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I 

 Els límits cronològics de la biografia de sant Vicent Ferrer (1350-1419) ens situen en 

l'etapa històrica dels tres últims reis de la dinastia catalanoaragonesa (Pere el Cerimoniós, Joan I i 

Martí I) i dels dos primers de la casa de Trastàmara en Aragó (Ferran d'Antequera i Alfons el 

Magnànim). Es tracta d'un període de múltiples crisis, polítiques, socioeconòmiques i religioses, 

no sols a casa nostra sinó arreu d'Europa (Hale/Highfield/Smalley 1965; Heers 1968; Lerner 

1968; Chevalier 1969; Leef 1976), però, alhora, altament fecund des del punt de vista cultural. 

La corona d'Aragó entra en un procés de consolidació que, malgrat l'eclosió de múltiples crisis 

internes, propicia el desenrotllament de la cultura urbana, dels hàbits de lectura, del saber i de la 

curiositat intelΑlectual.  

 Al voltant de la crisi de la Pesta Negra i del Cisma eclesiàstic que marquen el període, es 

produeixen una sèrie de fets que, d'una o d'altra manera, incideixen en la vida cultural i, 

particularment, en els processos de producció i recepció textual. Un dels aspectes més evidents 

de la crisi és el demogràfic, amb les conseqüències socials i econòmiques que se'n deriven: entre 

1348 i 1350, per exemple, la població de Catalunya queda reduïda a la meitat, situació que 

provoca que àmplies superfícies de terra queden ermes, que una bona part de la població 

supervivent es concentre en les ciutats i que s'inicie el gran conflicte del camp que conduirà més 

tard a la guerra dels remences. A tot això hem d'afegir encara la crisi internacional de 1381, les 

guerres promogudes per Pere el Cerimoniós (a Mallorca i contra Castella), els inicis de les grans 

batalles municipals, la inflació i les bandositats de les menudes i grans famílies nobles (Abadal 

1972). Però, des de la perspectiva de la història intelΑlectual i literària, potser és encara més 

                     
1 Treball publicat dins Paradigmes de la història, I. Actes del Congrés «Sant Vicent Ferrer i el 

seu temps» (València, 13-16 maig, 1996), València, Saó, 1997, pp. 47-69. 
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important destacar l'aguda crisi espiritual trescentista: al segle XIV s'enfonsa l'escolasticisme del 

XIII i es trenca definitivament el somni teocràtic del papat; al seu torn, el trasllat de la Seu 

pontifícia a Avinyó contribueix de manera decisiva al naixement d'una nova espiritualitat 

(Grundmann 1970). Això explica que una bona part dels textos d'aquesta època siguen de 

caràcter religiós o tinguen algun tipus de relació amb la religió: la crisi espiritual del segle XIV, i 

molt especialment el Cisma (1378-1417), n'és un dels temes literaris més recurrents. 

 Però Avinyó és també el centre del redescobriment de la filologia, de la fascinació pels 

autors clàssics i de la passió pels llibres, és a dir, de tot aquell esperit i pràctica cultural que, des 

del segle XIX, coneixem com a humanisme. També aquests nous plantejaments estètics i 

ideològics influeixen en la gran eclosió cultural trescentista de la Corona d'Aragó, en la mesura 

que possibiliten un increment notori d'interessos culturals i d'anhel de saber, alhora que propicien 

un canvi de gustos que, en literatura, es palesa, sobretot, en la devoció pels autors clàssics i en 

unes majors exigències estilístiques. Ara bé, juntament amb aquest revival de la cultura antiga, 

floreixen altres manifestacions intelΑlectuals de signe ben diferent com ara les que representen 

les traduccions de la Bíblia2, les versions d'autors eclesiàstics o les vulgaritzacions teològiques. 

 La cort i la cancelleria són els eixos de la vida cultural. Recordem que el rei Pere el 

Cerimoniós promou la història (Pere el Cerimoniós 1914 i 1961; Soldevila/Coll i Alentorn 1971; 

Hillgarth 1992-93), la jurisprudència i les ciències (Romano 1981; AEM 1989), d'acord, 

fonamentalment, amb el model desenvolupat per Alfons X de Castella; així mateix, practica 

l'oratòria política, té afeccions bibliofíliques, s'interessa per la poesia -fins i tot, ocasionalment, 

escriu alguns versos (Massó 1932)- i promou traduccions (Badia 1991) i i tractats divulgatius de 

diversa mena en llengua vulgar. Aquestes pautes culturals auspiciades per la corona es 

prolongaran, en termes generals, al llarg dels regnats dels dos fills del Cerimoniós, Joan I i Martí 

I, i, encara, durant els primers decennis dels Trastàmara -fins a l'instalΑlació definitiva del 

Magnànim a Nàpols (Badia 1993b).  
                     
    2Pensem, per exemple, en la traducció valenciana de la Bíblia feta per 
Bonifaci Ferrer, germà de sant Vicent, cap al 1410. 
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 II 

 Pel que fa a la producció escrita en prosa3, un dels fets a destacar és que el segle XIV no 

genera obres de ficció. El lloc d'aquestes l'ocupen, fonamentalment, els productes textuals de 

traductors, compiladors, predicadors i tractadistes, els quals, malgrat la seua limitada originalitat 

literària, contribueixen de forma decisiva a la formació de la nostra llengua culta i, fins i tot, en 

algun cas, arriben a ser uns autèntics estilistes. Per altra part, a les acaballes del segle XIV 

assistim a un fenomen literari d'importància capital: l'aparició d'uns textos substanciats al voltant 

de l'experiència biogràfica particular dels autors respectius, allunyats de qualsevol mena de 

plantejament apologètic d'un sistema de valors determinat i sense més motivació essencial que 

l'autojustificació o el prestigi personals dels qui els produïen. De tot plegat podem concloure que 

el producte final de la diversa activitat intelΑlectual del temps del Cerimoniós, dels seus dos fills 

i dels primers Trastàmara -és a dir, de l'època en què va viure sant Vicent Ferrer- és la 

consolidació d'una cultura pròpia a la Corona d'Aragó i, molt en particular, d'una llengua literària 

prosística treballada. En són exponents destacats, a més de sant Vicent, personalitats tan 

suggestives com el gironí afincat a València Francesc Eiximenis (1330/35-1409), el barceloní 

Bernat Metge (ca. 1343-1413), el valencià Antoni Canals (ca. 1352-1415/19) o el mallorquí 

Anselm Turmeda (ca. 1352-ca. 1425).    

 Però un dels problemes que presenta l'abundant producció en prosa del segle XIV és el 

de l'extensió i límits de la seua relació amb el fet literari. Sembla indiscutible que ni Francesc 

Eiximenis ni Vicent Ferrer no tenien la menor intenció de fer literatura, si entenem per aquesta 

quelcom més que un pur instrument al servei d'uns objectius didacticodoctrinals o apologètics. 

Ara bé, és també un fet innegable que les reportacions escrites que ens han pervingut dels 

sermons vicentins són la millor mostra de registre oral que tenim de tota l'Edat Mitjana (Riquer 

1964, II, 233-244; Nadal/Prats 1982, 505-525), un paradigma excelΑlent d'exercitació retòrica 
                     
    3Deixe de banda la poesia i les narracions en vers, per ser gèneres 
prescindibles des de la perspectiva que adoptem en aquestes pàgines.  
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(Fuster 1954) i un dels millors testimonis sociològics de la vida quotidiana a la corona d'Aragó 

en temps del Cisma: tot plegat, sense dubte, ens acosta al que modernament entenem per 

literatura. Per la seua part, Eiximenis, amb l'immens repertori d'exemples, contes, anècdotes i 

historietes (Eiximenis 1925a), que imbrica hàbilment amb el moll doctrinal dels seus severs 

tractats, també fa, velis nolis, literatura. Però, per damunt d'això, cal no oblidar encara dos 

aspectes més d'importància capital: primer, que tant l'homilètica com els tractats religiosos van 

influir en un munt d'obres genuïnament literàries, que bé n'adoptaren l'estructura, bé se'n 

beneficiaren de motius temàtics argumentals i de recursos retòrics o bé n'arribaren a fer paròdia 

(pensem en el Sermó de Bernat Metge, per exemple); segon, que l'ideari difòs per la predicació 

mendicant, unit a les teories del neogalenisme mèdic que concebien l'amor com a malatia 

psicosomàtica (Badia 1993a, 143-150; 147), influeixen decisivament en el canvi literari de 

concepció amorosa que detectem al darrere dels versos o de les proses d'autors com els ilΑlustres 

valencians quatrecentistes Ausiàs March, Jaume Roig o Joan Roís de Corella. Per tot això és 

totalment legítima la pràctica tradicional, que suscrivim, d'incloure autors com els que ens 

ocupen dins la història literària, sense perjudici que la peculiaritat dels seus textos els faça 

susceptibles de ser estudiats des d'altres angles aliens al literari. 

 

 III 

 El franciscà Francesc Eiximenis (Viera 1980; Badia/Renedo 1992) és, després de Ramon 

Llull, l'escriptor més prolífic de  l'antiga Corona d'Aragó. Per encàrrec reial, va intentar posar a 

l'abast d'un públic no avesat en el llatí tot el saber acumulat al llarg de dos segles de cultura 

escolàstica, prenent com a models les grans summes universitàries medievals. Aquest ambiciós 

projecte és l'enciclopèdia gegantina denominada Lo Chrestià, la redacció del qual l'autor va 

iniciar el 1379 i mai no va arribar a acabar a causa de la seua evident desmesura (Eiximenis 

1929-32, 1977, 1983a, 1986, 1987, 1993 i en premsa). Només una part d'aquesta magna obra va 

ser escrita per a respondre a una necessitat real immediata; els ciutadans jurats de València, 

responsables del govern del cap i casal d'un regne complex (hibridisme cristiano-musulmà, 
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bandositats nobiliàries...) necessitaven dotar-se d'un suport teòric i ideològic que els servira de 

base justificatòria de la seua actuació. A aquest propòsit respon el breu extracte del Dotzè que 

porta com a títol Regiment de la cosa pública (Eiximenis 1925b), que l'autor va lliurar als jurats 

el 1383, un opuscle d'enorme interés per l'ofici literari que palesa, pel bon sentit dels seus 

plantejaments politicosocials i per ser un text clau per a l'estudi del naixement de la consciència 

del paper històric de la burgesia ciutadana (Maravall 1969).   

 Al marge de Lo Crestià, Eiximenis escriu una sèrie d'obres destinades a la la formació 

moral i espiritual d'un públic per al qual vulgaritza, de forma planera i intelΑligible, el llegat 

intelΑlectual dels pares de l'església. Són tractats tals com el Llibre dels àngels -1392- 

(Eiximenis 1983b), el Llibre de les dones -ca. 1386- (Eiximenis 1981; Alemany 1990), o la Vida 

de Crist4, amb els quals contribueix a posar a l'abast del públic una nova manera de viure la 

religió basada en l'intimisme i en l'emotivitat (Hauf 1979, 1981a, 1984, 1986, 1989 i 1990). 

Totes aquestes obres, malgrat que delaten la factura típica dels tractats escolàstics, reflecteixen 

alhora una gran habilitat en l'ús de les tècniques i dels recursos que possibiliten que la matèria 

tractadística, generalment àrdua i feixuga, siga assimilada més fàcilment i agradable.  

 Des del punt de vista de la llengua literària, Francesc Eiximenis, com Ramon Llull, té el 

gran mèrit d'haver creat del quasi no-res una llengua prosística catalana força digna, sense més 

eines formatives que el cabal de lectures en dubtós llatí escolàstic i sese haver-se plantejat el 

tema de l'estil com a objectiu primordial del seu quefer literari (Riquer 1978). 

 

 IV 

 Per la seua part sant Vicent Ferrer i Antoni Canals són dos dominicans que, partint de la 

sòlida formació teològica que els proporcionava el seu orde, sempre atent a preservar l'ortodòxia, 

                     
    4No n'hi ha cap edició, però sí un bon nombre de manuscrits i de traduccions. 
L'autor hi assumeix les noves propostes d'espiritualitat franciscana formulades 
per Ludolf de Saxònia, el Cartoixà, i per Ubertí de Casale, que tant d'èxit 
tindran al llarg dels segles XV i XVI (pensem, per esemple, en l'obra homònima 
de sor Isabel de Villena).  
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resolen de maneres totalment divergents el problema d'eixir al pas de les crisis espirituals i 

intelΑlectuals dels cristians dels anys del Cisma. Vicent Ferrer tria el camí del populisme, fent 

ús, de fet, de certs mètodes més bé propis de les maneres franciscanes. S'adreça a un públic 

constituït per amplis auditoris heterogenis, però, fonamentalment, al poble pla5. Les reportacions 

escrites de la seua immensa activitat homilètica  (Ferrer 1932-88, 1973, 1993a i 1993b; Schib 

1976; Cátedra 1983-84 i 1994) reflecteixen, bastant sovintejadament, la imatge enèrgica d'un 

sant Vicent poc o gens procliu a qualsevol mena d'activitat intelΑlectual més enllà de 

l'admissible dins dels límits de la més ferma ortodòxia cristiana: fora d'aquesta semblen quedar, 

entre d'altres, els inoportuns lectors d'autors que poden distraure i dissipar els bons usos de la 

moral tradicional. El discurs homilètic vicentí aposta per la via més immediata i descarnada, la 

més urgent i pretesament eficaç, i, per això, potser, també la menys subtil, la menys literària6, a 

desgrat de l'amplíssim desplegament retòric (Fuster 1954) i de l'extraordinari testimoni 

antropològic que ens proporcionen. Tot plegat ens pot explicar el fet que sant Vicent renuncie de 

fet a escriure en llengua vulgar, a desgrat de l'evidència més que suficient del do de llengües de 

què va fer gala en els diferents indrets per on va escampar la seua predicació oral. En efecte, el 

que conservem d'ell es redueix a algun tractat teològic llatí i a alguna carta, però no ens ha arribat 

ni una sola ratlla en romanç, si tenim en compte que els textos atzarosament conservats dels seus 

sermons difícilment poden ser imputats a la seua genuïna consciència d'escriptor, sense oblidar, 

de més a més, que diversos indicis fan pensar en l'existència d'una versió llatina intermèdia entre 

el sermons reals i les reportacions corresponents que ara llegim.  

 El posicionament crític de fra Vicent davant de les propostes intelΑlectuals de signe 

alternatiu que començaven a emergir en el seu temps era més que justificat des de la seua 

perspectiva de guardià de la integritat de la fe cristiana, en la qual la crisi espiritual de l'època 

                     
    5A pesar de les matisacions que, en relació amb aquest punt, ha introduït T. 
Martínez (1990). 

    6A aquest propòsit cal tenir en compte, però, les encertades observacions de 
Francisco Rico (1977).  



 

 
 
 1

amenaçava obrir escletxes. Però hi havia altres maneres d'actuar davant d'aquest estat de coses. 

Fra Antoni Canals, que va ocupar l'any 1401 el lloc de segon cap de la Inquisició valenciana, va 

triar la via de combatre qualsevol hipotètica heterodòxia intelΑlectual, de base més o menys 

paganitzant, des de les seues pròpies files (Sanchis 1966). Enlloc d'ignorar els nous aires de 

renovació cultural antiescolàstica, volgué convertir els qui l'alentaven, tot mostrant-los la 

superioritat de la formació clerical sobre la laica, fins i tot en el terreny de les suggestives 

novetats italianes d'última hora.  

 Les obres que fra Antoni dedica a un auditori de religiosos, com la Scala de 

contemplació o el Tractat de confessió (Canals 1975 i en premsa; Hauf 1981b; Roig Gironella 

1972 i 1973), han de ser tractades des de la perspectiva, ja alΑludida en el cas d'Eiximenis, de la 

difusió d'una nova religiositat més intimista i moderna. Tanmateix, al nostre propòsit interessa 

d'una manera especial l'Antoni Canals en lluita contra l'humanisme naixent. La seua reacció és la 

pròpia d'un home de sòlida formació escolàstica, incapaç de valorar positivament la novetat del 

descobriment de la filologia i dels studia humanitatis, perquè són coses que no li aporten res de 

substancial per al revestiment intelΑlectual de la fe, únic objectiu que, com a clergue conseqüent, 

el motiva i l'interessa. Canals es proposa d'eixir al pas dels admiradors de Petrarca i de Sèneca, 

seduïts per la cultura clàssica, tot oferint-los els seus dots de mitjancer cultural, de traductor. Es 

tracta d'una iniciativa força subtil, ben allunyada de les immediateses contundents de sant Vicent, 

perquè, al darrere de la seua pràctica de traductor d'alguns clàssics selectes, s'endivina la voluntat 

inquisitorial pròpia del seu ofici: Antoni Canals tria i censura hàbilment i, per aquesta via, mira 

d'edificar un cert "humanisme cristià" que ens dóna ben bé la mesura de l'extensió i límits dels 

plantejaments intelΑlectuals dels nostres clergues més cultes de l'època que ens ocupa. 

 Canals és autor d'una de les traduccions de més èxit als segles XIV i XV, els Dictorum 

factorumque memorabilium libri de Valeri Màxim (Canals 1914; Avenoza 1994a i 1994b), 

versió que li va encarregar el cardenal de València Jaume d'Aragó. Així mateix va traduir el De 

providentia de Sèneca (Martínez 1993; Condom 1983) i, a partir d'alguns fragments de l'Àfrica 

de Petrarca amb afegits procedents bàsicament de Titus Livi, va redactar el su Scipió e Aníbal 
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(Rico 19922). Però, al costat d'aquestes obres clàssiques o italianes, fra Antoni tradueix i versiona 

també un tractat de caràcter moral atribuït a sant Bernat, el Philobiblon d'un bisbe anglés del XIV 

o el Soliloquium d'Hug de sant Víctor. 

 En els pròlegs de les seues traduccions l'autor ens parla de les seues intencions morals, 

però també dels seus problemes estilístics. Canals comet errors ensems que evidencia uns 

coneixements de llatí clàssic bastant febles: no podia ser d'altra manera tenint en compte la seua 

formació i els seus interessos7. Tanmateix és inqüestionable que la prosa de fra Antoni presenta 

una factura estilística molt elaborada (Riera 1980): Canals, a diferència d'Eiximenis, és ja capaç 

de copsa la distància que separa un pàrraf literari ben elaborat de Sèneca d'un fragment d'hirsuta 

prosa escolàstica. Que la seua sintaxi catalana no arribe a ser un sucedani plenament satisfactori 

de la llatina i que, més d'una vegada, confonga el sentit literal del text que tradueix és inevitable 

en un autor a qui, en qualsevol cas, hem de reconéixer el mèrit de ser el primer a proposar-se 

l'adaptació d'un estil de model clàssic a la nostra llengua vulgar, tasca en la qual reeixiran, unes 

dècades després, autors com l'anònim del Curial e Güelfa, Joanot Martorell, Felip de Malla, Pero 

Martines o Joan Roís de Corella i, encara pels mateixos anys en què escriu Canals, la rica i 

singular personalitat literària de Bernat Metge. 

                     
    7Vegeu les anàlisis de M. de Riquer que acompanyen la seua edició de Scipió e 
Aníbal (Canals 1935) i l'estudi de R. Miquel i Planas a la seua edició del 
Valeri Màxim (Canals 1914). 

 

 V 

 Però, abans d'ocupar-nos de Metge, ens detindrem en la figura d'Anselm Turmeda. 

Enfront de la defensa sense fissures de l'ortodòxia cristiana i de la clara voluntat apologètica 

paleses en la predicació vicentina, en els tractats eiximenians i en els textos originals i traduïts de 

Canals, Turmeda insinua tots uns altres objectius, els quals, malgrat les aparences, apunten cap a 

una relativització de qualsevol mena d'ortodòxies i, en qualsevol cas, en una subordinació 

d'aquestes als interessos més radicalment personals de l'autor. Amb això esdevé una mena 

d'anella entre els plantejaments més genuïns de la plenitud medieval, dels quals parteix (models, 

fonts, gèneres), i aquells altres d'alternatius que es forgen al crepuscle de l'Edat Mitjana.  
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 Pel relat autobiogràfic de Turmeda en l'unica obra àrab que ens ha deixat, la Tuhfa 

(Turmeda 1971 i 1978), i per les escasses dades documentals que en posseïm (Miret i Sans 1911; 

Pou y Martí 1913-14 i 1930; Calvet 1914; Riquer 1964; Epalza 1965), sabem que Turmeda va 

nàixer al si d'una família benestant de la Ciutat de Mallorca, 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 convertí a l'islam, es casà i arribà a assolir una 

bona posició social i econòmica. A Tunis va romandre fins a la seua mort, malgrat les reiterdaes 

peticions de retorn a la terra que li van fer altíssimes personalitats civils i eclesiàstiques. 

 Tota la producció literària de Turmeda és posterior a la seua islamització i, per tant, 

escrita a Tunis. Tanmateix això no lleva que, tret d'una obra, la resta estiguen escrites en català i, 

en general, responguen a una cosmovisió cristiana. L'única obra en àrab i feta des d'una 

perspectiva musulmana és la Tuhfa -1920- (Turmeda 1971 i 1978; Beier 1992), el moll de la qual 

no és altra cosa sinó un tractat de refutació del cristianisme plenament incardinat en la tradició de 

les polèmiques islàmiques de caire anticristià.  

 En català Turmeda va escriure: una sèrie de Profecies (1405-07) (Alòs 1911; Raimondi 

1914; Bohigas 1915-16 i 1920-22; Turmeda 1987), el tema més insistent de les quals és el Cisma 

d'Occident; una colΑlecció de sentències en vers denominada Llibre de bons amonestaments 

(1398) (Metge/Turmeda 1927; Turmeda 1972 i 1987; Rico 1973), tributària de la italiana 

Dottrina dello Schiavo de Bari (Babudri 1954), però amb elements originals; les Cobles de la 

divisió del regne de Mallorca (1398) (Metge/Turmeda 1927), narració alΑlegòrica en vers, en la 

qual la personificació de l'illa de Mallorca comissiona el mateix Turmeda perquè s'ocupe del 

restabliment de la pau perduda pels mallorquins (Renedo, en premsa), i on és fàcil endivinar les 

petges de la Faula (Torroella 1986; Badia 1989; Arretche/Vich 1993)). Hi ha encara una altra 

obreta catalana menor atribuïda a Turmeda, per bé que sense una seguretat absoluta: el Llibre de 

tres (Janer et al. 1907; Turmeda 1987; Conca/Guia 1995), exponent també de la literatura 

gnòmica, com el Llibre de bons amonestaments, amb el qual presenta algunes concomitàncies. 

Però l'obra catalana més interessant que Turmeda va escriure en català és la Disputa de l'ase 
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(Turmeda 1911, 1922, 1928 i 1984), la qual té com a model un apòleg àrab inserit en una 

enciclopèdia àrab de la secta dels Germans de la Puresa (Asín 1914; Tornero 1984). L'obra 

planteja un debat entre fra Anselm i l'"Ase Ronyós de la Cua Tallada" al voltant de la superioritat 

de l'espècie humana sobre els animals, debat que es resol amb la victòria final de fra Anselm, que 

addueix com argument irrefutable de l'excelΑlència del ser humà que Déu es va encarnar en un 

home i no pas en un animal. 

 Les presències i ecos de l'experiència biogràfica de l'autor són, en contra del que és 

habitual en la literatura de l'Edat Mitjana, una constant en el conjunt de la producció turmediana 

(Alemany 1994). També ho són les sovintejades alΑlusions als afers polítics de l'època, ja 

específics de la corona catalanoaragonesa, ja europeus en general. Així, doncs, les primeres 

pàgines de l'obra, que, simptomàticament, no tenen correlat en l'apòleg àrab dels Germans de la 

Puresa que li serveix de font, semblen contenir una alΑlusió molt explícita al Compromís de 

Casp (1412), que, com es ben 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 descendància directa. Em sembla força adient proposar una lectura alΑlusiva 

d'aquestes línies inicials de la Disputa (sense perjudici dels ecos merament literaris que s'hi 

endevinen i que remeten al model del Llibre de les bèsties de Ramon Llull), d'acord amb la qual 

hauríem d'entendre l'elogi del rei dels animals ja difunt que hi apareix com una simple 

transposició de l'adhesió al rei Martí l'Humà (explicitada, per altra banda, en les Cobles de la 

divisió del regne de Mallorca [Turmeda 1927, 128]). Heus-ne ací una cita bastant reveladora:8  
 
 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 tres 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 desplasair et 

                     
    8Cite pel text de la traducció francesa de 1544, que és el testimoni textual 
més antic, donat que no conservem l'original català. Les versions catalanes de 
què disposem a hores d'ara són traduccions del segle XX fetes a partir del text 
francés esmentat. 
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mélancolie [...] qu'il n'avoit laissé filz ne fille. Et pour la grande et 
souveraine amytié qu'olz avoient porté audict roy, s'estoient tous 
assemblez pour eslire à roy aulcun de ses parents, et ce par consentement 
de tous lesdictz animaulx (Turmeda 1984, 47). 

 

 A més de l'elogi del rei difunt, les alΑlusions 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 bélle éloquence" 

(Turmeda 1984, 47), a qui els reunits han conferit la potestat de triar el successor reial, decideix 

en termes resolutius nomenar nou rei al "lyon roux à la longue queue, filz du cosin germain 

dudict feu roy nostre sir" (p. 48), solució que és subscrita en un no res per tothom amb gran goig 

i alegria. )No ens trobarem davant d'una alΑlusió a la figura de sant Vicent Ferrer? La referència 

a Casp en sembla, siga com siga, irrefutable.  

 

 VI 

 Bernat Metge constitueix una excepció en el panorama intelΑlectual trescentista de la 

Corona d'Aragó, i això tan per l'ús personalíssim que fa de la literatura (Badia 1984) com per 

l'extraordinària familiaritat amb què maneja els clàssics, llatins i italians, tan inusual en la 

pràctica literària dels seus coetanis. Aquesta ha estat la causa que haja estat considerat fins a 

temps recents (Badia 1980, 1981 i 1987; Rico 1983) com a exponent paradigmàtic d'un pretés 

humanisme català. Certament Metge, a diferència dels humanistes i del seu prototipus més 

representatiu, Petrarca, no era ni un estilista en llatí, ni un imitador dels poetes elegíacs del segle 

I, ni un filòleg, ni un bibliòfil, sinó un competent escrivà de la cancelleria reial aragonesa que, a 

més a més, es dedicava al conreu literari com a mitjà d'obtenir prestigi i d'aconseguir l'exculpació 

de les moltes i greus acusacions de què va ser objecte al llarg de la seua vida (Mitjà 1957-1958).  

 És a partir d'aquests paràmetres que ens podem explicar Lo somni -1399- (Metge 1959 i 

1975), l'obra més important de l'autor, on Metge, aterrit per la possibilitat de perdre el seu treball 

funcionarial i, fins i tot, la vida, elabora un discurs amb capacitat de commoure, tal i com, bastant 
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temps abans, ho havia fet Boeci, un altre cultíssim funcionari regi injustament empresonat en la 

seua famosa Consolació de la filosofia, obra que exerceix una influència decisiva en Lo somni i 

en el Llibre de Fortuna e Prudència del nostre autor barceloní. 

 Boeci va gaudir d'una gran difusió arreu de l'Europa medieval i, molt en particular, de la 

corona d'Aragó (Riera i Sans 1984; Gibson 1981; Minnis-Brewer 1987; Courcelle 1967). És més 

que probable, doncs, que Metge l'haguera llegit i veguera tant en el personatge en si com en la 

sea obra capital uns magnífics models a aprofitar en els seus intents per convéncer Martí l'Humà 

de la seua innocència. Els múltiples paralΑlelismes entre Lo somni i la Consolació així semblen 

confirmar-ho. Així doncs, en aquesta última obra la Filosofia visita Boeci, el salva de la 

influència nociva de les muses poètiques, l'ilΑlumina cap a la vida interior i li fa renàixer la fe; 

mutatis mutandis, en l'obra catalana, Joan I visita en somnis Metge i aconsegueix convéncer-lo 

de la condició immortal de l'ànima humana, amb la qual cosa el nostre autor sembla quedar 

excusat de les sospites d'incredulitat que pesaven sobre ell (Renedo 1994); per acabar-ho 

d'adobar el rei aprofita l'ocasió per a fer-li saber que es troba al purgatori en vies de salvació. Des 

d'aquesta òptica, hi cap, doncs, interpretar Lo somni com una mena de reescriptura de la 

Consolació emmarcada, això sí, en el nou context de la realitat coetània del seu autor (el 

conflicte del Cisma, la crisi política de la Corona d'Aragó, les sospites d'heterodòxia que pesaven 

sobre el nostre hàbil funcionari...).  

 Però, a més a més, Metge aconsegueix una prosa d'una factura absolutament ciceroniana, 

solemne i digna, sense precedents anteriors en les lletres catalanes, a través de la qual vehicula el 

discurs del savi injustament empresonat que filosofa al voltant de l'anhel d'immortalitat del ser 

humà. És ací on es fa perceptible la influència del Secretum de Petrarca, el qual havia tingut 

l'oportunitat de llegir durant la seua estada a Avinyó de 1395 (Riquer 1933; Rico 1983). El nostre 

prosista barceloní  copsa la significació més profunda de la proposta literària de l'ilΑlustre italià i 

s'adona que aquesta obri les portes a l'establiment d'un nou model literari, estètic i intelΑlectual 

de gran potencialitat. Potser és això el que justifica que, malgrat la distància que separa Petrarca 

del nostre autor, atorgar a Metge una certa aura prerenaixentista no siga un despropòsit total. 
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 Però, com ja hem apuntat més amunt, la presència del model boecià en Metge ja la 

trobem en el Llibre de Fortuna e Prudència, obra escrita l'any 1381 (Cabré 1994; Fleming 1982; 

Nepaulsingh 1977). Sota el motles ben tradicionals del versos en noves rimades i de l'estructura 

alΑlegòrica, a la manera de la Faula de Guillem de Torroella (Badia 1989; Arretxe/Vich 1993), 

s'endevinen en canvi, sense massa dificultat, les petjades de la Consolació. En qualsevol cas, 

l'evolució de Metge des del Llibre de Fortuna e Prudència a Lo somni té com a gran responsable 

Petrarca. Aquest autor, juntament amb Boccaccio (Riquer 1976), determinen el primer gran 

canvi de models pel qual ja aposta el nostre autor barceloní en el Valter e Griselda (Tavani 

1979); la famosa carta a Isabel de Guimerà que emmarca aquesta obra és justament el primer 

document català que palesa una consciència estilística absolutament allunyada dels plantejaments 

d'estil d'un Eiximenis o, fins i tot, d'un Canals. Al seu torn el pas del Valter e Griselda a Lo 

somni és el resultat d'una lògica maduració que implica l'afinament dels instruments estilístics i 

l'ampliació de les fonts, per bé que tot plegat sempre se supedite, en el nostre autor, als dictàmens 

de la literatura consolatòria.  

 No podem acabar de parlar de Metge sense referir-nos a l'ús de la ironia com a recurs 

sovintejat de la seua obra. Així doncs, aquesta pot arribar a constituir un segon nivell de lectura 

de certs fragments de Lo somni; és d'aquesta manera que l'autor no sols ens dóna proves d'enginy 

i de destresa estilística, sinó també de distanciament pel que fa a tot el que aparentment es 

defensa a través del discurs superficial d'aquesta obra: la vida eterna, la moral cristiana, la 

grandesa de la literatura antiga... El famós cinisme de Metge cal replantejar-lo, en primer lloc, 

des d'una perspectiva múltiple capaç de formular la manera com Metge no es deixa seduir pel 

prestigi dels clàssics fins al punt de caure en adoració; Metge utilitza el prestigi dels clàssics, 

aprén la seua lliçó d'estil només per treure'n profit personal.     

 Tant Bernat Metge (Badia 1984; Metzeltin 1981) com Anselm Turmeda (Alemany 1994) 

produeixen una literatura entorn de l'estímul de l'autojustificació i construeixen una imatge 

literària d'ells mateixos, des del moment que parlen de la seua circumstància personal en les 

seues obres. A diferència d'un Ramon Llull o d'un Ramon Muntaner, això no ho fan fiats en el 
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valor exemplar de les seues vides de servidors de Déu i de la corona respectivament, sinó que, 

contràriament, incideixen en els aspectes més intrínsecament particulars i circumstancials de les 

seus aventures personals respectives. Aquest plantejament origina una fòrmula literària diferent, 

que, de retruc, oposa Metge i Turmeda a autors com sant Vicent Ferrer, Eiximenis o Canals. 

Tanmateix, les fonts que utilitza Turmeda no són altres més que les pròpies de les velles 

tradicions de divulgació moral cristiana i islàmica, la qual cosa evidencia una personalitat ben 

allunyada del més remot interés pels autors llatins tan de moda en la seua època; això és el que el 

separa radicalment de Bernat Metge, amb qui, no obstant, sembla compartir certs plantejaments 

vitals i literaris de fons. 

 

 VII 

 Comptat i debatut, el període cronològic que abraça la vida de sant Vicent Ferrer, dóna 

també, a la Corona d'Aragó, entre altres exponents de l'activitat literària i intelΑlectual, i a més 

del nostre sant, quatre personalitats de primer ordre: Eiximenis, Canals, Turmeda i Metge. Ferrer, 

amb Eiximenis i Canals, produeixen uns textos netament subordinats a un objectiu apologètic de 

l'ortodòxia i moral cristianes, per bé que modulats des d'estratègies discursives força diferents. 

En Vicent Ferrer prima la persuassió immediata d'un auditori ampli i heterogeni a través d'un 

discurs homilètic directe, rotundament oposat a qualsevol mena de "frivolitat" intelΑlectual 

paganitzant dels nous temps. En Eiximenis, en canvi, domina la voluntat d'instruir els sectors 

dirigents de la burgesia incipient, mitjançant tractats divulgatius cristians farcits de bona 

literatura. Canals és, sense dubte, més subtil: tot i que, en el fons, parteix dels mateixos 

pressupòsits de Ferrer i d'Eiximenis, es disposa a combatre les possibles heterodòxies amb les 

mateixes armes dels qui les practiquen, a través d'una habilíssima reescriptura d'alguns textos 

clàssics. Tots tres, en qualsevol cas, s'allunyen de forma inequívoca del més mínim concepte 

autònom del literari. En això se'n distancien Anselm Turmeda i Bernat Metge, a través de les 

obres dels quals assistim a la instauració novedosa d'un "particular individual", d'una mena 

d'immanentisme de l'experiència personal empírica, exempt d'altres valors ancilars, com a eix 
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cardinal dels seus discursos literaris respectius. Però Turmeda opera encara totalment al marge 

dels nous postulats estètics de caire classicitzant, pels quals Metge aposta, de manera decidida i 

magistral, en els fruits més madurs de la seua carrera literària. 
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