
RAÓ 1 INTUICIÓ EN PLAERDEMAVIDA' 

~ E n s  topem, una senyoreta i jo, en un carrer de Barcelona. Feia 
un any i mig o dos que no  l'havia vista. La senyoreta ha guanyat: és 
més bonica que la darrera vegada que la vaig veure. 

- 0 h  senyoreta! -quejo li dic allargant-li la mi- Plaerdemavida! 
Tan content de veure-la ... ! 

Pero observo que.davant el que acabo de dir es posa rígida, 
s'enfosqueix de cara i que el meu brac queda penjat al mig del carrer. 

-Pero escolti ... -em diu amb una cara de rabia sobtadíssima- 
que s'ha pensar? Que m'acaba de dir? 

-Res. Li he citar el nom d'un personatge femeni del Tirant. 
-Del tirant, diu, de quin tirant? Voste és un desvergonyit ...* 
1, havent dit aixb, emprengué ripidament, el cos tot enravenat, el 

seu camí.. (Pla 1969a: 133-34). 

Aquest divertit episodi de les Notes disperses de Josep Pla 
només admet a primer cop d'ull una interpretació: la senyoreta 

1. Aqucst treball s'inscriu cnelprojccrc d'invcsrigació PB93-0543 dc la DGICYT. Una 
primcra vcríió d'aqucrr trcball va rcr prcrenrada al col,loqui sobre Tirant lo BLinc organitzat 
per I'Institur de Rcchercher er Erudcs Hispaniqucr dc la Universirar de Provcn~a a I'octu- 
bre del 1994. 
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no sabia res del ltrant i per aixb va pendre's tan malament l'elogi 
que Pla li havia dirigit. Aquesta era, si més no, la conclusió de 
l'escriptor empordanes, que tancava la narració d'aquesta esce- 
na amb les reflexions següents: 

-En aquesta epoca de  llibertat n o  utilitzeu, en tractar amb les 
senyoretes del país, cap referencia literaria agradable antiga o moderna. 
Quedareu malament: sereu rebuts amb les ungles. Presenteu-vos 
sempre com aquel1 qui va a fer exercici o a veure el metge. Us acolliran 
amb un agradable somriure: dolc, maliciós o picant, que és com han 
de ser els somriures.u (Pla 1969a: 134) 

El m011 de Pos d'aquest article sera intentar demostrar que 
potser no és aquesta I'única interpretació possible de l'episodi 
de les Notes disperses. Potser la senyoreta no non~és  coneixia 
perfectament la novel.la de Martorell, sinó que fins i tot pot- 
ser la va llegir millor que el mateix Pla i justament per aixb es 
va indignar. De fet tenia més d'un motiu per indignar-se. En 
primer lloc un motiu físic: l'escassa bellesa de Plaerdemavida, 
reconeguda per ella mateixa en el capítol 277 de la novel.la: «e 
no és dona neguna n0.m passis de saber e de bellea (590)*.x En 
segon lloc un motiu moral: ni les idees de Plaerdemavida, ni els 
seus consells -qualificats alguna vegada de reprovats (594) per 
la princesa Carmesina- ni les seves múltiples activitats són sus- 
ceptibles de ser considerades castes i honestes. Els escauen molt 
més adjectius com ara reprovats, libidinosos o fins i tot alcavo- 
tescos3. 

Per compendre bé les autentiques dimensions de i'extraordi- 
nari personatge que és Plaerdemavida cal situar-lo, en primer 

2. Cito sempre segons I'cdici6 d'Albcrt G. Hauf donanc el nombre de la plana enrrc 

parenrcsis. 
3. M. Menéndcz Pelayo va caracterirzar molr bé en aqucst scnrir Placrdemavida cn lcr 

planes que va dedicar al Tirnnt en el se" llibre Origener de la novela: <la conrumada macrrria 
que en lar arces dcl lenocinio mucsrran las donccllar Ericfania y Placerdemivida, quc más 
bien que cn palacior impcriñles pareccn educadas cn In zahurda dc la madre Cclesrina ... x (1943: 
401); scl carácrcr rufianesco quc ricne la desenvuelra y libidinosa Placerdemividan (1943: 
404). Cfr. sobre aqucrra qüesri6 I'article rcccnr dc R. Bcltrán (1990: 107-112). 
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lloc, en el seu context més immediat -1'univers narratiu creat 
per Martorell- i, en segon lloc, en el context format per les 
tradicions i els sistemes de valors en que la novel.la va ser es- 
crita i va tenir els seus lectors: la Valencia de la segona 
meitat del segle XV 

En el capítol 282 de la novel.la Tirant, tot recordant la felic, 
per bé que no completa, unió amorosa de la nit anterior, diu a 
Carmesina enmig &un ball nocturn: -«Certament, senyora, de 
major grat e stima era a mi la nit passada que no aquesta* (599). 
En sentir aquestes parades Plaerdemavida replica immediata- 
ment: -«Molt me alten, senyor, les vostres paraules, mas no 
les obresn (599). És evident que Plaerdemavida recrimina a Ti- 
rant no  haver fet cas dels seus consells i dels seus esforcos i, 
en conseqüencia, no haver aprofitat una ocasió optima per con- 
sumar la seva unió amorosa amb Carmesina4. També és evident, 
pero, que en aquestes parades s'expressa un aspecte important 
de la manera de ser de Plaerdemavida: la perfecta harmonia que 
hi ha entre les seves paraules i les seves obres. 

L'extraordiniria frescor i vitalitat del llenguatge de Plaerde- 
mavida s'imposa amb contundencia a qualsevol lector del 7trant 
i, per descomptat, als personatges de la novel.la. Diafebus, per 
exemple, parla de «la bella eloqüentia de Plaerdemavidan (325). 
Quan la Viuda Reposada convenc Carmesina perque baixi a 
l'hort per assistir a una farsa teatral de caricter aparentment 
terapeutic, li diu que Plaerdemavida es posara la disfressa de 
l'hortoli Lauseta «e diri-us de ses acostumades plasenteries» 
(601). 1 quan, en els episodis del nord d'Africa, Tirant es retro- 

4. La marinada d'aquell matcin dia la criada, quan descobreix que Tirant i la princesa 
no han consumñt les seves relacions, fa la scgüeni erclamació: -Mal bé hi meta Déu! ... Vos- 
tra altera ne ha lo plaer, e Tiranr lo  delit e yo n'é lo  pcccat, mas ranr me da1 com no s'és fer 
que de rabia pense morirn (596). 
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ba, sense saber-ho, amb la donzella un cambrer la defineix aixi: 
«en la companyia de aquelles mores ve una donzella molt gra- 
ciosa, qui parla molt bé l'algemia, ab molta gracia» (731)5. 1, de 
la mateixa manera que Martorell i els seus personatges, molts 
dels lectors del Tirant han quedat igualment seduits perla sala- 
da espontaneitat del llengatge de Plaerdemavida. A aixb, entre 
d'altres coses, es referia Cervantes quan parlava de das agude- 
zas de Placerdemivida» en el Quixot, i Alejo Carpentier quan 
lloava «el mundo del personaje llamado Placerdemivida» (1987: 
140) o J. Coromines en celebrar la seva «fresca1 fraseologias 
(1986: 514). Tanmareix, no  tots els personatges de la novel.la 
de Martorell comparteixen aquesta simpatia per la manera de 
parlar de Plaerdemavida. Carmesina, per exemple, de vegades 
n'esti més aviar farta. Aix8 és el que li passa en els capítols 229- 
30 de la novel.Ia, en quk la princesa, molesta per més d'una raó 
amb les paraules de la seva criada, expressa davant de I'empera- 
dor el que pensa de Plaerdemavida: 

-a...és folla e atrevida en parlar e diu tot lo que li ve a la boca. 
-<No és folla ... ans és la més sentida donzella que en la mia cort 

sia, y és donzella de molt de bé e dóna tostemps de bons consells. E 
no veus tu, com vens al consell, com yo la fas parlar, c o n  parla ab 
gran discreció? ...m (507). 

Encara que d'entrada pugui semblar paradoxal, tant l'empe- 
rador com la princesa tenen raó. 1 si tenen raó és perquh tots 
dos estan dient el mateix, per bé que des de punts de vista dife- 
rents. Una de les conseqükncies de l 'e~~ontaneitat  que omple 
d'indigiació les castes orelles de Carmesina són els bons con- 
sells que tant plauen al seu pare. Segons la princesa, la naturali- 
tat i la manca de prejudicis amb que Plaerdemavida expressa a 

5. No són aquerrr clr únics exemplcs que es citar de rcconeixcrncnt de la gra- 
ciosa facúndia de ran singular personargc. En cl capirol 220 -o" cr descriu la gresca carna- 
valesca rnuntada pcr Plaerdcmavida durant la nir de noccs de Diafcbur i Estefania- es pot 
llegir que *La crnpeador n0.s p d i a  derenir dc riurc dc les rahonr rabomrer que hohia dir a 
Placrdemavidan (485). 1 cn el capirol 372 es llegeir quc xTiranr, per peiidre plaer, parlava 
sovint ab Plaerdernavidnr (757). 
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raig la seva fogosa sensualitat són un greu defecte. Per l'empe- 
rador, en canvi, la incontinencia verbal de Plaerdemavida seria 
més aviat una virtut, ja que sense ella no existirien els consells 
discrets i assenyats que són tan escoltats i valorats en el Con- 
se11 Reial. Per entendre bé el punt de vista de l'emperador cal 
partir d'un dels tbpics que van formar part de la imatge de la 
dona a la baixa Edat Mitjana. És un fet conegut de tothom que 
aleshores les dones eren considerades uns éssers inte1.- 
lectualment inferiors a I'home. Per dir-ho en paraules d'Eixime- 
nis, la dona, com a conseqüencia de la seva participació decisiva 
en el pecat original, ~ f o  ferida per lo cap de dret en dret, e per- 
dé tant de seny que és tan poch aquel1 qui y és romis que no és 
quays res, (Naccarato 1981: 21). Conseqüencia immediata 
d'aquesta idea era l'afirmació que les dones no podien donar 
bons consells, «car consell és obra d'om savi. (Wittlin 1987: 
238). Aixb sembla entrar en contradicció amb les parades de 
I'emperador en lloanca de Plaerdemavida, pero cal tenir en 
compte que aquesta afirmació té una excepció: els consells sob- 
tosos de les dones, és a dir els consells producte no pas de la 
deliberació racional, sinó de la intuició, poden ser molt útils i 
profitosos. Aquestes idees, que tenen les seves arrels en la Po- 
lítica d'Aristbti1, les va formular diverses vegades Eiximenis en 
les seves obres, i amb el1 d'altres autors escolistics com ara Gil 
de Roma6 o Jaume Cessulis (Bofarull 1902: 76), i han arribat 
fins al mateix segle XX, on encara es poden sentir lloances de 
la intuició femenina. Precisament en l'obra enciclop~dica d'Ei- 
ximenis hi ha un dels testimonis més antics, en catala, d'aques- 
tes Iloances. Segons el francisci gironí, la tendencia a donar, de 
vegades, bons consells a la impensada és un dels béns naturals 
de les dones, pero Eiximenis no deixa de remarcar que aquest 
bé neix d'un dels seus defectes més greus: la seva inferioritat 
intel.lectua1: 

.Lo ter< (bé), que com sien imperfetes, e natura abans produesca 
les coses de menor valor que les millors e més trich a fer una bona 

6. Cfr. cl capírol dcl De regimiaeprincipum publicar a tal1 d'apfndix d'aqucsr arricle. 
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erba que una mala, per tal les fembres soptosament donen bon consell 
a vegades, e en cas de necessitat ajudarien per esta via més que I'hom, 
car natura en I'om, ministrant-li consell, proceex fort madurament e 
ab del.liberació en quant entén a fer fruyr bo en bon arbre,, (Wittlin 
1986: 164)'. 

Eiximenis fa una comparació entre els consells masculins i els 
femenins. Els de I'home, I'ésser més perfecte de la creació, són 
bons quan s'obtenen després d'una deliberació racional lenta. 
La natura, en canvi, no permet que els consells de les dones tin- 
guin la solidesa dels consells masculins, excepte en el cas que 
siguin donats espontiniament i sense pensar-s'hi. La intuició 
femenina supleix, doncs, els deficits de la raó i de la naturalesa. 
Tanmateix, si la dona reflexiona molt abans de donar un con- 
se11 o de trobar una sortida a un problema, el resultat no pot 
no ser desastrós. Eiximenis ho deixa ben clar en el LIibre de les 
dones: 

*La quinta, fill, soptós conseyll te plicia hoir de ra muyller, car 
soptós conseyll de dona sovín és profitós ... mas conseyll deliberar seu 
n0.t plhcia, car no ha dret ne envers, ne té fus ne filosa, e.s muda a 
mil parts en un punt» (Naccarato 1981: 129). 

En les planes finals del rirant hi ha un episodi que sembla fet 
a mida per il.lustrar aquestes paraules d'Eiximenis: la descrip- 
ció del pinic que domina la Viuda Reposada en assabentar-se 
que Tirant, després de les aventures nord-africanes, és a punt 
de tornar a Constantinoble. La Viuda, que té por de la venjanga 
que probablement Tirant pendri contra ella per ser I'única res- 
ponsable de la perversa ficció teatral que es narra en el capítol 
283 de la novel.la, es passa tota una nit intentant trobar, inútil- 
ment, solució al seu problema i, al final, decideix de suicidar- 

7. La matciva idca cs rorna a formular, pcr6 aqucst cop ccntrant-sc mér cn cl dcfccrc 
que no pas en la virrut, en el capirol 780 dcl Doti* rLo prjmcr (mal de la dona), que no 6s 
bona per a dar consell: m6 fr ,  cai conscll 6s obra d'om savi. Es ver que r vcgadcr soproramcnr 
lo dari bo e rarr, c no s'i fuma. E a@ VYC de natural dcfallirncnr que ha, car tor quñnr fa, fa a 
unes  e a volter, axí com Icr passions la punycn dins lo coru (Wittlin 1937: 238). 
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sivies paraules de Plaerdemavida en les reunions del Consell re- 
ial, podia estar pensant no  només en consells de caricter polí- 
tic, sinó fins i tot en estrstagemes militars. 

H i  ha una frase de Marivaux recollida per Chamfort, el bri- 
llant autor de pensaments i aforismes que tant admirava Josep 
Pla, que sembla escrita a la mida de Plaerdemavida: «Marivaux 
disait que le style a u n  sexe et qu'on reconnaissait les femmes 
i une phrase» (Chamfort 1968: 305). Indiscutiblement Plaer- 
demavida té un estil, un estil rnolt lligat a determinats aspectes 
de la visió medieval de la dona i construit a partir de l'equilibri 
entre les paraules i els gestos. L'únic personatge en tota la 
novebla de Martorell capas d'adrecar-se a Tirant dient-li: -«Ay, 
en beneyt!» (438), és també l'únic capas de narrar una escena 
amorosa entre Tirant i Carmesina dient que *com vos hagué ben 
besada, volia-us posar la m i  davall la falda per sercar-vos les 
pucesa (393). 1 aquest personatge tan singular tarnbé és capas 
de traduir la seva manera de parlar en fets i obres protagonit- 
zant escenes de voyewrisnze com la de la nit d'amor en el cas- 
te11 de Malveí (capítols 162-63) o muntant-les per Tirant, corn 
és el cas de la famosa escena del bany (capítol 231); essent el 
centre d'escenes tan divertides corn la bufonada carnavalesca al 
voltant de la nit de noces d'Estefania i Diafebus (capítol 220) 
o actuant, amb un desvergonyiment increible, com a protago- 
nista principal en una farsa teatral semipornogriifica ordida per 
la Viuda Reposada (capítol 283)9. Em sembla que M. de Riquer 
(1992: 125-126) té tota la raó del rnón quan afirma que darrere 
del nom de determinats personatges de Martorell hi ha una in- 
tenció amagada. El nom de Plaerdemavida n'és un bon exem- 
pie. N o  em sorprkn gens que Martorell anomenés així un per- 

9 .  Sobre i'arrifici teatral que hi ha darrere dc  la ~ f i c c ió  que fCu la rcprovada Viuda a 
Tirant. vcgcu Rcnedo 1996. 
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sonatge tan fresc, tan espontani i amb tanta llibertat de parau- 
la, d'acció i de pensament com la donzella de Carmesina. 
Aquests són precisament els trets que defineixen l'estil de Pla- 
erdemavida, un estil que traspua darrere de cadascuna de les 
seves paraules i els seus gestos. 

Com ja hem pogut veure, Carmesina, en uns moments en que 
esti  dominada per la ira, defineix Plaerdemavida amb aquestes 
paraules: ~ é s  folla e atrevida en parlar e diu tot lo que li ve a la 
boca» (507). Aquestes paraules són també un molt bon punt de 
partida per caracteritzar l'agilíssima manera de parlar de Plaer- 
demavida, dominada per una espontaneitat molt propera als 
registres de la llengua col~loquial. Quan Martorell escrivia les 
intervencions dialogades de Plaerdemavida probablement s'es- 
tava inspirant, sobretot, en les riquíssimes deus del llenguatge 
parlat. Efectivament, les exclamacions, els eufemismes i els dis- 
femismes, els diminutius, els falsos inicis de frase, els refranys i 
les expressions casolanes que tan sovint apareixen en els discur- 
sos de Plaerdemavida permeten que es pugui dir del seu estil 
que sembla -com deia Pla de I'estil del Vasari- «una torrada 
molla d'oli, vinagre i sal. (1969b: 94), una torrada comprada en 
el mercat i saborosament menjada al llarg d'una conversa man- 
tinguda tot passejant pels carrers i les places de Valencia o de 
Gandia. 

Una característica molt marcada del llenguatge de Plaerdema- 
vida és la gran abundancia d'exclamacions, petites espurnes ex- 
pulsades pel seu temperament fogós. Generalment no es limita 
a dir que sí o que no, sinó que emfatitza la seva actitud amb 
expressions com ara *sí, santa María!» (392), «A bona fe, no 
faré!»(485) o «Per ma fe, no  faré, sí Déu me ajut!x(485). Quan 
Plaerdemavida veu Estefania després de la seva primera nit 
d'amor no pot reprimir una exclamació: -«Ha, santa Maria val!» 
(391). 1 quan veu l'actitud poruga i vergonyosa de Tirant da- 
vant de la princesa no pot estar-se de dir: -«Ay, en beneit!» 
(438). Curiosament, Plaerdemavida utilitza la mateixa expres- 
sió per donar inims a la queixosa Carmesina després d'haver 
consumat la seva relació amorosa amb Tirant: «Ay, na beneyta! 
Com sabeu fer lo piadós, que armes de cavaller no fan mal a 
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donzella!»(846). En dues ocasions usa una fórmula exclamativa 
molt similar per canalitzar, encara que només sigui verbalment, 
la seva poderosa sexualitat: «Dolor de costat que.t vingua! Que  
si yo tingués enamorat, també m'i jugaria com vosaltres feu» 
(331); .Dolor que.t vinga als talons! N o  pots cridar hun poch 
aquell saborós a y ? ~ ' ~ ( 4 8 5 ) .  

Com ha assenyalat A. Tuson (1995: 19), en el llenguatge par- 
lat es confonen el producte i el procés d'elaboració d'aquest 
producte, és a dir podem veure com les frases es van construint, 
corregitit i reconstruint en el mateix acte de l'enunciació. Aixd 
comporta la presencia molt freqüent de falsos inicis, falses con- 
cordances, anacoluts, repeticions o el.lipsis, que són com una 
mena de marques dels canvis sobtats d'estrategia lingüística. En 
els parlaments de Plaerdemavida aquests fendmens són relati- 
vament freqüents. Per exemple, en la narració del famós somni 
de Plaerdemavida hi ha diversos errors en la consecutio tempo- 
rum que s'han explicar des d'aquesta perspectiva: 

1) «E paregué'm del lit levar-me en camisa e venguíen aquell forat 
de la porta, e que mirava rot vostre fet ... (392) 2) Aprés en visi6 viu 
com el1 vos besava molt sovint e desféu-vos la clocheta dels pirs, e 
que us besava a gran pressa les mamelles ... (393) 3) E com més hi 
pensava, més dolors sentia, e parcgué'm queprcnguí hun poch d'aygua 
e quem h í l o  cor, los pirs e lo ventre per remeyar la dolor miax (393- 
94). 

En  aquests tres casos els verbs de les oracions subordinades 
que depenen d'oracions en les quals el verb esta en preterit per- 
fet (paregué'm; viu) haurien d'estar, per respectar la consecutio, 
o en infinitiu o en preterit imperfet. El fet que n o  sempre ho  
estiguin es pot explicar, per una banda, per influencia del verb 
de l'oració principal i, per I'altra, per les vacil.lacions i canvis 
de rumb propis del llenguatge parlat. Possiblement cal interpre- 
tar de la mateixa manera les manques de concordanca entre el 

10. FJ rabor6r ay d'aqucria frarc, pronunciada davanr la cambra nupcial d'Estcfania i 
Diafcbus, ér c l  matcix quc el rabor6rplan~ (393) quc Placrdernavida rcnr cn boca d'Esrefania 
duranr la nir d'ñmor cn el cartel1 dc Malveí. 
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subjecte i el verb en frases com les següents: evencé al Gran 
Solda en bella batalla campal e li féu perdre la sua ficta e teme- 
rosa follia que tenien de senyorejar tot l'imperi grechx (505); o 
«¿No só yo la mísera desaventurada de Plaerdemavida, la qual 
perla senyoria vostra he sostenguts tants treballs ... ?» (749). Un 
altre indici d'aquests canvis &estrategia lingüística podria ser el 
pas del tractament de vós al tractament de tu al llarg d'un ma- 
teix discurs. Aquest fenomen es dóna en I'escena de gresca car- 
navalesca davant de la cambra n~pcia l  d'Estefania i Diafebus i 
es repeteix en la descripció del cos de Carmesina feta per Pla- 
erdemavida en el bany. En el primer cas el parlament esti adre- 
cat a Estefania i en el segon a Tirant, de bon comencament trac- 
tant-los de vós per passar de seguida a l'ús del tu: 

-sNa nbvia, icom stau vós ara, que no cridau ni dieu res? ... Dolor 
que,t vinga als talons! N o  pots cridar hun poch aquel1 saborós ay? ... 
Senyal és, com tu calles, queja t'as enviar lo pinyol. Mal profit te faga, 
si no  t'i tornes ... >, (485) 

-no, Tirant, senyor! E hon sou vós ara? Com no sou ací prop 
perque poguésseu veure e tocar la cosa que més amau en aquest món 
ni en l'altre? Mira, senyor Tirant. Ver ací los cabells de la senyora 
princesa: yods bese en nom de tu, qui est dels cavallers del món lo 
millor ... 0, Tirant! H o n  est tu ara?. (509). 

Cal tenir en compte, per entendre bé aquests canvis, que, si 
no estic equivocat, llevat d'aquests episodis en tota la nove1,la 
Plaerdemavida tracta sempre de vós a Estefania i a Tirant. El pas 
gradual del vós al tu segurament cal atribuir-lo al fet que en tots 
dos casos Plaerdemavida no pot veure Estefania ni Tirant, que 
esti amagat dins d'una caixa del bany. Probablement també hi 
té molt a veure la divertida procacitat de totes dues escenes. 

També cal posar al costat de tots aquests fenbmens els falsos 
inicis de frase, és a dir les oracions que cornencen amb una es- 
tructura sintictica que es corregeix i es modifica sobre la mar- 
xa. Bons exemples d'aixo són un passatge d'un parlament adre- 
cat a l'emperador ( l ) ,  o dos fragments d'unes paraules de 
Plaerdemavida contra Tirant (2 i 3): 
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1) scar les coses qui natura consent e per Déu són ordenades, sies 
content en aquellcs e hauris gloria en aquest mónn (506)" 

2) <<E yo, qui só  mora e parle per adevinalles, lo meu cor plora gotes 
de sanch. (739) 

3) <<De la una ni de l'altra tan poch sguart has agut envers elles 
com si jamés n o  les haguesses conegudesu (741) 

Si en els falsos inicis el ritme del llenguatge és tan ripid que 
l'estructura de les oracions es modifica tan bon punt aquestes 
oracions es comencen a formular, en les repeticions podríem dir 
que passa exactament el contrari, és a dir, que es consolida i es 
referma l'estructura de l'oració. Plaerdemavida recorre molt 
sovint a les repeticions tant de sintagmes -«Bona dona, bona 
dona, enganada anau!,, (333)-, com d'adverbis -«Moriu-vos 
prest, senyora! ... moriu-vos prest y molt prestn (486); xpren 
marit tost e ben tost» (506)-, o de conjuncions i adverbis - 
«E si ton pare no  te'n dóna, si no, yo te'n daré» (506)-. Potser 
l'exemple més espectacular es troba en un discurs adrecat a Ti- 
rant en la repetició s'encadena amb I'anifora i, fins a un cert 
punt, amb el paral.lelisme. Per incitar Tirant a ser més valent 
davant de la seva dama Plaerdemavida li engega un enfilall de 
cinc oracions exclamatives que comencen de la mateixa manera 
i que, per acabar d'arrodonir-ho, acaben amb una oració que és 
tota ella un pleonasme molt expressiu: 

.O, Déu, quina cosa és tenir la donzella tendra en sos brasos, tota 
nua... 0, Déu, quina gloria és star en lo seu lit e besar-la sovint! 0, 
Déu, quina cosa és com és de sanch real! 0, Déu, quina cosa és renir 
pare emperador! 0, Déu, quina cosa és tenir la enamorada rica e 
liberal, quítia de rota infamia! E lo que yo més desige Es que fésseu 
lo quc yo vull!n (504)". 

I l. Corrcgeino cl sintagma rier conrent de I'incunablc, j a  quc cm scmbla una cvidcnt 
trivialirració dc riei content. L'error Ér ficilmenr eñvlicablc ver la influencia del io>,sent de lo 
linia antcriar. 

12 La dcscripció del cor nu de Carmesina cn 15 famosa crccna del bany (capirol 231) 
rambC est i  fcta a capla d'anifores i paral.lelisnicr. 
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En els discursos de Plaerdemavida no és gens infreqüent el 
fenomen de la topicalització, és a dir l'alteració de I'estructura 
sintictica més corrent (Subjecte-Verb-Objecte) mitjancant la 
col~locació a l'esquerra de I'oració d'un element desplacat, que 
es converteix en el rhpic, mentre que a la dreta de I'oració se 
situen els altres elernents per fer la funció de comentari d'aquest 
tbpic (Payrató 1988: 97 i 106-07). ES moit significatiu que eis 
exernples més clars de topicalització apareguin precisament en 
escenes en que Plaerdemavida demostra el seu domini de les 
funcions expresiva i conativa del llenguatge. Per exemple, en 
els preliminars de la narració del somni del castell de Malveí 
Plaerdemavida explica a Estefania que: «E aquestd malaltia n0.t 
penses que vinga sovint ...N (391) i, al be11 mig de la narració del 
somni, «D1estes coses deya Stephania moltes» (394). En els fre- 
qüents discursos en que Plaerdemavida inicia Tirant i, de vega- 
des, Carmesina en els secrets de les arts d'amor sol haver-hi 
construccions d'aquesta mena: *E lo úarrer remey yo lo y sé quin 
és, que s'i té a mesclar una poca de forca ... car cosa és leja a les 
donzelles, com són requestes de amor, no hagen a dir aquel1 
spantable mor: -Bé.m plau...n (472); «Les cambres vostres e 
lo lit puga el1 senyorejar ... » (498); acar gran cosa és, marit e ca- 
valler, qui.1 pot haver en sa vida» (506); «E aquell qui mk  vtes 
honestes, co és secretes, de nit o de dia, per finestra, porta o ter- 
rat, hi por2 entrar, aquel1 elles lo tenen per millar» (513). 

La prolepsi és un fenomen d'alguna manera relacionat amb la 
t~~ ica l i t zac ió  que apareix amb freqüencia en els discursos orals 
i que no podia faltar en la llengua de Plaerdemavida. Per exem- 
ple: *Yo us ho acabaré tot de recitar» (392), en que hi ha una 
anticipació del complement directe; dos casos de prolepsi del 
subjecte: ~Veja la merce vostra yo en que us por6 ajudarv (495) 
i acar si a sa altesa sperau que.s sia despullada, de ací al matí n'i 
ha» (594); o la col~locació de I'adverbi davant del verb: «Amor 
me ha tant torbats los sentiments ... » (394). 

U n  altre fenomen de caricter col~loquial és el que podríem 
anomenar, d'acord amb Payrató (1988: 105-06), els usos expan- 
dits de la conjunció que. En la llengua de Plaerdemavida hi ha 
molts d'exernples de l'ampliació del registre d'usos d'aquesta 
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conjunció, que pot tenir sentit final -«E yo iré ais metges que 
vinguen per dar-te salut»(391)-; un sentit proper al condicio- 
nal -«féu-me tanta de merce que.m digau, si Tirant una nit 
venia ací, que neguna de nosaltres no u sabés ... que diríau?»(510); 
sentit adversatiu -«en temps de guerra s'i requiren armes, que 
en temps de pau no y cal balestesa (333)- i fins i tot sentit tem- 
poral -«mas, que siau ab ella en una cambra a soles, no li guar- 
deu cortesia en semblant acte. (513)-. 

Una construcció viva encara en el nivel1 col.loquial d'alguns 
dialectes i molt present en la llengua de Plaerdemavida és la 
negació amb vwba timendi, sobretot amb el sintagma havw dub- 
te. Per exemple: -.<Gran duptem fa que no haja morta a vos- 
tra cara neboda* (485), acar té dubte que n0.t facen mal» (485); 
«He gran dupte que no u senta la senyora emperadriu» (514); 
«E yo he gran dupte que vostra altesa no perda molt més que 
no ha perdut e que no nogua a vós axí com ha nogut a mi» (537- 
38). 

U n  altre element que dóna un to intensament col~loquial a 
les paraules de Plaerdemavida és la presencia de refranys i, so- 
bretot, de frases fetes. Res més expressiu que dir que «Roma 
n0.s pogué fer en hun dia* (471) per animar Tirant a pendre 
paciencia; o que dir: «Puix vós sou farta, poch curau dels de- 
juns, que voleu tant sperar!» (495) per criticar el fet que Este- 
fania, que s'acaba de casar, no cornparteixi la seva pressa per 
veure consumada la relació amorosa entre Tirant i Carmesina; 
o que dir ~Tostemps he vist que, com lo cel sta roig, senyal és 
de tempesta~ (500) per adrecar-se a la princesa en un moment 
en que esta «tota roja de malenconia~ per culpa de la Viuda. Si 
aquesta última frase encén encara més la ira de la princesa, n'hi 
d'altres que més aviat provoquen la rialla. Per exemple, quan, 
tot acomiadant-lo, Plaerdemavida prega a Tirant que no canvli 
d'opinió: ('anau a dormir e no us gireu de I'altre costatx (504). 
U n  efecte semblant devia produir la locució qsercar-vos les pu- 
ces» (393) per referir-se a allb que els predicadors i els confes- 
sors anomenaven ihlícits tocamentc. 

És fins a un cert punt paradoxal el fet que, donada la relativa 
abundancia de refranys en el Tirant, només n'hi hagi un posat 
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en boca de Plaerdemavida: cper co se diu en la nostra terra hun 
exemple wllgar: qui es piadós e puix se penit, no deu ésser pi- 
adós dit» (471-72). N o  es pot oblidar, pero, l'habilíssima trans- 
formació de la locució proverbial ~ f e r  de la necessitat virtut», 
perfectament documentada a I'Edat Mitjana", en «fer del vici 
virtutb (333). Amb aquesta remodelació del proverbi s'intenta 
que Carmesina permeti el vici -en aquest cas que Diafebus pu- 
gui besar Estefania abans de formalitzar les seves relacions- en 
temps de guerra perque després, en temps de pau, el vici esde- 
vingui virtut, és a dir matrimoni. Cal posar també en relleu que 
de vegades la criada de Carmesina sap donar un to tan senten- 
c i ó ~  a algunes de les seves frases que gairebé semblen refranys. 
Per exemple: eQui dóna consell ... forcat és que y pose del seu» 
(504); «Senyor ... no tingau temps, que lo temps perdut n0.s pot 
cobrar1+» (844); uarmes de cavaller no fan mal a donzella!» (846). 
També és fins a un cert punt paradoxal que un element tradici- 
onalment tan associat amb el llenguatge col~loquial com són els 
diminutius sigui molt poc freqüent en boca de Plaerdemavida. 
Si no m'equivoco, només n'hi ha dos exemples: «una poqueta 
de forca>, (504) i aVet ací les sues cristal.lines mamelles ... Mira 
com són poquetes ... » (509). Potser l'explicació sigui que en Pla- 
erdemavida I'element afectiu esta completament eclipsat per una 
sexualitat potentíssima. 

Els eufemismes relacionats amb la sexualitat no podien faltar 
en les paraules &una criada de la cort que té molt d'alcavota. 
L'brgan sexual femení és anomenat a10 secretn (391/509), el cap 
de l'organ sexual masculí rep el nom de «pinyol» (485), mentre 
que s'usa el substantiu «esperons» o, més genkricament, «armes 
de cavallerx (846) per designar tot l'brgan sexual masculí. Tam- 
bé són eufemismes les expressions asercar-vos les puces. (393), 
que acabem de comentar, i ~pruen-li los talonsx (438), a més 
de les exclamacions «Dolor de costat que.t vingua!» (331) i 
«Dolor que.t vinga als talons!~ (485). L'expressió 'pruir els ta- 

13. Dc nccerritate virtus saepc pulchra narcimr (Walther 1982: 540). 
14. Ausiis March té un vers molt semblanr: *No rabeu pro" ri lcxau tcmps fugir,/ e 

remps pcrdut no pot ésser cobrarln (XLVIII, 37-38). 
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lons' vol dir, d'acord amb la teoria medica que Plaerdemavida 
explica en el capítol 142, sentir I'inici del desig sexual, l'inici del 
que J. Roig anomena «la ordinaria/ hereditaria/ prohig(a), ar- 
dor/» Femenina (Miquel y Planas 1929-50: 155)15. Pel que fa a 
les dues exclamacions el context deixa ben clar que són I1expres- 
sió d'un desig sexual. 

En la planificació dels discursos orals les dues estructures sin- 
tictiques més comunes són la juxtaposició i la coordinació. En 
el parlament de Plaerdemavida que s'analitza a continuació es 
pot veure fins a quin punt el discurs esti  organitzat al voltant 
d'aquestes dues estructures: 

«(1) O, bé sou stranya, senyora! (2)  En temps de tan gran 
necessitat, de  guerra, no  sapiau conservar la amistat dels cavallers! (3) 
Posen los béns e les personcs en defensió de vostra altesa e de to t  lo 
imperi (4) e, per un besar vos féu tant d'oyr? (5) Quin mal 6s lo  
besar? (6) Q u c  ells en Franca n0.n fan més menció (7) que si.s 
donaven la mi.  (8) E,(9) si a v6s volien besar, ho  deuríeu consentir, 
(10) e encara si us posaven les mans davall les faldes, en aquest temps 
de gran necessitat, (11) e, (12) aprés quc siau en tranqui1,le pau, fer 
del vici virtut. (13) Bona dona, bona dona, enganada anau! (14) En 
temps de guerra s'i requiren armes, (15) que en temps de pau no y 
cal balestesp (333) 

Aquest discurs comenca amb dues oracions juxtaposades se- 
guides (1/2), totes dues exclamatives; continua amb dues ora- 
cions coordinades copulatives (314) -una d'elles de caricter 
interrogatiu-, seguides d'una altra oració interrogativa juxta- 
posada (5). Tot seguit hi ha dues coordinades comparatives (6/ 
7). A continuació ve una frase formada per dues coordinades 
copulatives (8/11). La primera d'aquestes oracions coordinades 
és «ho deuríeu consentir», de la qual depenen dues subordina- 
des condicionals (9/10), enllacades entre elles per una conjun- 
ció copulativa (.si a vós volien besar ... e encara si us posaven....). 
La segona d'aquestes coordinades és <c(deuríeu) fer del vici vir- 

15. Segucixo la lectura dcfcnsada per J. Coromines (1986: 838-39), quc praposn quc el 
'prohig' del vcrr 10.397 vol dir 'pniija'. 
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tu t»( l l ) ,  amb el verb principal sobreentes i amb una subordi- 
nada temporal introduida per aprés queI6(12). Finalment hi ha 
una oració exclamativa (13), seguida de dues oracions coordi- 
nades per la conjunció que en funcions de conjunció adversati- 
va (14/15). Ras i curt, i'estructura sintictica d'aquest discurs esti 
formada per una agil combinació d'oracions coordinades, jux- 
taposades i subordinades adverbials. La sintaxi col~loquial de les 
paraules de Plaerdemavida queda reforcada per un seguir de fe- 
nbmens que ja coneixem: abundancia de frases exclamatives i 
interrogatives; repeticions ( ~ b o n a  dona, bona dona,,); manques 
de concordanca (*en temps de pau no y cal balestesn); eufemis- 
mes profundament expressius («posar la m i  davall les faldes*); 
el to sentenciós que impregna les dues últimes oracions i, com 
hem pogut veure, una locució proverbial astutament retocada 
(afer del vici virtut»)17. 

N o  voldria donar la impressió que Plaerdemavida és l'únic 
personatge del Z a n t  amb tendencia a usar un llenguatge molt 
proper al col~loquial. En realitat, practicament tots els fenbmens 
lingüístics que acabem d'analitzar es poden trobar en algun 
moment en boca de la majoria dels personatges de la nove1,la. 
Per exemple, prolepsis tan marcades. com la d'aquesta frase de 
Guillem de Varoic: «e la mia tornada m'és incerta si a Jhesucrist 
seri plasent* (6). Aquesta frase, ordenada segons la sintaxi de 
la llengua escrita, hauria de ser: «m'& incert si la mia tornada 
seri plasent a Jhesu~rist '~».  Tampoc no hi falten els falsos ini- 
cis, com ara en aquesta frase de Diafebus: «Cosa acostumada és 
que los cavallers jóvens llur delit és star entre les dames» (231). 
Les manques de concordanca entre el subjecte i el verb no són 

16. El rcsultar de I'ordcnació d'aqueatei frases segons la sintaxi dc la llcngua escrita 
podria ser aquest: *E si a vór volicn besar, e encara si us poraven les manr davall les faldes, 
ho deuricu consentir en aquest tcmps de gran ncccssitat, e, aprés que siau en tranqui1.l~ pau, 
(deurku) fcr del vici virrur .~ 

17. Finr i tot es por conjectunr que el rinragma uen temps de tan gran ncccssitar, de 
guerra* 6s una conrtrucció plconistica rcsultat de la. fusi6 de dos sinragmcs quc aparcken, 
reparats, al final dcl discurs de Placrdemavida: xtemps de gran ncccrsitatn i xrcmps dc guer- 
ra.- 

18. D'acord amb aqucsra intcrprcració climino la coma que separa incerrn dc si cn Icr 
edicionr de M. dc Riquer i A.G. Hauf. 
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gens rares. Carmesina, per exemple, afirma que «lo juhí dels 
hbmens són en les obresn (326) i, poc després, I'emperador diu 
que «gentil cosa és com a les donzelles plahen hoyr les cavalle- 
ries que los bons fans (326). També hi ha exemples tan marcats 
de topicalització com aquesta frase de la comtessa de Varoic: «E 
sera veritat, senyor, la vostra partida que facau sens mi?»(7). Fins 
i tot hi ha el que em sembla que pot ser un dels testimonis es- 
crits més antics, si no el més antic, d'ús de I'anomenat «el1 em- 
fatic» (Coromines 1982: 266-67), tan viu actualment en el cata- 
13 col.loquial de les Illes. El pintor de la careta que representa 
l'hortola Lauseta usa aquesta partícula amb la intenció que la 
Viuda Reposada vegi clarament que, tot i que té molta feina, farh 
la careta que li demana si la hi paga bé: x-Senyora-respbs lo 
pintor- el1 se pot ben fer, mas al present yo tinch molta faena. 
Perb si vós me pagau bé, yo contentaré la voluntat vostra ...x 

(582). N o  parlaré gens de les continuades cites de refranys i 
frases fetes perque és un tret que ja ha estat posat de relleu per 
Eberenz (1982) i Casanova (1995) en els seus estudis sobre el 
llenguatge col~loquial en el Tirant. 

Per tant, tots els fenbmens lingüístics que hem detectat en 
boca de Plaerdemavida també es troben en la parla d'altres per- 
sonatges de la novel.la. Tanmateix és evident que el personatge 
on tots aquests trets es donen amb més intensitat i vivesa és 
precisament Plaerdemavida, que no només, com diu Carmesi- 
na, eés folla e atrevida en parlar e diu tot lo que li ve a la bocar 
(507), sinó que sovint ho diu tal com li ve a la boca. 

La caracterització lingüística de Plaerdemavida que acabem de 
presentar només és valida fins a un cert punt, ja que en els seus 
discursos també hi ha mostres de I'estil solemne i retbric que 
al llarg de tota la novel.la coexisteix amb el edihleg breu, tallant 
i familiar* (Riquer 1990: 239). Pel que fa a Plaerdemavida aquest 
estil culte i filigranat comenGa a apareixer en els capítols 240- 
41, arriba a la seva plenitud en els episodis en que es narra el 
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retrobament de Tirant i Plaerdemavida al nord d'Africa i es 
manté fins al final de la nove1,la. Fins ara la crítica ha aconse- 
guit d'identificar tres de les fonts de la vessant culta del Ilen- 
guatge de Plaerdemavida: Boccaccio, Roís de Corella i fra 
Antoni Canals. 

Pel que fa a Boccaccio correspon a A. Farinelli (1929: 368- 
69) el rnerit d'haver indicat la font de la primera frase del parla- 
ment de Plaerdemavida que abrasa gairebé tot el capítol355 del 
Tirant. Es tracta del principi del proerni del Decameron, que ja 
havia estat aprofitat per Martorell, encara que de forma més 
reduida, a l'inici de les paraules de Tirant arnb que comenca el 
capítol 301. Sempre s'havia pensat que aquest i els altres prés- 
tecs boccaccians del Tirant assenyalats per Farinelli no tenien 
relació directa amb la traducció catalana medieval del Decame- 
ron. Aquesta és I'opinió de filblegs tan prestigiosos com L. Ba- 
dia (1974: 86-87/ 1993: 75) i M. de Riquer (1990: 191). Tanrna- 
teix, els progressos realitzats darrerament sobre les fonts del 
Tirant i la manera de treballar de Martorell permeten d'afirrnar 
que l'origen de la primera frase del capítol355 del Tirantes troba 
en la traducció catalana del Decamevon. Comprovem-hoI9: 

~ U m a n a  cosa e aver compassione degli afflitti: e come che 
*Umana cosa és awer compassió dels afligits; e com 
*Humana cosa és haver compassió dels afligits, 

a ciascuna persona stea bene, a coloro e massimamente richesto 
a cascuna persona estiga bé, e magorment en aquells 
e majorment de aquells 

li quali gii hanno di conforto avuto mesciere e hannol trovato 
qui per ventura en llur temps dn trobats alguns quid18 han 
qui en algun temps han tenguda prosperitat, e dolre's de aquells 
miserables qui en lur temps han trobat alguns qui.1~ han 

19. El tent dc la primcra línia Cs cxrrct dc I'cdició dc V. Banca del Denimeron (1980: 
51, CI de la scgona línia 6s el de la traducció catalana dcl 1429 (Boccaccio 1964: 3) i cl dc la 
terccra Cs cl del Tirant (736). En aquerta tcrccra línia r'irnprimcixcn cn negrera elr passatges 
que són una innovació de Martorell. 
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in alcuni; fra' quali, se alcuno mai n'ebbe bisogno o gli fu caro 
sabut donar a l g ~ n s  remeys, entre los qualls, s i  muy ne fou nagú, 
sabut donar remey en ses passions e congoxes, entre les quals, 

o gii ne riceverre piazere, io sono uno di quegli.,, 
s i  son jo stat hu de aqrels ... 
si jamés ne fon neguna, yo  só  srada una de  aquel les.^^ 

Em sembla que la lectura atenta dels tres textos condueix a 
la conclusió que Martorell treballa a partir de la traducció ca- 
talana del 1429. Les similituds entre les tries de I'anbnim tra- 
ductor i el text del Tirant no poden ser de cap manera fortui- 
tes. És evident que els escurcaments i les ampliacions de 
Martorell amaguen aquesta relació de dependencia, pero no pas 
fins al punt de fer-la desapareixer. En els passatges en que no 
hi ha hagut cap canvi el text del Tirant coincideix sempre amb 
el de la traducció. Si es mira, per exemple, com va girar al cata- 
12 I'anbnim traductor del Decameron el passatge que va des de 
a coloro fins a uno di quegli, es comprovari fins a quin punt 
Martorell segueix al peu de la lletra el text del 1429. Ara bé, 
Martorell segueix aquesta traducció i alhora la modifica forca. 
En tenim una bona mostra en la primera frase, que en el Deca- 
meron té un únic subjecte (aver compassione degli aflittz'), men- 
tre que en el Tirant en té dos: -haver compassió dels afligitsp i 
«dolreJs d'aquells miserables ..... Del primer subjecte en depen 
una oració coordinada que és innovació de Martorell: cal cum- 
padir els afligits, sobretot aquells cqui en algun temps han ten- 
guda prosperitat». La idea que hi ha al darrere d'aquesta ampli- 
ficació té una llarga tradició literaria, amb exemples tan il.lustres 
com els famosos versos de I'lnfemo de Dante («Nessun mag- 
gior dolore/ che ricordarsi del tempo felice/ ne la miseria.», t: 
121-23) o el poema proemial de March. Del segon subjecte en 
depen una oració especificativa de relatiu que crec que cal in- 
terpretar de la manera següent: cal tenir compassió pels mise- 
rables del moment present, pero que almenys en el passat («en 
llur tempsx) van tenir la sort de trobar algú que els va saber con- 
solar «en ses passions e congoixes.n 

Martorell modifica molt el seu model per adaptar-lo a les 
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necessitats de i'afligida i miserable Plaerdemavida. Afligida no 
només per les seves doloroses experiencies nord-africanes, sinó 
també pel record de la c<prosperitatx que havia deixat a Cons- 
tantinoble. 1 miserable perque no troba en el present, i en Ti- 
rant, el consol que havia rebut del pescador i de la seva filla 
després del naufragi. En conclusió, si la font concreta d'aquest 
passatge del Tivant no és massa facil &identificar no és pas per- 
que, com s'havia cregut, sigui oral o de segona mi, sinó perque 
Martorell té tendencia a manejar i modificar sense complexos 
els seus models. 

Pel que fa a Rois de Corella cal partir de l'important article 
8A.G. Hauf sobre la presencia d'aquest autor en la novebla de 
Martorell. Entre els nombrosos deutes del Tirant amb la prosa 
corelliana Hauf n'assenyala un que esta posat en llavis de Plaer- 
demavida. Es tracta de les primeres frases de la «suplicació que 
fiu Plaevdemavida a Tirants, en el capítol360 de la novel.la, que 
procedeixen, com demostra Hauf (1993: 104), del Plany dolo- 
vós de la reina H.+cuba. N o  és aquest, pero, I'únic deute de 
Plaerdemavida amb Roís de Corella. N'he pogut identificar tres 
més i és molt probable que una recerca més escrupulosa en re- 
veli encara uns quants m é ~ .  Al principi del capítol231 hi ha unes 
paraules de Plaerdemavida a Tirant en les quals hi ha dos prés- 
tecs corellians. El comencament del parlament esti clarament 
inspirat en un passatge de la Lamentació de Mira: 

Lamentació: .E puix la speransa de mon delit tengui del tot 
perduda, conexent la granea de ma culpa ...S (Miquel y Planas 1913: 
174)1°. 

Tirant: «La speranca que rinch del vostre propi delit me obliga en 
servir-vos, encara que conegua que passe los Iímits la granea de ma 
culpan (508) 

20. En cl capitol 209 del k n t  Marrorcll havia usat per primer cop aquesr inatcix frag- 
ment de la Lnrnentaci6, pero aqucrra vegada posant-lo en boca de Tirant: spuix la spcranca 
de mon prapi delit rc té pcr perduda, conercnr la granca de vartra culpan (464). Com pro- 
varC cn un alrre Iloc, bona parr d'aquesr parlamcnt de Tiranr es i i  conrrruir amb fragmenrs 
dc la Lamentarió dc M i m .  
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El segon préstec es troba al final del parlament. Cal remarcar 
que en aquest cas no hi ha una copia més o menys literal, sinó 
una profunda reelaboració: 

Lamentació: «Mas tal repos yo  no  aconseguia, car los fortr 
penssaments major forca en la callada nit prenen, e a les enamorades 
pensres ab mes poder combaten en la sotlicitut tenebrosa» (Miquel y 
Planas 1913: 168). 

Tirant: .en la hora que lo emperador volri sopar, vostra merce 
trobar-se deixe, leixant a part los fortrpensaments, car yo us promet 
de posar-vos en lo retret de ma senyora. Hi en la reposada nit pervenen 
los sola~os a les persones enamorades, ab doble poder combatent a la 
solicitut tenebrosa, hon augmentari vostre delir. (508). 

En aquest passatge Plaerdemavida utilitza sintagmes corelli- 
ans dotant-los d'un sentit radicalment diferent al de l'original. 
Roís de Corella diu que en la calla& nit augmenta la intensitat 
dels fom pensaments i de les angoixes d'amor i que, en conse- 
qüencia, Mirra no pot reposar. Plaerdemavida, en canvi, reco- 
mana a Tirant que deixi de banda aquests fovts pensaments, per- 
que la uqosada nit és el moment idoni per gaudir al mixim dels 
plaers amorosos. 

Al principi del capítol 240 del Tirant hi ha dos altres préstecs 
corellians. La primera frase del capítol -«O, més que altra atri- 
bulada!,) (533)- és un calc literal de l'exclamació que fa Biblis 
en despertar del seu somni amorós: -«O, més que altra atri- 
bulada!~ (Miquel y Planas 1913: 194). Tot seguit hi ha una altra 
reelaboració d'un passatge corellia: 

H. cstorza . . de Leander i Hero: *La continua tristicia que dins lo teu 
cor acollint comportes, en dan de la tua bella delicada persona ...,, 
(Miquel y Planas 1913: 100). 

Tirant: uContínua tristícia combat lo meu cor com pens en lo dan 
de la vostra virtuosa personan (533) 

La reelaboració era obligada perqu? els dos contextos són 
molt diferents. En el text de Corella el passatge esta posat en 



RAÓ I INTUICIÓ EN PLAERDEMAVIDA 339 

boca de Latíbula, la dida, que veu reflectits en Hero els efectes 
de la passió d'amor. En el text de Martorell el text esta posat 
en primera persona i serveix per expressar el dolor que sent 
Plaerdemavida pel fet de ser d'alguna manera culpable del mal a 
la cama que afligeix Tirant. 

El capítol241 comenca amb una altra reelaboració d'un frag- 
ment de la Hist6ria de LeAnder i Hero. Martorell usa el passat- 
ge en que es descriu l'inici de la tempesta que provoca la mort 
de Leinder per narrar, des del punt de vista de Plaerdemavida, 
els esdeveniments que van tenir lloc en el palau després que la 
Viuda Reposada frustrés la segona nit d'amor entre Tirant i 
Carmesina (capítols 233-36). 

Historia: nEnujada ladverssa iniqua fortuna del esforcat animo de 
Leander, restituhi a la mar furiosa ab multiplicades ones la primera 
furia ...* (Miquel y Planas 1913: 108). 

Tirant: aEnujada l'adverra e iniqua fortuna del vostre bé e delit, 
aprés la vostra partida, a6 multiplicades veus, foren los crits e turnult 
en lo palau...u (534) 

En la reprensió que fa Plaerdemavida a Tirant per obligar-lo 
a entrar en I'habitació de la princesa hi ha també un lleu resso 
corellii. Es troba en el moment en que la criada afirma que, 
obeint els precs de Tirant, li va faltar temps per conduir-lo «en 
aquesta delitosa cambra, més plasent que perillosax (512). Aquí 
hi ha, sens dubte, un record &un passatge de la Lamentació de 
Mira :  «e penssava Sinaras yo ploras, per temor de entrar en la 
rnesphent queperillosa batalla, la qual, sovint, les honestes don- 
zelles mostren tembre ... » (Miquel y Planas 1913: 166)". 

A hores &ara incloure Scipió e Aníbal de fra Antoni Canals 
entre la Ilista, cada dia més Ilarga, de les fonts del Tirant pot 
semblar una novetat. Tanmateix no ho és i no ho hauria de sem- 
blar, ja que fa gairebé vint-i-cinc anys que P. Ramírez Molas 

21. Podria ser, dir sigui dc parsada, que Marrorcll uses aqucsra cica amb una punta d'iro- 
nia, ja que Tiran't adopta davanr dc Carmerina I'aciirud que, segons Corclla, 6s prbpia dc les 
r<honesrcs donrellcrn davanr de I'amor. 
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(1970: 311) va assenyalar la presencia d'un fragment d'aquesta 
obra en les planes del Tirant. Aquest passatge, que fra Antoni 
Canals posa en boca d'Aníba1, esta empeltat, gairebé literalment, 
en un discurs de Plaerdemavida: 

Scipió e Anibal: ~ F o r t  és sagura cosa lunyar-se, a poch a poch, de 
la falda de la dita fortuna, e no fiar-se massa en sos blandiments. E 
com? ¿E vols tu donar fe ni cresenca a la fortuna, que nuyll temps 
cessa de moura entorn, ab moviment soptós, la roda instable? La qual 
fortuna n o  solament és cega, ans encara fa cechs tots aquels los quals 
abrassa e rcb dins lo seu ssi, e n o  axalca ni dota de sos falsos dots 
sinó aquels qui de loch alt, de les grans honors, deuen caura en molt 
pregona ruyna* (Riquer 1935: 54-55). 

Tlrant: &aviesa és lunyar-se de les faldes, a poch a poch, de la dita 
fortuna e no confiar massa d'ella ne de sos abelliments. Mira que diu 
Aristbtil: -¿Com pots dar fe ni crehenca a la fortuna com en negun 
temps cessa de moure entorn, ab moviment soptós, la roda instimable? 
La qual fortuna no solament és sega, mas encara fa cechs tots aquells 
qui abrasa e reb dins son si e n o  exalca ni dóna de sos falsos dons 
sinó a aquells qui d'alt loch de les honors molt insignes fa caure en 
bassa de dolor* (737). 

És molt interessant de comparar els dos fragments. Els can- 
vis lingüístics que Martorell introdueix en el passatge de Ca- 
n a l ~  tendeixen a donar-li un to més ;gil i, si es vol, més mo- 
dern. Aixb s'aconsegueix amb la supressió d'alguns cultismes i 
d'alguns mots que en aquells moments estaven comencant a 
esdevenir arcaismes. Són canvis d'aquest tipus la substitució de 
blandiments per abelliments, null per negun, de anc per mas i, al 
final de tot el passatge, del sintagma pregona ruym   el sintag- 
ma bassa de dolouZ2. Forma parr d'aquest mateix procés el canvi 
del relatiu compost el qual pel relatiu simple qui en la construc- 

22. Canvir d'aqucrta mena csran docurncnrarr cn les edicionsvalencianes cincentisrcs 
dcl Bloqi<ema i I'Scnla Dei, objecte d'un intercssant ertudi de B. Schmid, on cs presenten 
nombrosos rcstimonir del pas de la conjunció nnr a mnr, o de null a. negun (Schmid 1988: 
167 i 225). Pcl quc fa al  sinragma pregona rr*yna, format per un culrirmc i un adjectiu que, 
regons Coromines (1984: 95), comcngi a caurc cn desús a finñls del XV, fs m011 significariu 
que sigui rubsrituit pcr un sinragma format pcr mots patrimonials. 
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ció tots aquells los qualsl tots aquells qui. Potser també en forma 
part el pas de la construcció 'lunyar-se, a poch a poch, de la@- 
da de la ditd fortuna' de Canals, a la construcció 'lunyar-se de 
les faldes, a poch a poch, de la dita fortuna' de Martorell, donat 
que es passa &una sintaxi ordenada amb una lbgica impecable a 
una sintaxi més col~loquial i espontinia2'. 

Per desgracia, l'anunci de la troballa d'aquest passatge d'Sci- 
pió e Anibal en les planes del Zrant ha passat completament 
desapercebut. Possiblement la culpa d'aquest oblit cal atribuir- 
la al fet que la notícia es va donar, molt de passada, en una nota 
a peu de plana del llibre de Ramírez Molas. Em sembla que ningú 
més no n'ha parlat i que ni tan sols el mateix Ramírez Molas 
s'ha dedicat a aprofundir sobre aquesta qüestió. És una auten- 
tica llastima que ningú no se n'hagi ocupat perque la presencia 
del text de Canals en el Tirant no es redueix, ni de bon tros, al 
passatge assenyalat per Ramírez Molas. Tot i que és una qües- 
tió que va molt mis enlla dels límits d'aquest article2', m'hi en- 
tretindré una mica més perque alguns d'aquests préstecs estan 
posats, com el passatge descobert per Ramírez Molas, en llavis 
de Plaerdemavida. Al llarg dels capítols 353-372 del Tirant hi 
ha diversos discursos de Plaerdemavida amb fragments interca- 
lats d'Scipió e Aníbal. Gairebé tots aquests passatges provenen 
del capítol cinquk del «tractat>, de Canals i, per tant, pertanyen 
al discurs que Aníbal dirigeix a Escipió. Per exemple, unes po- 
ques línies més amunt del préstec assenyalat per Ramírez Mo- 
las hi ha un altre passatge manllevat de Canals: 

Scipió eAníbal: xBé fon gloriós capiti Pirrrrs, c bé.s partí de sa terra 
ab gloriosa honor e ab gcnts d'armes molt eletes: si.s volgués, ab lahor 
se'n pogra tornar en son rengna ... mas, pus que no volch tirar les 
regnes de fortuna, ni retenir lo seu excessiu decorriment, caygué 

23. El canvi dc roda instable a roda inrtlmnble no és obra de Marrorell, sinó que Cs un 
error del caixirra de I'cdició del 1490 prcsent en I'cremplar de la Bibliorcca Unive,csiciria de 
Valencia cditat pcr A.G. Hauf -i cn I'edició cartcllana de Dicgo dc Gumiel-. Es inrcrcs- 
sant, pcro, dc rcmarcar que la Ilisó de l'exemplar dc I'cdició del 1490 cusrodiat a la Hispanic 
Socicry de Nova York és xroda inrtablcm (Riqucr 1969: 363). 

24. Ertic preparant un article integramcot dedicat a aquesta qüesti6. 
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miserablernent en gran vituperi, derrocar de sa honor e gitat en 
menyspreu. Lo qual Pirro, si hagués tangur lo mig, n o  posant-se en 
lo  extrem de fortuna, agra apagada per secula seculorum la fama 
glorioza del rey Epirro. (Mas per tal com, per ventura, més te mouran 
los eximplis dels teus romans, bé saps tu  que) an aquesta terra la 
fortuna plaent e favorable (bavia egualat Regulo als sobirans  
capitans ...)y (Riquer 1935: 53-54). 

Tirant: «Mira que diu hun poeta nostre apellat Geber: corn era 
gloriós capiti Pompeu, com partí's de sa terra ab honor inestimable e 
ab gent d'armes molt eleta e, si.5 volgués, ab honor excelsa, se'n 
poguera tornar en son regne, mas, com no volgués tirar les regnes de 
fortuna ne retenir lo seu excessiu decorriment, caygué miserablement 
cn tan improperós abatiment que, enderrocat de la honor sua, fon gitat 
en menyspreu, la qual, si Pompeu hagués tenguda la mijania, no 
posant-se en I'estrem de fortuna, haguera apagada pera sempre la fama 
de miskia.  miv va que diu loprofeta Ysahies: que en la terra de Barberia 
la fortuna és plasent r favorable,, (737). 

N o  analitzaré ara a fons els canvis lingüístics i estilístics in- 
troduits per Martorell sobre aquest passatge d'Scipió e Aníbal. 
Només voldria remarcar que en aquest cas, a diferencia de I'an- 
terior, els canvis són una mica contradictoris. Per una banda, 
elimina expressions llatines com per secula seculorum -substi- 
tuit per per sempre-, pero per l'altra reforca amb cultisrnes el 
sintagma en gran vituperi, convertint-lo en en tan improperós 
abatiment, o, seguint la mateixa línia, transforma ab labor en ab 
honor excelsa. Els canvis més importants, tanmateix, són d'una 
mena ben diferent. En primer Iloc, els sorprenents esments del 
poeta Geber i del profeta Isaias i, en segon Iloc, la substitució 
de Pirros, el rei dlEpir, protagonista del passatge de Canals, per 
Pompeu. 

Respecte al primer canvi cal dir que en el passatge d'Scipió e 
Aníbal reciclat ver Martorell i descobert uer Ramírez Molas es 
pot veure el mateix fenornen, ja que tot el text de Canals és atri- 
buit, per descomptat fictíciament, a Aristbtil. L'esment del su- 
posat poeta Geber és sorprenent, ja que es tracta d'un misteri- 
6s personatge de la tradició científica medieval que, com 
assenyala J. Vernet (1978: 223), «presenta enormes problemas 
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bibliográficosz5.a Martorell el podia coneixer d'oida corn una 
gran autoritat en el camp de l'alquímia o per haver-lo trobat citat 
en les planes del Dotze d'Eiximenis, primer presentat corn un 
astroleg (Riquer 1974/ IV: 181) i després corn un alquimista 
(Wittlin 1987: 221). Martorell converteix amb una audacia in- 
creible aquest nom tan prestigiós corn nebulós de la ciencia 
medieval en un historiador irab -per aixb Plaerdemavida, que 
encara s'esti fent passar per musulmana, I'anomena poetd nos- 
tre-. U n  historiador tan notable que mereix de ser anomenat, 
corn els grans historiadors llatins, poeta. Pel que fa a la cita del 
profeta Isaias perdri el temps qui busqui aquest versicle en els 
llibres profetics de la Bíblia o en unes concordances, ja que se 
l'inventa Martorell amb el subjecte i un complement de lloc 
d'una oració de Canals, i així passem de «en aquestd tema la for- 
tumplaent e favorablen a un insblit versicle de l'antic testament: 
.<en la tema de Barberia la fortuna és plasent e f a ~ o r a b l e ~ ~ . »  Segu- 
rament, moltes altres citacions del Tirant són tan fantasioses 
corn aquestes tres. Per exemple, la frase «més val grosseria vir- 
tuosa que subtilitat viciosa. (745), que sembla un proverbi pro- 
cedent del món de la predicació i que, segons Plaerdemavida, 
pertany a «lo poeta T0bies.n Totes aquestes curioses atribuci- 
ons provenen &una manera de treballar profundament medie- 
val: el reforc del discurs amb cites d'autoritat autentiques o, si 
no se'n té cap a l'abast, falses. Fr. Rico ha donat un curiós exem- 

25. Geber Cs, pcr una banda, el nom que cr dóna a l'alquimista irab Jabir ibn H a p a n  
(circa 721-circa 815) en les traducciona Ilatino-medievals dc Icr seves obres. Pcr alira banda, 
Geber és també, scgons Vernet (1978: 223-24), el nom usar per un derconegut alquirnisra, 
localitzar a la penínrula a mirjan scglc XIII, que cs va dedicar a traduir tots cls revror alqui- 
mics irabs que va rrobar bo i atribuint-los a un enigmitic Geber, rex iirabum. Per acabar d'em- 
bolicar la [roca, cl primer Geber, scgonr Vernet (1978: 223), podria ser tan fictici com el 
scgon, ja que la seva biografia i Ics sevcs obres porscr $6" un invent dels misrianers ismaili- 
res dels segles IX-X. No cal dir que, si fficm car de l'obra literaria quc Marrorcll li ntribucix, 
els problemcr bibliogrifics al voltaiit de Gebcr de quE parla Vernet encara scricn mér greus. 

26. Com que aquesra frase qucda una mica penjada, i fins i tor cntra una mica en con- 
tradicció amb la frase rcgüenr, es por conjecturar que porscr cn I'autbgraf, o en la ment, de 
Martorcll aquesta oració dcvia comcnqr amb una conjunció adversativa que la converria en 
subordinada dc I'oració scgüenr. Ér a dir que podria scr quc el fictici profcra Isaiar de 
Martorcll digués quc, <encara quc en la corra dc Berbcria la fortuna 6s favorable, ranmateix 
savicra 6s allunyar-se a poc a pac de lcr scvcs faldes ...B 
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ple d'aquesta manera de treballar en el seu magistral article so- 
bre Petrarca i I'humanisme catali. Es tracta d'un fragment d'un 
sermó del 1421 de Marc de Villalba, abat de Montserrat, en que 
es copia un passatge de les Familiares. El plagi, pero, no només 
no és reconegut, sinó que, com demostra Rico, alas palabras de 
Petrarca se van repartiendo atribuidas a quien al abad le da la 
gana» (1983: 284). 

Respecte al segon canvi cal dir que la substitució de Pirros 
per Pompeu té la seva logica, indiscutiblement forca més sblida 
que no pas les atribucions de textos de Canals a Geber, Isaias o 
Aristbtil. A Martorell no li anava bé que el protagonista d'aquest 
passatge fos Pirros, perqu? Pirros no va morir al nord d'Africa, 
sinó quan intentava apoderar-se per sorpresa de la ciutat d'Ar- 
gos. Pompeu, en canvi, s'adequava millor al discurs de Plaerde- 
mavida, ja que, com és sabut, després d'haver estat derrotat per 
Juli Cesar a Farsilia, es va refugiar a Egipte, on va morir assassi- 
nat a traició pels ambaixadors de Ptolemeu XIV Si ens situem 
en el context del Tirant, entendrem per que Pompeu hi encaixa- 
va millor que Pirros. Plaerdemavida parla a Tirant com a ambai- 
xadora de la ciutat de Montagata, situada a I'interior del Marroc, 
prop de «les grans muntanyes de F e p  (726), en el cor de la 
«subirana Barberia» (732). Aquesta ciutat esti assetjada per les 
tropes que estan sota les ordres de Tirant. El discurs de Plaer- 
demavida és una petició de clemencia adrecada al cap d'un exhrcit 
que, per venjar I'engany i les ferides que ha sofert el senyor 
d'Agramunt, esta disposat a matar tots els habitants de la ciu- 
tat, <qhbmens com dones, grans e pochs, vells e jovens» (728). 
En aquest context recórrer a Scipió i Anibal era una temptació 
que no podia deixar de seduir un escriptor com Martorell, habi- 
Iíssim en el joc del que ara s'anomena la intertextualitat. Tirant, 
el capita victoriós d'un exercit formar per nord-africans acabats 
de convertir-se al cristianisme, podia emmirallar-se en Publi 
Corneli Escipió i, si no Plaerdemavida, almenys les seves parau- 
les podien inspirar-se en el discurs conciliador d'Aníbal, espan- 
tat de l'enorme poder d'un exercit invasor i estranger -com en 
certa manera ho és el de Tirant, sobretot després de la seva con- 
versió en massa al cristianisme-. Un dels eixos del discurs 
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d'Aníbal -i, després, de Plaerdemavida- esti format per les 
contínues ape1,lacions als perillosos enganys de la fortuna. 
L'exemple de Pirros, rei de I'Epir, servia precisament per il.lustrar 
aixo, pero a Martorell no li anava prou bé perque estava allu- 
nyat dels escenaris nord-africans. Per aquesta raó va triar un 
exemple, també #origen clissic, pero més proper a les terres 
nord-africanes, que essent diferent es pogués explicar prictica- 
ment en els mateixos termesz7. 

Dels passatges d'Scipió e Aníbal seleccionats per passar a for- 
mar part dels discursos de Plaerdemavida em sembla que no- 
més n'hi ha un que, en comptes d'estar manllevat a Aníbal, pro- 
vingui de Publi Corneli Escipió. Es tracta d'uns fragments del 
passatge inicial del capítol 357, procedents del capítol sise de 
I'obra de Canals: 

Scipió e Anibal: .Mas la justa venjanse dels déus persaguex los 
inichs, assora e fir la gent malvada e, jarsia que Deus, mi com a coxo 
per la cama de mirericbrdia, que ha major que la de justicia, vaya 
encalsant los fugitius, empero a la fin aconseguex-los aquel qui del 
robiran cel mira lospeccadors: Deus,, (Riquer 1935: 57). 

Tirant lo Bhnc: <<Ay Tirant, com est coxo de la cama de misericbrdia, 
qui és major que la de justicia! Vés seguint los r q s  fugitius e vulles 
aconseguir aquells perquk pugues tenir en tranqui.le pau rota la 
Barberia ... Mira, capiti valentíssim, no vulles descomplaure a Aquel1 
qui per sola bondat, honor e dignitat re prospera e, del subiran cel, 
mira lorpeccadors ...S (741). 

27. Cora quc, per altra banda, l i  va pcrmcrre d'amagar, encara que scnse adonar-rc'n, un 
error de la traducció de Canalr. Quan el frare dominid diu quc, si Pirras hagufs sabut con- 
trolar la fortuna, hauria apagar per scmprc xla fama glorioza del rci Epirros est i  traduint 
malament Pcrrarca. El quc es diu a I'Africn tés que, si Pirros hagufs csrat mes prudent, ha- 
gués transmes, intacta, la fama de I'Epir, el reu regne, a la pasterirat ( ~ H i c  medio ri 
permanrirret, abunde/ rparrerat Epiri celebreni per recula famamn). Canals, potser pcr culpa 
d'un rexr corromput, es va inventar un rei Epivo tan fantasiós com el Geber o I'Iraiar del 
Tirant. Marrorell, cn canvi, pcr adaptar cl passatge al Tirirnt elimina aqucst re¡ i acaba el pñs- 
sarge dienr que ahagucra apagada pera rcmprc la fama de mir&ia,n, 6s a dir la fama dc la rcva 
desgracia. Evidcntmcnc, no ér el que dcia Pctrarca, pcrb almcnys ha desaparcgut I'crror dc 
rraducció dc Canals. 
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En aquest cas és evident que Martorell recrea amb molta lli- 
bertat el text de Canals i li dóna una estructura sintictica i un 
sentit completament diferents. Sembla com si a Martorell li 
hagués cridat molt l'atenció la comparació de la misericordiosa 
coixesa de Déu i hagués decidit de construir un passatge a par- 
tir d'ella, donant-li una formulació gairebé propia d'una frase 
feta, molt adient com a arrencada d'un parlament, sobretot si 
qui parla és Plaerdemavida. Després va aprofitar algunes frases 
aillades connectades amb la comparació i va omplir els buits amb 
la tecnica de l'amplificatio. 

Cal remarcar que, en els passatges en que les paraules de Pla- 
erdemavida tenen com a font passatges de Canals o de Rois de 
.Corella, algunes vegades la criada recupera l'espontaneitat i la 
gracia que havia tingut en terres bizantines. En certa manera ho 
acabem de veure amb la diguem-ne frase feta en to exclamatiu 
amb que comenca el capítol357. El mateix podem dir de la fra- 
se feta: <<no penses que yo sia de aquelles que en les minegues 
me moque* (737), intercalada entre blocs manllevats de Canals. 
O la graciosa pocasoltada que hi ha en el capítol372 -un capí- 
tol que, una vegada més, comenca amb un passatge procedent 
d'Scipió e Anibal-. En aquest lloc de la novel.la Plaerdemavida 
s'inventa un estratagema per aconseguir que el senyor d'Agra- 
munt pugui complir la promesa de passar tots els habitants de 
Montigata sota la seva espasa sense matar-ne cap i acaba dient: 
«En tal manera sera lo vostre vot absolt a pena y a culpa. E yo 
daré la benedicció com cantaré missaa (756). La reacció dels qui 
escolten Plaerdemavida és la mateixa aquí que al palau de Cons- 
tantinoble: «En aso tots se prengueren a riurex (756). 

Hem analitzat les tres fonts conegudes fins ara de la vessant 
culta i més retorica del llenguatge de Plaerdemavida: Boccaccio, 
Canals i Roís de Corella, i, darrere d'aquests dos últims, autors 
tan prestigiosos com Ovidi, Tit Livi i Petrarca. Martorell usa de 
maneres molt diferents les seves fonts. De vegades traslada al 
Tirant parigrafs sencers dels seus models introduint-hi les mo- 
dificacions mínimes perque s'adaptin bé al seu context. En alguns 
casos, pero, hi ha modificacions que, tot i ser curtes, tenen mol- 
ta envergadura. Aquest és el cas de les atribucions a Aristbtil i a 
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I'enigmitic Geber de fragments manllevats d'Scipió eAníbal. D'al- 
tres vegades crea passatges completament nous a partir de lleus 
estímuls i d'alguns sintagmes que pren de les seves fonts. L'exem- 
ple més evident d'aixb és la insblita cita del profeta Isaias que 
Martorell s'inventa manipulant segments d'una frase d'Antoni 
Canals. En tots aquests casos hi haun denominador comú: la Ili- 
bertat i la desimboltura amb que Martorell, com diu L. Badia, <*re- 
talla, cus, hibrida, barreja sense inhibicions; quan li convé dóna 
una impressió superficial d'erudició i saber i, a sobre, practica 
i'ambigu joc de la ironia» (1993: 83). 

LA MORAL 1 LES PARAULES 

Darrera de les paraules de Plaerdemavida hi ha una moral, una 
moral que podem qualificar com a epicúria en el sentit medie- 
val i al capdavall modern del terme, és a dir en el sentit de ne- 
gador de la immortalitat i, en conseqüencia, de defensor a ul- 
tranca dels plaers materials, especialment dels carnals (cfr. 
Renedo 1994). Com va mostrar L. Badia (1988: 65-75), el Ser- 
mó de B. Metge és, tot i que sigui de forma burlesca, un inte- 
ressant exemple literari de defensa dels ideals epicuris. Plaerde- 
mavida -un nom, dit sigui de passada, deliciosament epicuri- 
és un dels personatges de ficció de la literatura catalana medie- 
val que millor encarna i defensa amb les paraules i les obres els 
principis de la moral epicúria. Una de les millors il~lustracions 
d'aquests principis es troba en unes paraules de Plaerdemavida 
a Tirant en el capítol 189 de la novebla: 

-"Ay, en beneit! Per que u voleu vós saber, que fama senyora? Si 
fósseu vengut més prest, en lo lit la haguéreu trobada. E si vós la 
haguésseu vista axí com yo, la vostra anima stiguera en gloria 
perdurable. E aquella cosa que és amada, quant més se veu més se 
delita. E per so yo nech que molt majo7 delitporta lo mirar que no fa 
lo pensar. Entrau, si voleu, car ja la trobareu vestida ab son brial. 
Grata's lo cap epruen-li los talons, puix lo temps se alegra e dels nostres 
desigs alegre judici se demostra. Per semblant nos alegram totes. E per 
co us vull rahonar del meu sdevenidor desig. Per que no ve ab vós lo 
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meu Ypblit? Car ab ulls de dolorosa pensa sovint lo veig. Cosa molr 
dura és de pensar e dolch-me dins mi matexa per $0 que negun bé 
present se deu per sdevenidor lexar, ne tampoch pendre mal per 
sdevenidor bén (438) .  

Aquest parlament té dos centres temitics: l'afirmació de la 
superioritat del mirar sobre el pensar i la defensa del carpe diem. 
Respecte al primer punt cal dir que Plaerdemavida suggereix de 
bon comencarnent que el gran plaer que proporciona el sentit de 
la vista esti associat amb la contemplació de cossos nuus, com el 
de Carmesina en llevar-se del Ilit. A més es diu que aquest plaer 
visual és superior al proporcionat pel pensament. Plaerdemavida 
no explica quin 6s exactament el goig produit pel pensar. Proba- 
blement es tracta del goig originat a través de la contemplació, 
amb els ulls del pensament, de la imatge interioritzada de la dama. 
Aquest plaer intel.lectua1 és conseqüencia d'una experiencia 
amorosa espiritualitzada, que és precisament la que viu Tirant 
des de la primera vegada que veu Carmesina. Per exemple, im- 
mediatament abans del seu matrimoni secret amb Carmesina 
Tirant afirma que: r E  no resta per acb que en la mia pensa la 
ymatge de la vostra figura és restada, en la qual contemple dia e 
nit» (583), o enmig de la gran tempesta que el dura a les costes 
nord-africanes diu que: «E fantasiant contínuament en la ma- 
gestat sua, tinch la sua ymatge davant los meus ulls» (632). Per 
Plaerdemavida totes aquestes subtileses metafísiques valen ben 
poc al costat del plaer físic proporcionat per la visió &un cos 
nu. En l'afirmació de Plaerdemavida tarnbé hi ha d'alguna mane- 
ra implícita la idea que els plaers de la contemplació intel.lectua1 
van acompanyats de les penes i les angoixes prbpies de la passió 
amorosa, cosa que contribueix també a fer-los inferiors al plaer 
purament físic que «porta lo mirar*. Per aixb al final d'aquest 
mateix parlament Plaerdemavida pregunta a Tirant on és Hipblit, 
ja que en no veure'l s'ha de conformar a contemplar-lo doloro- 
sament en el seu esperit (xab ulls de dolorosa pensa sovint lo 
ve+). 

Per Plaerdemavida mirar és millor que pensar, i desitjar -i, si 
pot ser, satisfer el desig- és millor que fantasiejar imatges men- 
t a l ~  de la dama i d'altres deliqüesc&ncies amoroses. Aixb ens con- 
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dueix al segon nucli temitic del discurs que estem comentant: 
la defensa del c a v e  diem. La criada convida Tirant a entrar en la 
cambra de la princesa perque, tot i que Carmesina ja estari ves- 
tida, almenys hi trobari un cos be11 i jove en el qual es comen- 
ten a manifestar, d'acord amb la teoria medica que Plaerdema- 
vida exposa grosserament en el capítol 162 de la novel.la, els 
primers símptomes del desig sexual a través de la picor dels ta- 
lons. Plaerdemavida atribueix l'inici del desig a la influencia del 
temps (epuix lo temps se alegra...»). Es possible que quan parla 
del temps es refereixi o bé a I'edat de Carmesina -catorze 
anys-, o bé a I'Spoca de l'any en que transcorre l'acció -final5 
de setembre, per tant encara a l'estiu, una estació favorable a 
I'amor-, o, més probablement, a totes dues coses. El temps que 
desperta la concupiscencia de Carmesina desperta també el de- 
sig sexual de Plaerdemavida, que lamenta I'absencia d'Hipblit 
perque deixa insatisfet el seu desig. La frustració sexual de la 
criada s'expressa a través d'una contundent afirmació de carpe 
diem: cnegun bé present se deu per sdevenidor lexar, ne tampoc 
pendre mal per sdevenidor bé*. En altres paraules, no s'ha de 
renunciar als béns amorosos que el temps i el món ofereixen 
per aconseguir uns indeterminats béns futurs, i encara menys 
sacrificar-se i «pendre mal* en el present per aconseguir aquests 
béns futurs. Per entendre una mica més bé I'abast d'aquesta afir- 
mació convé d'avancar fins el capítol 435 per situar-nos en el 
moment en que Plaerdemavida aconsegueix, per fi, de reunir Ti- 
rant i Carmesina perque consurnin el seu matrimoni. En aquest 
instant Plaerdemavida dóna els últims consells als dos amants. 
A Tirant li diu: «-no tingau temps, que lo tempsperdut no.spot 
cobrar. Despullau-vosprestdment» (844). 1 a Carmesina li diu gai- 
rebé el mateix: 

-.Senyora, veus ací lo cavaller vostre benaventurat que la mages- 
tat vostra tant desija. Axí sia de vostra merck que li facau bona com- 
panyia, tal com de vostra excel.lkncia s'espera, car no  ignorau quants 
mals e treballs ha passats per atényer la felicitat de la amor vostra. 
Usau siviament, puix sou la discreció del món, que vostre marit és. 
E no pense la magestat vostra sinó en lo present, que l'esdevenidor s'ig- 
nora quin ser& (844) .  
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En tots dos casos es recorda que cal aprofitar el temps gaudint 
dels plaers carnals perquk, per una banda, com es diu a Tirant 
mirant cap al passat, el temps ~ e r d u t  no es pot recuperar i, per 
I'altra, com es diu a Carmesina mirant cap al futur, s'ignora que 
depara i'esdevenidor. Respecte al primer punt -la impossibili- 
tat de recuperar el temps i les oportunitats d'amor perdudes- 
cal tenir present que es troben amb freqüencia afirmacions 
d'aquesta mena tant en les arts d'amor com en algunes obres 
narratives medievals. Pel que fa a les arts d'amor un dels autors 
més influents va ser, sens dubte, Ovidi, especialment gricies als 
versos 59-100 del tercer llibre de 1'ArsAmatoruz, dirigits, com tot 
el llibre tercer, a les dones. Ecos i reelaboracions d'aquest passat- 
ge es troben en moltes arts d'amor medievals. Per exemple, en 
dues traduccions franceses del text d'Ovidi: en els versos 1806- 
30 de i'Autd'Amours, de Jakes d'Amiens (Finoli 1969: 103), i en 
els versos 2121-60 de l'anbnima Clefd'Amours (Finoli 1969: 190- 
91). En el Roman de la Rose aquest consell no podia faltar. Apa- 
reix molt de passada en el discurs de Venus, en la part escrita per 
Guillaume de Lorris (versos 3450-54). 1 reapareix molt més des- 
envolupat en el llarg discurs de la Vella, sobretot en els versos 
13445-6OZR. Pel que fa a textos narratius es pot esmentar la de- 
sena novella de la cinquena jornada del Decameron, on el tema 
del carpe diem apareix al principi del discurs d'una alcavota que 
felicita a una dona jove, casada amb un marit vell, per haver sol.li- 
citat els seus serveisz9. Tampoc no podia faltar una reelaboració 

28. *Si doit la damc prendrc gardcl rjuc trop a jocr ne se carde,/ carel bien rant 
atandret que nus n'i voudroit la miin tandic./ Qucrre doir d'amors Ic dcdui~l  rani con jcnncce 
la deduit;/ car quant vicllcce fame assaut,l d'amors pcrr la joic ct I'assaur.1 Le fruiz d'amors, 
se lame cst sage,l cueille an la flcur dc son aage,/ car ranr pcrt dc ron rcnr, la lassc,l con 
san2 joir d'amors an pasre./ EL s'el nc croit ce micn conscil1,l que por conmun profit canseillJ 
sache qu'el r'cn rcpenciral quanr vicllccc la flestira./s (Lecoy 1985: 159-60). 

29. =Figliuola mia, sal-lo Idio, chc ra tuttc Ic cose, che tu molto bcn fai; e quanda pcr 
niuna a l t a  cosa il facessi, si il dovresti lar tu c ciiscuna giovane per non perdere il lempo 
dello vorho giovaneiza, per ciV che niun dolore Ppnri a q~ello, a chi conorcimento ha, che P a 
avere il tempoperdictov (Branca 1980: 696). En un scrrnó dcl francirci Bcrnardino da Sicna 
unes panules molt scmblantr rón pronunciadcs pcr una ñlcñvota quc vol condncer una jovc 
viuda de tornar-rc a casar o, almenys, de tcnir un  arnant: SO figliuola. come ti perdi tu 11 
lempo! ... Tu se' giovana, tu rc' bella, tu rc' savia, tu potrcsti avere anco una brigata di figliuoli, 
tu potrerri pigliare mariro ... Anco, ci e un giovano chc ti vuolc un  grandissirno bcnc ...n 
(Dclcorno 1989: 638). 
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d'aquest tema en una obra com La Celestina, posada, és ciar, en 
els llavis de la propia alcavota: «Gozad vuestras frescas moceda- 
des, que quien tiempo tiene y mejor le espera, tiempo viene que 
se arrepiente, como yo fago agora por algunas horas que dexé 
perder quando moca ... » (Severin 1992: 231). Per tant, quan Pla- 
erdemavida recomana a Tirant que s'afanyi a tenir relacions sexuals 
amb Carmesina, ja que a10 tempsperdut no.spot cobrar*, esta re- 
produint unes idees conegudíssimes i divulgadíssimes en la tra- 
dició literaria medieval. 

El que em sembla que ja no són tan corrents són les referen- 
cies a l'esdevenidor i als béns esdevenidors. Em sembla que són 
tan poc corrents com ambigües. Segurament a causa d'aixi, el 
traductor del írtrant al castella o bé no va traduir aquestes refe- 
rencies o bé les va haver de maquillar. En concret, el parlament 
del capítol 189 de la traducció castellana acaba amb la lamenta- 
ció de Plaerdemavida per l'absencia d'Hipblit30 i, per tant, no 
conté les observacions sobre els béns presents i els béns esde- 
venidors. En el capítol 435, en canvi, les paraules de Plaerde- 
mavida han estat retocades per introduir-hi un al.lusió a Déu 
absent en l'original: <<E no penséys sino en lo presente, que lo 
que está por venir Dios sabe lo que será, (Riquer 1974/ V: 103). 
Em sembla indubtable que aquests canvis van ser fets per sua- 
vitzar l'original catala. En les versions tradicionals del tema del 
carpe diem s'esmenta molt sovint l'esdevenidor, pero d'una 
manera molt diferent de com ho fa Plaerdemavida. Les al~lusions 
al futur s'usen per remarcar que cal gaudir, mentre s'és jove, de 
l'amor perque, quan arribara la vellesa, ja no s'hi sera a temps. 
Es a dir, es fa referencia a un futur ben conegut, si més no des 
d'Ovidi: els cabells blancs, les arrugues o la pal.lidesa del ros- 
tre, que condueixen, indefectiblement, a la solitud amorosa. Em 
sembla que no és aquest l'esdeventdor que, segons Plaerdema- 
vida, <+nora quin sera» (844). Si fos aquest, la traducció cas- 
tellana hagués estat forca més fidel. És obvi que la decrepitud 
futura anunciada -i de cap manera ignorada- en les versions 

30. xipor quC no vicne con vos el mi Yp6liro? Al qual con doloroso pcnrarnicnto veo 
muy i menudo, quc es cosa muy dura de pensara (Riquer 19741 111: 76). 
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tradicionals del carpe diem no és cap «sdevenidor bé.» Els hipo- 
tetics béns futurs de que parla Plaerdemavida només poden ser 
els de la vida eterna promesa per la religió cristiana a canvi, per 
exemple, d'una vida sexual honesta i ordenada. En les paraules 
de Plaerdemavida s'insinua, doncs, el dubte sobre la vida eter- 
na. N o  és que es negui la vida eterna, únicament s'expressa, amb 
molta cautela, un dubte. El que passa és que aquests dubtes con- 
dueixen a la mateixa conclusió a que conduiria la negació: com 
que no sabem com sera la vida eterna, gaudim del present i dels 
plaers de la carn. N o  cal estendre's gaire en el fet que, en el mo- 
ment en que s'escrivia o es comencava a llegir el Ttrant, un cristii 
instrui't no podia ignorar l'esdevenidor que I'esperava després 
de la mort. H o  podia coneixer a través de la predicació o a tra- 
vés de la lectura de tractats devots com ara 1'Scala de Contem- 
plació de fra Antoni Canals, un autor que, com hem vist, 
Martorell coneixia prou bé. 1, entre moltes d'altres coses, po- 
dia convertir aquest coneixement en materia de meditació i de 
contemplació per combatre les temptacions de luxúria i de qual- 
sevol altre pecat. Eiximenis, un altre frare ben conegut per 
Martorell ho repeteix contínuament3'. Podríem dir que Plaer- 
demavida fa el contrari del que recomana Eiximenis: expressa 
els seus dubtes sobre I'esdevenidor per atiar el foc de la passió 
amorosa. Tot aixb és el que el traductor castelli del Tirant va 
entendre i va creure convenient de no traduir. 

Situada en aquestes coordenades, Plaerdemavida se'ns apareix 
com un personatge que, sens dubte, combrega amb l'esperit del 
Sermó de B. Metge. El tema d'aquesta peca parbdica és, com és 
sabut, una mena de frase feta: «segui~ el temps.» 1 el que hi ha al 
darrere d'aquesta expressió i de tot el S w m ó  és «la negació de 
l'omnipresent tema cristii del rnenyspreu del món, base i fona- 

31. En el capitol 647 dcl Erg r'assenyala que *Lo dotzfn rcmcy contra lunúria si fr  pcnrar 
en la dolgor del gog de paradis, que Dfus nos rf apparcllar si pcr la rua amor amam penirfn- 
cia, c aflicció e maccració dc la carn, e purirat, e nedea c avorrirn tota immundicia ... m (Rcneda, 
en premra). En el capitol 902 del Dotze s'caplica un cxcmple proragonitzat pcr un rci 
d'Anglaterra quc Ntorrcmps que era torbai dc res o tcmptat de neguna icmpcació, ranrosr 
girava la pensa al rcgne dc Déu e al logucr quc espcrava pcr vcnfrc rota rcmptació ... a (Wirtlin 
1987: 527). 
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ment de l'htica del renunciament al p u d i  terrenal a l'espera 
d'una realitat millar* (Badia 1988: 69). Amb els seus consells 
Plaerdemavida no fa cap altra cosa que seguir el ternps i inten- 
tar, amb escassa fortuna, que Tirant i Carmesina també el se- 
gueixin. H i  ha uns versos de Pierre de Blois, citats per L. Badia 
en la seva monografia sobre Metge (1988: 114) per intentar de 
perfilar I'epicureisme de l'autor de Lo Somni, que semblen fets 
a mida per Plaerdemavida. Es tracta de l'estrofa vuitena del 
Dialogus inter dehortantem a curia et curialem. Aquesta estrofa 
esti  posada en boca d'un cortesi, com Plaerdemavida, i inclou 
una authntica declaració de principis d'un epicuri de ficció del 
segle XII: 

*Grata est in senio 
religio, 
iuveni non congruit; 
carnis desiderio consencio, 
nullus enim odio 
carnem suam habuit. 
Neminem ab inferis 
revertentem vidimus- 
certa non relinquimus 
ob dubia ...n'2 

D'acord amb aquesta moral decididament epicúria -que pro- 
pugna no renunciar a les coses certes per les incertes- Plaer- 
demavida defensa actituds no gaire o no gens ortodoxes. De ve- 
gades ho fa ambiguament, com ara en els fragments dels capítols 
189 i 435 que acabem d'analitzar. D'altres vegades ho fa ober- 
tament usant arguments que hapessin tret de polleguera més 
d'un frare de la Valencia de finals del segle XV Aquest és el cas 
de la insblita defensa del bes que es pot llegir en el capítol 146 
del Tirant. A més d'un epicuri del segle XX li podri semblar 
absurd que s'hagi qualificat d'insblita una defensa que a hores 

32. ePer al ve11 6s agradable la rcligió, al jove no Ii escau. Aprovo el desig dc la carn: 
ningú no ha odiat mai, cn efeere, cl reu cos. Mai no hem visr ningú quc torni de I'infcrn -no 
hem pas d'abandonar les coser ccrrcs pcr les d u b ~ o r c s ~  (traducció de L. Badia 1988: 114). 
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d'ara pot semblar dictada pel més elemental sentit comú. Pero, 
com vaig intentar demostrar en un article recent dedicat a aques- 
ta qüestió (Renedo 1992), a 1'Edat Mitjana el sentit comú en- 
cara era menys comú que ara i les normes morals al voltant dels 
petons i les abracades eren molt més rígides. 1 Plaerdemavida 
reacciona contra aquestes normes amb la mateixa espontaneitat 
i franquesa amb diu amb la mixima naturalitat «tot lo que 
li ve a la boca- (507). 1 de la mateixa manera que posivem en 
relació, al principi d'aquest article, l'atrevida espontaneitat de 
Plaerdemavida amb el to col~loquial de moltes de les seves in- 
tervencions, em sembla que també es pot relacionar aquesta 
espontaneitat amb la seva moral diguem-ne epicúria. En altres 
paraules, és molt lbgic que un personatge amb I'espontaneitat a 
flor de llavis acabi defensant la llibertat de moviments dels lla- 
vis: «Quin mal és lo besar?>>. 

Si tenim en compte I'anilisi que acabem de fer de Plaerde- 
mavida, arribarem a la conclusió que potser la senyoreta amb 
qui es va topar Josep Pla en un carrer de Barcelona era una bona 
lectora del Erant, una lectora que havia entes molt bé el per- 
sonatge de Plaerdemavida, i que precisament per aixo es va in- 
dignar quan Pla la hi va comparar. També arribarem a la conclu- 
sió que Pla, malgrat ser un home molt llegit i un gran 
conversador, no va triar gaire bé les paraules per adrecar-se a 
aquesta senyoreta barcelonina honesta i vergonyosa. Pero si Ile- 
gim a fons les Notes disperses potser corregirem aquesta prime- 
ra impressió i acabarem pensant que Pla també havia llegit molt 
bé el Ttrant i que li havia encantat Plaerdemavida, ja que hi ha 
una nota del llibre que podria haver estat escrita pensant sinó 
en Plaerdemavida, almenys en una persona de la seva escola: 

nl'amor físic va Iligat, és inseparable de I'esperit. Una dona lletja 
amb esperit 6s infinitament rnés irnportant que una dona bella fava. 
Una dona lletja expressiva amb la boca, els ulls i el nas plens d'esperit, 
és una meravella. En els paisos del barroc, el mire de  la dona 
cxclusivament bella, pero sense res més, ha produi'c desgracies 
immenses. El mite encara dura. És horrible- (Pla 1969a: 200-01). 

El gran error de Pla potser va ser només el d'adrecar-se a una 
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dama barcelonina de la nissaga de Carmesina amb paraules que 
només podien agradar a una dona de I'escola de Plaerdemavida. 

Publiquem pel seu interks el capítol XXIII de la primera part 
del segon llibre del De vegimine pvincipum de Gil de Roma. En 
primer lloc es en llatí segons I'edició romana del 1566, i 
en segon lloc en catali segons la traducció del frare carmelita 
Arnau Estanyol. El text catali s'edita a partir del ms. 10 de la 
Biblioteca del Seminari de Girona, corregit a la llum del ms. 739 
de la Biblioteca de Catalunya. 

Cap. XXIII: Quale sir consilium mulierum et quod earum consilio 
non est utendum simpliciter, sed in casu. 

Consilium mulierum, ut dicitur I Politicorirm, est invalidum, nam 
sicut puer habet consilium imperfectum, quia deficit a perfectione viri, 
sic etiam foemina habet invalidum consilium, quia habet 
complexionem invalidam et deficit a valitudine viri. Quod autem 
foeminae non s int  robustae corpore, non est ex boni ta te  
complexionis, sed ex malicia mollicies, enim carnis in ipsis magis arguit 
abundantiam flegmatis quam bonitatem complexionis, quia ergo sic 
est oportet foeminas deficere a ratione et habere consilium invalidum, 
nam quantum Corpus est melius complexionatum, tanto est magis 
proportiouatum animae, propter quod magis obsequitur ei, et anima 
existens in tali corpore, liberius utitur operibus propriis et expeditius 
habet rationis usum. 

Primum igitur quod est attendendum in consilio mulierum est quia 
est invalidum. Secundum, ver0 quod est attendendum est quia est 
velox et citum, nam, ut vult Philosophus in De animalibus, omnia 
minora et debiliora citius veniunt ad suum complemeutum. Consilium 
ergo mulieris, quia est debilius et invalidius quam consilium virile, 
citius venit ad suum complementurn. Ceteris ergo paribus si quis 
statini operai-i deberet nec potest ad illud negocium sufficientem 
deliberationem habere, elegibilius esset consilium muliebre quam 
virile. Natura enim cum moveatur ab intelligentiis et a Deo, in quo 
est suprema ~rudent ia ,  oportet quod agat ordinate et prudenter. 
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Prudentis est enim cito se expedire et modicum tempus apponere 
in rebus vilioribus, de quib.us est minus curandum. Unde et 
proverbialiter dicitur quod mala herba cito crescit, quia natura de ea 
modicum curans cito perducit ipsam ad suum augmentum, sic et 
mulier quantum ad corpus citius habet esse perfectum quam vir, 
quare cum anima sequntur complexionem corporis sicut ipsum 
corpus muliebre, eo quod sit vilius et natura minus de ipso curet, 
citius venir ad suum complementum quam virile. Sic consilium 
muliebre citius est in perfeccione et complemento quam virile. 
Simpliciter ergo melius est consilium virorum quam mulierum, eo 
quod vir sic ratione praestantior, e t  mulier habet consilium 
invalidum. In casu tamen potest esse muliebre consilium melius 
quam virile, ut quia illnd est citius in suo complemento, si oporteret 
repentino operari, forfe elegibilius csset huiusmodi consilium. 

Capítol XXIII: Qual és lo concell de les fcmbres e que no deu hom 
usar de tot en tot de lur concell, mas en algun cars. 

Lo concell de les fembres, segons que.s dit en lo primer libre de 
les Polítiques, és flach, car axí com I'infant ha concell inperfet per tal 
com defall de la perfecció de I'hom, axí la fembra ha concell flach per 
tal com ha compleció flacha e defall de la fortalesa de I'hom. E que 
les fembres no sien rubustes o forts de cors no és per bonea de 
complecció, mas és per malícia, car la mollura o la molleha de la carn 
en elles més argüeex e demostra habundincia de fleume que bonea 
de complecció, per tal donques com axí és cové les fembres defallir 
dins de rahó e haver concell flach, car en quant que4 cors és millor 
compleccionat, en tant més és proporcionar a la inima, per la qual 
cosa el1 més se acorde e saguex a ella. E la inima stant en tal cors pus 
francament use de les obres prbpries e pus cspertamenr e pus 
covinentment a ús de raó. 

La primera cosa, donques, la qual deu ésser gardade en lo concel 
de les fembres, és que el1 és pus flach; mas la 11' cosa la qual deu ésser 
gardade és que el1 és leuger e cuytat, car, segons que vol lo phildsof 
en lo primer libre De les coser / (229v) animades, totes les coses 
menors c pus flaques, pus tost venen a lnr compliment. Lo concell, 
donques, de la fembre, per tal com és pus flach e menys fort que4 
concel de I'hom, pus tost ve a son compliment. Donques stant les 
altres coses egals, si negú tantost adés devia obrar e no podia haver 
suficient deliberació a aquel1 negoci més deuria elegir concell de 
fembre que concell d'om, car com natura sia mognde per les 
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intel.ligencies e per Déu, en lo qual és sobirane saviesa, pertany-se 
que ela obre hordonadament e siviament, car del savi se pertany 
espatxar tost si matex e posar poch temps en les coses pus vils, de 
les quals deu ésser menys curat, on proverbialment diu hom que 
mala erba tost crex, per tal com, natura curant poc d'ela, porta ela 
tost a son creximent, axí la fembre quant al cors abans ha ésser perfet 
que I'hom, perquk com I'inima saguesca la complecció del cors axí 
com lo cors de la fembra, per tal com és pus vil e natura cura menys 
d'ell, abans ve a son compliment qued cors de I'hom; axí lo concel 
de la fembra abans ve en la sua perfecció e compliment que.1 concel 
de I'hom. Donques soltament parlant millor és lo conceyl dels 
hbmens que aquells de les fembres, per tal com la fembra no és axí 
habundant de rahó e la fembra ha concell flach, emperb en algun 
cas lo concel de la fembre pot ésser milor que aquell / (231r) de 
I'hom axí com per tal com aquell és pus tost en son compliment, 
car, si covenia obrar cuytadement o soptosament, per ventura aytal 
concel deuria ésser més elegit. 
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