
FRANCESC EIXIMENIS I ELS REIS MEDIEVALS
DE FRANCA

L'aportació francesa a la causa de l'Església, com també la defensa deis inte-
ressos eclesials (Primer, cap. 245; Grandes Chroniques, 1: 5) foren les principals
raons esgrimides per Francesc Eiximenis (1330?-1409) per a considerar Eral-11a la
nació més important i més católica del seu temps. Per a poder entendre millor
aquests raonaments, analitzarem alguns exempla i anécdotes del francisca en els
quals parla d'alguns reis francesos medievals.

Entre els reis no bíblics referits per Eiximenis en els seus tractats, el més
idealitzat és sant Lluís, el rei més católic. 1 De la mateixa manera que en diversos
exempla estudiats per Jacques Le Goff reeixia la figura de sant Lluís (Saint
Louis, 266-68), els elements narratius i de ficció del francisca en superen de ple
el contingut historiográfic. Al Dotzé, Eiximenis inclou un «Miroir des princes»,
on insereix la gairebé perfecta imatge del rei Lluís. Li dedica tanmateix tot un
capítol (Dotzé, cap. 492, 1: 57-58) sobre com ensenyá Lluís al seu «primogénit»
viure virtuosament, tot citant fonts clássiques, patrístiques i medievals. Encara
amb més intenció, peró, ens recorda el rei Lluís en els capítols sobre el rei just
(Dotzé, cap. 588, 2.1: 277), «Quins circumstáncies requer vera justícia», on Ei-
ximenis caracteritza un sant preocupat sobretot per la gent: «Deya lo sant rey
Loís de FranÇa que lo príncep deu tostemps pensar que ell per fer lo justicia al
poble és posat rey, e a Déu si no fa justícia» (Dotzé, 2.1: 276). Aconsella, tan-
mateix, que no es castigui la gent amb impostos abusius. A més a més, segons
Eiximenis, sant Lluís era un exemple d'humilitat, que sempre cercava el consell
deis teólegs famosos sobre el cástig i la mort deis seus súbdits (Dotze, 2.1:
364-65).

1. Aquest epítet no fou oficial durant el regnat de Lluís (JORDAN: 182). Amb tot, Matthew of Pa-
ris (4: 579; 5: 466; 6: 99-100) convertí aquest epítet en un topos.
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Eiximenis s'oposava especialment als membres de la familia reial, en concret
a la reina, objectant sobretot al fet de posar un familiar o un criat en posicions
eclesiástiques d'importáncia. En un exemple (Dotzé, 2.1: 354-55), l'esposa del rei
Lluís volia posar un membre del seu servei com a Rector a París. El rei refusá enér-
gicament aquesta proposta dient que seria corrompre «la cosa pública» i signifi-
caria la condemnació de la seva ánima.2

L'admiració d'Eiximenis pel rei Lluís prové alhora del favoritísme mostrat per
aquest rei i també deis forts Iligams amb els ordes mendicants (Little: 126-46;
Beaume: 93, 95-97). Aixó no obstant, atribueix diversos deures i responsabilitats
al rei i al clergat. Lluís admirava els reis guerrers de l'antigor, com ara Carlemany,
Jaume I o Pere I, els quals vívien directament batalles al capdavant deis seus sol-
dats. D'aquí ve que Eiximenis digui de Lluís:

«abans volia jaure en los camps o en un estable que no que ell jagués en casa religiosa, ne
soferís que negun de sa companyia hi jagués, ne y menjás, ne y abitas sinó per devoció
e per demanar benedicció als homens doats a Déu» (Dotzé, 2.1: 47).

El franciscá escriu contra els reis que es dedicaven a visitar monestirs, la qual
cosa contribuía a trencar l'harmonia de la vida religiosa, i afegia que el príncep ha-
via de servir al poble, tal com feia el rei Lluís (Little: 131; Jordan: 55), i no a llegir
el saltiri (Viera, Francesc Eiximenis's Dissension, 260). Amb tot, sovint els exempla
contradiuen la narració histórica puix que el missatge moral té més pes que la ve-
racitat histórica.

En un altre exemple (Dotzé, 2.2: 448), Lluís increpa durament un noble tit-
Ilant-lo de traidor i de mal cristiá, que hauria de ser cremat a la foguera per desit-
jar abans ser emperador al llarg de deu anys que assolir la vida eterna. Aquest
exemple encaixa perfectament amb la temática del capítol eiximeniá: l'allusió a la
fortuna, que segons el rei Lluís conduia a la desesperació del governant que esde-
vé tan satisfet de sí mateix, amb la seva riquesa i poder, que Déu a la fi li ho llevará
tot (Dotzé 2.2: 447).

Eiximenis considera la blasfémia un deis pecats més grecas perqué és una ofen-
sa directa contra Déu, i no només una violació de la seva llei. La referéncia al rei
francés cona a cauteritzador deis llavis del parisenc blasfem, segons relata el seu
confessor i hagiógraf Geoffrey de Beaulieu, també la trobem al Terl. del Crestid
(cap. 844). En aquesta versió eiximeniana, peró, el rei no crema els llavis del blas-
fem sinó que en fa d'aquest cástig llei i quan posteriorment se li demana que la re-

2. En trobem un exemple similar al Dotzé (2.2: 15), peró referit a un rei anglés. Vegeu l'estudi de
VIERA, On the King's Chancellor, 89-97.
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yoqui, el rei respon que mai no ho fará, perqué si ho fa, Déu el castigará per la
blasfémia del seu súbdit.3

En un estudi referit a 34 sermons sobre el rei Lluís, predicats a Franca abans
del 1500, Cecilia Gaposchkin diu que els primers hagiógrafs caracteritzen el rei
com un croat i que la seva captivitat és només senyal d'una gran humilitat. 4 Ex-
cepte en aquesta referéncia a les croades de Lluís (Dotzé, cap. 246), Eiximenis no
está del tot d'acord amb les fonts hagiográfiques i litúrgiques, i adopta un paper
d'apologista per la desfeta del rei, proclamant que mai ningú no hauria de temp-
tar Déu exigint senyals de víctória. A més a més, afegeix el francisca (Dotzé, cap.
220, INC), els soldats caiguts en guerres santes esdevenen mártirs. Al tractat «De
re militari» del Dotzé, Eiximenis intenta novament explicar la desfeta i empreso-
nament del rei en un exemple (Dotzé, cap. 228) que, segons Martí de Riquer (I:
172), és una narració no gaire a curada de la batalla de Damieta. Trobem, en can-
vi, un relat molt més interessant d'aquesta derrota al capítol 289 del Dotzé, titulat
«Si deu hom procehir en fets d'armes o star s'en per negunes visions». Divideix les
«visions» en dues categories: les vertaderes, enviades per Déu, i les que qualifica
de «fantastiques e del diable». En aquest indret Eiximenis culpa el reí Lluís, quan
diu:

«fonch vengut lo rey de Franca en Damiata de Egipte, quí no volgue creure a sanct Fran-
cesch que no entras en camp: com lo dit sanct li digues que li era per nostre senyor Déu
revelat que si'y entrava que seria vengut» (Dotzé, cap. 289).

Novament al Llibre deis ángels (De sant Miguel, 88), Eiximenis dóna una altra
versió per explicar la desfeta del rei francés, dient que sovint els ángels afavorien
els «imfels» sobre els cristians. Respecte a la derrota de Damieta, Eiximenis ens
informa que els ángels, com a executors de la voluntat divina, ajuden els no
creients contra els cristians. Sens dubte, el francisca s'hi Aren temps i reflexiona
sobre la desfeta cristiana i sobre la mort del més devot rei de Franca.

Al Llibre de les dones (2: 371) el francisca alaba la Franca deis segles anteriors,

L'exemple d'Eiximenis, peró, es basa parcialment en la llei existent de l'época: els Coutumes de
Beauvaisis conté el decret contra la blasfemia, posada en vigor pel rei Lluís (BEAUMANOIR, 1:39-40). A
més a més, al llarg dels regnats de Jaume I i Martí, la blasfémia fou severament castigada a la Corona
d'Aragó (IvARs: 323-26).

Preliminar), Observations on the Sanctity of Louis IX in Fourteenth- and Fi fteenth-Century Ser-
mons, 34th International Congress of Medieval Studies (6-9 maig 1999).

5. Eiximenis tal vegada afegí el nom de Francesc a la llegenda sobre sant Lluís, que només tenia
onze anys quan Francesc morí el 1226. La informació de Sire de Joinville (264) sobre una profecia ad-
versa succeí el 1270. Vegeu BARING-GOULD (9: 307), SALIMBENE (1: 340) i també CAROLUS-BARRÉ (3-6).
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quan els «dotze pares de Franca» governaven «lo pus gloriós regne del món».
Descriu els governants francesos contemporanis seus com «convertits a semblant
tirannies a aquells que fa lo rey, per tal lo rey lus suport, callen e soporten lo rey,
e lo rey a ells». Quin és realment el motiu d'Eiximenis pel qual Albert Hauf (ed.
de l'Speculum animae, 81-82) qualificá de «sentimiento antifrancés del momen-
to»? En general Eiximenis tenia un concepte positiu dels reis anteriors, excepte
d'aquells considerats tirans per l'escriptura santa i pels compendia; aixó no obs-
tant, l'opinió sobre els governants contemporanis era més objectiva, especialment
sobre els de FranÇa i Anglaterra, on Eiximenis va viure durant els anys d'estu-
diant.

Felip VI, Joan II i el seu fill Larles V van governar FranÇa al llarg deis anys es-
tudiantins d'Eiximenis. Segons el francisca, l'anterior rei, Larles IV (1322-28), fou
un governant noble a qui el seu poble protegiria en cas de ser amennat física-
ment, i afegeix, en canvi, que Felip VI no rebria pas una protecció com aquesta:
«com fos desconexent e brófech a son poble e tostemps demanant, en la primera
batutta que ac ab los britons, lo lexaren en al camp e morí aquí lejament» (Dotzé,
2.1: 375-76).

Felip no morí lluitant contra els anglesos a la Bretanya (1347). Torna a París,
on acordó una reforma per a obtenir grans quantitats de diners deis impostor per
a organítzar un exércit eficac, i morí el 1350, deixant una Erario en desordre.
Amb la fama de ser un rei malgastador, la política económica del qual fou desas-
trosa, la cort de Felip creixia enmig de la galantería i l'ostentació. Eiximenis de-
plorava tots aquests trets en un rei:

«Deya lo gran príncep sant Luys [...] que tot príncep pompos havia a ésser tira e ha-
via a venir a la fi gran confusió e vergonya, raó era car deya que nostre Senyor és fort irat
contra prínceps pomposos» (Dotzé, cap. 429 [Inc]).

Eiximenis recorda Joan II sobretot pel fet d'haver estat empresonat per
Eduard, el Príncep Negre, a la guerra deis Cent Anys. Creu que Joan s'hauria
d'haver retirat de la batalla, peró refusá a fer-ho (Perroy: 131), i que fou una decisió
poc inte•ligent i inútil continuar lluítant (Dotzé, cap. 272). Eiximenis (Dotzé, cap.
230) aconsella, tanmateix, el «príncep» sobre situacions en les quals un petit exér-
cit podía véncer un gran exércit presentant com a segona raó un atac sorpresa, i
creu que aixó és el que succeí entre Joan i Eduard a Poitiers. Amb tot, posterior-
ment el francisca qualifica Joan com un exemple de paciéncia (Dotzé, 2.1: 614-15).

Eiximenis, que recolzava i afavoria Pere el Cerimoniós (Viera, Francesc Eixi-
menis and the Royal House, 184-86), compartia l'enuig del seu rei envers Garles
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V. La seva opinió sobre Caries, peró, difereix de la mantinguda pels crítics mo-
derns, segons els quals era un rei intel•igent i eficag que governá amb saviesa i
prudéncia (Sherman: 12). Caries, peró, no es podia comparar amb la idea de rei
militar d'Eiximenis, que deixava a un costat la vida delicada i l'ostentació (Viera,
Francesc Eiximenis's Dissension, 260-61). Ben al contrari, Caries preferia dirigir
la guerra des de les seves luxoses cambres de París (Duby: 285). Eiximenis, peró,
que era básicament un pacifista (Dotzé [Inc], caps. 180, 415-16; ed. Wittlín, 2.1:
472-77), possiblement tenia aversió per Felip VI i Caries pel seu paper en la guer-
ra deis Cent Anys. A més a més, el franciscá subratlla que el rei ha de convocar
les «Corts» cada tres anys (Dotzé, 2.1: 485; Viera, Francesc Eiximenis's Dissen-
sion, 254-5); en canvi, durant la darrera década del seu regnat (1369-1380), no va
reunir mai els Estats Generals, tal vegada pels problemes que havia tingut al llarg
del regnat amb els membres del seu govern (Dodu: 27; Babbitt: 44). Caries, els
interessos del qual sovint coincidiren amb els del papat, recolzava amb tot l'en-
tusiasme del món que el papa es traslladés a Avinyó, i l'elecció de Climent VII
(1378). Si bé l'Església gaudia d'independéncia, no podia intervenir en alguns
negocis d'estat. A més a més, els oficials del rei arrestaren i empresonaren cape-
llans, als quals jutjaren i fins i tot penjaren. Sorgiren tanmateix altres problemes,
com la confiscació dels béns deis prelats francesos (Mollat: 264-70). Eiximenis,
defensor del poder papal sobre els governs temporals i la immunitat del clergat
davant els tribunals civils, no acceptaria mai la postura de Caries enfront de l'Es-
glésia.

Dos canvis fiscals irritaren especialment Eiximenis: d'una banda, la introduc-
ció o continuació deis nous impostos i, de l'altra, les modificacions de la moneda.'
Al Dotzé, cap. 140 «Quanta mal és falsar o mudar pectinia axi príncep com al po-
ble», l'autor presenta «Helergadis, famosa Sibilla», que s'enfronta a Leucalius,
príncep francés, pel fet d'exaltar Franga. Segons Eiximenis, Helergadis creu que
Franga «Caurá en peccat d'ergull fort gran e pudent a Déu. E aprés caurá 1...] en
peccat de crueltat, car mudará les monedes no guardant lur ley ne valor, mas atte-
nent a son bé propri. Quand haurá a rebre diners, baxar-los ha, e quand haurá a
pagar, muntar-los ha, axí com volra. Per la qual malvestat e defalliment de justís-
tia la baxará Déu tant que será feyta scarn e obprobri, e en menyspreu de tot cres-
tianisme».

La crítica d'Eiximenis sobre Franga i Caries V possiblement té l'origen en els

6. Després del 1369, i durant l'estada d'Eiximenis a Avinyó, els impostos sobre «aides», «gabe-
lle», la sal i «fouage» esdevingueren permanents fins a la mort de Caries (MisKimIN: 343-44). Per po-
der rescatar el seu pare i pagar les empreses militars, Caries apujá els impostos i canviá les proporcions
de l'or i la plata.
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esdeveniments posteriors a l'empresonament de Joan	 Les modificacions en la
moneda, iniciades durant la regéncia de Caries (1357), continuaren durant el seu
regnat (Bridrey: 475; Henneman: 42, 46, 315; Prest: 12-15, 96, 121, 139, 150-51,
171-73), anys que en part corresponen al temps d'estada d'Eiximenis a Anglaterra
i a la universitat de Tolosa, al Llenguadoc. Possiblement el franciscá era conscient
de l'anomenada «moneda forta» o «bonne monnaie» de St. Lluís, que havia acon-
seguit estabilitzar-la (Prest: 32, 36, 45, 48), com també era coneixedor deis co-
mentares d'Oresme sobre l'Ética i la Política d'Aristótil, en els quals l'autor grec
s'oposa a la manipulació de la moneda i equipara els impostos abusius amb la ti-
rania (Babbitt: 86-97). Les opinions antifranceses que trobem en diverses obres ei-
ximenianes (Dotzé, Dones, Angels), escrites entre l'any 1383 i el 1392, manifesten
una tendéncia contra els francesos adquirida possiblement a Anglaterra en plena
guerra deis Cent Anys i posteriorment sota la protecció de Pere III.

En un altre exemple del Dotze (2.2: 371), els ciutadans d'Avinyó alaben el rei
francés —pensem que era Caries V— per ser un «fort liberal príncep e fort mag-
nífic». Un florentí apareix, rebutjant aquesta opinió, dient que el rei és un tira
cruel que permet que els seus súbdits visquin en la pobresa com a presoners i es-
claus. Eiximenis, pera, conclou la narració dient que aixó mateix es podria dir del
rei de Navarra.'

Podem concloure dient que hem aprés deis exempla, tan ben adaptats per Ei-
ximenis a les seves lliÇons morals, que la bona opinió del francisca sobre sant Lluís
provenia principalment de les fonts hagiográfiques i de les llegendes, mentre que
les seves opinions més objectives sobre els reis francesos contemporanis s'origina-
ren de narracions orals i de les seves própies experiéncies, especialment a ciutats
com Oxford i Tolosa. Esdevingué especialment desi•lusionat amb el reialme més
católic que tan bé havia defensat l'Església, i parcialment culpava els reis contem-
poranis seus per algunes de les calamitats de l'época: el cisma papal, la guerra dels
Cent Anys, les crisis de la moneda i les revoltes de la pagesia. Joan II aconsellá el

Daniel Hobbins (The Reform of French Royal Coinage in 1360, 34th International Congress on
Medieval Studies [6-9 maig 1999]) diu que Caries va apujar la proporció de l'or, mentre altres paísos
augmentaven la de la plata. Pere el Cerimoniós va perdre l'or (FlAmiuroN: 13), que Franga estava com-
prant, en gran pan per al rescat de Joan. A més a més, a Franga la producció d'or sobrepassava la de
plata fins a l'any 1370, mentre que les cases de la moneda d'altres paisos acumulaven la plata, la qual
cosa ocasiona alguns problemes a FranÇa especialment a les classes baixes.

Zambrana Moral i Gómez Ríos (945-46) identifiquen correctament el segon rei com Caries II
«el Malo» (1332-1387). Ambdós reis feren la guerra contra Pere III, que s'oposava al matrimoni del
seu fill Joan II amb Violant de Bar, néta de Caries V (TAsts I MARCA: 147-51). Eiximenis, que con-
demnava els reis que abusaven deis seus súbdits, ho pot haver vist en els impostos destinats a pagar
3.000.000 ecus pel rescat de Joan II, la qual cosa representava una injustícia per als vassalls menys afor-
tunats.
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seu fill Caries V que emprés sant Lluís com a model de regnat. Aixó no obstant,
els temps canviants, les diverses situacions polítiques i socials d'Europa, i els dife-
rente interessos, temperaments i objectius d'aquests dos reir, proddiren moltes di-
feréncies en els dos regnats i en l'opinió d'Eiximenis sobre Franca.

DAVID J. VIERA

Tennessee Technological University
JORDI P IQUÉ

Universitat de Valéncia
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