
Francesc Eiximenis 

Neix a Girona entre l’any 1327 i 1332 i mor a Perpinyà l’any 1409. Quan era 

jove va ingressar al convent dels franciscans de la seva ciutat, aquí rep els 

ordes majors el 1352 i completa la seva formació a la Universitat d’Oxford, a 

París, Cambridge, Colònia, Roma. El 1371 li ofereixen el títol de mestre en 

Teologia, el qual no va poder acceptar per no tenir el grau de mestre, més tard, 

el 1374 obté el títol a Tolosa de Llenguadoc. 

Treballant per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona en l’ensenyament, la 

predicació i altres gestions polítiques, comença la seva activitat com a 

escriptor. El 1381 tenia començada la seva obra Lo Cristià i el rei li va demanar 

que es quedés a Barcelona fins a acabar-la. El 1383 té tanta fama que arriba 

fins a València on es trasllada fins a l’any 1408, aquí és on escriu la major part 

de les seves obres,  és conseller de jurats i intervé en les lluites socials del 

1391. Després de la seva obra Lo Cristià, escrita en llengua vulgar,  constava 

de tretze volums i defenia el cristianisme i l’estudi de la teologia, només 

coneixem el Primer (Barcelona, 1379-1381), el Segon (1382-1383), el Terç 

(1384) i el Dotzè (1385-1386), del qual forma part el Regiment de la cosa 

pública, va treballar en el Llibre dels Àngels (1392), on parla de les diferents 

classes d’àngels i compara amb categories d’oficis. Aquest llibre va tenir molt 

èxit i va ser traduït immediatament al llatí, francès, castellà i flamenc sent  l’obra 

més divulgada d’Eiximenis. 

El 1396 Francesc Eiximenis escriu el Llibre de les Dones, que en comptes de 

seguir la línia misògina de l’època, pretén tenir moral i respecte a les dones. 

Aquest llibre parla de les nenes o donzelles en aquests temps de 10 a 12 anys, 

parla també de les dones casades i fa un comentari sobre les vídues i les 

religioses, donant així, una visió general de la vida femenina al segle XIV, 

destacant també aspectes culturals com els coneixements musicals de la part 

femenina de la noblesa. En castellà l’obra va ser divulgada amb el títol de Carro 

de les dones.  

La darrera obra escrita en català d’aquest autor va ser la Vita Christi, escrita 

abans de 1403, és una biografia de Crist basada en l’evangeli i comentaris 



patrístics que en començar era en llatí però per la insistència de Pere d’Artés la 

va escriure en català. 

Durant els últims anys va escriure el Cercapou, on exposa els principis de la fe 

cristiana, el tractat vocacional Scala Dei, que està inclòs en el Llibre de les 

Dones i la Doctrina Compendiosa. Per altra banda, si parlem de les seves 

obres en llatí, apareix L’Ars Praedicandi Populo, que és un manual sobre 

predicació. El Pastorale, escrit en la seva vida a València i dedicat al bisbe de 

la ciutat, que tracta d’una guia per als clergues.  

Francesc Eiximenis en les seves obres reflecteix la societat i els costums del 

segle XIV. L’any 1408, el papa Benet XIII, el crida per participar en el concili de 

Perpinyà, el novembre d’aquest any va ser nomenat patriarca de Jerusalem i 

una mica més tard el nomenen bisbe d’Elna. No va poder gaudir d’aquest fet 

perquè mor el 1409 a Perpinyà.  

 


