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El  1418 s'escriu a Tunis la  Disputa de l'ase,1 l'obra catalana de 

major relleu del franciscà mallorquí islamitzat Anselm Turmeda/Abdal·là 

(Ciutat  de  Mallorca,  ca. 1352-Tunis,  ca. 1424/32),una  personalitat 

suggestiva  i  enigmàtica.2 Aquesta  obra  planteja  un  debat  sobre  la 

superioritat de l'espècie humana sobre els animals, que protagonitzen el 

propi fra Anselm i un ase, defensors, respectivament, d'una i d'altra tesi. 

1     * Treball publicat en el llibre Professor Joaquim Molas; memòria, escriptura, història, 
2 vols., Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, I, pp. 15-26 (ISBN 
de l’obra completa: 84-475-2657-7; ISBN del vol. I: 84-475-2654-2).      

       Tenim notícia d'una edició catalana publicada a Barcelona el 1509, de la 
qual no se'ns ha conservat ningun exemplar, potser a causa de la seua inclusió 
en l'índex de llibres prohibits de Madrid des de 1583. També hi ha notícia, però 
no testimonis textuals, d'una traducció castellana anterior a 1583. L'obra se'ns 
ha conservat només en una versió francesa (Lió, 1544) publicada al s. XX per R. 
Foulché  Delbosc  (1911)  i,  més  recentment,  per  A.  Llinarès  (1984).  N'hi  ha, 
encara, altres tres antigues edicions franceses (Lió, s. d. [s. XVI], Lió 1548 i 
París  1606)  i  una  d'alemanya,  feta  a  partir  del  text  francés  (Mümpelgardt, 
1606). Lluís Destany ['Lluís Faraudo de Saint Germain] (1922) va fer un assaig 
de restauració de l'antic text català; sis anys després es va publicar una altra 
versió catalana de l'obra (Olivar 1928), la qual ha estat objecte de nombroses 
reimpressions i  d'una reproducció divulgativa (Epalza 1987).  Ara com ara, el 
text  de  referència  més  solvent  de  la  Disputa és  l'edició  crítica  de  la  versió 
francesa (Llinarès 1984).

2      Per a la biografia de Turmeda, a més de les dades poc segures que ell 
mateix ens subministra en el relat autobiogràfic de la Tuhfa (Epalza 1994 [1971] 
i  Epalza/Riera  1978),  veg.  Miret  i  Sans  1911,  Pou y   Martí  1913-14 i  1996 
[1930], Calvet 1914, Riquer 1964 i Epalza 1965 i 1983. A partir de tot plegat 
sabem que va nàixer, al si d'una família benestant, a Ciutat de Mallorca, lloc on 
va cursar els seus primers estudis i on es va fer franciscà i sacerdot; després va 
viure a Catalunya i a Bolònia i, finalment, als trenta-cinc anys, es va traslladar a 
Tunis on es va convertir a l'islamisme, es va casar i va arribar a assolir una bona 
posició social i econòmica. A Tunis va romandre fins a la seua mort, malgrat les 
reiterades peticions de retorn a la terra d'origen que li van fer les més altes 
jerarquies civils i eclesiàstiques.



El debat conclou amb la victòria de fra Anselm, el qual, tot esgrimint que 

Déu es va voler encarnar en un home i no pas en un animal, aconsegueix 

que l'ase, que en més d'un moment del debat ha estat a punt d'esdevenir-

ne el guanyador, es done finalment per vençut.

Turmeda parteix en aquesta obra d'uns models i d'unes fonts ben 

medievals i tradicionals. La font principal n'és un apòleg àrab3 que figura 

com a apèndix d'un tractat de zoologia, corresponent a la part número 

XXI de l'enciclopèdia de l'escola filosoficopolítica dels  “Germans de la 

Puresa” o  “Germans  Sincers” de  Basora  (Asín  1914).  Aquest  apòleg 

(Tornero 1984)  narra  el  plet  plantejat  pels  animals  contra els  homes, 

davant del tribunal dels genis, per a resoldre l'acusació d'aquells segons 

la qual els humans els havien sotmès a l'esclavatge amb el pretext de la 

seua hipotètica superioritat. Es produeix el debat entre els representants 

d'un i d'altre bàndol, el qual es desenvolupa a través de deu proves amb 

les respectives refutacions, i acaba amb el veredicte del rei dels genis a 

favor de la superioritat de l'home. Tot això es desenrotlla sempre en un to 

absolutament seriós i dins d'una línia didacticodoctrinal no exempta d'un 

cert alè místic. 

Per altra part la Disputa remet al gènere del conflictus o altercatio 

(Schmidt 1993), model dialògic de filiació escolàstica àmpliament difós 

en la literatura medieval europea, tant en llatí com en llengües vulgars. 

Aquest  es  caracteritza  pel  debat  entre  dos  personatges  "normalment 

dues persones o dos conceptes abstractes personificats" al voltant d'un 

assumpte  sobre  el  qual  els  contendents  mantenen  opinions 

3      Sense perjudici  d'altres de procedència occidental  (Martín 1995; Garcia/Martín 
1996). 



irreconciliables. Els protagonistes del debat exposen els seus arguments 

en forma de tesi i de rèplica, i la discussió pot acabar en forma oberta, 

sense vencedors ni vençuts, amb el manteniment ferm dels punts de vista 

respectius, o, per contra, amb la victòria d'una de les parts. En aquest 

cas sol intervenir a la fi un tercer personatge amb autoritat que assumeix 

la funció d'àrbitre i resol definitivament la qüestió.

Però Turmeda, a partir de la font principal concreta i  del model 

dialògic  genèric,  realitza  una  sèrie  d'operacions  de  manipulació, 

interpolació, alteració i, al capdavall, de reescriptura i resemantització, 

que li permeten d'obtenir un producte amb molts ingredients novedosos 

que, al meu parer, es poden sintetitzar en els següents: la naturalesa del 

motiu  temàtic  central,  la  presència  de  contendents  secundaris,  la 

formulació  d'un  modus  dialogandi més  complex  que  l'habitual  en  el 

gènere,  la  inserció  de  matèria  narrativa  al  fil  del  debat,  les  notes 

d'autobiografisme empíric,  el  realisme de les  referències  històriques i 

geogràfiques i el recurs sovintejat a la ironia i la paròdia.

1. El motiu temàtic central

Ja hem vist que l'apòleg àrab que constitueix la font principal de la 

Disputa té com a tema el debat al voltant de la superioritat de l'home 

sobre els animals. És clar, doncs, que l'assumpte de l'obra de Turmeda 

depèn directament del seu model. El que, tanmateix, convé advertit és 

que un tema d'aquesta naturalesa no es troba en cap dels nombrosíssims 

exponents  del  conflictus que  ens  han  pervingut  en  llatí  o  en  vulgar. 

Certament, la preocupació per la naturalesa de l'home s'allunya tant de 



la temàtica trivial d'alguns debats tals com el De rosa liliique certamine, 

de  Sedulius  Scottus,  o  de  l'anònim  Conflictus  aquae  et  vini,  vini  et  

cerevisiae, com de la d'altres de major densitat conceptual com el  Rixa 

animis et corporis o l'Altercatio fortunae et philosophiae, per citar només 

exemples llatins (Hélin 1972, 84-85). Si pensem en textos romànics, en 

traurem la mateixa conclusió: ni el castellà Debate de Elena y María, ni la 

catalana  Disputació  d'en  Buc  e  son  cavall,  per  posar  només  dos 

exemples,  tenen res  a  veure,  des  d'una  perspectiva  temàtica,  amb la 

Disputa turmediana. El motiu temàtic central d'aquesta, en canvi, sí que 

presenta  una  certa  relació  amb  altres  textos  dialògics  europeus  més 

tardans com ara El diálogo de la dignidad del hombre (Alcalá, 1546) de 

l'humanista Fernán Pérez de Oliva (ca. 1494-1531) (Cerrón 1982), obra 

en la qual, també a través d'un debat amb jutge i tot inclòs, se'ns ofereix 

una visió optimista de l'home, tot subratllant-ne més les qualitats que les 

limitacions, a la manera que ho fa a la segona meitat del segle XV l'italià 

Pico della Mirandola en la seua  Oració sobre la dignitat de l'home. No 

afirmaré,  ni  de bon tros,  una identificació total  i  absoluta del  discurs 

turmedià amb el  d'aquests  il·lustres  humanistes,  però sí  una analogia 

simptomàtica  que,  sense  dubte,  revela  un  nou  tombant,  una  nova 

orientació superadora de l'escolasticisme estricte. Reforça aquesta idea 

el passatge de la  Disputa (raó 14a) dedicat al tema de la concepció de 

l'home  com  a  un  petit  món,  noció  d'arrel  aristotèlica  especialment 

desenvolupada,  tot  i  que  no  de  forma  exclusiva,  pel  pensament 

postescolàstic (Rico 1970).



2. La intervenció de contendents secundaris 

Si bé el debat de la Disputa de l'ase gravita fonamentalment sobre 

dos únics contendents, d'acord amb les pautes generals de l'altercatio o 

conflictus, no ens pot passar desapercebut que, just en arribar a la raó 

12a  a  favor  de  la  superioritat  de  l'home,  es  produeix  una  notable 

excepció.  Fra Anselm esgrimeix que els  humans són superiors perquè 

mengen carn d'animals, argument que l'ase refuta dient que, si bé això és 

cert, al cap i a la fi l'home acaba sent devorat pels corbs i els llops. És 

just en aquest punt que una mosca demana la paraula i enceta tota una 

sèrie d'intervencions d'altres insectes (la xinxa, el poll, la puça, la lladella 

i la càries), tots els quals exposen, així mateix, arguments en defensa de 

les tesis de l'ase. Aquesta  *polifonia+ és excepcional en la nostra obra, 

tota  vegada  que  les  intervencions  esmentades  no  són  més  que  un 

parèntesi, situat quasi a la meitat del debat, que després torna a deixar 

pas, i ja sense solució de continuïtat, al restabliment del diàleg entre els 

dos protagonistes principals. La presència dels contendents secundaris 

esmentats no es troba a la font àrab emprada per Turmeda. Es tracta, 

doncs,  d'un  element  original  del  nostre  autor,  que  no  sols  separa  la 

Disputa de l'apòleg en què es basa, sinó que, a més, bé que tímidament i 

jocosa, anticipa en certa mesura la pluralitat de veus típica dels diàlegs 

oberts de caire renaixentista4 i això, evidentment, sense oblidar que la 

4      Tinguem en compte que el debat escolàstic se superarà per la via de la 
recuperació de la retòrica, és a dir, per la imitació del diàleg ciceronià, que, 
carent d'una vertadera dialèctica "o bé reduint-la a bastament", es desenvolupa 
mitjançant un intercanvi de discursos eloqüents que donen lloc a una conversa 
oberta.  Aquest  nou  model  dialògic  és,  precisament,  el  que,  de  la  mà  dels 
quatrecentistes italians Leonardo Bruni i Coluccio Salutati, primer, i de Poggio, 
Valla, Alberti i Pontano, després, marcarà la pauta dels gèneres dialogats del 
Renaixement (Marsh 1980, 1-23).



tradició  universitària  escolàstica  atesta  també  l'existència  de 

disputationes generales, on un respondens preeminent se sotmetia a les 

objeccions d'opponentes diversos (Glorieux 1969, 108-136). 

3. La novetat del «modus dialogandi»

A diferència del que sol ser habitual en els exponents canònics del 

conflictus, on els dos contendents defensen punts de vista absolutament 

enfrontats i antagònics sense fer-se la menor concessió l'un a l'altre, a la 

Disputa de  Turmeda  és  possible  trobar  algunes  escletxes  subtils  en 

l'enfrontament bipolar que sostenen fra Anselm i l'ase, les quals, d'una 

manera o d'altra, impliquen un cert grau d'impregnació recíproca de les 

tesis de l'adversari (Alemany 1989, 51-52). Així  doncs,  en determinats 

moments de l'obra, fra Anselm se sent virtualment perdut i poc menys 

que vençut davant  l'eficàcia dels  arguments  del  seu adversari,  fins  al 

punt d'haver de reconéixer que, certament, l'ase té tota la raó. N'és un 

bon exemple la situació que es crea quan, després d'haver intervingut els 

insectes que s'han introduït en el debat per a reforçar les tesis de l'ase, 

fra Anselm, en el silenci d'una meditació íntima, fa una reflexió altament 

interessant que ve a situar-se en les antípodes d'allò que ell mateix ha 

sostingut fins llavors en les seues argumentacions explícites per  refutar 

l'ase:

Après que j'euz ouy les parolles desdictz sept animaulx, je fuz fort 
troublé et  à  demy hors d'entendement,  voyant  clairement  leurs proves 
estre vrayes. Et n'ayant que dire contra icelles, je dy en moy-mesme:

"J'ay bien esté avisé, et encore moins sage, que je ne me suis donné 
pour vaincu à l'Asne, plus tost que maintenant manifestament me faille 
donner et tenir  vaincu de si malostruz, malheureux et mescahns animaulx, 
comme sont les sept dessusdictz (Llinarès 1984, 87).



Paradoxalment i irònica, serà el propi contrincant, l'ase, qui l'alliberarà 

d'un tràngol tan espinós en dir-li que les regles del joc només l'obliguen a 

respondre-li a ell i no als altres animals.

Fins i tot, aquest procés d'impregnació de les tesis de l'ase per part 

de fra Anselm arriba a tenir alguna explicitació concreta per boca del 

frare,  tal  i  com s'esdevé  després  que  l'ase  ha  acabat  de  recitar  una 

*profecia+, amb la qual pretén demostrar la saviesa dels animals en les 

ciències  prospectives  de  l'esdevenidor;  fra  Anselm  no  s'està  de 

reconéixer  al  seu  contrincant,  amb  sorprenent  sinceritat  i  franquesa, 

aquesta qualitat endivinatòria:

Seigneur Asne, en  vostre prophétie  n'ha que redire, et  est  fort 

subtilment posée et ordonnée, parlant fort obscurément, ainsi comme est la 

coustume des astrologues [...] (Llinarès 1984, 137).

Així  mateix,  a  la  recíproca,  també  l'ase  és  capaç  d'acceptar  els 

arguments  de  fra  Anselm  i,  fins  i  tot,  de  proporcionar-li'n  de 

complementaris a favor de la superioritat de l'home. Així se'ns revela a la 

fi de l'obra, si bé després d'haver-se donat per vençut davant la 19a i 

definitiva raó del seu interlocutor:

Car je vous jure en vérité, que toutes les fois que vous me disiez que vous 

aviez aultre raison pour prover vostre opinion estre vraye, je me mouroys 

quasi de crainte que ne disiez ceste raison que à présent avez dicte et 

assignée, car je la sçavoye bien au propos que nulles de celles que vous 

ayez dites (Turmeda 1984, 138).



4. La inserció de matèria narrativa

Un dels elements constitutius de la Disputa que més l'allunya dels 

seus  models  i  fonts  és  l'extensa  seqüència  de  matèria  narrativa  que 

l'autor insereix en arribar a la raó 15a (Llinarès 1984, 92-117). És en 

aquest punt de l'obra on, per tal de refutar l'argument de fra Anselm 

segons el qual els humans són superiors als animals perquè, a diferència 

d'aquests,  tenen religiosos i  monges,  l'ase replica amb el  relat  de sis 

deliciosos  contes  anticlericals,  farcits  d'humor  i  d'ironia,  i  d'evident 

regust boccaccià,  amb els quals  pretén demostrar que la gent d'hàbit 

comet els set pecats capitals, amb la minva d'honor que se'n deriva per a 

l'espècie  humana.  Aquestes  historietes  suposen  la  introducció 

d'ingredients aliens al marc purament dialògic amb el qual, tanmateix, 

s'imbriquen de forma ben hàbil: és el mateix fra Anselm qui, seduït per la 

gràcia dels contes amb els quals el refuta el seu adversari, li demana que 

seguisca amb nous relats, oblidant que, amb això, contribueix a reforçar 

les tesis de l'ase. 

Per altra part, cal assenyalar que aquesta matèria narrativa no té 

res a veure amb l'exemplum canònic de la literatura didacticodoctrinal, a 

la  manera  dels  que,  entre  altres  autors,  insereix  Francesc  Eiximenis 

(1925)  en  els  seus  tractats  o  sant  Vicent  Ferrer  en  la  seua  prolixa 

predicació (Almazán 1967): els contes de Turmeda no se supediten a una 

finalitat moral superior, sinó que, fonamentalment, són bona literatura 

d'humor i entreteniment; la sàtira anticlerical que contenen, malgrat que 

càustica,  mai  no  arriba  a  ser  severa,  sinó  que,  ben  al  contrari,  està 

impregnada d'una intel·ligentíssima i generosa comprensió.



5. Els motius autobiogràfics

La presència i els ressons de l'experiència biogràfica empírica de 

l'autor  "sense  la  més  mínima  subordinació  a  una  funció  exemplar  o 

propagandística, a diferència, per exemple, de Llull o Muntaner" són una 

constant en el conjunt de la producció turmediana, en contra del que és 

habitual  en  la  literatura  de  l'edat  mitjana,  en  general,  i  del  gènere 

dialògic del  conflictus, en particular (Alemany 1994). La  Disputa no en 

podia ser una excepció i, per això, inclou al·lusions al fet central de la 

vida de l'autor, la conversió a l'islam, o a alguna de les circumstàncies 

relacionables amb aquesta.

Així doncs, als preliminars de l'obra (Llinarès 1984, 48-49), quan 

els animals, reunits en assemblea, es disposen a elegir un nou rei, un 

conill s'adona de la presència pròxima de fra Anselm Bara personatge de 

la ficció literària", que es troba plàcidament endormiscat sota un arbre. 

Curiosament  l'animal  se'ns  revela  com  un  excel·lent  coneixedor  de 

Turmeda, i això perquè, com li fa saber al rei, ell va ser un dels vint-i-

quatre conills amb què el governador de Càller va obsequiar el nostre 

autor per agrair-li les atencions rebudes de la seua part, quan, de camí 

cap  a  la  península  ibèrica  per  assistir  a  la  coronació  de  Ferran 

d'Antequera, el vaixell en què viatjava, sorprès per una tempesta, es va 

haver de refugiar a Tunis, on el governador rebé tota mena d'atencions 

per part del frare renegat. Aquesta anècdota enginyosa corrobora, si més 

no, que Turmeda vivia a Tunis i que, a més, hi gaudia d'una considerable 

capacitat de maniobra.



Al seu torn, a la fi de la Disputa, quan el debat entre fra Anselm i 

l'ase ja s'ha resolt en termes favorables al primer, l'ase, paradoxalment, 

recrimina  al  seu  interlocutor  que  no  haja  estat  capaç  d'adduir  més 

arguments escripturístics  "com els que ell mateix coneix" a favor de la 

tesi guanyadora, tot i que se'n fa càrrec, li diu, perquè «tant il y a de 

temps que n'avez rien veu ne leu aulcuns livres de saincte Escripture» 

(Llinarès 1984, 138), en clara al·lusió a l'allunyament de Turmeda del 

cristianisme i de les seues fonts llibresques d'ençà de la seua apostasia.

La referencialitat biogràfica explícita patent a la  Disputa de l'ase 

no es limita només al fet de la conversió, sinó que afecta també altres 

aspectes de la trajectòria vital de l'autor, com ara el naixement a Ciutat 

de Mallorca (Llinarès 1984, 125-126), alguna anècdota personal,5 però, 

sobretot,  l'experiència  com a  sacerdot  cristià  i  com a  frare  franciscà 

(Llinarès  1984,  107).  A  aquest  propòsit  és  il·lustratiu  el  conte  de  la 

Disputa amb el qual l'ase intenta demostrar al seu interlocutor que els 

religiosos  cometen  el  pecat  d'ira,  on  trobem  un  dels  testimonis  més 

inequívocs  de  la  imbricació  textual  del  jo  empíric  de  l'autor.  Aquesta 

narració  inclou  l'episodi  del  frare  Aimeric,  un  franciscà  francès 

conventual a Mallorca, que compra una mona per obsequiar-li-la a un 

parent noble, cosa que no pot dur finalment a terme per causa de la mort 

sobtada de l'animal. Al voltant d'aquest fet, una colla de frares jocosos 

del  convent  compon  un  plany  burlesc  que  dediquen  al  seu  company 

5      Com aquella tan extraordinàriament ocurrent que relata com el verm de la 
càries argumenta a favor de la seua superioritat sobre l'home, tot recordant a 
fra Anselm «combien de travaux et molestes nous vous avons donné l'an passé, 
tellement que nous avons laissé bien peu de dents dedans la bouche» (Llinarès 
1984, 85-86).



francés.  Aquesta  broma  provoca  les  ires  d'aquest  i  una  baralla 

espectacular  que  conclou  amb  la  mort  d'Aimeric  a  mans  dels  seus 

germans  d'hàbit  i  amb  les  consegüents  sancions  disciplinàries.  L'ase, 

narrador de la història, rememora a fra Anselm una part de la cançoneta 

desencadenant del succés, alhora que li demana si no en recorda la resta. 

Un plantejament com aquest evidencia una clara intenció verista "ressó, 

si no testimoni fidel, d'una experiència real", que es confirma encara més 

en la resposta que el nostre frare dóna al seu ben

informat i càustic interlocutor:

Et me souvient de ce faict, et estoys fort jeune lors que cela fut faict; et me 

souvient que deux des religieux s'en fuyrent, et l'aultre, c'est à savoir frère 

Matthieu Ponce, fit  prins, justicié et condamné à prison perpétuelle,  et 

eurent tousjours depuis beaucoup de maulx (Llinarès 1984, 113).

6. La referencialitat històrica i geogràfica

Les sovintejades al·lusions als afers polítics de l'època, ja específics 

de la corona d'Aragó, ja europeus en general, són un altre element que 

contribueix a atorgar una notable singularitat a la Disputa turmediana en 

el  context  genèric  del  conflictus dins  el  qual  s'insereix.  Les  primeres 

pàgines de l'obra, que, simptomàticament, no tenen correlat en l'apòleg 

àrab dels  Germans de la  Puresa en què es  basa,  poden contenir  una 

al·lusió molt explícita al Compromís de Casp (1412), que, com és sabut, 

va acabar "amb els oficis de sant Vicent Ferrer i d'altres compromissaris" 

amb la proclamació de Ferran de Trastàmara com a successor del rei 

Martí,  mort  sense  descendència  directa.  Em  sembla  força  adient 



proposar una lectura al·legòrica d'aquestes línies inicials de la Disputa,6 

d'acord amb la qual hauríem d'entendre l'elogi del rei dels animals ja 

difunt que hi apareix com una transposició de l'adhesió de Turmeda al rei 

Martí  l'Humà,  ja  explicitada,  per cert,  en les  Cobles de la  divisió  del 

regne  de  Mallorca del  nostre  autor  (Olivar  1927,  128).  Reproduïm,  a 

aquest propòsit, les reveladores paraules de la Disputa:

La  cause  et  occasion  de  l'assemblée  de  tant  d'animaulx  estoit 

pource que leur roy n'aguères estoit mort; lequel avoit esté ung noble lyon, 

fort sage, de grant justice, et très vaillant et hardy de sa personne. Et pour 

les susdictes bontez et vertus qui estoient en luy, lesdictz animaulx tous en 

général, et chascun d'eulx en espécial, avoient esté tant contents de son 

règne, et  luy vouloient  tant de bien [...].  Et encore avoient  plus grand 

desplaisir  et  mélancolie  [...]  qu'il  n'avoit  laissé  filz  ne  fille.  Et  pour la 

grande et souveraine amytié qu'ilz avoient porté audict roy, s'estoient tous 

assemblez pour eslire à roy aulcun de ses parents, et ce per consentement 

de tous lesdictz animaulx (Llinarès 1984, 47).

A més de l'elogi del rei difunt, les al·lusions al fet que aquest no 

havia deixat fills ni filles i a la reunió on s'havia de consensuar l'elecció 

del  nou monarca no deixen lloc al  dubte.  Però encara hi  ha més.  Un 

cavall  que  té  la  virtut  de  parlar  *haultement  avec  belle  éloquence+ 

(Llinarès 1984, 47), a qui els reunits han conferit la potestat de triar el 

successor reial, decideix, en termes resolutius, nomenar rei al «lyon roux 

à  la  longue  queue,  filz  du  cosin  germain  dudict  feu  roy  nostre  sire» 

(Llinarès 1984, 48), solució que és subscrita automàticament per tothom 

6      I això sense perjudici dels ressons merament literaris que s'hi endevinen i 
que remeten al model del Llibre de les bèsties de Ramon Llull.



amb goig i satisfacció. No hi som davant d'una clara al·lusió a la figura de 

sant  Vicent  Ferrer?  La  referència  a  Casp  em sembla,  siga  com siga, 

inequívoca.

Les  referències  a  una  geografia  real  esdevenen  també  un  altre 

element novedós de la  Disputa que l'allunya del  conflictus o  altercatio 

medieval. Cinc dels sis relats anticlericals que s'hi posen en boca de l'ase 

situen l'acció en llocs molt concrets que Turmeda va poder conèixer o, 

fins i tot, on va poder arribar a viure: el primer s'esdevé a Tarragona, el 

tercer  i  quart  a Mallorca,  i  el  cinqué i  el  sisé  a  Cambrils  i  a  Falset, 

respectivament, totes dues poblacions del Camp de Tarragona. Tinguem 

en compte que, segons el relat autobiogràfic de la  Tuhfa (Epalza/Riera 

1978, 105), Turmeda va estudiar a Lleida i, per tant, devia conéixer bé 

Catalunya i els seus ambients monàstics. Per altra part, els antropònims i 

les referències a alguns usos i costums quotidians de la societat catalana, 

presents als contes de la  Disputa, constitueixen també un reflex verista 

de la  realitat  més pròxima a l'autor.  Fixem-nos,  si  no,  en el  repertori 

onomàstic dels clergues que protagonitzen els relats (Juliot, Joan Oset, 

Francesc Caravall, Mateu Ponç, Joan Companyó, Pere Taverner...) o en 

les al·lusions a la fira de Tarragona (Llinarès 1984, 54) i al costum de les 

dones  catalanes  d'entretenir-se  en  amigable  tertúlia  «quand  elles 

rencontren aucuns de leur cognoissance en la rue venant des pardons» 

(Llinarès 1984, 64).

7. La ironia i la paròdia

Des  del  començament  a  la  fi  la  Disputa turmediana  palesa  un 



elevadíssim grau de distanciament irònic, tècnica que li atorga una nota 

innovadora molt singular, atés que ni la literatura de l'edat mitjana, en 

general, ni els models i fonts turmedians, en particular, no solen fer ús de 

la  ironia  ni  com a recurs estructural  ni  conjuntural.  Vegem-ne alguns 

exemples il·lustratius:

a) El moment més crític del debat per a fra Anselm s'esdevé just 

després de les intervencions dels insectes: els animals més insignificants 

i innobles de la creació són capaços, amb els seus arguments, de vèncer 

dialècticament el savi i presumptuós interlocutor de l'ase. Per altra part 

resulta rotundament irònic que siga el propi fra Anselm qui impulsa l'ase 

a continuar el relat de contes anticlericals, en contra del que haurien de 

ser els seus interessos.

b) Un humor corrosiu impregna els contes satírics  anticlericals, on 

Turmeda,  des  del  distanciament  literari  que li  proporciona parlar  per 

boca de l'ase  "mai millor dit!", recrea situacions i comportaments força 

versemblants,  dels  quals  és  ben  segur  que   havia  de  ser  un  bon 

coneixedor donada la seua antiga condició de religiós cristià.

c) El triomf final de la tesi de la superioritat de l'home és pírric, 

perquè  el  nostre  fra  Anselm  se  les  ha  vistes  i  desitjades  més  d'una 

vegada al llarg del debat, a causa de la lògica implacable dels arguments 

del seu contrincant, l'ase. A la fi el lector es pregunta si realment l'home 

és tan superior com sembla o,  si,  pel contrari,  tot és més relatiu i  es 

redueix a una qüestió de perspectives.

d) Que l'argument amb el qual fra Anselm aconsegueix la victòria 

siga que Déu va voler encarnar-se en un home i no en un animal, no 



deixa de ser una broma si tenim en compte que a la Tuhfa, obra datada 

en 1420-21 ─és a dir, dos o tres anys després de la Disputa, redactada en 

1418─ es nega la divinitat de Jesucrist, al qual, d'acord amb la tradició 

islàmica, només se li reconeix la condició de profeta.

e)  El  fet  que  a  la  fi  de  l'obra,  quan  ja  s'ha  produït  la  victòria 

dialèctica  de  fra  Anselm,  l'ase  confesse  a  aquest  que,  des  del 

començament del debat, ell ja sabia la irrefutabilitat de l'argument últim, 

implica un reconeixement implícit de la superioritat de l'home per part 

de l'animal previ a l'explicitació del conflictus, la qual cosa redueix tota la 

Disputa a  un  pur  exercici  sofístic,  conceptualment  inútil,  que  ens 

condueix  a  una  clara  intencionalitat  paròdica  i  ridiculitzadora  de  les 

disputes d'encuny escolàstic. 

Comptat  i  debatut,  l'examen  de  la  Disputa d'Anselm  Turmeda 

evidencia que ens trobem molt lluny de la seriositat i el rigor de la font 

àrab i dels models dialògics en què s'inspira, els quals són sotmesos ací a 

una clara operació de  contrafactum articulada en clau de paròdia.  És 

així,  doncs,  com,  a  partir  d'uns  punts  de  partida  inequívocament 

tradicionals,  que  no  tenen res  a  veure  amb els  nous  models  literaris 

impulsats  sobretot  des  d'Itàlia,  Turmeda  aconsegueix  un  producte 

considerablement  innovador,  que,  en  alguns  aspectes,  salvant  les 

distàncies  degudes,  presenta  punts  de  contacte  amb l'obra  de  Bernat 

Metge  (ca. 1343-1413).  Tant  el  nostre  frare  renegat  com  l'il·lustre 

prosista barceloní instauren una mena d'immanentisme de l'experiència 

personal  empírica,  exempt  d'altres  finalitats  subsidiàries,  com  a  eix 



cardinal dels seus discursos literaris;7 per altra part, tant l'un com l'altre 

introdueixen en els  seus  textos  la  ironia  i  la  paròdia  com a  recursos 

sovintejats.  Tanmateix  Turmeda opera encara totalment  al  marge dels 

postulats estètics classicitzants pels quals Metge aposta decididament en 

els fruits més madurs de la seua carrera literària. Això no ens impedeix 

afirmar que la producció turmediana, en general, i la Disputa de l'ase, en 

particular,  contenen  clars  elements  innovadors  que  impliquen  una 

indiscutible inflexió en el que, fins llavors, havien donat de si les lletres 

catalanes.
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