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Carta enviada a l’Alcalde Constitucional de l’Hospitalet
sobre l’execució d’un divorci.
L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar el cicle “DOCUMENT
DEL MES” el setembre de 2009 per exposar durant un mes a la seva web
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) un dels documents
conservats a l’Arxiu.
Aquest mes presentem una carta escrita pel “Vicariato General de la
Diócesis de Barcelona” sobre el divorci d’uns cònjuges donant a l’alcalde
l’ordre de segrest de la dóna i posteriorment que sigui enviada a casa d’un
parent seu a Cornellà. Aquest escrit està data el dia 13 d’octubre de 1837.
El divorci, en aquella època no s’entenia com avui en dia, ja que s’ha
d’interpretar com a separació matrimonial, doncs no existia la dissolució del
matrimoni. La funció principal de la dona continuava sent la d’esposa i mare.
El codi civil català afavoria a la dona, ja que a l’existir separació de béns li
permetia recuperar el dot entregat per al matrimoni, els seus béns i rebre
una pensió alimentària.
Era el vicari general qui pronunciava les sentències de divorci, que
generalment afavorien a les dones. Aquestes sentències eren en gran part
casos de caràcter eventual. Ell dictaminava el temps de divorci depenent de
la gravetat i de la repetició de les disputes entre els consorts. També
estipulava la quantitat que el marit tenia que dipositar en cas que els
cònjuges tornessin a viure junts per a evitar possibles reincidències.
Durant els tràmits de separació es preveia el recolliment de les dones en un
lloc segur per evitar qualsevol represàlia per part del marit. Aquest
recolliment, que podia durar anys, s’acostumava a fer a casa d’un familiar.
Aquest segrest començava en el moment de l’inici dels plets, un cop posada
la demanda, i això comportava, encara que sembli al revés, una llibertat per
a la dona i un ordre d’allunyament per part del marit.
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