Retorica sermonaría, exempla i construcció
textual de VEspill de Jaume Roig
JOSEP-ANTONI YSERN I LAGARDA

Potser una de les grans obres de la nostra literatura medieval mes desateses pels especialistes és VEspill de Jaume Roig. Els seus setze mil tres-cents
cinquanta-nou versos han romas a banda d'homenatges, aniversaris i celebracions. I no sois aixó: ni tan sois en tenim actualment a l'abast una bona edició
completa, fiable i solvent, amb la qual cosa hem de fotocopiar i fotocopiar,
contra totes les normatives a l'ús, la gran edició que ens en va regalar Ramón
Miquel i Planas.
Malgrat tot aixó, sembla que en els darrers anys alguna cosa ha comen9at
a canviar. Deixant de banda les aportacions —no recents pero sí vigents— de
Fuster (1968) i Riquer (reed. 1993: vol. II, 73-104), remarcarla, especialment
les de Rubio Vela (1983), Cantavella (1992) i Carré (1984, 1993, 1994, 1996).
Em fa l'efecte que aquests tres autors marquen sengles línies d'investigació tan
complementarles com necessáries.
Rubio Vela analitza la relació entre autobiografía i fícció en VEspill convengut que la barreja literatura/realitat en aquesta obra devia ser percebuda
amb claredat peí receptor de l'época, pero que "[...] la situació no és la mateixa per al públic d'avui. Actualment necessitem conéixer a fons el perfil biografíe del ciutadá Jaume Roig i l'entom per a poder copsar matisos i ironies de
VEspill, obvies per ais contemporanis, pero no per a nosaltres. A mes, la comprensió correcta i completa exigeix una lectura sociológica del text [...], per tal
que moltes allusions a aspectes de la ciutat baix-medieval arriben fins al lector d'avui en el significat veritable i precís, i no buides de contingut." Com a
mostra, analitza l'episodi a l'hospital, tot aprofitant-hi informacions sobre la
relació de Roig amb aquesta mena d'institucions —i amb un de ben concret—,
base, probablement, de la seva fama en certs ambients burgesos de la Valencia
de l'época.
Cantavella estudia en el seu treball de 1992 l'aspecte misogin de VEspill,
tot inserint-lo en la vasta xarxa de textos que configuren alió que hom sol deno-
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minar diatriba pro i antifeminista'. Insisteix en el fet que la misoginia de Roig
no pot ser seriosa, car "la crítica al sexe femení és tan exagerada, arriba a tal
límit, que no podem considerar que Roig militas cabalment en el que anava
escrivint. wSens dubte aquelles exageracions, aquelles anécdotes esgarrifoses,
no pretenien mes que entretenir d'una manera plaent, i no poden llegir-se mes
que amb el somriure —escéptic o no— ais llavis"^.
De Carré destacaría sobretot l'estudí de 1994, de caire molt mes general
que les dues aportacions suara esmentades, fins a l'extrem que podría esdevenir una mena de marc de qualsevol investigado actual sobre l'obra que estudiem. Es un bon acostament panorámic i albora reivindicatiu de VEspill i,
sobretot, un útil índex de tasques pendents en relació a l'obra de Roig^
La reivindicado de Carré s'entén si tenim present que sovint hom ha retret
a VEspill el fet d'haver estat escrít en vers. D'aquesta actitud és ben representativa r afirmado que deixa anar Riquer en el seu estudi, d'altra banda fonamental(1993:IV, 102):
Al meu entendre el gran error de Jacme Roig fou escriure el Spill
en vers, i precisament en aquest vers tan curt, amb la qual cosa, a mitjan segle XV, seguia fidel a una tradició narrativa del XII. 5/ hagués
escrit la seva obra en prosa, avui la llegiríem amb molt mes gust i tindria un nombre de lectors que difícilment pot assolir, i la nostra literatura comptaria amb una pefa essencial en la historia de la novel la
moderna. Car el Spill no ho sembla per tal com és escrit en aquest singular metre, que ens el fa una cosa allunyada i arcaica''.
' Potser ja fóra bo substituir el terme defeminisme, per tal com és massa modem i difícilment el
feminisme actual pot considerar-se vinculat al pretesament medieval, consistent únicament en una
simple defensa de la dona front ais vituperis masculins que li cauen a sobre. Ja que parlem de misoginia —i sembla que tothom accepta aquest terme—, no veig per qué no hom pot parlar defilogínia i,
per tant, de debat miso ifüogínic. Si mes no, ens estalviaríem un anacronisme que obliga a fitar sempre amb cometes el terme feminisme o a acompanyar-lo de tota mena de restriccions. Sobre les limitacions del concepte de feminisme veg. ALEMANY 1993: 309-311, referit a sor Isabel de Villena pero,
en part, extrapolable.
-CANTAVELLA 1992: 161. Coincideix, dones, amb CARRÉ 1984: 110-111: "Al darrera del 5p;7/s'hi
amaga un text de carácter doctrinal [...] Pero els consells i blasmes del Spill permeten una interpretado paródica: son tan exagerats, i la sátira hi és tan exacerbada, que tot plegat és, per aixó mateix, difícil d'ésser pres seriosament."
' En justicia, cal citar, com a aportado anterior a la de CARRÉ, la d'AoüERA (1974). Aquest treball ha merescut, no sense rao, critiques molt dures —veg. per exemple RUBIO VELA 1984: 131, n.
13 o MASSOT 1980: 144-145—, pero la seva descripció de l'estructura de l'obra em sembla interessant i, que jo sápiga, no comptava amb precedents. La seva hipótesi sobre la influencia de la maqama en VEspill no puc valorar-la perqué no hi sóc competent, pero caldria explicar com pogué conéixer Roig aquest genere literari. Cree que limitar-se a alludir a la presencia semítica tan important a
l'antic Regne de Valencia és insuficient. El parallelisme que estableix adés adés amb la picaresca
espanyola és a voltes for9at i sembla que els especialistes no hi han tomat. Veg. pero l'aportació de
RIBERA (1993), molt mes matisada en tant que no s'entesta a picaritzar —si se'm permet el mot— el
protagonista de VEspill sino a relacionar, quant a estructura i recursos, l'obra de Roig amb les que
integren la picaresca castellana.
'' El subratllat és meu.
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Dones bé, en oposició diametral a aquesta actitud, Carré (1994: 185) afirma:
A VEspill es posa de manifest una rigorosa labor de composició i
al mateix temps una clara voluntat d'estil. [...] VEspill parteix de la
impossibilitat de convencer ningú sobre la naturalesa femenina, car
tothom está, de bell antuvi, conven9ut. Jaume Roig no pot aportar ideologicament res de nou al debat perqué els temes han estat usats i repetits [...]. L'única possibilitat, dones, de construir una obra diferent
radica en la composició i en l'estil. I aquí Jaume Roig excel-lirá
demostrant que la seva proposta és absolutament original, aguda,
enginyosa i reeixida^.
Sense provar de ressenyar ací l'esmentat estudi de Carré, em limitaré a
remarcar la importancia que hi reconeix a les formes de la comicitat^, enteses
com a joc cuite, a partir de determinades fonts, que es desenvolupa segons un
seguit de regles que ella mateixa exposa (alterado del significat d'exemples
bíblics, d'arguments filogins, sorpresa lingüística...)^.
Des de la perspectiva del que fins ací he resumit, el present article voldria
ser un branquilló mes per a alimentar un foc que amb prou feines comen9a a
calfar: el deis estudis sobre VEspill. Ara i ací el plantejo com un acostament a
la manipulado de certes fonts textuals —exempla— per part de Roig en la
construcció de la seva obra. Ni el present estudi será exhaustiu ni pretenc espletar-ne totes les possibilitats, sobre les quals tomaré en un altre lloc.

1. SERMO I EXEMPLA A L'ESPILL
Com ha posat de manifest Carré (1994: 185-191), l'estructura de VEspill
ve marcada per la retórica del sermó. Efectivament, l'obra desenvolupa, dilata,
un thema bíblic —sicut lilium inter spinas, sic árnica mea inter filias— mitjan9ant el prefaci i els quatre Ilibres que segueixen: "El final del prefaci plantejaria la divisio i els quatre Ilibres constituirien, grosso modo, la dilatatio, amb
la utilització de dos deis grans procediments de desenvolupament, els exempla
(ais Ilibres primer, segon i quart) i Vauctoritas (al Ilibre tercer)" (ibid. p. 190).
^ El subratllat és meu. Aquesta revaloració formal de l'Espill compta amb el preceden! —citat per
CARRÉ 1984: 109— deis comentaris de RUBIO (1984; 364): "Si l'autor hagués escrit el Spill en prosa,
ens hauria deixat una de les grans novelles de l'Edat Mitjana. Pero no oblidem que la prosa va trigar
molt a despla9ar la relació rimada. D'altra banda, el metre emprat de Jaume Roig, amb el seu implacable martelleig d'accents i rimes, sembla inseparable del seu pía. El seu estil, intricat i precís en la
formulació, está condicional per la brevetat del vers, i es desenvolupa en giragonses complicades per
salvar l'obstacle de les rimes mitjan^ant continúes elisions i oracions parentétiques, que donen relleu
a la intenció i al mateix temps la fan mes incisiva."
'' Veg. també, sobre aquest aspecte, CARRÉ 1984.
'Veg. CARRÉ 1994: 202-219.
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Roig enuncia, sense deixar-nos cap mena de dubte, la finalitat doctrinal del
seu Espill:
Entre les pies,
sperituals
he corporals,
l'obra millor,

de mes amor
he ben voler
a mon pare
és doctrinar

dar exemplar
he bon consell
al qui novell
en lo món ve^.

El terme "dar exemplar" immediatament ens mena a Vexemplum. En altres
llocs m'he referit a la complexitat d'aquest concepte' i no vull estendre'm ara
en disquisicions teóriques. Em limitaré a citar dues definicions que em semblen
encertades i complementáries. La primera pertany a Bremond, Le Goff i Schmitt (1982: 36-38), els quals resumeixen les seves reflexions tot dient que IVxemplum és un récit brefdonné comme véridique et destiné á étre inséré dans
un discours —en general un sermón— pour convaincre un auditoire par une
legón salutaire. La segona definició a qué al-ludia és la de Keller (1991: 162):
los exemplos son simplemente cuentos, llamándoseles exemplos cuando aparece en los mismos una bien enunciada y clara moraleja. Con la misma, los
cuentos se convierten en exemplos y sin la misma son simplemente cuentos.
Ara bé, si el que fa que un exemplum deixi de ser-ho o continuí essent-ho
és, per damunt de tot, la seva utilització, la seva funció, será fácil estar d'acord
amb Pabst (1967: 292-293) quan denuncia amb quina facilitat el qualificatiu
á'exemplar podia esdevenir una simple etiqueta, una ''designación de enmascaramiento, tras de la que se ocultan lo agudo e ingenioso y la patraña, lo festivo y lo frivolo, la historia de mentiras y la jácara de libre invención".
Podem dir, tot plegat, que qualsevol text breu no és un exemplum. Pero
qualsevol text relativament breu i amb una funció clarament persuasiva, subordinada o subordinable a un discurs superior, és susceptible d'esdevenir exemplar, de rebre un lloc en les nombroses compilacions á'exempla.
Els predicadors, conscients de la importancia deis exempla, van concedirlos un lloc dins els manuals de retórica que feien servir —artes praedicandi—
i van idear diferents mitjans per a treure'n profit'°. Mes avall hi tomarem.
* Utilitzo l'edició de MIQUEL I PLANAS (1929-1950), bé que hi afegeixo l'accentuació, l'apóstrof,
el punt volat, i regularitzo u/v i i/j segons és consuetudinari actualment. Per a aquest fragment, veg.
ibid. vv. 86-97. El subratllat en el text de VEspill, si no indico altra cosa, sempre és meu.
' Veg. YsERN 1994b: VI-XXXVl i id. 1995. Com a visió panorámica de tots els problemes que
s'hi relacionen, veg. BREMOND era/. (1982). CRANE, en el proleg a la sevaedició deis «emp/a de Vitry
(1890), traja la que va ser, probablement, la millor aproximado general —encara molt important— a
la literatura exemplar fins al treball, clássic, de WELTER (1927).
'° La bibliografía sobre la predicado és amplíssima. Veg., si mes no: DEYERMOND (1980) i CÁTEDRA (1981). Sobre el tema de les artes praedicandi, veg. l'edició de la d'Alpráo, a cura de HAUF
(1979), amb un important próleg. Entre els mitjans per a treure profit deis exempla hi ha, a mes de les
retoriques, les diverses compilacions que en feien els predicadors, amb un marcadíssim sentit práctic.
Veg., sobre aquest aspecte, YSERN 1994b: XVI-XX i 910-911.
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El sermó i el seu ús á'exempla ens col-loquen en el camp de la retórica
de la persuasió, de la qual és ben conscient el narrador-protagonista de VEspill. De fet, a l'explicació deis objectius i la finalitat que persegueix hi dedica el Uarg prefaci. Roig també n'és conscient i declara, a la Consulta (vv. 1216):
[...] emprés he, no sens treball
de dones scriure llur tall
natural he voluntari
per Una, qui te-l contrari,
descrivir pus fácilment [...]
La descripció —misógina, naturalment— del taranná de les dones haurá
de ser el rerefons que permetrá que sobresurti especialment la gran figura de
rúnica dona digna de lloan9a i admirado: la Mare de Déu.
Ara bé, qualsevol text persuasiu ha d'intentar convencer algú d'alguna
cosa. En el cas que ens ocupa, el receptor genéric del missatge és representat
per Baltasar Bou (vv. 240 i ss.) i el narrador provará d'induir-lo que menyspreí
i'amor a les dones, tot incloent el destinatari en una segona persona del plural
generalitzadora (vv. 340-351):
De mon parlar,
tots, si-m creureu,
elegireu
no may amar

ans desamar;
may inquirir
ni perseguir,
james ca^ar,

menys abra9ar
ffoch inmortal
d'infem portal:
dones dampnades [...]

Al desenvolupament d'aquests objectius, amb finalitat didáctico-moral, es
consagra tot VEspill, presentat en forma de narració autobiográfica. Efectivament, el narrador fa un esguardament enrere que li permet oferir-nos la seva
vida com a exemplum —en part vítandum, en part ad imítandum—. Ens ho diu
clarament (vv. 707-729):
será consell
de home vell,
ja scarmentat,
puix atentat
si-1 volen prendre.
[...]

En procés clos
ma negra vida
de mals fornida
vull recitar,
per exemplar
he document;

car molta gent,
vehent penar,
altri passar
mal e turment,
ne pren scarment
he se'n castigua [...]

Qui ens parla és, dones, el narrador al final de la seva experiencia, és a
dir, el narrador que ja ha passat peí sermó de Salomó, que ocupa tota la tercera part. Recordem que aquest personatge bíblic se li apareix quan el protagonista —amb qui comparteix un curriculum vitae mes o menys semblant—,
malgrat la seva malaurada vida, encara s'entossudeix a cercar muller. Aleshores, l'ajuda a treure l'aigua clara de les negres experiéncies passades (vv.
6.544-6.559):
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Vell ignocent!
¿Ta mala vida
tan prest t'oblida?
¿de tantes plagues
ja t'afalagues?
¿de tant forts greuges

tan prest t'alleuges?
Ffet t'an mil faltes
¿e ja te n'altes?
Ara te'n dols,
ara les vols;
tu minyoneges!

ja les bandeges,
tantost les guies;
¿hi donchs ja tries?
¿axí u vols fer?

És aquest Salomó, tan malhumorat com el Tirésias de Metge, qui li fa
veure que només la Verge és l'excepció de totes les dones (vv. 10.564-11.653).
Comenta a descriure-la en el vers 10564, pero només en descobreix el nom en
el 11085: entre l'un i l'altre hi ha l'esperable riuada de lloances a la Mare de
Déu. De bell nou ens trobem la técnica de descriure primerament el fons —les
dones dignes de vituperi— sobre el qual ressalta la gran excepció, María. La
conclusió li l'ofereix mastegada (vv. 15.382-15.402):
Solifituts
de dones vives
te prech esquives;
Llexa disputes.

he no refutes
los consells meus;
cert, si no-ls creus,
vjurás penat,
morras dampnat.

El sermó de Salomó marca la frontera entre el que abans n'he dit exemplum vitandum i Vexemplum ad imitandum, entre la vida pretérita del protagonista i la del pecador convertit, entre la del desgraciat obsessionat per trobar
muller i la del quasi asceta Iliurat a una vida austera i esquerpa, tot suportant,
amb paciencia, les xacres de la vellesa (vv. 15730-15830):
En veritat
he corregit,
lo sant sermó
Déu ajudant
de Salamó
he gragiant
qui-mfon trames, ab escandalls
los anys demés
he prou treballs
me stalviá
mon temps Uimite;
he desvia.
dones evite
[•••]

Yo, instruyt

Per abstinencia,

Hit sus la llenya,
he de estamenya
tinch los Uanfols,
los camisols
d'aspre celici.
Per exerqiqi
de ma persona,
alguna stona
yo cave-n Fort.

Bé fer a elles
De gres burell ho atjutori
és mon vestir. no [éls meritori
A may jaquir
missa tots joms,
cerque perdons,
sovint confesse
No les femelles!

Tenint en compte que el sermó de Salomó és, des d'un punt de vista lógic,
anterior al del narrador, hom pot pensar que aquest també aprén del personatge bíblic a construir un altre sermó, car el seu li és parallel en molts aspectes.
Fins i tot, la lloan9a de la Verge sembla ser un tema suggerit per Salomó, el
sermó del qual esdevé, albora, una pe^a argumentativa recordada, amb tota la
seva serietat".
" Insisteixo en aixó de la serietat, perqué em sembla que el to del sermó salomónic és diferent
del del protagonista. Aquesta dislocació és lógica havent esguard de qui parla i em fa recordar una
observado d'OiTAiANO (1993: 23-24, i n. 11) en relació a la manera seriosa, respectuosa i realista, en
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L'estil oratori de Salomó, farcit á'auctoritates bíbliques, contrasta amb el
to realista del narrador. Només Salomó podia dre9ar un discurs de lloan9a a la
Verge, mentre que al narrador correspon la historia pretesament verídica del
seu decurs vital.
Tenim, dones, un jo que parla i narra la seva vida i, en aquest context, cita
les paraules de Salomó —Miquel i Planas hi fa servir les cometes—, sempre
amb resperan9a que tot plegat exerceixi en nosaltres, destinataris —representáis per Baltasar Bou—, el mateix efecte que en ell. Vet ací el sentit d'aquest
gran exemplum que sembla ser enunciat com depenent d'un memini, verb tipie
deis predicadors quan volien incloure en els seus sermons exempla pretesament
viscuts, experimentats, per ells mateixos.
.El memini volia ser un mitjá destinat a fer versemblant alió que es conta
i que, aplicat peí narrador a la seva vida, ens la presenta com a autobiografía'^.
En aquest sentit, no deixa de ser interessant observar que Roig endre9a el llibre a mossén Fabra, pero el vell jubileu, centenari, que ens hi relata la seva
dissortada vida, el dedica a un nebot de Fautor'^ I no és la primera vegada en
qué el narrador manifesta una molt bona coneixen9a de Jaume Roig. No oblidem els vv. 16050-16125, on Iloa la muller de 1'autor com l'altra gran excepció —després de la Verge—, que pot escapar ais vituperis llan9ats contra les
dones:
qué Fautor del Testament de Bernat Senadell hi descriu el viatge a l'altre món i la visió de Déu. Potser es tracta de reverencia, pero d'una reverencia destinada a donar realisme, versemblan^a a un discurs que fonamenta el que el narrador ens conta després. La diferencia entre tots dos dicursos és proporcional a la diferencia entre ambdós predicadors.
'- Cal dir que el mateix Salomó aprofita aquest recurs. Veg. els vv. 7040-7123, on clarament
alludeix a la seva experiencia com a base del seu raonament contra les dones ("[...] En mon
jovent / mulles prenguí; / yon repleguí / ffins en set9entes, / e ben tre9entes / drudes, amigues; /
mil enemigues! [...]"). Mes tard, recorda episodis concrets de la seva vida, en els quals veu les
dones com a íntimament implicades, absolutament responsables: La seva idolatría (vv. 80768084), el judici amb qué va dirimir la querella de les dues dones que es deien mares d'un mateix
nadó (vv. 9210-9242 ). L'única dona que evoca amb certa simpatía, fins i tot amb admirado, és
la Reina de Saba (vv. 15154-15246), pero cuita a dir "hun[a] oroneta / cert no fa stiu; / muller la
viu / de infel rey: / ffon fora lley, / de tot bagué / tanbén caygué". Vet ací, dones, una técnica
comuna al sermó de Salomó i al del narrador-protagonista. D'altra banda, el monarca bíblic es
refereix adesiara explícitament a la vida del protagonista per a fer-li palés que serveix com una
prova mes del seu radical blasme del sexe femení: Desqualificació d'un "tu" que, malgrat tot,
malda per trobar muller (vv. 9962-10004); recorda al narrador que se li ha aparegut per treure'l
de la seva terrible situació (vv. 15002-15007). No oblideu tampoc les nombroses apellacions al
protagonista, tot incitant-lo que canvií d'actitud (vv. 12427-12430, 12738-12825...). Per tot plegat, és ben fácil establir parallelismes argumentáis i temátics entre el discurs salomónic i l'experiéncia autobiográfica narrada peí protagonista, ja que el primer plana damunt el segon i n'extreu tot el suc possible.
" RlQUER 1993: IV, 80, afirma; "Si bé Jacme Roig endre^a el Spill a Joan Fabra perqué aquest el
revisi, dedica l'obra a un nebot seu, el qual estima com a fill, Baltasar Bou, per tal d'adoctrinar-lo en
la seva jovenesa (versos 240-271 i 16237-63." Sorprén aquesta afirmació de la ploma de qui, un poc
mes avall (ihid. 81) matisa: "Afirma el narrador (que ja veurem que no hem de confondre amb fautor, Jacme Roig)...". El subratllat és meu.
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D'aquestam menbra
que fon casada
he ben criada,
molt instruyda
e tal nodrida
peí marit seu,
lo qual la véu
molt ben morir: [...]

bé-1 coneguí
subplantador
he lluitador:
Blanch e VermeW^
és lo nom d'ell.
D'ellam recort
Is, primer mort
lo Peix lliger^^

hach nom primer.
Ffo ma veyna,
mare, padrina
he fel amigua,
dona molt clara
a mi molt cara [...].

Per qué aquesta volguda confusió realitat/ficció? Hi barreja elements quasi
sempre'* pertanyents a la realitat mes propera a l'autor i que, probablement,
devia ser coneguda del seu públic. Ho feia només a fi de remarcar la versemblan9a de la seva historia?'^
Comptat i debatut, és ciar que som davant un exemplum d'una complexitat excepcional, car es compon d'una estabomidora munió d'altres exempla.
VEspill esdevé així un vertader Magnum speculum exemplorum, a mes, és
ciar, d'una talaia —specula— d'observació escandalitzada de la realitat. Salomó hi será el gran speculator^^. El narrador n'hi deu ser un altre, o potser
només un imitador ridícul? Quedi la pregunta, de moment, enlaire. El que sí
que hi ha, omplint l'obrada de cap a cap, és sarcasme i, per damunt d'aixó i
tot, r auténtica passió per narrar que hi va esmer^ar el gran escriptor que fou
Roig.

2. EXAGERACIO I SARCASME COM A CONSTANTS TEXTUALS
Com comentava al comen9ament, Carré i Cantavella s'adonen que la
misoginia de Roig és tan exacerbada que esdevé gairebé increíble. Pero és que,
a mes, com afirma Cantavella (1992: 161), "un refutador serios de les dones.
'•' El subratllat és de l'original.
" El subratllat d'aquest vers i de l'anterior és de Toriginal.
"' Hi ha algunes excepcions. Veg. les allusions estrictament históriques que detecta RIQUER
(1993: IV, 73, 79-80, 98-99) en la veu de Roig i del narrador i que li serveixen per a datar tant VEspill com la seva acció.
" Arribats ací és ineludible esmentar la fina aportado de FUSTER (1957), centrada, justament, en
el problema de l'autobiografisme. Veg. el comentan de RIQUER (1993: IV, 99): "[...] entre el Jacme
Roig que coneixem grácies a documents i noticies d'arxiu, i l'esperit i moltes de les idees i opinions
emeses al Spill, hem de confessar que apareix una mena de sorprenent contradicció." Veg. també
CARRÉ (1994: 186) i RUBIO VELA (1983) —especialment p. 129 i n. 7—. Al que hi diu tot comentant

el famós vers 6292, en el qual és insultat el protagonista qualificat com "lo vell, roig, tort", hom pot
afegir el que diu el DCVB s. v. "roig": "Roig mal pél: es diu a una persona de cabells roigs, per menyspreu, perqué hi ha la créenla que els de cabells roigs no son persones de bon carácter." La secció de
refranys corrobora amb escreix aquesta idea. Tot plegat no vol dir que Fautor no jugues ací, ben a dretcient, amb l'ambigüitat de la situació.
" Sobre el concepte de speculum, specula, talaia, veg. AGÜERA 1974: 54-57.
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amb els arguments de la tercera part del prefaci, ja s'hauria tingut per satisfet."
Tanmateix hi va dedicar mes de setze mil versos.
Part d'aquest hiperdesenvolupament argumentatiu és conseqüéncia directa de resquema d'elaboració de sermons posat en circulació per les artes praedicandi. Evidentment, es tracta d'una aplicació lato sensu d'aqüestes técniques retoriques. Només contrastant l'esquema de VEspill amb el proposat per
Vars d'Alpráo, hom podrá comprovar que ací el thema del "sermó" de Roig
—sicut lilium Ínter spinas sic árnica mea inter filias (p. 4)— no és treballat
com el pres com a model en l'esmentat manual, on es descriuen nombroses
técniques per a plantejar-lo.
En els sermons, normalment, hi havia un próleg o introducció en el qual
s'establia el tema'^, que solia ser bíblic —com el de VEspill—. Tot seguit,
aquest era considerat en les seves parts integrants, tractades individualment, i
desenvolupades per tot un seguit d'estratégies estudiades ad hoc^°.
En l'obra de Roig, la Consulta i el Perfagi —o sia, els set-cents norantados primers versos— de fet funcionen com una introductio thematis. Si només
hom hagués volgut presentar el thema, hi hauria hagut prou amb el text de la
Consulta, bo i afegint-hi a la fi el verset manllevat al Cántic deis cántics^K Tanmateix, noti's que la Consulta és l'únic espai textual en qué sentim la veu de
Fautor —i no del protagonista—, que ofereix la seva obra a la valorado de
mossén Joan Fabra. Potser per aixo calia una segona introductio thematis de la
má, ara, del narrador-protagonista, la qual correspondria a tot el Perfaqi^^.
Si hi ha res de semblant a la divisio del sermó, ho trobaríem entre els vv.
730-792, on el narrador divideix el seu progés^^ en quatre parts, i cadascuna
d'aquestes en altres quatre (vv. 730-741):
*' * HAUF (1979: 264): "Introductio est quídam processus, sive preambulum, ordinatum debite in
forma el modo, ex quo formaliter vel persusive, sive congruenter, infertur thema praessumptum ad
divinum verhum pronuntiandum." Veg. també ihid. les nn. 1 i 2.
-" HAUF (1979: 264): "Divisio est illatio contentorum, seu annexorum partibus thematis [...]" Cal
dir, pero, que el plat fort del tractat d'Alpráo és l'elaboració de la introductio thematis i remet a d'altres llocs per ais mecanismes de la divisio, com ara ibid. p. 324: "Accipias thema conclusum [se. ja
elaborat i acabat, després d'haver-lo sotmés ais mecanismes de la introductio] et considera in ipso tres
partes, vel duas, sive quatuor, et inferas ex qualibet illarum, quod videris bene sequi formaliter sive
apparenter, in talihus rhytmis concorditer deductis." Veg. també ibid. n. 3 i p. 325, nn. 1 i 2. Una vegada s'ha dut a terme la divisio s'hi pot aplicar la distinctio, sobre la qual diu (ibid. p. 328): "Post divisionemfactam, si volueris de uno membro procederé, poteris sub illo unam formare distinctionem et
sic dilatare sermonem. Et quod dico de uno membro, poteris de ómnibus faceré si volueris." Veg.
també CHARLAND (1936) i MURPHY (1974: 275-361).
-' Observi's, de passada, que és ací l'únic moment en qué es pren part del thema i se l'incorpora
al text, de manera fins a cert punt equivalent al que hem vist que recomanaven les artes praedicandi:
"sola [A]quella gentilment / tembre y amar; bé eschoUir / entre spines Flor de Llir, / qual per tot lo
món odora. I Fflor de tan alta Senyora I he collit yo; [...]" (vv. 21-26).
-- Veg. CANTAVELLA 1992: 45-46, on comenta que el tema pertany ja a l'obra mateixa, com consta en la impressió valenciana de 1531.
" "Progés clos" és com qualifica el narrador —v. 716— la seva obra. Alpráo comenja la seva ars
dient —veg. HAUF 1979: 264—: "Dividitur iste tractatus in duas partes principales, scilicet: in prologum etprocessum." Ibid. n. 2, l'editor cita una observado interessant de Thomas Waleys —presa de
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Del meu penser
aquest trellat,
mig cordellat,
he fluix teixit
será partit
en quatre tals^"

parts principáis
com la present
lo Prólech fent;
cascuna part
té [e]n altre quart
de parts pus chiques.

Mes avall (vv. 759-792) especifica a qué vol dedicar cadascuna de les
seccions^\
Una vegada bastit l'esquelet de l'obra, només resta cobrir-lo de cam,
objectiu últim perseguit per tots els procediments de divisió/dilatació del thema
d'un sermó. Una de les eines essencials que hom emprava en aquest sentit era
V exemplum.
Evidentment, en funció del concepte á'exemplum que tingues cada especialista, aquest era emprat amb una finalitat o una altra. No funcionen exactament igual els exempla que les similitudines tot i que, de fet, les diferencies
entre tots dos conceptes no son sempre gaire clares. Per al present cas, la definició á'exemplum citada mes amunt és perfectament válida: la immensa majoría de narracions breus que hom hi inclou teñen com a finalitat fer arribar una
IIÍ9Ó salvadora^*, que dona forfa al thema enunciat i que, de fet, n'és la demostració: "la dona, com podeu comprovar, és digna de tot menyspreu; allunyeuvos-en i estimeu Vúnica excepció, la Mare de Déu"^^.
El normal era —en el cas deis exempla stricto sensu— coMocar-los al
final del sermó i en un nombre no superior al de tres o quatre. En VEspill quan
l'edició de CHARLAND 1936: 356—: "Moderno vero tempore. communiter ohservatur. in sermonibus
ad clerum, ut Ínter assumptionem thematis et ejus divisionem mediet ipsius thematis introductio"
-' Caldria entendre "talls"?
'•^ L'esquema general de l'obra, deixant de banda ara la Consulta, seria: 0.- Prefaci: 0.1.- vv. 47159; O.2.- vv. 160-411; O.3.- vv. 412-671; O.4.- vv. 672-792.1.- Joventut: 1.1.- Fadrinesa a casa de sa
mare: vv. 793-1.288; 1.2.-Afillat d'un cavaller: vv. 1.289-1.511; 1.3.-París: vv. 1.512-1.799; 1.4.-Tornada a Valencia: vv. 1.800-1.954. II.- Matrimoni: 2.1.- Pren una donzella: vv. 1.955-3.145; 2.2.- Fren
una beguina: vv. 3.146-4.208; 2.3.- Pren una vídua: vv. 4209-4915; 2.4.- Sobre les monges: vv. 4.9166.374. III.- Llisó de Salomó: 3.1.- vv. 6.375-9.961; 3.2.- vv. 9.962-12.075; 3.3.- vv. 12.076-15.001;
3.4.- vv. 15.002-15.047. IV.- Viduatge: 4.1.- vv. 15.408-15.722; 4.2.- vv. 15.723-16.015; 4.3.- vv.
16.016-16.135; 4.4.- vv. 16.136-16.359.
-'• Vexemplum, dones, serveix per a explicar alió mes complica! de la manera mes simple i entenedora ais mes senzills, preocupado constan! en tots els teórics de la predicació. WELTER (1927: 13-15)
recuU abundants proves de l'interés deis grans teoritzadors deis exempla fwl seu valor didáctic en la tasca
d'adoctrinament del poblé. Jacques de Vitry, dins el próleg ais seus Sermones de tempore (WELTER 1927:
68) recomanará de compondré sermons: "Ex sanctorum patrum vitis et exemplis et racionibus et similitudinibus secundum naturas animarum et propietates inanimatorum divinis sentenciis propter laicos
adaptatis", idea que eixampla i enriqueix en el próleg ais Sermones vulgares —veg. J. de V. (Crane) p.
XLI-XLIII, n. marcada amb el símbol.- "Relictis enim verhis curiosis etpolitis. convertere debemus ingenium nostrum ad edificationem rudium et agrestium eruditionem. quihus quasi corporalia et palpabilia
et taita que per experientiam norunt frequentius sunt proponenda. Magis enim moventur exteriorihus
exemplis quam auctoritatibus velprofundis sententiis." Veg. també BREMOND et al. 1982: 27-38.
-•' Amb aquesta formulació em limito a resumir, grosso modo, els fragments textuals vistos mes
amunt.
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hi ha un nucli doctrinal, aquest sol anar seguit á'exempla, a tall d'illustració.
Per aixó, tot plegat fa l'efecte que n'hi trobem pertot arreu i en nombre
immens. A fi de comprovar-ho, mireu com el nucli doctrinal que justifica el
perqué de la malvestat de les dones, clou la segona part del prefaci (vv. 360382) i remarca la for9a del memini a qué he al-ludit adés amb una dita: "Bé sap
de ma^a / qui n'és ferit." Dones bé, será a la tercera part del prefaci on trobarem la primera tongada d'arguments misogins, bé que encara sense exempla.
Igualment, una vegada explicada la intenció i estructura de VEspill, després del
prefaci, comenta la narració, amb tot el dolí á'exempla que arrossega. La Lligó
de Salomó és l'únic moment en qué tomem a trobar fragments doctrináis, pero
precisament perqué és un altre sermó, un sermó dins el del protagonista. Ací sí
que veurem de nou l'acoblament nucli doctrinal / exempla. Vegeu els vv. 64756559, on Salomó blasma la pertinacia del narrador, sempre a l'encal? de les
dones malgrat tot i, immediatament, hi afegeix exempla que decoren el tema
(vv. 6560-6611...); o els vv. 7957-7985, sobre la poca-soltada que significa
intentar adoctrinar les dones, decorada amb els exempla deis vv. 7986-8015^*.
Mes avall intentaré illustrar algunes maneres de manipulado del material
exemplar. De moment vull citar unes paraules de Pabst (1967: 26-27), el qual
l'encerta de totes totes quan diu: ''Las observaciones teóricas sobre los exempla nos delatan, cierto es, que éstos debían ser utilizados para dar al servicio
religioso una forma más amena y grata; pero un Jacques de Vitry fue en ocasiones tan lejos, que se entregó a la narración de cosas que no guardaban la
menor relación con el texto de su homilía, y que por tanto no eran ya tales
exempla; caso éste que volveremos a encontrar muchas veces, mutatis mutandis, en la historia de la novela corta, porque se gustaba de ocultar el esparcimiento tras de una fachada moralizante o didáctica, o se estaba obligado a
hacer I o"^"^.
-• No seria difícil espigolar mes seccions amb l'ordenació argument+fxemp/a. En l'edició de
Miquel i Planas hom les ha estructurades, majorment, en seqüéncies marcades per punt i a banda, amb
els seus respectius primers versos sempre sagnats. Fixant-s'hi, es pot resseguir amb relativa facilitat
l'avan? de l'argumentació salomónica.
^^ Observeu que remet a Jacques de Vitry, el qual va afirmar (JdeV(Crane) p. XLII): "Quibus
tamen plerique vulgaria exempla ad laicorum excitationem et recreationem sunr interserenda, que
tamen aliquam habeant edificationem [...]. Infructuosas enim fábulas el curiosa poetarum carmina a
sermonibus nostris debemus relegare." Val a dir, pero, que no es contradiuen necessáriament aqüestes
paraules amb la passió narrativa a qué, de tant en tant, sucumbeix Vitry. Depen del que hom consideres per "fructífer", "edificant" i per "faules" i curiosa poetarum carmina. El mateix predicador afirma
{ibid. mes avall); "Sed etiam fábulas ex quibus veritatem edificationis dicimus interserere aliquando
valemus. [...] Haec diximus contra quosdam neophytos, qui sibi videntur scioli, nec reprehenderé formidant illos qui per experientiam noverunt quantus fructus proveniat ex huiusmodi fahulosis exemplis
laicis et simplicibus personis. non solum ad edificationem, sed ad recreationem. máxime quando fatigati et tedio affecti incipiunt dormitari. [...] Experto credite: cum aliquando protraherem sermonem,
et viderem populi multitudinem affectam tedio et dormitantem, uno módico verbo, omnes incitati sunt
et innovati ad audiendum." Afegeix mes avall {ibid. p. XLIII) una limitació que sí es podria aplicar a
VEspill, pero que de nou resulta fins a cert punt matisada amb el comentan que subratUo: "Scurrialia
tamen aut obscena verba vel turpis sermo ex ore predicatoris non procedant. ¡Ilud insuper in huiusmodi proverhiis similitudinibus et vulgaribus exemplis adtendendum est, quod non possunt ita exprimí scripto, sicut gestu et verbo atque pronuntiandi modo, nec ita movent vel incitant auditores in ore
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Potser l'abundor d'exempla és un deis motius pels quals, quan el narrador
es refereix a l'estil del seu sermó, insisteix tant en la senzillesa, palesa per l'ús
(vv. 680-690) del roman9 —i no del llatí—, del vers —i no de la prosa—. De
mes a mes, el seu romang será d'alló mes popular —"deis de Paterna / Torrent,
Sotema"— i no valenciana prosa o quelcom de semblant-^°, i l'obra será farcida de facécies i afcrismes. El narrador té, dones, una clara consciéncia d'estil. Tampoc no vol que el públic s'ensopeixi o faci becaines durant el seu
sermó.
Trobarem unes reflexions interessants sobre la predicació al final del Ilibre
(vv. 16242-16323). Afirma, tot adregant-se de bell nou a Baltasar Bou, que ha
volgut escriure "qué-s deu amar / qué desamar / qué elegir / qué avorrir" i
explicar-ho a copia d'exemples, semblances i concordances, sempre mes útils
i practiques que "l'alt volar". Tot seguit oposa aquest tipus de sermó —el seu—
al que es basa en la discussió pública, davant fidels ignorants, de grans problemes teológics, inintelligibles —com ara la Trinitat o, curiosament, la immaculada concepció—. Denuncia com, de fet, sempre hi ha qui s'agrada d'aquesta
mena de sermons —molt intellectuals, amb citacions de Pertusa i dites de filósofs com Llull, Occam i Scott— baldament no en tregui l'aigua clara. Paga la
pena extreure'n uns fragments:
[...] pot ben valer
qué avorrir.
d'en Llull sa musa;
a ben saber
Tais dos contraris
d'Ocham, Aschot
conéxer ciar,
exemples varis,
llur vari vot;
bé specular
clares semblantes
coses molt primes
he inquirir,
he concordantes,
ab suptils rimes,
bé digemir
los manifestén,
plau a les gens:
qué-s deu amar,
mes los asesten
profit no gens
qué desamar,
que l'alt volar. [...] ne sol restar. [...]
qué elegir,
Dits d'en Pertusa;
Ben mirat, la superabundancia exemplar, 1'acerba exuberancia de VEspill,
tot alió que he volgut entaforar en el mot exagerado, es deu, en bona mesura,
a la utilització de recursos tipies de l'amplificació retórica, especialment de Venumeratio i la commoratio. La primera és una figura d'amplificació argumentativa que consisteix a dividir el tema en un seguit de parts i a comunicar-lo
mitjangant la reunió deis detalls que se'n deriven. Aquests detalls es poden
expressar sindéticament o asindética i la relació amb el tema pot ser explícita
o implícita. La segona és una figura d'amplificació acumulativa que rau en l'eixamplament d'un tema mitjangant la repetido d'un mateix pensament, és a dir,
de la reiterado d'uns mateixos elements léxics o de l'ús de sinónims o trops,
de vegades coMocats en forma de climax. En determinats moments, les fronteunius, sicut in ore alterius, nec in uno idiomate sicut in alio. Aliquando quidem cum audiunlur placent: cum scripta leguntur. non delectant. Expedit lamen ut scribantur. ut habeant materiam hii quibus Deus dat gratiam auditores incitandi ex modo pronuntiandi."
" Veg. COLÓN 1997: 3-11, especialment 4-5.
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res entre totes dues figures poden, de fet, desdibuixar-se, ja que les enumerationes que trobem en VEspill sempre se subordinen a una idea préviament
exposada". Cree que totes dues figures —i no dic que sois aqüestes figures
amplificatives— articulen no únicament certs episodis, sino fins i tot VEspill
en conjunt.
Es facilíssim espigolar en el text proves del que dic. Si mirem els vv. 21552179, hi trobarem una enumeratio íntegrament dedicada a descriure el que el
protagonista compra a la seva muller. En vint-i-cinc versos encabeix trenta-tres
objectes diferents, enumerats en tetrasíMabs, a voltes juxtaposats i a voltes
coordináis amb un nexe copulatiu ("collar, carena / coral e Hambre"). De nou
hom insisteix en el taranná balafiador de la dona, al qual ja s'havia al-ludit en
els vv. 595 i ss., en l'enumeració deis vv. 2.980-2.999, on s'allisten tots els creditors del marit per causa de la dona: quinze esmentats en dinou versos. El
narrador dedica els vv. 4.982-4.997 a explicar qué és el que sap la monja amb
la qual volia casar-se i els 4.998-5.021 a dir el que no sap, tot contraposant així
dues enumeracions amb un ciar sentit irónic: la monja sap el que no hauria de
saber, i vice versa. Salomó dedica els vv. 6.724-6.764 a enumerar tots els animáis que l'home ha pogut domesticar per a remarcar que la dona "ffer corregible / és inposible". Per reblar el clau, exposa entre els vv. 7.686-7.725 tots els
animáis amb els quals es pot identificar la dona: hi apareixen des de serps fins
a alacrans, sangoneres, grills, escur^ons, aranyes i una malafí de bésties i bestioles. En aquest darrer cas, per exemple, em sembla que es perd la frontera
entre enumeratio i commoratio, car el reguitzell d'alimanyes esmentat no fa
mes que detallar el pensament expressat en els vv. 7.686-7.693: "Tota llur 9una
/ ley, art e manya, / prática stranya, / ypocresia / e roncería / te vuU mostrar / e
declarar / curt, en semblan9es."
El martelleig que produeixen aqüestes enumeracions en apariats em recorda immediatament un altre recurs típicament sermonari. Sé que l'apariat té una
llarga tradició literaria, pero també conec la seva for9a mnemotécnica que permetia que el predicador en tragues profit per a recordar certs moments de la
seva prédica. Alprao, quan parla deis diversos métodes d'introducció del tema,
fa servir sovint estructures rimades per facilitar-ne la memorització". A VEspill tot son apariats, pero aqüestes estructures enumeratives que identifiquen un
subjecte i un predicat, que amb tanta vehemencia repeteixen i repeteixen una
" Sobre Venumeratio veg. SPANG 1984: § 31.1, pp. 166-168, el qual remet aLAUSBERO 1975:
§§ 298-305 —Ilibre, aquest segon, fonamental que, malauradament, no he pogut teñir a l'abast,
al qual remeto a partir d'SPANG—. Veg. també MÁRCHESE (1989) Í. V. enumeración. En íntima
relació amb Venumeratio hi ha la distrihutio o designatio (SPANG 1984: § 31.2, pp. 168-169, cf.
LAUSBERG 1975: §§ 306-307). Sobre la commoratio, veg. SPANG (1984) § 32.2, pp. 180-181, cf.
LAUSBERG (1975) §§ 366-367. Sobre el concepte mateix d'amplificació, veg. SPANG 1984: 164166 i MÁRCHESE (1989) Í. V. amplificación i acumulación. Ara i ací no vuU assajar cap mena
d'análisi o classificació retórica, sino que em limito a constatar un fet, sense voler endinsar-m'hi
gaire. Tot i així, fóra útil i productiu un estudi retóric del text per a copsar-ne ben bé l'estructura. Massa sovint es menysprea els acostaments retórics quan, de fet, poden ser una via d'entrada
forga fructífera.
'- Veg. HAUF 1979: 271-277, 286-292, 297-303, 311-312, peí cap baix.
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caracterització —de la dona o de les seves victimes— sembla teñir de rerefons
les técniques de les artes praedicandP^.
La comparació és la base també que permet l'entrada á'exempla. La mateixa paraula similitudo alludeix en la seva arrel a la idea de paregut i, de fet,
correspon a alió que S. Vicent Ferrer anomenava semblanga —Almazan 1967:
299-304—. La distinció entre aquesta i els exempla pot no ser gaire precisa en
determinats moments, ja que tots dos recursos descansen sobre la base de la
comparació, ates que relacionen alió que es vol explicar amb un terme considerat conegut peí públic, Molt sovint, la diferencia rau en el fet que la semblan9a és molt breu i no es refereix de cap manera a esdeveniments reals o creguts com a tais. Normalment, la semblanga depén molt directament d'una
estructura sintáctica comparativa^''.
En VEspill veiem una gran quantitat de narracions que son inserides com
a exempla pero que guanyen una certa autonomía narrativa respecte a la Iligó
que intenten decorar. El lector / oidor, en llegir o sentir les peripécies del protagonista quan fa cap a Sant Jaume de Galicia, podría oblidar-se del que el
narrador pretén. Per a contrarestar aquest perill, es recorda constantment el sentit de tot plegat. I, per si de cas, s'hi afegeix la Iligó de Salomó, que llegeix al
protagonista la seva historia, pero subratllant-li ben bé el sentit de tots els episodis, que l'han dut a una situació tan de plányer. De mes a mes, també hi trobarem narracions encastades com a similitudines. Se n'agrada especialment
Salomó, que no sol permetre tanta independencia a les histories que hi fa servir. Ais vv. 12173 i ss. adverteix al narrador que, si canvia d'actitud, trobará la
mateixa salvació que van trobar una serie de personatges bíblics que tot seguit
cita, bo i desenvolupant concisament llur historia. Heus ací una aplicació práctica de l'estructura "si fas aixó, serás com / et passará com a...", típica de la
similitudo. Ais vv. 7919 i ss. també utilitza semblances: "Lo qui s'i fia [se. de
les dones] / troba-hi falsía / com roricom / quin pert lo com, / al sis met foch".
Val a dir, pero, que el recurs mes tipie de Salomó és la citació á'auctoritates.
" Veg., per exemple, els esquemes que proposa Alpráo per a desenvolupar una variant del tema
que li serveix de model arreu del seu tractat —In capile eius corona duodecim stellaium—. Quan vol
explicar quines son aqüestes dotze estrelles, les fa equivaldré a "duodecim rosae fragrantés et resplendentes super omnes alias heatorum coronas" i elabora una relació en qué a cada rosa correspon
un predicat: "Prima I secunda I tertia... II rosa est II Clarissima Dei aeterni cognoscihiUtas I Suae
visionis in ambigua securitas I In eodem Deo iocunda diligihilitas...". Veg. HAUF 1979: 321-322. Els
esquemes que hi fa servir sempre funcionen de la mateixa manera: A un subjecte fa correspondre
diversos predicáis; a diversos predicats , un subjecte; sempre servint-s'hi d'estructures parallelístiques
i rimades.
'" Les següents ratUes d'ALMAZAN (1967: 300) serveixen per a sintetitzar aquest problema conceptual: "exemple serait le mot general qui englobe toutes les sortes de récits; miracle es normalement
une histoire assez longue oü les personnages sont nommés, et les faits acceptés comme historiques, ou
il s'agit d'un vrai miracle. La semblanga ou metaphore de quelque ligues, est normalement tres courte, inventée de toutes piéces; les personnages y sont rarement nommés. Néanmoins, il y a (méme si
cela arrive rarement) une certaine fluctuation dans cette terminologie." Veg. BREMOND et al. 1982:
157, on s'afirma, entre altres coses, que "La confusión entre exempla et similitudines est surtout fréquente lorsque celles-ci ont un caractére narratif embryonnaire qui les rapproche effectivement des
premiers." Veg. també ibid. pp. 115-119.
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és a dir, textos de procedencia prestigiosa —normalment bíblica— emprats
com a recolzament d'una opinió^'. De nou, a voltes, la frontera entre Vexemplum i Vauctoritas s'esborra i es pot reduir només al grau de desenvolupament
narratiu. És prou que un exemplum sigui protagonitzat per un personatge prestigios. Sigui com sigui, les auctoritates son facilment encabibles en enumeracions.
Si l'exageració, dones, és palesa en la superabundancia d'aquestes unitats
narratives dites exempla, encara ho és mes en el to general de l'obra. Sovint la
narrativa breu de caire misogin admetia una lectura fins a cert punt doble: la
dona hi assumia un paper clarament negatiu, pero era l'home qui esdevenia
objecte d'humiliació i befa i qui, en el fons, suscitava la dalla. La dona podia
ser astuta, maliciosa; l'home era senzillament ridícul. Aquesta circumstáncia,
pero, no afebleix el carácter misogin d'aquests textos, ja que, si l'home n'eixia
tan malmenat, era per tal com es convertía en víctima d'un ésser tan menyspreable i inferior com la dona^^. En VEspill, tanmateix, per dir-ho amb paraules de Carré (1984: 113-114), el lector "[...] no pot posar-se al costat de les
dones, com ho feia el públic deis fabliaux. Els enganys a qué sotmeten el protagonista-narrador son massa cruels; les dones, en lloc d'astutes, son aquí malvades. [...] Vengany ha deixat de ser una virtut femenina que diverteix i fa riure
per convertir-se en un gran vici que será blasmat i castigat durament"'^. Tot
deixant de banda el grau de malvestat de les dones a VEspill, el que cal remarcar és que el protagonista ens les fa dolentes en descriure'ns-les. El sarcasme
—Carré en diu virulencia-, comptat i debatut, anulla Vefecte boomerang tipie
de la literatura misógina.
Per a comprovar l'extremisme humorístic del protagonista només cal
recorrer al text, concretament al seu, perqué Salomó prescindeix del sarcasme,
és bíblicament serios. Fem una llambregada ais vv. 2374-2417 i veurem la descripció que ens fa de la brutícia femenina. No s'absté del mes mínim detall
escatológic^*. No és sois que la dona es pixi al Hit, sino que arriba a podrir-lo a
for9a de repetir-ho. I no sois es tracta d'orinar-se, sino que no es posa cap pedra
al fetge per mantenir la higiene en relació a la menstruació: "sens pus penssari / carnes e cuxes / les cal9es fluxes / tot se n'omplia". Alió que en diríem compreses, si en feia servir, una vegada utilitzades, les oblidava en qualsevol lloc:
"draps si-s metia, / ab tal olor / he tal color / com Déu se sap, / llan9ava'l drap
/ per los racons, / davall caxons, / entre la palla; / no y dava malla / hom sil
trobava; / lla-1 se lexava / hon li cahia." I no oblida esmentar-nos-en l'olor i el
color.
Si mai sospita el narrador que el que conta no és prou escabrós, hi afegeix
el seu comentari. Quan explica l'esverador cástig d'una adúltera per part del
seu marit, un pagés de Morvedre (vv. 1.883-1.915), que la mata amb una relia
" De fet, la mateixa presencia de Salomó a VEspill no és mes que un recurs a la seva auctoritas.
^ Veg. GOLDBERG 1983 i YSERN 1994a.
" El subratUat és de l'original.
'* Vegeu en aquest sentit els comentaris de Cantavella 1992: 71-72.
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roent, de primer detalla que "gran solch li féu / en lo camp seu" i, fins i tot,
que "dins la fenella / lexá-y la relia". Pero, de mes a mes, expressa la seva opinió sobre la trágica fi de la dissortada dona: "Ab tal cauteri / son adulteri /
curafió, / puni9ió / bagué condigna / y de cert digna / de gran memoria. / (Alt
en sa gloria / Déu lo col-loque!)". Sigui com sigui, dones, el narrador-protagonista no deixa escapar l'avinentesa de subratllar l'aspecte mes negre del que
ens recorda. Amb la seva valorado prova de neutralizar qualsevol possible
benevolencia.
D'acotacions semblants, en trobem pertot. Bona part de les enumeracions
adés estudiades funcionen com a tais. Es deixa parlar el personatge en estil
directe, hom li permet expressar-se, i tot seguit intervé la veu del narrador per
a acabar de reblar el clau. Observi's la valorado, que fa de la vídua. Després
d'haver-li permés parlar durant cent cinquanta versos, hi ajunta una acotado
que abra9a des del v. 4.378 fins al 4.417, abans de continuar contant anécdotes
que caracteritzaven el seu capteniment. Els penjaments que li dedica son de
pes, potser els pitjors que amolla a cap dona.
A voltes no és sois sarcasme, sino una barreja de cinisme i somegueria el
que trobem en la veu del protagonista. Remeto el lector ais vv. 1.512-1.646, on
es narra la trista fi d'una amant seva, la qual, accidentalment, mata el seu home
en voler-lo narcotitzar per a trobar-se amb el narrador. Val a dir que els fets es
produeixen quan el protagonista descriu la seva estada a París i, uns versos mes
amunt (1.488-1.494), sembla que les dones —unes dames— no li fan gaire
nosa. Fins i tot, en la descripció de l'execució de la seva amant sembla cedir,
per un moment, a un embatol d'entendriment, de quasi compassió: "La jove
tendrá, / de pena/orí / he dura mort / ab pagiéngia / pres la sentén9ia, / he la
rebé." Mai fins ara —ni mai després— no havia considerat que un cástig
pogués ser massa dur per a una dona. Se'n recupera, pero, tot seguit, car, sense
solució de continuítat, hi afegeix: "A mi també / qualque beuratge / o mal
potatge, / ffitilliries / o porreries, / m'aguera fet; /per qo, defet, I m aconortíI
hi-m departí."
Qué hom podría dir de la famosa historia deis pastissos de cam humana
(vv. 1647-1743)? De nou, el que m'interessa subratllar no és tant la historia
mateixa, que no és especialment original, sino l'apostilla narratorial. Immediatament abans que tot acabi i que les encausades siguin executades, la seva
llar ensorrada i sembrada de sal, el protagonista comenta: "Ffas testimoni /
quen mengí prou: / may cam ni brou, / perdius, guallines / ni francolines / de
tal sabor, / tendror, dol9or, / may no sentí." I no oblidem l'observació final de
la seva estada a Fran9a: li agrada molt aquell país, entre altres motius, perqué
(1752-1758) "dones malignes, / moltes vegades / viu condemnades; / mil bandejaven, / mes ne penjaven / que de rayms / per varis crims."
Fins ara, he parlat sempre de dos narradors: el protagonista, d'una banda,
i, de l'altra. Salomó, a qui correspon tot un Ilibre. Tanmateix, n'hi ha un tercer,
que també narrará la seva experiencia com si fos una altra IIÍ9Ó. Em refereixo
a l'exmonja amb qui es casa el protagonista. Aquesta tercera veu hi és intro-
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duída per a poder contar una serie de fets que el narrador no pot conéixer directament, pero ella sí. Recordem que, dolguda per tal com es considera responsable de la mort del seu fill, llan9a un auténtic memorial de greuges (vv. 53196312) contra les qui l'han educada, és a dir, contra les seves germanes de
religió. Per segona —i última— vegada, el protagonista es mostra disposat a la
compassió i ens ho diu clarament com a proleg a la intervenció de la malaurada mare (vv. 5334-5349): "Yo, pare trist, / desconsolat, / he tribulat, / hoynt son
plant / he contemplant sa passió, / compassió / aguí gran d'ella." No ens
enganyem, pero. El que vol és cedir-li la paraula i rentar-se les mans davant tots
els blasmes que vindran. En son tants i tan durs, que el que podria haver estat
un discurs patétic i commovedor, esdevé de nou una tirallonga de desqualificacions i anécdotes sagnants: "de qui-s querella / volguí sentir, / he, sens mentir, / de mot a mot, / m'o contá tot, / llarch rahonant / he blesonant / la sua
scola." El protagonista, per deixar-nos sense cap mena de dubte, en cloure la
monja la seva intervenció de quasi mil versos, hi diu la seva: l'abandona tot
deixant-la "a la comanda / de Llu^ifer" (vv. 6320-6321) i afirma que mai no la
pogué corregir ni aconseguí que es regís amb saviesa (vv. 6324-6329) "car
d'i[n]fanteha, / des que fon nada, / ffon doctrinada / dins lo covent." La monja
toma a concebre un fill, pero no arriba a infantar perqué mor ofegada en un
trull pie de verema. Si bé és cert que la mort sobtant, a l'Edat Mitjana, és vista
molt negativament perqué és considerada una amenaza per a la salvació eterna, ací em sembla que n'hi ha una valorado irónica (vv. 6360-6363): "morí
[e]n malora / de mort honrada / massa soptada; / no sperá-o -1 part." El seu
marit la fa soterrar al monestir i ni tan sois es vesteix de dol. Plou sobre mullat:
el protagonista només emmarca les paraules de la seva muller; els comentaris
que ell, com a marit, hi aporta a tall de cloenda, únicament confirmen la impossibilitat que una dona —que les dones— canviín, diguem-ne, per a bé. La seva
esposa mor irredempta i enterca.
He parlat de la relació estilística de VEspill amb la retórica del sermó. He
presentat algunes estructures des d'un punt de mira retóric i he alludit adesiara ais exempla. El següent tema que vull tractar té a veure precisament amb
aquests darrers. M'interessa sobretot estudiar-ne la utilització, és a dir, la
manera com han estat inserits o, tot plegat, manipulats, en el context de VEspill. No cal dir que aquest problema mereix un estudi for9a mes ampli i profund que el que ací em puc permetre. Serveixin, dones, les següents ratlles com
un petitíssim tast d'un treball encara en curs.

3. MODELS DE MANIPULACIO TEXTUAL
Provaré, en aquest apartat, d'acarar la versió que, de determinats exempla, ens n'ofereix VEspill amb les que he pogut detectar en les compilacions
mes importants d'aquesta mena de textos, les grans deus de literatura exemplar,
com ara la Legenda áurea, VSpeculum laicorum i d'altres.
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No cal dir, cree, que tot el que seguirá és absolutament provisional. De cap
manera no pretenc fixar les fonts de qué va beure Roig. No tinc cap prova que
conegués directament, posem per cas, el Dialogas miraculorum de Caesarius
Heisterbacensis. També cal teñir sempre present que, en qualsevol moment,
poden aparéixer textos susceptibles de ser considerats fonts de de determinats
episodis de VEspill. Tanmateix, al meu parer, no ens queda mes remei que
orientar-nos pels reculls que sabem, amb certesa, que funcionaven com a repertoris de literatura exemplar entre els predicadors. D'altra banda, no oblidem
que Roig també devia sentir sermons.
Tinguem en compte que el taranná misogin de VEspill no implica que les
seves fonts es circumscriguin exclusivament a les obres de caire també misogin que ha estudiat Cantavella en la seva monografía (1992). La misoginia no
exhaureix la riquesa de l'obra de Roig. Determinats textos ben allunyats, en
principi, d'aquesta temática, podien ser emprats a VEspill després d'haver-los
sotmés a certes adaptacions.

3.1.

INSERCIÓ AMB ALTERACIONS MÍNIMES

Alguns exempla de VEspill semblen no allunyar-se gaire de les versions
que hom podría considerar estándards, o sia, de les mes esteses entre les compilacions a qué he alludit mes amunt. Dit altrament: les modificacions que
determinats exempla pateixen en ser inserits en l'obra de Roig semblen deure's,
mes que mes, a la necessitat d'adaptar-se a l'estructura tetrasillábica. Vegemho recorrent al text.
El cas que proposo és el que trobem en els vv. 9.449-9.475. Es tracta d'una
"vil fembra" que tenia un fill entre els seguidors de sant Andreu. La mare
indueix el seu fill a l'incest. El fill s'hi resisteix. Ella recorre al "pretor" tot acusant el fill de violencia, per la qual cosa és condemnat a "ser ofeguat / llan^at
al riu". El jove aconsegueix escapar del trángol per la intercessió de sant
Andreu. El fet acaba quan, com a cástig, un llamp mata la dona.
La configurado essencial d'aquest exemplum la trobem dins la Legenda
áurea (= LA, cap. 2, núm. 5, p. 15)^', i és seguida ben de prop peí Recull d'exemples [= Recull, 58(57)]'"' i el castellá Libro de los exemplos por ABC [= LEABC
172 (101)]. Quant a VEspill, també es pot dir que, a grans trets, la segueix, pero
hom hi recorre a certes simplificacions que considero absolutament lógiques i justificables precisament per l'ús del tetrasfllab. L'acció a VEspill ha de quedar sempre mes esquemática. Copiem a doble columna la versió de VEspill i la font de LA:
" N'hi ha altres versions: Tubach 2734; Neugaard (1993); T412.
'"' Quan cito el Recull, el primer número es refereix a la meva edició —ara com ara a l'abast només
en microfitxes, pero en premsa per a ENC— i el segon a la d'AGuiLó i FUSTER. En la bibliografía incloc
les dades completes de les edicions de les diverses obres adduídes ací i l'índex d'abreviatures.
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Espill, vv. 9.449-9.475

Quídam juvenis Christianus secretius sancto
Andreae dixit: mater mea pulchrum me videns de
opere me illicito tentat: cui dum nullatenus assentirem, judieem adiit, volens in me crimen tantae
nequitiae retorquere, sed ora pro me, ne moriar
tam injuste, nam et accusatus penitus reticebo
malens vitam perderé, quam matrem meam tam
turpiter infamare. Juvenis igitur adjudicium vocatur et illuc eum Andreas prosequitur. Accusat
constanter mater filium, quod se voluerit violare.
Interrogatus pluries juvenis, an res taliter se haberet, nihil penitus respondebat. Tune Andreas matri
dixit: crudelissima feminarum, quae per tuam libidinem unicum filium vis perire. Tune illa praeposito dixit: domine, huic homini filius meus adhaesit, postquam hoc agere voluit sed nequivit. Iratus
itaque judex jussit puerum in saccum linitum pice
et bitumine mitti et in flumine projici, Andream
vero in carcere reservari, doñee excogitaret supplicium, quo periret. Sed orante Andrea tonitruum
horribile, omnes terruit et terrae motus ingens
cunctos prostravit et mulier a fulmine percussa et
arefacta corruit. Orantibus autem caeteris apostolum, ne perirent, oravit pro iis et omnia cesaverunt. Tune praepositus credidit et domus eius tua.

Huna vil fembra
(del nom nom membra)
la qual tenia
fill qui seguia
al sant Andreu,
com ellal veu
jove polit,
del parel Hit
r insta sullas
he violas:
ffer no u volgué;
recorregué
ella [a]l pretor
posant clamor
de violencia;
sens audiencia
de l'inno^ent
no mal mirent,
fon condempnat
ser ofeguat
llan9at al riu;
Déu lo féu viu,
Andreu preguant;
del 9el ragant
llamp la ferí,
he descobrí
sa malvestat.
La lectura acarada ens permet comprovar fácilment unes petites diferencies que, tanmateix, no n'alteren la trama ni autoritzen a parlar de manipulado
textual:
a) D'entrada, en la versió catalana desapareixen tots els fragments dialogats. La frase del xic a sant Andreu és implícita en la veu del narrador, que la
cita com a causa del comportament de la mare. Tanmateix, hom n'elimina l'afirmació del noi en el sentit que s'estima mes morir que no pas infamar la
mare.
b) El narrador llatí descriu el judici i afirma que el jove és interrogat repetidament, bé que no hi respon. Roig generalitza aquest procés en un simple
"sens audiencia", que de fet no correspon a la realitat del text original.

c) També la interpellació de S. Andreu a la mare i el diáleg entre aquesta i el jutge son bandejats en la versió de VEspill, on tampoc no s'esmenta que
el sant fos empresonat.
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d) El final de les dues versions coincideix, bé que en la catalana no hi ha
cap referencia a la conversió del jutge.
Aquest tipus d'encastament d'una narració en un marc superior, que és
VEspill, és el métode mes senzill i el menys interessant. Evidentment, si les
unitats narratives que hom volia adaptar eren relativament simples, es prestaven a aquest métode. Podeu comprovar-ho mirant, posem per cas, els vv.
11484-11541 —i posteriors també— on son citades, una rere l'altra, les tan
conegudes meravelles que acompanyaren el naixement de Jesucrist"'.
Tanmateix, el respecte a l'entrellat original no és la constant. Els mecanismes per a treballar a partir de la materia primera son diversos. Ho veurem en
el següent apartat.

3.2. MANIPULACIÓ TEXTUAL

La manipulació narrativa no implica necessáriament una alterado radical
del teixit textual, de la qual, d'altra banda, no falten mostres, com de seguida
podrem comprovar. El mecanisme mes simple d'intervenció en el sentit d'un
text preexistent rau en la manera com hom el relacioni amb el context en qué
s'introdueix.
Per il-lustrar el que dic, envió el lector ais vv. 8.405-8.418, on Salomó cita
la vida de sant Jordi:
Lo cavaller
Jordi, guerrer,
cuydá avan9ar
(per defensar
del rey la filia)
dintre la ylla
hon eral drach;

tal premi n'ach:
molt poch aprés,
ell ne fon pres
he, fort batut,
dins en Barut
ffon escorxat,
per mig serrat.

La historia de sant Jordi la podem trobar en la LA cap. 58, pp. 259-264. No
paga la pena comparar les versions. Óbviament el resum que en fa Salomó és
molt radical. Em limitaria a assenyalar que sant Jordi no va ser escorxat ni
serrat, sino simplement arrossegat i escap^at —segons LA—. Deixant aqb de
banda, el que de debo importa és que la fi de sant Jordi no té res a veure amb
el fet que hagués salvat una princesa —una dona—, sino que va ser martiritzat
únicament per ser cristiá. Per tant, la relació de conseqüéncia que s'estableix
'" En el fons, aquests textos son tractats ací quasi com a auctoritates. D'altra banda, les meravelles que acompanyaren el naixement de Crist molt sovint formen un bloc, difícilment apareixen aíllats.
Veg. LA cap. 6, pp. 39-47, Recull 479(478)-487(486). Veg. també HAUF 1990: 164, n. 12.
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entre una part i altra de la narració en la versió de VEspill no és mes que la
interpretació personal de Salomó'*^.
A voltes, la manipulació textual no está tant en l'alteració formal de la
narració com en la selecció deis seus elements integrants, a partir de les possibilitats que oferien a Roig els seus propis coneixements literaris. Carré
(1997) ens crida l'atenció sobre el fet que a VEspill (vv. 10.460-10.471) s'identifica el fruit prohibit que Iliura Eva a Adam amb la figa: "Donchs, per la
figua / (o altra fruyta) / qual sens gran Uuyta / ffort cobega, / tasta, menga, /
delliberada / no pas forQada / la Uey trencant, / no gens duptant / lo manament,
/ Déu no tement, /guanyá-ls mals Eva: / dexá'n ereva / sa genitura." L'esmentada especialista documenta perfectament quines eren les altres possibilitats
—una poma, un préssec, un gotim de raím— i aventura que Roig, Eiximenis,
S. Vicent Ferrer, van aprofitar-se de diferents fonts. Té rao. Ara bé, tenint en
compte que qui parla és Salomó, tan serios, sembla que caldria entendre "figa"
en el sentit de 'fruit de la figuera', pero, ben mirat, el que Roig fa dir al rei
bíblic és que "per la figua...guanyáls mals Eva", o sia, que tots els mals deriven de la "figa" d'Eva. Carré també remarca el sentit sexual d'aquest terme,
encara avui dia absolutament vigent, com a sinónim colloquial de 'vulva'. El
que desitjo subratllar, per la meva part, és que Roig era absolutament conscient de l'amfibologia, tant mes esclatant com menys esperable en llavis de
Salomó. I ho vull subratllar amb un altre testimoni de VEspill. De bell nou
Salomó alludeix al mateix tema —bo i oposant ara Eva a la Verge— i diu (vv.
12.896-12.909)«:
He puys ja veus
prou clarament
com la serpent
o Llu9ifer

ffon conseller,
no pas for9ant,
Eva [ajcordant
de tot son grat,

ffent lo peccat
Satán sobra
lopommordé,
dampnat infel.
lo quen perdé
esta [h]u cobra,

Així, dones, Roig coneixia peí cap baix dos deis fruits que podia oferir Eva
a Adam. La primera volta cedeix a fer una picada d'ull al seu públic, i recorre
a la figa; la segona volta, en tria un de mes neutre, sense sinonímies ni connotacions riallerament esmunyedisses. S'hi palesa una consciéncia del que és
jugar amb paraules, fer literatura.
Un cas mes interessant perqué ens decora una manipulació clara des d'un
punt de vista formal és el de Vexemplum que apareix ais vv. 5.669-5.728. Una
monja intenta seduir un jove, pero aquest no accepta perqué, en saber que les
monges son esposes de Déu, no vol posar banyes al Senyor. Se'n va i, peí camí.
••- Com a nota complementaria proposaria que hom compares la rao amb qué Salomó explica que
sant Jordi s'esforcés per ajudar la princesa —voler avanfar— amb la visió d'aquest sant que ens ofereix sant Vicent Ferrer (1973: II, pp. 188-194 = 1993: 49-59). El dominic remarca especialment en sant
Jordi la seva manca absoluta de superbia, vanitat, luxúria, avaricia "e cupiditat", ira, gola, voracitat,
peresa, enveja (ihid. p. 189), tot oposant-lo ais cavallers del moment. És, dones, una lectura ben diferent de la salomónica.
'" Mes avall, vv. 14011-14013, toma a referir-se a "lo pom vedat".
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entra en una església i aleshores es produeix un prodigi: el Crist crucifícat li fa
una reverencia.
Es aquesta darrera part la que ens apareix a diversos exemplaris, on, tanmateix, no he sabut trobar-la mai associada a cap narració semblant a la que
ens ofereix VEspill. A9Ó, evidentment, no significa que no existís. Ignoro si
podia pertányer a algún recull de facécies, posem per cas.
La versió, diguem-ne, estándard ens la subministra Cesarius"^ i, en resum,
narra com un cavaller s'enfronta a l'assassí de son pare i el ven?. Quan es disposa a matar-lo, aquest li demana perdó "per honor de la santíssima creu".
Aleshores, el qui volia venjar-se'n el perdona. En entrar en l'església del Sant
Sepulcre, juntament amb d'altres pelegrins, s'esdevé el mateix miracle que en
la versió de VEspill. Llavors, per a determinar davant qui el crucifix havia fet
la reverencia, tomen a entrar-hi els pelegrins d'un en un i, ara, ja només davant
el cavaller protagonista, es repeteix el fet. Les diverses variants canvien únicament els elements accessoris: la víctima és adés el pare adés el germá del cavaller o, senzillament, els protagonistes no son cavallers. No vull estendre'm a
comparar les diverses versions, car aquesta part, justament, no afecta el present
cas''^. Em limito a copiar la narració que considero prototípica, tot subratllantne la part que trobem, també amb modificacions, a VEspill^.
Temporibus nostris in provincia nostra, sicut audivi, miles quidam
alterius cuiusdam militis patrem occideraí.Casu accidit ut occisifilius
occisorem caperet. Quem cum in ultionem patris extracto gladio trucidare vellet, Ule pedibus eius prostratus ait: Rogo vos domine per honorem sanctissime crucis in qua Deus pendens misertus est mundo, ut mei
misereamini. Quibus verbis Ule compunctus, cum stareí et quid faceré
vellet deliberaret, invalescente misericordia hominem levavit et ait:
Ecce propter honorem sanctae crucis, ut mihi qui in ea passus est, peecata mea indulgeat, non solum tibi culpam remitto, sed et amicus ero.
Deditque ei osculum pacis. Non multo post idem miles cruce signatus
mare transiens, cum ecclesiam Dominici sepulchri aliis peregrinis viris
honestis de sua provincia commixtus intraret. et ante altarem proximum transiret. imago Dominici corporis illi profunde satis inclinavit
de cruce. Hoc cum aliqui ex eis considerassent. nec tamen scirent cui
tantum honorem exhibuisset. ex consilio singillatim [se. singulatim\
reversi sunt. nec tamen alicui eorum inclinatum est nisi cuiprius. Tune
causam sciscitantes. cum Ule diceret se indignum esse tanto honore.
" Caes. VIII, 21; Caes. Fragmente, II, núm. 35, pp. 114-115 [= Caes. Wunder, vol. 1, núm. 197
p. 143-144 / vol. 3, núm. 4, p. 132].
*^ Veg. també Caes. Fragmente, II, núm. 27, pp. 104-106 [= Caes. Wunder, vol. 1, núm. 243, p.
163 / vol. 3, núm. 35, pp. 118-119], on el protagonista perdona els assassins deis seu germá, amb la
qual cosa guanya el parddís. Mes versions dins, entre altres: Tubach 1375; Recull 433 (432); LEABC
94 (23); Bourbon, núm. 503; Klapper Erz. núm. 29, p. 256; EL núm. 507.
•"• Veg. Caes. VIII, 21. Prescindeixo de copiar-ne el títol, que és: De milite cui crux inclinavit, quia
inimico suo pepercerat ob illius amorem.
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quae supra dicta sunt memoriae occurrerunt. Ouae cum fratribus retuUsset. mirati sunt de tanta Dei humilitate. scientes imaginis eius inclinationem factam fuisse pro gratiarum actione.
El subratllat tampoc no coincideix fil per randa amb la versió que ens en
dona Roig. Les diferencies, pero, son de poca importancia: el fet no s'esdevé
en l'església del Sant Sepulcre, sino en un monestir al qual acudeix per a oir
"lo sant 0fi9i"; el crucifix el saluda dues voltes; és una persona concreta de
l'església —"lo bon prelat"— qui li pregunta a qué es pot deure aquell honor.
Aqüestes particularitats tampoc no les he localitzades en els parallels que he
consultat. N'hi ha alguns que centren l'acció in die parasceve, és a dir, la vigilia de la Pasqua. Potser aixó queda recollit ací per la referencia al sant ofici.
Perqué es puguin percebre millor les divergéncies i contrastar-Íes amb el text
llatí, copio el fragment final de Vexemplum que comento:
Quant lo pro9és
hac ell hoit:
—¿Donchs per marit
—dix— Déu teniu?
He yo, catiu,
ha mon Senyor seré
traydor
ffent-lo comut?
Sí Déu m'ajut
que no u faré,
ans me n'hiré!De fet partí.
En lo matí
primer següent,
decontinent
al monestir
vench, per oyr

lo sant OfÍ9Í:
un cru9ifi9i
de fust forgat,
asitiat
en la paret
qu£int fon
endret,visiblement,
lo cap movent,
lo saluda,
he, quant toma,
missa [a]cabada,
altra veguada.
Déu ho permés
que la gent ves
la cortesía
que li retía
mostrant-li'n grat.

Lo bon prelat
d'aquella sgleya
li dix ¿qué feya,
o com vivía?
qué vist havia
li referí. Lo bon fadrí
dix no sabia
d'on li podía
alió venir:
molt poch servir
a fet a Déu,
sinól que féu
aquella nit
seguons és dit.

El tema de la religiosa que decideix abandonar el convent amb un amant
és for9a estés. El mes conegut és, potser, el protagonitzat per la sagristana Beatríu, tan fidel a la Verge que aquesta la substitueix en les seves funcions quan
ella fuig amb un cavaller^^ Voldria, pero, assenyalar un parell d'exempla en els
quals trobem associat el tema de l'abandó del convent per part d'una monja
enamorada amb una acció repressiva a carree d'un crucifix. Em refereixo a la
cantiga 59 del reí castellá Alfons el Saví i a un exemplum inclós peí reí don
Sanxo IV de Castellá en els seus Castigos e documentos*^.
'" Veg. Recull 410(109), on indico una gran quantitat de variants.
" Veg. ALFONSO X 1986-1988: vol. I, pp. 201-204. Per al rei Sanxo, no tinc a l'abast mes que la
modemització de LACARRA 1986a: 129-132. La idea de relacionar aquests textos amb el que ens ocupa
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Els dos textos citats son variants d'una mateixa historia i conten que una
monja decideix d'anar-se'n amb un cavaller, familiar seu, del qual s'ha enamorat. S'acomiada de la Verge a la capella conventual i aquesta comen9a a plorar. Malgrat tot, continua endavant i, aleshores, el Crist que hi havia al costat
de la Mare de Déu, indignat, es desclava del crucifix, persegueix la monja per
l'església i, a la fi, li fa tal gallada que li deixa un deis claus marcat a la cara'*'.
El que m'interessava era si hi havia hagut algún exemplum que barregés
la historia d'una monja amb alguna anécdota protagonitzada per un crucifix,
de manera que poguessin induir, indirectament, Roig a ajuntar dues histories
d'aquest tall encara que amb un sentit ben diferent.
Tomo a insistir que tot el que plantejo ací és ben provisional, ja que está
supeditat a la possibilitat que hom descobreixi o trobi algún text que ja reculli
tots dos elements, que pugui ser considerat font directa —o quasi— del de
VEspill. Mentrestant, em moc únicament en el camp deis models, de les possibles incitacions que pogueren actuar sobre Roig.
Finalment, cal suposar que, si el lector/oidor de VEspill tenia in mente IVxemplum de Caesarius, devia sentir-se ben colpit en veure-se'l ara com a conclusió d'una facécia contra les monges. Aquesta mena de contrastos constitueix
una de les línies de for9a de l'obra de Roig: la radical comicitat de la seva obra
era capa? de distorsionar-ho tot.
No vull allargar-me, ara, amb mes casos. Volia únicament ensenyar una
petita mostra del que, a VEspill, és molt mes general i estés.

4. CONCLUSIONS
Ja és hora d'anar acabant. O potser d'anar comen^ant? En realitat el que
he plantejat ací ha estat mes aviat un punt de parten^a, bé que aprofitant, fins
on he sabut, el camí que d'altres ja han fressat.
He mirat 1 'Espill des de la perspectiva de la retórica del sermó, indestriable de qualsevol estudi centrat en literatura exemplar. Damunt la base á'exemm'ha vingut airan de llegir MARSAN 1974: 260-263. L'obra de MARSAN és a voltes massa bigarrada i,
fins i tot, una mica caótica, pero no hom li pot negar la utilitat com a antología temática del conté
medieval.
*' Cantiga 59, vv. 75-80: "£ hen cabo da orella I lie deu orellada tal I que do cravo a semella I
leve sempre por sinal, I por que non fezesse mal I nen s'assi foss' escarnir. " Castigos (LACARRA
1986a: 130): "[...] bajó el crucifijo de la Cruz a tierra y comenzó a correr por medio de la Iglesia
detrás de la monja, llevando los clavos, con los que estaba clavado en la Cruz en los pies y en las
manos. Y antes de que la monja llegase a salir por la puertecilla, alzó el crucifijo la mano derecha y
le golpeó con el clavo en la mejilla.de modo que toda la cabeza del clavo se metió por una mejilla y
salió por la otra." Prescindeixo ara, per no ser massa prolix, de comparar tots dos textos, que presenten variants mes o menys remarcables.
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pía no Iligats directament a la misoginia, he provat de decorar el treball que
Roig realitzava amb part de la materia primera de qué disposava. Les manipulacions, la selecció d'opcions, son conseqüéncia d'una clara voluntat d'estil.
Tanmateix, em fa l'efecte que el mes calent encara és a l'aigüera. I és que
hi ha massa preguntes inquietants per respondre. Tenim un narrador protagonista que no podem identificar amb Fautor, pero, de fet, Roig juga a conillets
a amagar amb nosaltres a for9a de diluir en VEspill elements relacionats íntimament amb la seva vida. Picades d'ull? Rubio Vela (1983) ens ha fet veure un
possible sentit crític en l'episodi de l'hospital i es pregunta quina percepció
devien teñir de l'obra els seus receptors coetanis. Hem vist els blasmes i vituperis que amolla el protagonista contra les monges, pero Roig tenia una filia
monja™. I Salomó, tan serios, no s'absté d'algun joc de páranles mes o menys
verdosenc. Com conjuminar-ho, tot aixó? Si la misoginia de l'obra esdevé poc
creiljle, de tan exagerada, haurem de pensar que el que Carré (1994) ha anomenat "proposta ética" ha de ser presa també amb pinces i mirada escépticament? Si el debat miso i filogínic "fou, en si, una polémica superficial" (Cantavella 1992: 18), ens trobem davant una mera diversió? Aleshores, per qué
tanta exacerbado?
Les preguntes creixen fácilment, pero Túnica eina que tenim a l'abast per
a trobar-hi respostes és l'estudi de l'obra i de la societat en qué va néixer. Cal
continuar les indagacions. Cercar mes paral-lels narratius ajudará a entendre
com treballava Roig i a^ó servirá per a respondre, a poc a poc, alguna de les
preguntes plantejades. Caldrá, potser, esperar encara. No es pot arribar a grans
síntesis sense treballs parcials previs. Es la manera de fer que s'está seguint,
exitosament, per exemple, amb el Tirant, Ilibre bastant mes afortunat peí que
fa a r interés que ha despertat.
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