
sar lo dit fisch. 

Plau al senyor rey.

2b) AHCB, Consellers, XVIII-3/7, ítem 4

//r// Per la Casa de les Egepcíaques
Per posar en seguratat les dones adúlteras e gordar aquellas de la 

ira e mals tractas de lurs marits e per convertir aquellas de lur vida 
adulterina, los passats constituhiren en Barchinona una casa en la qual 
les dites dones adúlteres fossen posades e gordades, de la qual casa los 
consellers en nom de la dita ciutat són protectors, e en aquella sempre 
han tengut una dona o garda per les dites dones, ab salari e despesas de 
la dita ciutat. E freqüentadament la dita casa per los dits consellers 
essent vesitada e las dones qui en aquelles són amonestades e ab loables 
amonestacions persuadides de lexar lur mala vida e saguir la vida 
honesta e perseverar ab lurs marits ab lealtat del matrimoni. Les quals 
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coses ab la divina directió e tractes dels dits consellers lohablament 
moltes vagades se saguesxen. De la qual cosa redunda gran lahor de 
Déu e benefici e repós dels conjugats de la dita ciutat. E pochs dies ha, 
alguns, seguints las diabòliques persu[a]sions, no tements Déu ni la 
correctió del senyor rey ni de sos officials, de nit e hora descuydada, 
scalant la dita casa, rompent los sostras de aquella, són entrats en la dita 
casa e han tretas e se n’han portades set de les dites dones qui en aque-
lla staven per la dita rahó detengudes e guardades. Cosa que fins ací 
no és stada feta, e de gran scàndol e molt mal exemplar. De la qual, 
si rigorosament no és punida, aquells qui feta le han e altres pendran...... 
de tornar en semblants e altres maiors delictes. E encara prosehirà gran 
diffamació de la dita casa e lo efecte de aquella cesserà. E per·ço et alias 
los magnífichs síndichs de la dita ciutat supplicaran al senyor rey [insert. 
marg. sin. E com alguns més principals dels dits delats per scapar a la 
correctió de la justísia se sien absentats, e segons se diu són en la cort 
del senyor rey, la qual no deu ser refugi de delats, ans en aquella loa-
blament los delats de lurs delictes reben deguda punició. Per tant, los 
magnífichs síndichs de la dita ciutat supplicaran a sa altesa li plàcia 
aquells de dits delats qui en la sua cort seran presents fer punir e casti-
gar, e provehir y manar que los altres de dits delats axí matex sien 
castigats e punits rigorosament segons la qualitat del delicte requer. 
Encara més supplicaran a sa altesa]126 que per provehir en la conserva-
ció de la dita casa e del benefici qui de aquella proseheix li plàsia pen-
dre e posar aquella en la sua real protectió e guarda ensemps ab los dits 
consellers e la guarda e officials de la dita casa e lurs famílies e béns. 
E més, que si per algú o alguns en la dita casa, dones, consellés, //v// 
famílias e béns de aquells comatien crims o donaven dans, injúries, 
offensas algunes, sia procehit contra aquells per procés de regalia en 
virtut de la dita salvaguarda. E si los dits consellers e/o lo síndich, en 
nom e per part de la dita ciutat, volien per les dites coses o alguna de 
aquellas en altre manera prosehir, que pusquen lur instància fer e 
intemptar devant lo vaguer de Barchinona, lo qual pusque e hage a 
prosehir en les dites coses tant solament a instància dels dits consellers 
e/o del síndich de la dita ciutat. [insert. marg. des. dites coses y qüasti-
ons de aquelles tant solament a consell dels dits consellers e a sola 
instància del síndic de la dita ciutat, e no del fisc, sinó tant com per part 

126. De fet, tot aquest passatge entre claudàtors era conjuntural, perdria sentit un cop els 
poderosos perseguits pel delicte abandonessin el refugi i la immunitat que havien buscat a la cort.

Banyuts catalans INT.indd   91Banyuts catalans INT.indd   91 10/03/2015   9:59:1710/03/2015   9:59:17



BANYUTS CATALANS92

de la dita ciutat fos instat e demanat]. E que de les dites coses no puguen 
conèxer ne per via de evocació ne en altre manera entremetra lo lochti-
nent de sa altesa, canceller, vicicanceller e regent la Cancellaria, gover-
nador, portantveus de governador ni altres qualsevol officials, abdicant-
los tot poder de fer lo contrari. E que dels prosehiments e declaracions 
que sobre aquestes coses per lo dit vaguer a instància [insert. marg. sin. 
del dit síndic a consell e intervenció] dels dits consellers e/o síndic de 
la dita ciutat seran fets e donades no·s pusque appel·lar ni haver recós 
(i. e. recurs) algú [insert. marg. des. a sa alteza ni a la Real Audiència 
ni en altra part], provehint e manant sa altesa que en les dites coses o 
qualsevol de aquellas lo fisch de la real cort no pusque fer instància.

Banyuts catalans INT.indd   92Banyuts catalans INT.indd   92 10/03/2015   9:59:1710/03/2015   9:59:17



APÈNDIX III
Carta del notari Gaspar Casals a una reclusa de la Casa de 
les Egipcíaques de Barcelona. Prova documental de l’evasió 
esdevinguda l’any 1677 (vegeu la nota 115)
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APÈNDIX IV
Un procés contradictori d’Egipcíaques a tall d’exemple, el 
cas de Jaume i Àngela Pont (1621) –en connexió particular 
amb l’apartat IV.8 del treball–
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3.  La Audiencia Real en la Corona de Aragón
 Maria Teresa Tatjer Prat, 2009

4.  El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons 
el Dret General de Catalunya (segles XIII-XVIII)

  Edició de la «Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions 
a la ciutat de Barcelona en el segle XV»

 Montserrat Bajet Royo, 2009
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 Maria Teresa Tatjer Prat, 2009
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Seminari Permanent i interuniverSitari 
d’HiStòria del dret Català JoSeP m. Font riuS 

BanyutS CatalanS
l’adulteri i la Casa de les egipcíaques  

a la Barcelona moderna

(SFr) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia el 1993 per hono-
rar el mestratge del gran historiador del dret català Josep maria Font i rius (vegeu una entrevista en 
vídeo a: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/1803) i entorn del projecte de recerca finançat pel 
meC (PB-93-0404) «Història d’una institució jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques medi-
eval i moderna». el projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos treballs, 
articles i llibres entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la Història de la 
Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat— i unes 
altres sobre el mostassaf de Barcelona i les seves ordinacions i sobre el Senyoriu i el municipi a la 
Catalunya nova, totes elles amb resultats publicats. aquesta unitat interuniversitària de recerca va 
continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel meC (PB-96-0284): 
«Història d’una institució jurídica: la monarquia a la Corona d’aragó» (1996), que es va plasmar en 
la celebració del Congrés internacional sobre les Corts Generals de la Corona d’aragó del 1585 
a montsó amb resultats publicats (ius Fugit, n.10-11 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/7). 
a continuació, s’ha treballat en el projecte de recerca finançat pel meC (BJu 2000-0971) (2000): 
«els juristes i el dret a la Corona d’aragó» i —arran d’un conveni amb la Fundació noguera— s’ha 
defensat una tesi doctoral sobre el jurista català Joan Pere Fontanella (1576-1649) (http://www.upf.
edu/historiadeldret/recerca/#tesis) que ha obtingut el premi extraordinari de doctorat i ha donat a 
la llum un primer llibre publicat per la Fundació noguera (2012). dins del projecte s’han celebrat les 
i i ii Jornades d’estudi sobre Juristes i notaris a Cervera amb la col·laboració de la Fundació roca 
Sastre i del Centre associat de Cervera de la uned. les actes d’aquestes Jornades s’han publicat, 
respectivament, en els n. 12 i 13-14, de ius Fugit. també sobre aquest àmbit s’han defensat cinc 
tesis doctorals: sobre el jurista Pere albert i les seves Commemoracions; sobre les ordinacions de 
Sanctacilia i la seva problemàtica (amb premi extraordinari de doctorat), sobre raymond Saleilles i la 

lluita per al dret comparat, sobre ramon martí d’eixalà i l’escola jurídica catalana i sobre els primers 
anys de la diputació Provincial de tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de docto-
rat. Sense solució de continuïtat, el SFr va obtenir finançament del mCt (BJu2003-09552-Co3-01) 
per a un projecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors: «el juristes i la 
construcció d’un sistema de dret Civil: el cas de Catalunya (s. xiii-xx)» (2003). dins d’aquest període, 
es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de dea i es van publicar llibres i articles. a conti-
nuació, el grup de recerca SFr va participar en el projecte coordinat de recerca: «el dret històric en 
els pobles d’espanya: àmbits públic i privat (s. xi-xxi)», que comptà amb un ajut del meC de referèn-
cia SeJ 2006-1501-Co-01 (2006). a més a més, el SFr ha obtingut el reconeixement com a Grup 
Consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions (2005SGr117, 2009SGr766 i 
2014SGr295) amb els ajuts que han permès la celebració de les «iii Jornades d’estudi sobre Juristes 
i notaris a Cervera (2006) sobre decrets de nova Planta, imposicions borbòniques i universitat de Cer-
vera», les «iv Jornades sobre els drets històrics i l’autonomia» a Barcelona (uPF 2010) i les «v Jornades 
sobre praxi històrica del dret i al·legacions jurídiques» a tarragona (urv 2011). la revista d’història 
del dret de la Corona d’aragó ius Fugit ha publicat les actes d’aquelles Jornades en el n. 15 i 16, pel 
que fa a les primeres, i publicarà les d’aquestes últimes en el proper n. 17. des del 2010, els membres 
del SFr de la udG han impulsat el Portal Íberoamericano de Historia del derecho (http://www.udg.
edu/pihd/PiHd/Presentacio/tabid/14002/language/ca-S/default.aspx?alias=www.udg.edu/pihd). 
el SFr ha fruït d’un ajut del meC per al seu projecte: «els juristes catalans i les formes del poder públic 
a Catalunya: monarquies i repúbliques (s. xiii-xx)» der2010-21986-C02-01 i recentment ha obtingut 
un altre ajut del miCinn per al nou projecte sobre «Juristes hispànics: entre l’imperi del dret i la ges-
tió del poder» der2013-43431-P. els darrers anys han defensat cinc tesis doctorals membres del SFr: 
«la justicia a fines del siglo xix, un caso concreto: la audiencia de lo criminal de manresa (1882-1892)»; 
«ramon martí d’eixala: un exponent de l’escola Jurídica Catalana del segle xix»; «el municipi Constitu-
cional de vic (1820-1823)»; «derecho, muerte y matrimonio: la familia matrimonial en el mediterrá-
neo cristiano, desde la antigüedad al final de la edad media»; i «la Casa de la moneda de Barcelona. 
les se ques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’aragó». la col·lecció «estudis 
d’Història del dret» està oberta a la publicació de treballs de recerca en aquest àmbit de coneixement, 
tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis. 
els resultats publicats d’aquesta col·lecció es poden consultar, en format electrònic, en la pàgina web de 
la uPF http://www.upf.edu/historiadeldret/publicacions/.
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