
Albert TOLDRÁ Aprés la mort. Un viatge amb sant Vicent al mes enliá medie
val, Valencia, 3i4, 2000. 261 pagines. 

Les lectores mes interessants d'obres com els sermons de sant Vicent 
Ferrer son aquelles que ens permeten passar de I'obra a la cultura i a ]a historia 
en qué aqüestes es conceben. Aleshores Tobra literaria esdevé una mena de 
clau de volta que ens permet entendre millor la seva época. Si agó sempre és 
cert, potser en la literatura homilética ho és de manera molt especial per la 
complexitat de la relació que s'hi estableix entre el predicador i el seu públic. 
No endebades, els sermonaris han estat una de les deus mes aprofitades per 
folkloristes i antropólegs -fins i tot, de vegades, amb una confianza 
excessivament acrítica envers els escarafalis d'aquests moralistes 
perpétuament escandalitzats que son els predicadors-. 

L'assaig d'AIbert Toldrá, cuito a dir-ho, és una bona descripció de la visió 
vicentina de Taltre món. Per6 no sois aixó: Tautorposa en relació aquesta visió 
amb la que -convergentment o divergentment- ens ofereix la pintura de 
Tépoca. El panorama resultanl és apassionant, suggerídor i deixa el lector 
interessat sedegós de mes informacions. No és, dones, un estudi vkentí, sino 
un estudi de cultura medieval a partir deis sermons de sant Vicent (p. 15). 
Anem de mica en mica, per6, i comencem descrivint el que se'ns ofereix. 

D'entrada, un proemi breu (pp. 13-14) pero reblen d'ironia encap^ala la 
introducció (pp. 15-36) i fa que el lector pari les orelles: «[...] idolatrat [S. 
Vicent Ferrer] com a símbol per aquells que mai no el llegiran, perqué no son 
lectors en cataJá, i avorrit, també com a símbol, per aquells -pocs- lectors en 
la nostra Uengua, que tampoc mai no el llegiran. Aquest Uibre vol 
modestament contribuir a conjurar la malediccíó» (p. 13). La frase, tan 
rotunda com ben assenyada, es comenta tota sola. Els valencians sabem el 
drama polílic que hi ha al darrere, i que no té sentit d'explicar ací. He de 
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desconfiar, malauradament, que Tobjectiu declarat s'hagi aconseguit, per6 no 
pas per culpa de 1'autor. 

L'autor ens planteja a la Introducción primer, la metodología observada; 
segon, el context de T autor estudiat; a rúltim, el genere reidric del sermó i la 
relació entre l'escriptura, Toralitat i la imatge. Deixa ciar que I'objectiu 
perseguít és elaborar un «assaíg de sistematització (temps, espais, personatges) 
de I'imaginan gdtic del mes enllá, amb el sant valencia com a guia, confrontant 
textos i imatges de la cultura baixmedieval.» (p. 15).' Es tracta d'una cultura 
que Tautor no vol qualificar de popular, ja que, tot i circular entre el poblé -al 
qual s'adre^ava-, no era concebuda per aquest, sino per les instáncíes del 
poder. La matisació és important, per6 no deixa de pecar d'una certa ingenu'ítat; 
el que falla és el concepte de pohle, que potser és excessivamení simplista. No 
ens perdrem ací, pero, discutint el concepte de «cultura popular». 

L'autor subratUa, per6, la presencia de I'altre món en aquest com un mitjá 
primordial de vehiculació d'una ideología. Val la pena citar la defmició de mes 
enllá que ofereix (pp. 15-16): «[...] conjunt de processos, estructures í 
subjectes, agents i pacients, individuáis i collectius, que conformen 
rimaginari cristiá de i'altre món [...]: construcció religiosa i ideológica -de 
vegades fins í tot directament política- que inunda la societat tardomedievai, 
mitjan^ant els sermons deis predicadors, les representacions de teatre sacre, la 
literatura religiosa, profétíca í visionaria, la iconografía de les miniatures ais 
Ilibres, i de les gárgoles, capítells, timpans, vitralls i retaules, a les esglésies.» 
Veiem que, en la práctica, aquesta defmició acull tant dimonís com íuigels, 
paradís o infem, purgatori o llimbs, pintura, literatura, teatre o, de fet, 
qualsevol altra producció artística. 

L'esglésía projecta la seva ombra en tots els ámbits de la vida individual i 
col-lectiva, conscient que qui domina el mes enllá exerceix també rhegemonia 
en el mes en^á. Milicia est vita hominis super terram, deia Job (7,1), afirmació 
que parafrasejava Eiximenis al comen^ament del llibre 11 del Crestiá. I la 
conseqüéncia que, quant al mes enllá, tenia aquest plantejament era la 
concreció d'aliats i enemics de la salvació de l^home: dimonis i ángels 
l'envoltaven i intentaven endre^ar els seus passos, ara vers Tinfem, ara vers el 
cel. Espais i personatges, dones, Torganització deis quals descriu l'autor 
basant-se en principis jerárquics -oposició dalt/baix, esquerra/dreta, 
etemitat/provisionalitat...- que materialítzen, organitzen i fan entenedora la 
gran disjuntiva moral: salvació, premi / condemnació, cástig. (p. 17). 

També reserva Toldrá un espai al context del predicador (pp. 20-24) i a la 
predicació mateíxa (pp. 24-33). Aprofita, en aquest semit, el símil peí qual S. 
Vicent compara el predicador a una trompeta; la seva part estreta evoca 
l'ascetísme i la disciplina de Torador quan es Iliura a l'estudi; la seva part 
ampia, l'actitud de l'orador que s'acreix i s'eixampla davant el seu públic, al 

' Si no indico res, ca) entendre que el& subratUats son de l'autor. 
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qual ha de Ileníar un missaíge que es caracteritza per la unidircccionalitat 
propia del discurs del poder. A mes, la trompa és un deis mitjans anunciadors 
de la fi del món -un deis temes habituáis del dominic- i aparéis en exempla 
associada sovint a Tanunci de la inexorable mort-. Discurs del poder que es 
desenvolupa amb l'ús de tot un seguit de recursos extralingüístics que I'autor 
no dubta a qualificar d*espectacularitat teatral (p. 27), adre^ada a acostar el 
missatge al piíblic, pero també a remarcar les condicions formáis que 
caracteritzen el discurs d'una autoritat -emmarcat per unes determinades 
cerimónies, rituals, codis gestuals, etc.- i que el fan reconeixible com a tal al 
seu receptor. 

Entre els recursos explicatius-dramatitzadors, Toldrá subratUa molt 
especialment els mecanismes d'alló que anomena «acostament cultural», és a dir 
«l'adaptació conscient ais parámetres culturáis del públic» per facilitar-íi la 
intellecció del missatge transmés (p. 29), constituít per un eos doctrinal 
«codifícat i invariable en el temps» i» per tant, «desfasat históricament, 
descontextualitzat i incomprensible per ais no iniciats». L'acostament es tradueix 
en una serie de mecardsmes: rencamació de valors moráis, Tantropomorfització 
d'éssers espirituals i Tanacronisme, que acosta els fets narráis al temps del 
receptor, enparallel al que s'esdevé en l'ámbit de les artsplástiques. 

Si d'una banda I'autor sobreinterpreta un fet tan senzill com ara la 
utilització del vulgar en la predicació de masses -parla d'una estrategia de 
condescendencia amb el públic (p. 30) on, al meu parer, s'imposa simplement 
la realitat de la ignorancia del llatí per part d'aquest-, explica molt bé, d'altra, 
Testraiégia del díMeg fictici entre Torador i el seu públic (p, 31). El receptor 
peques vegades pren la páranla, pero el sermonador concedeix de vegades al 
seu públic un Uoc dins del seu discurs en forma de diálegs fmgits, d'interaccíó 
comunicativa fingida. D'aquesta manera concedeix la paraula, sf, ais qui 
I'escolten, pero els concedeix la que ell vol, com i quan vol, la qual cosa limita 
la llibertat de pensament deis seus oidors i els dirigeix a son pler. 

De tots aquests plantejamenles extreu una imatge deis predicadors com a 
miíjancers culturáis alhora que agenís ¿deológics (p. 32) ^coMocals entre 
Tunivers deis dominants i el deis domináis, que adquireixen per aixó una 
posició excepcional i privilegiada; ambigua també, en la mesura que tan aviat 
fan el paper de gossos guardians de la ideología dominant com el d'agitadors, 
portaveus o dirigents de les rebellions populars». I és aquesta funció de 
mitjancer cultural la que fará d'anella de coimexió entre el predicador i el 
pintor gótic, el qual codifica el mateix missatge per6 a través de la imatge, del 
codi iconográfíc (p. 34). 

Fer de mitjancer, pero, implica oferir-se a un contacte entre un mínim de 
dues parts. Qui fa de mitjancer esdevé un espai, un Uoc d'interaccíó, en aquest 
^ , entre els dominants i els domináis, cadascun amb el seu tipus de cultura. 
Es aquesta complexital del concepte de popular vs. cuite la que hauria hagul de 
teñir present I'autor quan al comen$ament parlava del carácter pseudopopular 
deis sermons. 



242 JOSEP-ANTONI YSERN 

Una volta ha descrit la metodología que vol fer servir i ha caracteritzaí el paper 
del predicador en la societal medieval, ja no li queda mes que posar fil a TaguUa. 
Conjuminant, dones, la lectura deis sermons de S, Vicent amb el seu propi interés 
per la iconografía cristiana i, especialment, per la simbologia gótica, Toldrá pren el 
predicador com «un veritable Virgili per a aquest periple peí mes enllá medieval.» 
(p. 14). Cree que el Uibre no s'ha distribuit -encarar- per les Uibreries de l'altre món, 
perqué si el sant arriba assabentar-se d'aquesta comparanza... 

El coipus del qual parteix l'autor és Vedició deis sermons vicentins 
enllestida per J. Sanchis Sivera i G. Schib,^ els seus sermons de quaresma, 
editats per M. Sanchis Guamer,^ els sermons Uatins edítats peí pare Robles** i 
els castellans editats per P. M. Cátedra.^ És un encert que faci servir aqüestes 
fonts sense parar esment en la líengua de redacció. Si, en general, les Uengiies 
no solen actuar com una Hmitacid o una barrera en 1'época medieval, encara 
menys ho fan en el cas deis predicadors, capados de manipular el registre 
lingíiístic fíns a Vextiem d'haver-se procurat la fama -com en el cas de Ferrer-
de posseir el do de Uengües -vell mite, sortosament ja caducat-. 

L'estructura que dona eos a aquest estudi té tres puntáis fonamenlals -a 
mes de la introdúcelo a la qual m'he referil adés-; eís temps (pp. 37-104), els 
espaís (pp. 105-166) i els personatges (pp. 166-240). 

L'apartat dedicat ais temps se centra en I'estudi, sobretot, de la fi deis 
temps, encara que no hi faltin reflexions sobre les concepcions medievals del 
temps historie. La fí deis temps té una dimensió individual i una altra de 
col-lectiva: les persones concretes moren, per6 ha d'haver-hi, segons 
Toitodóxia cristiana, una segona vinguda de Jesucrist que posará punt final a 
tota la historia de la humanitat, a tota la creació. La dimensió individual porta 
l'autor a descriare la iconografía referida a Tánima -que és sempre 
individual-, que defineix a partir de Lo somni de Metge. Quan algú mor, 
l'anima és sotmesa a un primer judici, el personal, que jaés defínitiu, ai voltant 
del qual gira el tema de la psicostasi o pesada de l'ánima en una balanza 
-d'arrel ben líunyanes, puix que el trobem ja entre els antics egipcis-: segons 
el pes de les seves bones/males obres, l'ánima és salvada o condemnada. 

Val a dir que és en les explicacions iconográfíques on Toldrá excelleix 
particularment. En el tema de la psicostasi, per exemple, fa una interessant i 
detallada descripció de les possibles variants (p. 40), atenení tant a la 
representacid de ránima per se com a la seva relació amb els al tres personatges 

^ Vicenl Feírer. Sermons, vols. I i II ed. de J. Sanchis Sivera, vols. III-VI ed. de G. Schib. 
Barcelona, Barcino, 1932 i 1975 respectivament. 

' Vicent Ferrer, Sermons de quaresma, 2vols., ed. de M. Sanchis Guamer, Valencia, Albatros, 
1973. 

"* Vicent Ferrer. Colección de sermones de cuaresma y oíros según el manuscriso de Ayora. 
Valencia, Ajuntament, 1995. 

* P. M. Cátedra, Sermdn, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla 
(!4I¡-I4}2). Estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos. Salamanca, Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 1994. 
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que hi solen aparéixer -rarcángel S. Miquel, el dimoní, etc.-, citanl mostres 
iconográfiques concretes -en aquest cas al-Iudeix a Roger van der Weyden, 
Rodrigo d^Osona i Vícent Macip, entre altres-. I encara sort que les se ves 
descripcions son acurades, perqué és ben de plányer que un Uibre 
essencialment d'art vingui acompanyat de tan escasses illustracions. De fet, 
d'íMustracions només n'hi ha onze, arreplegades entre les pp. 128 i 129. Cal 
reconéixer que aquesta migradíssima selecció és bona, pero molt insuficient. 
Com que em consta que Tedició d'un Uibre és també una auténtica militia entre 
Teditor i fautor, en la qual sovint perden l'obra i el lector, em limito remarcar 
el fet, amb el desig que pugui ser esmenat en posteriors edicions, si n'hi ha. 

Inevitablement, en aquest coniext, Toldrá apronta els ja clássics treballs 
d'Aries sobre la mort,^ encara que potser no entén encertadament el contrast 
que Terudit francés estableix entre la concepció de la mort entre els primers 
crísiians i els tardomedievals, Aries afirma que no hi ha responsabilitat 
individual en el plantejament escatologic deis primers cristians, pero no que «el 
poblé cristiá [...] es reunirá globalment amb Déu a la fi del món» (p. 46), sino 
que, simplement, segons testimonis iconográfics, la salvació o condemna deis 
fidels no passa peí judici personal, individual, el qual va desenvolupant-se 
paulatinament, molt especiaiment durant els segles XII i XIII. Aquest darrer 
aspecte síl'assumeix i el desenvolupa Toldrá, a partir també deis plantejaments 
de i'apassionant esludi de Le Goff sobre el purgatori, que convé llegir sense 
oblidar les critiques que en fa Gurievitx,^ 

Pero, peí que fa al desenvolupament del treball objecte d'aquesta ressenya, 
cal valorar molt positivament la detallada análisi a qué sotmet els textos 
vicentins, desmuntats i reordenats en funció deis plantejaments teórícs que 
apareixen successivament aí llarg de l'assaig. Dedica les pp. 52 a la 65, per 
exempie, a parlar de la confíguració del judici personal en els sermons 
vicentins, després d'haver aportat una bona mostra de textos paral-lels de 
diversos aulors i llengües,^ contrastats amb una selecció, no exhaustiva pero sí 

^ Ph. Aries, Essais sur l'histoire de ia Morí en Occidem du Moyen Age d nous jours, París, 
Éditions du Seui!. 1975 -amb traducció castellana de R. Carbajo i R. Perrin, Historia de ¡a muerte en 
Occidenie. Desde ia Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, El Acantilado, 2000- i L'homme 
devant ia mort, París, Éditions du Seuil, 1977 -amb trad. castellana de M. Armiflo, El hombre afile ia 
muerte, Madrid, Taurus, 1999. 

'' El medievalista rus reconeix, amb Le Goff, la puixan^a del purgatori en els segles XII i XIII, 
pero subratlla njolt la seva presencia en textos populara molt antics i, a mes, desvincula la formació 
d'un mes enllá tripartit de la concepció també temaría de la socieíai tardomedieval. Veg. J. Le Goff 
La naissence du Purgaioire, París, Éditions Gallimard, 1981 -amb trad. castellana de F. Pérez 
Gutiérrez. EL nacimiento del purnatorio, Madrid, Taurus, 1981-. La breu pero interessant ressenya 
d'A. Gurievitx és «La aparición del purgatorio y cuestiones de metodología de historia de la cultura», 
annex a un estudi seu, en rus (Moscou, Iskusstvo, 1984), traduit al castellá per H. S. Kriúkova i V. 
Cazcarra. Las categorías de ¡a cuitura medieval, Madrid, Taurus, 1990-. A méŝ  en aquest assaig, 
Aaron Gurievitx fa un estudi sobre el concepte de temps en la cultura medieval que hauria pogul 
aportar una nova llum sobre ajgun deis aspectes traclaís per Toldrí. 

" Llástima que entre les fonts adduVdes ací no hagi aprofitat la traducció catalana de 
^'Alphabetum narrationum d'Amoldus Leodiensis, que va editar Maná Aguíld i FUsier {RecuU 
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molt ampia, de fragments de sermons vicentíns. Hi destaca, especialment, sel 
sermó amb el tema «Ecce ascendimus in IkerosoUmam» (cf. ed. Cátedra, núm. 
10, pp. 367-377), en el qual (pp. 376-377) la Mare de Déu intervé a favor d'un 
pecador, devot seu, manipulant la balanza, fent trampa perqué les avemaries 
del pecador pesessin mes que no pas les seves faltes. La Verge, dones, 
s'apropia d'una imatge que la iconografía reservava precisament al dimoni, 
com bé fa notar Toldrá (p. 58), que sempre inientava enganyar S. MiqueL 

Aquesta verge protectora, advocata nostra -en termes de la Salve-, és ben 
diferent de la que, segons animcia S. Vicent mateix, ens hem de trobar el jom 
del judici: la Verge jutgessa, que será al costal del seu fill, ja sense el carácter 
de recer que fms aleshores havia tingut. De fet, crida l'atenció aquesta doble 
personaliíat de la Mare de Déu -abans del jom del judici i durant aquest- i 
també la insistencia de S. Vicent, en contradicció amb l'anécdota suara 
esmentada i amb els programes iconográfics mes generáis, a qüestionar la 
intercessió mañana -i deis sants, en general- a la fi deis temps, com molt bé fa 
notar Toldrá (pp. 98,101 i 104). No m'atreviria a afirmar-ho rotundament, pero 
sembla un plantejament mes aviat excepcional: contradíu la iconografía 
habitual, certament, pero també la imatge transmesa per la pietat mariana deis 
segles XII i XIII. 

Queda ciar, dones, el métode de treball seguit per l'autor: parieix de 
plantejaments generáis, que, tot seguit, comenta, i els aplica al cas concret de 
S. Vicent. D'aquesta manera pot remarcar amb facilitat les convergéncies i 
també les divergéncies, com tot just hem vist. Així, per exemple, quan analitza 
la visió del temps i de la historia (pp. 66-71), comenía descrivint ¡a concepció 
medieval del temps -ahistóric, anacrónic, cristianitzat i concebut sempre des 
del punt de vista de la historia de la redempció-, per a tot seguit submergir-se 
en els sermons vicentins en cerca de referéncies. En la predicació del sant 
descobreix diverses períoditzacions de la historia caracteritzades per un fort 
simbolisme (pp. 68-71). L'autor remarca dues coincidéncies notables entre 
aqüestes períoditzacions; totes incideixen a presentar com a imminent la 
segona vinguda de Crist i totes bandegen els fets histories mes propers. 

El cristocentrisme d'aquestes cronologies és palés. La figura de Crist juga 
un paper fonamental -subratlla Toldrá- en la reestructuració del mes enllá (pp. 
74-80), ja que la seva mort i resurrecció implica la reapertura del cel i el 
tancament deis Uimbs, després d'haver-ne rescatat els justos. L'escena del 
descens de Jesús ais infems es narra en els sermons vicentins a partir de les 
informacions subministrades per la Legenda áurea i pels evangelis apócrifs, i 
evidencia una certa confusió entre els llimbs deis patriarques i Tinfem general, 
que és refrendada també per la iconografía a Tus (pp. 77-78). 

d'exímplis, gestes e faules e ailres lUgendes ordenades per ABC, ¡retes de un ms. en pergamí de 
fomeR(;aments delsegle XV, Barcelona. Biblioteca Catalana. 1881,2 vols, [2* ed. d'Ángel Aguiló, amb 
próleg datat el juny de 1904)), que tants i tan ríes materials li hauria pogut fomir, en aquest punt í en 
moltfs&ims altres. 
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A partir d'ací, és lógic que el següent focus d'atenció de l'assaig siguí la 
concepció escatológica de sant Vicent (pp. 80-104), contextualitzada amb iallarga 
tradició apocalíptica medieval, que anuncia constantmenl rapropament de la fi 
deis temps. Óbviament, si la historia universal ha tingut un punt d'embranzida 
concret i ben determinat, ha de teñir també una fi. Les crisis i daltabaixos socials 
son entesos com senyals o, mes aviat, com a símptomes que el final s'acosta i 
esdevenen el brou de cultiu áels movimenis heterodoxos de reforma social. Per 
aixó, la predicació de caire escatológic i propensió profética sol teñir el doble 
vessant de reforma de costums davant la vinguda de TAnticrist i de reforma social 
0 política. T, per aix6 també, les autoritats del moment s'interessaven vivament peí 
tema de la vinguda de l'Anticrist; la por a la fi del món era general, pero la por 
que el sistema social en bloc s'estimbés per Tacció deis moviments de reacció mes 
radicáis, també. A la doble cara de la predicació escatologista correspon un doble 
interés, dones, per part del poder: l'interfes personal deis reís en tant que persones 
sotmeses ais mateixos perills, i el derivat de la voluntat decidida de dominar una 
situació que se'ls podia escapar de les mans. 

Com afirma Toldrá (p. 84), «El tema escatológic ocupa un lloc 
importantíssim en la predicació de sant Vicent, fins al punt que podríem dir que 
aquest afer és el seu predilecte, la seua especialitat [...]», amb la qual cosa fa 
seva la insistencia amb qué Cátedra (1994:16) qualifíca S. Vicent com un deis 
millors intérprets sobre la qüestió de la vinguda de 1 'Aníicrist i la fi deis temps. 
1 Tallusió a Cátedra no és casual, ja que ja que els sermons predicáis a Castella 
el 1411 son «el seu cicle escatológic conserval mes complet» (p, 84) i és pres, 
amb encert, com a fíl narratiu. 

Toldrá descriu el cicle escatológic a partir de J'allegoria de les tres Ilances 
que amenacen el món -rAnticrist, la fi deis temps i el judici final-, seguida 
consciemment peí predicador, que anuncia el seu programa sermonístic ais 
seus fidels. Vexemplum al qual remet aquesta allegoría apareix en la Legenda 
áurea de Vorágine, segóos fa veure l'autor, i el cita explícitameni el sant: S. 
Francesc i S. Doménec teñen una visió en la qual veuen Jesucrist brandant tres 
llamees contra el món, interpretades habitualment com a cástig contra la 
supérbia, luxúria i avaricia de l'ésser huma i enteses ací com les tres amenaces 
suara esmentades.* Déu concedeix, a instáncies de la Verge, una prórroga al 
món, confíat en Tacmació deis ordes fundats per S. Doménec i per S. Francesc. 
Tot seguit, Toldrá sintetitza les informacíons escatológiques que ens fomeix 
sant Vicent (pp. 88-89) sobre la cronología de Tarribada de TAnticrist -que, 
segons el sant, devia haver nascut entre 1403 i 1405- i els cáJculs sobre la 
fínalització de la prórroga concedida. A partir d'ací, l'autor comenta mes 
ámpliament els tres grans nuclis de rescatologia vicentina: rAnticrist (pp. 89-
92), la fí del món (pp.92-94) i el judici final (94-104). La riquesa iconográfica 
de rúltim tema -molt major, segons l'autor, que la de la deis dos primers-
justifíca Taparent descompensació en el tractament d'aquests nuclis. 

' Sobre e( tema de les tres (lances, veg. Cátedra (1994: 153-1Í5), Vexemplum a qué aMudeixo 
apareix ibid. pp. 567-568, i també en el Reculi deximplis, op. cií.. núm. 237. 
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L'auíor remarca com l'evolució iconográfica del románic al g6tic fon en 
una sola representació el que origináriament eren dos temes diferents -la 
psicostasi i el pantocrátor—, en benefici d'una major importancia de la figura de 
sant Miquel i del procedíment judicial individualitzat -en la quaj cosa vea el 
reflex d'una incipient mentalitat burgesa (p. 98>-. Constata, a mes, «raparició 
de la térra i Ja humanitat, abans no representades, i les intercessions de la Verge 
i sant Joan.» (p. 98). Els comentaris i contrastos indicats em semblen 
suggeridors> encara que la vinculació de la preponderancia del judici personal 
amb un certa mentalitat burgesa, cree que mereixeria una major justificació. 
Que aquesta innovació es doni paraMelament a la formació d'una classe com 
la burgesia és, sens dubte, interessant, per6 no vol dir que necessáriament en 
siguí conseqüéncía. En realitat, podríem trobar-nos davant diverses cares d'un 
mateix fenomen, que és el de l'antropocentrisme que, en forma de 
preocupacions etiques, comencem a trobar en determinades practiques 
literáries. 

Descrita, per tant, la iconografía referida ais temps, amb el complemení de 
la predicació vicentina, Toldrá passa a atendré la deis espais (pp. 107-166) bo 
i constatant que «el dominica no s'allarga en pintoresques descripcions físiques 
d'aquests espais; el seu interés, com en altres temes, s'esbiaixa cap al 
plantejament didacticomoral.» (p. 107). Comen9a oferint-nos els quatre 
principis básics que estructuren l'espai del mes enllá en Tart i en la literatura 
medievals, per a, tot seguit, identificar-los en el corpus textual vicentí. 

Els quatre eixos de l'espai de Taltre món son \a jerarquía, la simetría, 
Vobertura i la transparencia. El principi de jerarquía omple l'espai 
d'oposicions signifícatives dalt/baix, dins/fora i esquerra/dreía. Les oposicions 
extremes (máximament positiu vs. máximamení negatiu) serien dalt-dins-
dreta/baix-fora-esquerra. (p. 109). La simetría caracteritza cel i infem com una 
inversió I'un de Taltre. Especialment interessant és la simetría que troba, en un 
segon nivell, entre la térra i el cel, en tant que el cel «'estructura com una 
societat feudal ideal, perfecta, i dones, com un model de societat a la qual hom 
deu tendir (p. 110) -recordem el que deia l'autor sobre el sentit tevulsiu i 
reivindicatiu de la predicació escatológica-. El principi (¿'obertura alludeix a 
la mobilitat que caracteritza els personalges de cada espai -cadascun segons la 
seva namralesa-. De fet, afecta mes els personatges -objecte de Túltima part 
de l'assaig- que l'espai. La transparencia permet una certa inierconnexió 
-intercomunicació visual i oral- entre tols els espais: els condemnats veuen la 
gloria, amb la qual cosa encara pateixen mes. La intercomunicado té també, 
com a conseqüéncía, la possíbílitai que els vius influeixin en el món deis morts 
mitjan9ant les obres pies. 

A partir d'ací, l'autor es dedica a í'estudi deis diversos espais del mes 
enllá, ara sí, buidant els sermons de sant Vicent. 

Potser, en aquest sentit, els moments mes interessants de )*estudi de 
Toldrá sdn aquells en qué comenta les possibles confusions conceptuáis entre 
els diversos espais i ens esclareix el bagatge informatiu del qual podem partir. 



RESEÑA 247 

Per exemple» és sorpenent que el cel (pp. 116-124) no sigui descñt físicamení 
com a tal -ben altrament que rinfem-, tot i que S. Vicent sí que aMudeix a la 
seva localització i a la seva distancia respecte a aquest món. La seva 
identificació com una excelsa cort terrenal no és una dcscúpció física, és a dir, 
referida a la seva constitucíó (pp. 117-118). Mes encara» sembla que hi ha 
hagut moltes menys visions del cel -que facin palesa la seva estructura- que 
deis infems (pp. 118-119), la qual cosa pareix justificar la mancan9a 
d*iconografia gótica sobre aquest espai. En qualsevol cas, S. Vicent sí 
insisteix en la jerarquització -per superposició espacial- d'aquest lloc. Fins i 
tot descriu les funcions deis seus habitants -Sngels i benaurats- en relació a 
qui ocupa el cim de la jerarquia: Déu. Toldrá arriba a una observaci<5 de gran 
interés; «D'acord amb la concepció feudal, el cel no és sino la casa, la 
propietat de Déu, que s'hi comporta com a amo, rebent-hi o foragitant-ne els 
convidáis [,..]»(p. 123). 

En rámbil de les confusions semántiques, Tautor fa notar les que es 
produeixen sovint (p. 124) entre el paraáís terrenal i el celestial, entre i 'infem 
i els Uimbs deis patriarques. De Tinfem, stricto sensu, en comenta la complexa 
estructrura, que sí compta-contráriament al cel- amb nombroses descripcions, 
que hi diferencien funcionalment i topográficament diversos espaís. 

Un allre deis espais objecte de considerado és el pui;gatori, lloc de turment 
-físic i moral- transitorí -en oposició a la pena eterna de rinfem-. Els 
comentaos de Toldrá al respecte son deutors de la monografía de Le Goff, a la 
qual m'he referit mes amunt. Segons sembla, sant Vicent redueix tots els 
turments del purgatori al del foc, bé que aquest no és merament punitiu, sino 
que, a mes, purifica (p. 135). Segons el sant, el purgatori es caracteritza per una 
gran flexibiliíat temporal i per Tabséncia de dimonis. Les penes s'hi perceben 
de manera subjectiva, la qual cosa permet que la justa intensitat d'aquestes no 
depengui del temps objectiu. En última instancia, Déu pot aplicar la penitencia 
oportuna en tan sois una hora -per exemple-, i aix6 permet que els qui morin 
poc abans del jom del judici puguin passar peí cástig just sense cap mena de 
greuge comparatiu, 

L'espai mes ámpliament tractat és Vinfem deis danmats, Uoc habitat per 
dimonis, del qual no hi ha eixida possible i on els turments son etems. Toldrá 
insisteix que «la noció de justicia retributiva individual va desevolupant-se: 
cada vegada mes és cada cristiá qui ha de preocupar-se individualment per la 
salvació» (p. 145), afirmació bastant mes rica en matisos que la simple allusió, 
vista mes amunt, a l'incipient esperit burgés, mes encara si atenem a la relació, 
que l'autor mateix comenta, amb el renaixement del dret roma, Uigat a la 
paulatina aparició de monarquies com mes va mes autoritáries. 

L'autor, després d'assimilar i resumir els plantejaments centráis 
d'especialistes com Delumeau i Foucault en referencia a la por i ais 
mecanismes de cástig i de repressió exercits peí poder, a través de cerimónies 
i rituals punitius que el consoliden com a tal (pp. 146-148), es concentra en 
l'estudi de la iconografía infernal (pp. 148-166), amb l'auxili deis testimonis 
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vicentins i d'altres materials Jiteraris, com l'infem de Lo somni o el de la visió 
deTundaKpp. 161-165). 

Potser un deis moments mes interessants de la reflexió de Toldrá és quan 
fa notar en sant Vicent una certa sobrietat en la descripció de les penes deis 
condemnats, ja que sembla mes interessat en la «lectura essencialment moral 
del mite», afírmació que, amb gran encert, el duu a comparar el dominic amb 
Ramón LIuII o Bemat Metge; «Pero encara és Uuny áéí plantejamenl filos6fíc 
racionalista de LluU, o del dístanciament clássic de la visió poética d'arrel 
dantesca, que podem exemplificar en els infems mitológics i metafórics de 
Bemat Metge (...] o de Roís de Corella.» (p. 164). 

La importancia de l'aspecte moral a I'hora de valorar l'infem potser és al 
darrere de la gran variabílitat que nota I'autor a Thora de relacionar pecats amb 
cástigs o de classificar els turments. També és sorprenent que el sant bandegi 
de les seves prediques certs tópics del paisatge infernal, aprofitat per altres 
autors i presents en la iconografía usual (p. 164), si bé cal actuar amb 
prudencia, al meu parer, a I'hora de jutjar aqüestes peculiaritats, sense oblidar 
els condicionaments derivats de la fenomenología de la reportació sermonaría: 
mai no sabrem si certs elements desapareguts de les versions escrites no eren 
consignats, precisament, per lal com eren massa obvis. 

L'última seccid de l'assaig de Toldrá és la dedicada ais personatges del 
mes enllá (pp. 167-240): els ángels i els dimonis. Com és habitual, primer ens 
ofereix unes notes generáis sobre els ángels, éssers espirituals, invisibles pero 
d'existéncia acceptada com a real, que actúen de missatgers entre Déu i els 
homes o entre aquell i les animes del purgatori, o bé acompleixen altres 
funcions concretes, segons la se va sítuació jerárquica, en qualsevol cas sempre 
del tot sotmesos a Déu. També s'ocupa de la descripció de la complexa 
jerarquía angélica.'" Peí príncipi de simetría vist mes amunt, cal dir que la cort 
del dimoni també és jerarquitzada, mes encara, una de les possibles 
jerarquitzacions de Tinfem es pot considerar com un reflex en negatíu de 
l'angelical (pp. 194-202). 

Observa Tautor com els ángels poden servir els homes individualment -el 
cas extrem seria el de l'ángel de la guarda-, o també poden protegir 
coMectivitats senceres -ángels proíecíors de ciutats o regnes-, com fa Tángel 
custodi. La distríbució de ftincions pot arribar a fregar el paganisme, com ara 
quan s'associa un ángel a elements del món (p. 179) -com ara el clima, el sol, 
la lluna, els diversos astres, etc.-. Una de les ocupacions cortesanes deis ángels 

'" Encara no hi ha una edicto moderna -a l'abasi del públic general- del Llibre deis ángels de 
Francesc Eiximents i suposo que, per aquest mottu, no és aproñtat, almenys declaradament, en aquest 
capfcol. Sí que hi ha una edició, a cora de C. J, Wittlin, de la pan dedicada a sant Miquel (F. Eiximenis, 
De sant Miquel arcángel, Barcelona), Curial, 1983), que potser hauria pagat la pena d'emprar en la parí 
dedicada a aquest personaíge concrtí. L'autor maieix reconeix (p. 183), tot remetent a estudis de 
Delumeau, que Eiximenis i, precisameni, S. Vicent son eU principáis «responsables de l'expansió del 
cutte gen¿ric deis ángels ¿uardtans -individuáis i coMectíus». 
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és la música -fa notar Toldrá que, entre els instruments celestials, no n'hi ha de 
percussió (p. 179)-; altra de les füncions que correspon ais ángels, en tant que 
avesats a moure's entre ren9á i Tenllá, és el d'acompanyar les animes en el seu 
viatge cap al cel» després de la mort -si no son animes condemnades, cas en 
qué les abandonen en mans deis dimonis-. 

Entre tots els ángels, el mes popular és, sens dubte, sant Miquel, Uoctínent 
de Déu que, com a ángel guerrer, ve a representar la figura del cavaller 
celestial, que té dues funcions essencials: dur a terme la pesada de les animes 
i combatre el dimoni. L'altre ángel que, amb el temps, guanyará protagonisme 
és Tanónim ángel de ¡a guarda, el desenvolupament de qual relaciona Toldrá 
també «amb Temergéncia de la individualiat occidental ais segles 
baixmedievals» (p. 180). 

El dimoni -i la seva cort- atreu encara major atenció per part de 1'autor 
(pp. 184-240). Comenta explicant la complicada poligénesi del dimoni del 
cristianisme -hibridació de diables jueus i daimones hellenístics- (p. 185), per 
a acabar amb una afírmació dbvia pero sovint oblidada: «A l'Antic Testament 
el dimoni hi apareíx com a agent de Déu, actuant per ordre seua o amb el seu 
permís,»" 

També cree que és important la rápida contraposici(5 que ofereix Fautor 
(p. 186) entre una línia rigorista i una altra d'humanista dins de l'església peí 
que fa a la interpretació de la figura de Satán, La segona -que és la que va 
fracassar-, la propugnava Orígenes, tot considerant que les penes de l'infem 
eren ñnites i que, a la fi deis temps. Satanás mateix sería redimit. 
Independentment que en la figura del dimoni s'amalgamin elements deriváis 
de la demonologia popular amb els propis de tot un adversan de Déu, la 
marca mes característica de Vkostis antiquus és el seu bandejament i, albora, 
la seva submissió absoluta a la voluntat de Déu, contra el qual sempre 
nodreix un ressentiment, perpetuament revifat perqué in inferno nuUa est 
redemptio. «El dimoni és d'una manera diáfana súbdit de Déu» (p. 190). Ho 
és fins i tot quan realitza la seva tasca mes propia -la seva especialitzacio-; 
la del templador (pp. 202-209). Val a dir que, en el desenvolupament 
d'aquesta funció, sempre es troben ángeis disposats a destorbar-los. Angels i 
dimonis, figures inverses i complemeniáries, es reparteixen també algunes 
tasques: si els primers acompanyen les animes al paradís, els segons fan el 
mateix vers l'infem (p. 208). 

" Efeciivament, recordi's que en el Llibre delgénesi I'encamacid del mal -la serpení- encara no 
hi té nom propi; se l'associa al diable per primera volta en el Uibre de la saviesa (Sv 2. 23-24). En e) 
Llibre de Job (Jb 1,6), tanmateix, apareix un personatge iniegrant de la cort celestial que és ajiomenat 
en la Biblia Catalana Inlerconfessional V Acusador, tradúcelo de Thebreu Satán, Satanás. Així, dones. 
Satanás és una mena de fiscal celestial, un acusador, un calumniador (diaboios, en grec). Curiosameni, 
aquest fiscal, per dur a lerme les seves perquisicions i indagacions, ja recorre a la templado -amb 
pennís de Déu, com es mostra de nou al libre de Job (Jb I, 9-H)-. A partir á'ací, el fiscal celestial 
acabara essent la personifícació de les forces del mal, en el fons, com un jurista qualsevol per a 
determinades mentalitats -si recordem la fóbía antijurista de tot un ¿iximenis...-. En el fons, no deixa 
d'haver-hi certa ironía en aquesta demonització d'im fiscal i executor tan fídel a Déu. 
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Toldrá també estudia (pp. 209-220), en Támbit de la predicado vicenlina, 
com el dímoní es convetteix en punt de referencia cap al qual remeten tots els 
ritus populars, els sortilegis, les fetÜleries, etc., amb la qual cosa es propicia 
una auténtica demonització, stricto sensu, de tradicions i cerimónies que, en 
alguns casos, eren autentiques romanalles de tradicions i actituds paganes. 
S'adona, pero, que moltes vegades el sant rebutja determinades supersticions 
albora que recomana «de fer sonar campanes i traure creus per conjurar la 
tempesta, i adopta així un tipus de religiositat instrumental equiparable» (p. 
215). Efectivament, S. Vicent proposa, ni mes ni menys, una auténtica magia 
alternativa basada en la relígió cristiana. No critica la fe ingenua, sino que es 
limita a redre^ar-la devers rúnic en qui hom pot teñir fe: el Déu cristiá. El 
motiu últim és que no nega que, a voltes, els fetillers puguin ser efectius, sind 
que atribueix aquesta efectivitat a la voluntat de Déu, el qual permet l'éxit del 
curander per a provar la nostra fe. Per aíxó, cada volta que descriu una situació 
en la qual algú recorre ais servéis de fetillers í endevins, hi afegeix l'antídot: 
ordena, exigeix, que hom recorrí a Críst, a Déu.'^ 

Finalment, Tautor ens ofereix una mena de síntesi (pp. 220-240) en qué 
reagrupa i comenta la iconografía relacionada amb la figura deis dimonis, en la 
qual insisteix en aquells trets que oposen la figura d'aquests representants del 
mal amb la deis habitants del paradís. Basant-se en idees de Le Goff, remarca 
(p. 224) Toposició entre Tanimada gestualitat deis dimonis i deis seus 
possessos, la passivitat deis condemnats -que només pateixen els turments, en 
son pacients-^ i el hieratisme i esquematisme de les figures de Támbit diví. 
Revisa les descripcions físiques del dimoni -en les quals no va insistir gaire 
sant Vicent-, i remarca Tabsoluta manca de representacions iconográfiques del 
dimoni armat i a cavall -és a dir, de manera propera a la representació d'un 
cavaller medieval- (p. 228), tot i que, de fet, sí que existeix aquesta imatge en 
textos literaris, i fins i tot sant Vicent se'n fa eco. 

Com a conclusió, l'autor subratUa «la manca de sistema quant a elements 
constitutius», la incoherencia absoluta fins i tot dins d'un mateix context 
iconográfíc i insisteix en la interdependencia entre la representació deis ángels 
i deis dimonis; son aníitétics, eJs segons son el negatiu deis primers -i ho 
intenta sintetitzar amb una interessanl análisi d'una representació de S. Miquel 
combatent amb el dimoni (pp. 236-237). El dimoni, finalment, és Valtre, o sia, 
qualsevol que signifiques una possible amenaza ais interessos de la classe que 
havia conformat el eos doctrinal que donava sentit al dimoni (p. 238). Es tracta, 
dones, d'una imatge sense «cap element del discurs humanista de la religió 
cristiana, ans al centran, exalíació del poder i de la seua violencia legítima 
contra qualsevol adeversari» (p. 239). 

'̂  Reflexions molt interessants -documentades amb textos vicemins, entre altres- es poden llegir 
en rarticle de Rafael Narbona Vizcaíno «Tras los rastros de la cultura popular. Hechicerías. 
supersticiones y curanderismo en (la] Valencia medieval» Edad Media. Revista de historia, I (1998) 
91-110. Vegeu-ne especialment, pp. 91-97. 
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Ací poso punt final a aquest recorregut per un Uibre innovador, en el 
context deis acostaments a S. Vicent i a la cultura medieval, i mes encara en 
l'&mbit deis estudis de cultura catalana medieval. És un camí agosarat, pero 
frucffer i ben dut a terme, malgrat la difícil qualificació d'un intent així, segons 
explicava l'autor mateix ben a Tinici. No aportaría res, com a lector que 
s'atreveix a fer una ressenya, anar a Tencalf de possibles mancances 
bibliográfiques -hi afegiria tal o tal altre títol, article, Uibre- i sería deixar 
escapar un treball tan engrescador i gratificant, com és aquest assaig d'Albert 
Toldrá. 

Josep-Antoni Ysem, 
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