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Seccions
Portada
Girona
Comarques
Opinió
Economia
Catalunya
Espanya
Internacional
Esports
Cultura
Fets i Gent
Comunicació
Actual
Humor
Serveis
Titulars
Serveis
Enquestes
Fórums
Llista de carrers
El temps
Loteries i quiniela
Hemeroteca
Guia de Girona
Televisió
Economia
Agenda i Cartellera
Borsa
Futbol
Galeria
Imatges
Documents
Suplements
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Un lIibre explica com Eiximenis demanava al
segle XV que les dones sabessinlIegir
DDEG,GIRONA

El menjador dels alumnes de
l' EscolaEiximenisde Girona acollira
avui la presentació del llibre
Francesc Eiximenis.Uibres, mestres
i sermons, obra de DavidGuixerasi
XavierRenedo, en un acte (20 hores)
organitzat per la Llibreria22 i que
anira a carrec de LolaBadia, Josep
MariaNadal i ModestPrats.
DavidGuixerasi XavierRenedo han
dedicat aquest llibre a la figura de

l ' eclesiastici escriptorcatala
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Valencia, any 1499. Eiximenis atennt

un llibre als regidors municipals.

Francesc Eiximenis(nascut
SERVEIS
entre1327 i 1332a Girona i mort a
lS21Enviar aquesta pagina
Perpinya el 1409),figura molt
~
Imprimir aquesta notícia
desconeguda avui a nivell popular
~
Contactar
malgrat que els especialistes li
Anterior
Tornar
Següent
atorguen una importancia
internacional i que en el seu temps
Multimedia
va esdevenir un autentic escriptor
r.~i Imatges
de best -sellers.
Segonsels autors delllibre,
Eiximenisva ser, entre moltes altres coses, un gran defensor del dret
de les dones a aprendre de lletra, sobretot en els seus últims llibres.
Vacomenc;:ara parlar-ne amb una certa cautela en un capitol dedicat
a explicar als marits que havien de fer per evitar que les seves dones
fossin adúlteres. Eiximenisels aconsellava que «jamés a ta muller no
vets que no sapia llegir e escriure».
Enaltres paraules, en comptes de defensar directament l' accés de les
dones al món de la lletra, el menoret gironi es limitava a recomanar
als marits que no els ho prohibissinsi elles prenien la iniciativa.
Eiximenisera ben conscient que aquestes idees eren noves i que
topaven contra una concepció de l' ensenyament i de la dona
radicalment conservadora i antifeminista, una concepció que veia en
l' alfabetització de les dones una autentica catastrofe, ates que
suposava donar més armes a les dones per fer el mal.

