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BROOKE, Christopher
The Medieval Idea ofMarriage
Oxford: Oxford University Press, 1989. XVIII, 325 p., 9 il.

Orne assajos, alguns d'ells publicacs amb
anterioritac, configucen aquest llibre de
Chriscopher Brooke, professor d'hiscória
eclesiástica a la Univecsitat de Cambridge.
L'obra s'introdueix en ¡analisi del matti-
moni, en l'Europa Occidental, en el perí-
ode compres entre els anys 1000-1500, i

i XIII. Brooke, un deis pioners en l'escudi

objecce de recerca aplica metodología
d'hiscória social, política, religiosa i legal,
també recorre a d'altres disciplines com
la literatura, l'art, 1'antropología i la teo-
logía. Dues son les preocupacions, recur-
rents, d'aquest escudi: definir el macrimoni
i determinar si la naturalesa del macrimoni
criscia té alguna cosa que la diferencia de
la resta de relacions de parentiu.

El primer capítol s'anomena «Approa-
ches». Es tracta d'una aproximado a la
materia i d una declaració d ¡ntencions.
L'autor es mostra respectuós amb el tre-
ball i les fbnts utíliczades per demógeafs i
historiadors socials, pero remarca la neces-
sitat de recorrer també a d'altres fonts,
com les literaries i les teológiques, que
esdevenen vitáis en la seva exposició.
Considera que la literatura, sotmesa a una

maceix nivell que les dades que es poden

recerca de les daus del marnmoni medie-
val explora, sobretot, dret, teología, lite-

ratura i art. Un repás a la biografía de
santa Caterina de Siena, els sermons
de sant Bernardina, de Siena (1380-1444),
la correspondencia mancinguda entre el
mercader floremf Francesco de Marco
Datini (c. 1335-1410) i la seva esposa
Margherita i, per últim, la figura de la
mare d'Enric Vil, lady Margaret Beaufort,
tanquen aquest capítol.

El segon assaig s'anomena «The inhe-
ritance, Chnstian and Román". Traeca el
tema de Theréncia que rep el macnmoni
medieval: de l'antiguicat, deis jueus, de '
l'Església primitiva, de Roma i deis pobles
«bárbars». La Biblia és presentada com la
fbnt mes adient per conéixer el matrimoni
¡ueu i cristiá. La Biblia i les interpreta-
cions que n'han fet teólegs, papes... i les

conseqüéncia d'aquestes intetpretacions
son comentades aquí. El noscre autor con-
sidera que, al segle XII, l'essencia del marri-
moni, de les seves liéis i doctrines no és

afirmació de posicions de
cencúri
dueix

Elev
bar,
relación
amb els

;. En aquesc <
f r' t ti I T ' l" "A

lonial, perqu& des de llavors el

capítol enllaca amb el següent, el
«The cult of celibacy in the

:h and Twelfth cencuries». El celi-
tn a valor en al^a, positiu, s'ha de

amb la Reforma Gregoriana i
rrents mes ascetics que pensen
ini. Alguns teólegs, com Hug



Medlevalia 12, 1995 99

de Sane Víctor, sitúen com a model de
perfecció, a imitar, la unió entre la Verge
Maria i el seu espós sant Josep. D'altres,
seguint, per exemple sant Agustí, fan de la
procreado la rao d'ésser de la institució

XII apareix caracteritzat per cinc punís: té
una liturgia propia; una jurisprudencia
específica; és definit pels teólegs com un
deis set sacraments; teólegs i poetes fot-
mulcn doctrines de i amor numá on el
matrimoni apareix rerlectit; i, rinalment,
esdevé vital per poder heretar.

El quart assaig, anomenat «The corres-
pondence of Heloise and Abelard», el
podem catalogar, a nivell d'unitat temá-
tica, amb el que segueix: «The marriage
of Heloise and Abelard». Brooke nodubta
sobre la veracitat de la correspondencia
matinguda per aquesta parella, que ell uti-
licza pet explicar el matrimoni al segle XII.
Aquest segle fou clau en la definido deis
costums i de les liéis del matrimoni;
l'Església va passar a controlar-lo i la

Les noces d'Abelard i d'Eloisa van com-
portar la corrupció del seu amor. El seu
fou un casament secret i válid, realítzat
en una época (c. 1116-1117), en qué les

pero condemnades per l'Església. Eloísa

de ser abans concubina que esposa, en un
intcnt de no enronsar la carrera d'Abelard.
El seu va ser un destí trigic. Finalment, el

acabar pensant que l'amor era mera con-
cupiscencia i que el desitjable era l'amis-

El sisé capítol s'anomena "Marriage in
law and practice«; en ell Brooke ens parla
de dues actituds davant del matrimom:
la deis reís Capets, deis segles XI i XII, i
1'eclesiástica. Ambdós models son extrets
de dues obres de l'historiaíior de l'edat
mitjana Georges Duby. Medieval
Marriage (1978) i Le chevalier, lafémme
tt leprétre (1983). El primer model de
Duby, el Capet, ens sitúa davant d'uns

reis, com Lluís VI. Lluís VII, Felip II...,
que repudien, i canvien per altres, aque-
lles esposes que no els satisfan. Enfront
d'aquest model está l'eclesiástic, que con-

finalitat reproductiva i ha de ser monó-
gam; tot i aixó la virginitat és valorada
com un estat superior. Brooke alaba i
matitsa aquests dos llibres. Ell creu que
aquests dos models acaben coincidint

necessitat. En aquest apartat el nostre his-
toriador també comenta La biografía de
Christina de Markyate (c. 1100-1160) i
les noces de Mabel de Franchevillc
(c. 1135), les d'Agnés, comtessa d'Oxford
(c. 1162-1163), i les sis bodes del rei
Enric VIH.

El seté capítol, anomenat «The use of
literary evidence for the History
of Marriage: Wolfram von Eschenbach»,
forma part de la unitat de contingut deis
dos articles que el segueixen, «The wít-
ness of Chaucer» i «Love and Marriage in
Shakespeare». Aquesta trilogía utilicza la
literatura com a evidencia histórica, una
vegada han estat destriats els elements

Wolfram von Eschenbach son analitza-
des dues obres: Parzival i Willehalm.
Brooke considera que aquest home, un
novel-lista, un laic, realitza el comentan
sobre el matrimoni mes remarcable de
tota l'edat mitjana. A diferencia de Li con-
m del Graal, de Chrétien de Troyes, al
ParzivalAe von Eschenbach apareixen les
dues noces de Gahmuret (pare de
Parziva!), la primera amb una pagana i lap

s son les del i
Parzival. La recompensa de l'heroi per tro-
bar el Graal és l'amor de la seva esposa
Condwiramurs. El seu matrimoni és sinó-
nim de perfecció, perqué es fonamenta
en la fidelitat. La major virtut és la lleial-
tat, i la lleialtat entre els esposos és la
major virtut del matrimoni. V^oltram creu
que la base- del matrimoni es croba en
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l'íntim consentiment; per aixó, les cerimó-
nies i les formules legáis son superficials.
A la seva obra Wiltehatm Wolfram traerá

conversa. Sant Pau havia dedarat aquests
matrirnonis Jícits, el papa Innocenci III
(1198-1216), contemporaiii de Wolfram,
ho reafirma. Aqut el novel-lista es ambigú;
sembla ser que, en última instancia, apos-

acaben en pau. Finalment, Brooke estudia
alguns del contes de Chaucer, els
Canterbury Tales. Aquests contenen una

son una elaborada exposició de les reía
cions humanes. En el cas de Shakespeare
les obres de teatre selecdonades son qua
tre: A midsummer nigbt's dream. As yon
like it, The merchant ofVenice ¡ Romeo
andjuliet. Aquesr escríptor, que el corrent
historiógrafo del "New Historicism- ha
situar en el centre de les seves recerques, es
valorar per Brooke peí seu discurs valent,
sincer i arriscar sobre el marnmoni.

El dece capítol s'anomena «The church
porch: marnage and architecrure». El nos-
tre autor realitza una inreressant contesc-
tualització del matnmoni, i el sitúa en
l'espai ftsic en el qual renia lloc. Duranr
molt de temps Esglesia i sacerdot foren
elements prescindibles per celebrar unes
noces legitimes. A la baixa edat mitjana

algún altre lloc, per exemple a la Toulouse
deis segles XIV-XV els contractes matri-
moniáis es feien davant notari* Pero, cap

bar algunes esglésies amb pórtics molt
sumptuosos; segons Brooke aixó es deu
al fet que es va estendre el costum de
casar-s'hi. Per exemplificar-ho utilitza el
conté de Chaucer The wife ofBath.

L'a saig que serveñt de doenda al llibre
es titula «Towards a rheology of marríage».
En ell Brooke hi realitza una petica recapi-
rulació deis testimonis mes destacats que

hi tona del matnmoni a t edat mitjana. La
idea cristiana de matnmoni és presentada
com el model que humanirza, i que per-
met elevar la dura realitar social i sexual
que carácter!tzava el matnmoni; remarca
també la importancia de la fidelitat. I,
l'últim deis seus testimonis, Jan Van Eyck

Arnolfini (1434). Ets esposos Arnolfini,
agafats de la mi, son el paradigma del
model cristiá de matrimoni.

sens dubte no definitiva, i que convida a
la reflexió d'una temática difícil que, en
els darrers temps, desperta l'interes deis

Nuria Silleras Fernández
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Geocges Duby. Concebido como el pri-
mero de una serie de tres volúmenes dedi-
cados a la mujer del siglo Xll, este libro

Duby escoge a seis damas, a seis mujeres
»que 1 on nommait dames parce qu elles

avaient épousé un seigneur». Algunas de
ellas fueron seres reales, históricamente ates-
tiguados, tangibles y visibles por sus con-
temporáneos y contemporáneas. Otras sólo

que escuchaban las obras de los novelistas
del norte de Francia a finales del siglo XII.


