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Una determinada 
literatura íntima, privada 
i Hígada a la vida 
quotidiana, ha adquirit 
un protagonisme fins ara 
excepcional com a font 
privilegiada per a estudis 
i reflexions sobre el 

passat. És el cas deis 
‘Epistolaris d’Hipólita 
Roís de Liori i d’Estefa
nía de Requesens 
(segle XVI)’, publicáis a 

cura d’Eulália Ahumada.

N
o cal ser massa observador
per adonar-se que la historia 
de les dones, com la de les 
mentalitats i la de la sexuali- 

tat, cada vegada adquireix un paper 
més destacat en el conjunt de la pro- 
ducció historiográfica deis últims 
temps. En definitiva, aqüestes noves 
maneres de veure el passat obeeixen a 
les noves preocupacions del nostre 
món i de la nostra realitat quotidiana. 
Durant un temps, la historia semblava 
estar feta solament pels grans homes 
-i alguna gran dona-, i en especial pels 
que portaven corones dalt del cap -o 
mitres i altres distintius religiosos ¡, 
com a molt, militare-. Les masses, des- 
prés, amb el seu anonimat, vingueren a 
ocupar pagines i pagines: pero les mas
ses es veien redui'des a números i a xi- 
fres i, a tot estirar, protagoniza ven 
lluites i enfrontaments, revolucions. 
Més tard, una sensibilitat diferent ha 
fet que es busque, entre els papers del 
passat, l’ésser huma, l’individu i, més 
encara, la mentalitat de les gents que 
ens han precedit, de les quals comenta 
a interessar, sobretot, com van viure i 
sentir el seu temps.

Es per aixó que una determinada lite
ratura més íntima, més privada i Híga
da a la vida quotidiana ha adquirit un 
protagonisme fins ara excepcional i ha 
comenfat a ser vista com una font pri

vilegiada per a estudis i reflexions so
bre el passat. Cartes i epístoles més o 
menys literáries, dietaris, anecdotaris
0 croniques personáis i familiars son, 
ara, documents buscadíssims i molt 
preats per alguns estudiosos i alguns 
editors de textos antics.

Eulália de Ahumada, amb l’edició de 
les cartes de dona Hipólita Roís de 
Liori i de dona Estefanía de Reque
sens, mare i filia, valenciana la primera
1 catalana la segona, afegeix ais inte- 
ressos dits suara el fet que es tracta de 
textos escrits per dones. Una mena de 
papers que, tot i que no eren del tot ex- 
traordinaris entre les dames benestants 
de la societat del renaixement, com 
també indica la mateixa editora -fins i 
tôt donant referéncies d’altres epistola
ris encara inédits i que esperem que 
traga a la llum-, sí que és veritat que 
no ens han pervingut en gaires oca- 
sions. De manera que uns epistolaris 
de la magnitud i de la importancia deis 
de la noble valenciana dona Hipólita, 
casada amb el catalá Lluís de Reque
sens, i de la seua filia única, Estefanía, 
són peces impagables.

Així, a través de les caites d’aquestes 
dues dames, que gairebé durant tota la 
seua correspondéncia entre elles i amb 
tercers usen la seua llengua nacional, 
hom pot conéixer quins eren els inte- 
ressos i les preocupacions del día a dia



de les dones de la nostra noblesa, en 
aquells anys. Però, també, la lectura 
d’uns tais papers ens permet adonar- 
nos, per exemple, que les dones, en es
pecial si es veien for^ades a fer-ho, 
com és el cas de la viuda dona Hipóli
ta, portaven els negocis familiars amb 
tant d'interés i tanta capacitai de ma
niobra com el més destre deis merca- 
ders del seu temps. Dona Hipólita, fins 
i tot, no s’està de donar consells de ne
gocis i de uegociacions a un seu pa- 
rent, senyor de Tous i jurat de la ciutat 
de Valéncia, sobre uns afers econó- 
mics. Emergeix, així, un vessant de 
l’activitat femenina que no és encara 
massa coneguda, en part per l’abséncia 
de documentació com la que ara ens 
ocupa.

Però, al costat deis interessos econó- 
mics d ’aquestes dames -amb heréncies 
i dots, de vegades, completant el qua
dre- també hi ha els aspectes íntims i 
familiare, casolans: menjars, la salut, 
les robes... I, com a rerefons, el procés 
de castellanizado que anirà patint la 
familia: de la valenciana dona Hipóli
ta, que sempre usa la seua Mengua amb 
la seua filia, amb bells gire valencians, 
fins a aquesta, que tot i usar el catalá 
amb sa mare a poc a poc deixa filtrar
se castellanismes, fruit de la seua vida 
a la cort de Lemperador, acompanyant 
el seu espós, Don Juan de Züñiga, cas
tella i preceptor del futur Felip II. El 
fili major de dona Estefanía i de Don 
Juan, Don Lluís de Zúñiga i de Reque- 
sens, nascut a Catalunya i que encara 
escriu algunes ratlles a l’ávia en la 
Mengua del país, progressivament es 
passarà al castella, i el fili menor, Don 
Juan, ja escriurà sempre en la Mengua 
de Castella, ja que naixerá en aquell 
regne i la mare i tot ja no li parlará mai 
en catalá.

La historia de la castellanizado pro
gressiva de la noblesa catalana i valen
ciana es veu perfectament en el cas 
d’aquesta familia catalanovalenciana 
que acaba anant a parar a la Cort deis 
Austries. Una cosa una mica diferent 
serien les nobleses locáis, afectades de 
castellanisme, però que segurament a 
ni veli oral i familiar seguiren usant la 
Mengua del país tot i que Megien i es- 
crivien majoritáriament en castella.
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El treball d ’Eulalia de 
Ahumada és un volum 
molt acurat i pulcre 
que, més enllá deis 
cercles érudits o 
académies, pot fer 
de bon llegir entre 
els lectors simplement 
interessats a 
acostar-se, sense 
filtres, a la realitat 
de la condicié 
femenina en la noblesa 
del segle XVI, una 
realitat que va ser 
índubtablement com
plexa i que, precisa- 
ment per aixè, ens 
deixa escrits de la 
categoría i de l’interés 
de les epistoles de 
dona Hipólita i de dona 
Estefanía.
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El treball, acurat i pulcre, d’Eulàlia de 
Ahumada s’aeosta a la condicio 

femenina en la noblesa del segle XVI
L’edició de les cartes familiars i de 

negocis de les dues dames es veu com
pletada per alguns aires papers rela
cionáis amb elles, com ara unes cartes 
de Ehistoriôgraf valencià Pere Antoni 
Beuter, o una carta de la marquesa de 
Cenete, que seria duquessa de Calabria 
i virreina de Valéncia, dona Mencia de 
Mendoza.

El treball d'Eulàlia de Ahumada, 
dones, és un volum molt acurat i pul
cre que, més enllà deis cercles érudits 
o académies, pot fer de bon llegir entre 
els lectors simplement interessats a 
acostar-se, sense filtres, a la realitat de 
la condició femenina en la noblesa del 
segle X V I ,  una realitat que va ser in- 
dubtablement complexa i que, précisa
ie n t  per aixô, ens deixa escrits de la

categoría i de Linteres de les epistoles 
que ara comentem. No cal dir que els 
textos de dona Hipólita i de dona Este
fanía no buscaven ni sospitaren l’honor 
de les premses; ara bé, no per ser tex
tos escrits en un estil planer i col-lo- 
quial deixen de mostrar, de tant en 
tant, algún gir, alguna forma més li
teraria que els acosta ais models huma- 
nístics de la nostra Mengua.

La vida quotidiana de les dones no
bles del renaixement compta ara amb 
nous testimonis magníficament editats 
i bellament impresos. Tot un luxe per 
al lector que pot arribar a sentir, així, 
ben a prop. 1 ’alé d'aquell món pretérit.
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