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Lo libre quan está tancat no'y pot hom legir, 
mas quan és ubert, sí (b I, 86). 

El propósit d'aquest treball és l'análisi de determinats canvis, al Uarg de 
l'evolució histórica de la societat tardo-medieval, envers l'escatologia -la mort, 
el judici de ránima i la vida futura-, canvis mentáis i ideológics -també 
relacionats amb les mutacions de la iconografía- condicionats, tanmateix, per 
una doctrina fóssil. Intentarem d'esbrinar aqüestes dinámiques históriques 
navegant entre textos i doctrina escrita, predicado oral i iconografía plástica, 
el triangle de l'expressió medieval (Zumthor, 1989,152), i fent servir com a fil 
conductor -microhistóric, estic temptat de dir- uns símbols clau, el llibre i 
l'escriptura, en el context del mes enllá, el món deis morts o les manifestacions 
sobrenaturals. Hi hem fet servir com a fonts alguns sermons de sant Vicent 
Ferrer, pero també altres textos medievals com ara la Legenda Áurea, així com 
també alguna imatge de la iconografía gótica. 

L'escriptura s'hi identifica com a símbol de la llei, la doctrina, la saviesa 
de Déu o la predestinado, és a dir, la salvado o condemna eterna; simbolitza 
el sermó, Crist, l'Església; és un element discriminatori per ais graus de 
santedat i per a la compartimentació cronológica histórica. Els formats 
materials ais quals trobem aqüestes escriptures son diversos; Ilibres, 
documents, pero també estranys suports escripturaris: les mans, els dits, les 
cadires del cel, les calderes de l'infem. L'escriptura esdevé també un instrument 
de comunicació mágic amb el mes enllá, no coneix fronteres: viatja de la térra 
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a l'infem i toma; la trobem al cel, on hi ha Uibres i cadires nomináis, i a l'infem, 
com a Uibres escrits i documents arxivats. 

I. O R A L I T A T I E S C R I P T U R A : S Í M B O L S 

Comencem amb la predicado, entre rescriptura i l'oralitat. Com és ben 
sabut, els textos bíblics, en esdevenir doctrináis, romanen invariables, es 
fossilitzen, i amb el temps es produeix un desfasament o descontextualització; 
esdevenen foscos, difícils, fins i tot per ais iniciats: 

Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum 
simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti nonplene sufficiant 
adipsius intelligentiam indagandam\ 

Cal dones un mitjancer cultural per a la seua transmissió al poblé, el 
predicador; la seua tasca consisteix en tres operacions simultánies i 
indestriables: en primer Uoc la conversió del canal de comunicació de discurs 
escrit a oralitat, en el sermó, mitjaníant la veu evanescent, perecedera, del 
predicador; oralitat homilética que hem de classificar, segons la seua relació 
amb l'escriptura, de segona, dins l'esquema d'Ong (1996, 38; Zimithor, 1998, 
20; Goody, 1985, 61), en la mesura qué procedeix d'un context de predomini 
erudit, escrit. En segon lloc, l'acostament cultural, o dit d'tma altra manera, 
superar el desfasament historie deis textos mitjan9ant 1'adaptado ais 
parámetres culturáis del públic per a facilitar-ne la comprensió: una 
popularització, i una medievalització anacrónica (Goody, 1990,32). I en darrer 
lloc, cal una adequació del codi lingüístic, és a dir, la versió del llatí a la 
llengua vulgar. La tasca de tradúcelo acompanya necessáriament la predicado 
i el sacerdoci, n'és una capacitat estatutaria, mes que no pas un simple 
coneixement técnic (Bourdieu, 1985, 43), tot i que les traduccions del llatí en 
els sermons de sant Vicent solen ésser poc escrupoloses, la qual cosa és 
habitual en la predicado medieval, així com la barreja de llengües (Bataillon, 
1984,22). 

El predicador, diu sant Vicent en una encertada imatge, és pregonero 
de Dios^. És a dir, mitjancer entre Déu i la societat. Dues son les bases 
d'aquesta tasca: l'estudi deis textos sagrats {Buena gente, cuando estudia el 

' Denzinger-Schónmetzer, 1973,246. Epístola Cum ex iniuncto. 1199. Innocenci III 
(1198-1216). 

^ c, 525; similar en b VI, 149: E sapiats que offici depreycar no és altra cosa sino 
qffici de testificar les veritats divináis al món, e axí los predicadors dretament son testimonis 
que Déus los trametper verificar-los les veritats divináis... 
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predicador de noche, Diosfabla con él) (c, 525) i la conducta irreprotxable, o 
predicació amb l'exemple: 

Per qué dich que a aquells qui preyquen, pus sien studiosos, 
speculatius e contemplatius, no lleganyososper luxúria nipolsososper 
avaricia... mas que hajen bons huylls de tona vida, studiosos... e 
especulatius en aquest spill (b VI, 149). 

En el símil bél.lic de l'exércit cristiá, els predicadors son els naffilarii 
o tocadors de tuba (A, 215), o trompetesprovocans (b V, 205). L'analogia deis 
instniments de vent -que remet immediatament a la imatge de les trompetes 
apocalíptiques- suggereix el desenvolupament que en fa, prenent com a base 
la forma asimétrica deis intruments: la tronpa és estreta per la part de qui toca 
-quando el predicador se astriñe a estudiar e catar las actoridades e glosas e 
sotilezas que ha en la santa Scriptura- i ampia per la part del que escolta -E 
quando viene al pueblo, ensánchase, por quanto lo ha de denungiar por la 
boca predicando a la gente- (c, 525). En l'analogia es reflecteix ben bé el 
carácter divulgatiu de la predicació, i el seu sentit unidireccional. 

Significativament, com una metáfora del procés comunicatiu del sermó, 
es compara també amb el text d'un carta, inválida sense el corresponent segell 
moral: 

Axi lapreycació no és sino letra. Oo, qué bell sermó! He, girau 
la letra: no 'y és la emprenta del segell de bona vida. E direu vosaltres 
a I 'exint de la missa: "Oo del bacallar! E qué bé hapreycat!". Fraare! 
Met axo al cabag (b VI, 186). 

L'escriptura -bé el seu procés, el conjunt deis elements materials que s'hi 
necessiten o alió escrit-, és una complexa activitat molt sovint emprada com a 
referencia simbólica en el context de les analogies homilétiques. Amb aquest 
valor d'imatge, com veurem, pot vehicular els mes diversos raonaments. 

Acostem-nos a un tema paleográficament fértil: l'encamació o passió 
de Crist a través del procés escripturari. Una interessant analogía de sant Vicent 
relaciona el procés de fabricació física del Ilibre amb rencamació: Crist és el 
Ilibre, el libre gran. L'autor material n'és l'Esperit Sant, per ordre de Déu pare; 
el eos de Jesús és representat pels quadems i miniatures que donen forma al 
Ilibre (güernan-lo, escriuen-lo e il.luminen-lo); la seua ánima, per l'escriptura; 
la ploma amb qué s'escriu és lo graffi de home; la tinta, vermelló, és la sang 
escampada per Crist, no en la Passió, com podríem pensar, sino en l'operació 
de circumcisió, tema del sermó. El títol del Ilibre, finalment "editat" per nadal, 
és Jesús (b VI, 253). En la Legenda Áurea (Varazze, 1480, f 46v.) trobem una 
variació del mateix tema, presa de l'epístola de Pau ais colossencs (2,14): Déu, 
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metafóricament, clava un escrit -chyrographum- a la creu: Crist. La causa: Eva 
havia acceptat un préstec -el pecat- del dimoni, tot signant el document en 
prendre la poma; la humanitat en fa d'aval. 

El predicador valencia empra una altra imatge similar; ací canvia el 
significat deis elements: el paper representa ara les mans divines, i la tinta, la 
sang vessada per les nafres -plagues- de la passió de Crist: "E vet que en les 
mies mans yo he scrit, e la tinta fo lo seu precios sanch, et muri tui, go és, les 
plagues" (b VI, 29). L'escriptura sobre el propi eos, com ara mitjan9ant 
tatuatges, sol teñir un valor terapéutic, a mes del purament ornamental 
(Cardona, 1994, 162, 187). Vegem encara una altra imatge morfológicament 
similar a aquesta darrera, tot i ésser forfa distant quant a contingut. Proposa 
també les mans com a estrany suport escripturari; en la correspondencia entre 
els deu manaments i els deu dits de les mans, el predicador trona contra el 
costum arabitzant -moda també entre les cristianes que escoltaven el sermó, peí 
que sembla- del tatuatge femení a les mans amb la mólta de la planta 
anomenada olivereta o ligustrum vulgare, henna en árab. Sant Vicent adapta 
aquest darrer nom a la fonética catalana -alquena-: ...mesfilies! Vosaltres qu'y 
posau alquena, bé serie millor scriure'y los Xmanaments (b V, 43). 

En un text segurament apócrif, falsament atribuít al nostre sant, el 
Sermón que fizo maestre Viccente ante quefinasse desta misma materia de la 
Fin del Mundo^, se'ns narra una rica analogía escripturária, en el context 
argumental de les futures persecucions de l'Anticrist contra l'Església, i 
concretament al mític padre santo blanco o varón blanco. El poderío 
eclesiástico es compara amb els elements d'una escrivanía i llurs utilitats 
respectives: les tisores, tiseras para cortar e gergenar el papel e las otras cosas 
semejables, simbolitzen el poder d'absoldre i condemnar; el ganivet, el 
cañivete, el qual es ende puesto para cortar e adobar las péñolas epara raer 
la scriptura mentirosa e falsa e mala e para emendarla e coregirla... la 
penitencia, que esborra els pecats; el punxó, pungón, el qual está allí para 
foradar las cartas epara coser e ayuntar los gisternos en un libro, representa 
la concessió d'indulgéncies i perdons, i les plomes,péño/a5/7ara escrivir libros, 
la capacitat d'ordenar sacerdots. El tintar és, d'altra banda, el nomenament de 
prelats (c, 655). 

Si en aquesta imatge sant Vicent empra els elements materials de 
Yscriptorium medieval, LluU fa servir en canvi els moments del seu procés 
psicológic, en el context de 1'explicado del coneixement miraculosament 
immediat deis ángels d'alló que els mortals fan i pensen, comparat amb l'acte 
d'escriure: 

' Sermó escatológic contigu a la també apócrifa pero famosa Declaración de Salaman
ca o Lo que dixo en Salamanca. (C, 655). A la pág. 166, Cátedra en diu exactament: "estoy por 
pensar en que esta declaración sea tan apócrifa como el sermón". 
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...enaixí com és ordenat que la má de l'escriváfa la lletra, la 
qual l'enteniment coneixper go car los ulls la veen e Venteniment en la 
imaginativa la imagina... (1993, 245). 

L'escriptura, d'altra banda, no sois vehicula el coneixement sagrat; és 
a mes un criteri de jerarquització entre diferents graus de santedat o escalafons 
de la gloria celestial; no és el mateix haver escrit Ilibres, la qual cosa dona dret 
al títol de doctors {Sanctorum Doctorum Remigii, Cirilli, Ylarii, Augustini, 
leronimi... qui non solum predicabant, sed eciam libros scribebant) que no 
haver-ho fet: Sanctorum Confessorum, qui non scripserunt libros... non 
dicuntur doctores (a, 443). 

Ara, el Ilibre per excel- léncia en el cristianisme és naturalment la Biblia, 
en la redacció sacralitzada i definitiva de la Vulgata; el seu factor material, sant 
Jeroni, gaudeix lógicament d'un enorme prestigi: 

...degun hom del món no ha il.luminat axícom sentJerónim: ne 
sent Agostí ne sent Ambrds ne sent Benet ne sent Thomás ne degun 
altre; car tots los santsferen librets, mas sent Jeroni féu gran libre, go 
és la Biblia que reduí de ebraych en latí (b IV, 85). 

I a la inversa, d'acord amb el principi de rigorosa simetría cel-infem 
(Toldrá, 2000, 109), trobem a l'espai inferior els il-lustres condemnats 
pertanyents a l'Olimp inteMectual del món clássic (grans clergues, Sapientes, 
quifaciebant libros), increpats per Crist en el transcurs del seu davallament ais 
infems. Son els protagonistes, en la visió medieval, de la filosofía i la poesia 
grega i Uatina, básicament Aristótil {Aristótil, on te penses que sie? En infern, 
que ell ador ave les ydoles) (b II, 56), Plato, Ovidi i Virgili, globalment 
culpables de paganisme -adorabantydolas (a, 363)-. Sant Vicent es permet un 
jocdeparaules: "PredícateEvangelium"; nodiu "Vírgílíum"ne "Ovídíum", set 
"Evangelium", car les doctrines poeticals no salven les animes (b II, 56). 
Vegem una de les versions d'aquesta visita: 

...trencant les portes de infern, hi entra Jesucrist... aíxí dient-
los: "Oh, desastrucs!", e increpant-los. Així mateix ais grans clergues, 
Aristótil e Plato e altres. Diu "expresse" sent Jerónim: "Oh follsl 
Preícaven ais pobles e trobaven que no era sino un Déu, e puis 
adoraven les ídoles!" {s II, 173) 

Aquesta insistent condemna a la cultura clássica sembla -en una 
referencia poc clara- incloure el Dante, que irónicament tanta gent havia enviat 
a l'infem. Aixó suposaria l'extensió de la condemna a l'humanisme medieval: 
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Patea, idest, sciénciaAristótile, Plato, Dantes, que no valen res bon Virgili 
quejau enmigde infern, Ovidi, Dantes, poetes... (b VI, 185). 

L'escriptura, identificada amb la Uei i amb la doctrina, té també una 
fiínció de periodització histórica; al próleg de la Legenda Áurea (Varazze, 
1480, f.lr.) la historia humana, d'acord amb la visió teleológica medieval, s'hi 
divideix en quatre etapes, en relació dialéctica entre si, cadascuna de superació 
respecte a 1'anterior (tempus desviationis, renovationis sive revocationis, 
reconciliationis, et peregrinationis). S'hi estableix tota una prolixa serie de 
soporíferes correspondéncies cronológiques entre períodes de l'existéncia 
humana, cicle cultual anual, Ilibres bíblics, estacions climátiques i parts del dia, 
en una mena de visió orgánica que interrelaciona tots els díferents cicles 
temporals amb els textos sagrats. 

Aquesta compartimentació histórica coincideix, essencialment, amb la 
que proposa sant Vicent, que empra una analogía recurrent, també 
quatripartida: els quatre dies en qué Llátzer román mort. Pero per al predicador 
el criteri de distinció rau en la presencia o abséncia i la natura de l'escriptura, 
confosa com hem dit amb la llei i la doctrina. Moisés, com a receptor de la llei 
antiga, assumeix ací un protagonisme de fita cronológica, entre Adam, el 
primer home, i Crist, que reno va la llei. El passat, com és habitual en la 
predicado de sant Vicent, té un carácter imprecís i ñmdacional, 
predominantment mític, bíblic; aquest fet vincula la noció de decadencia actual 
amb la la fimció de legitimado del present (Lévi-Strauss, 1985, 275). Hi ha 
quatre setgles, dones, deis quals los dos ja son passats, e l'altre és ara, e'l 
tenimjaper la coha; e l'altre vindrá e será perpetual. El primer és el setgle 
natural, els dos -o tres, segons la versió- mil anys transcorreguts entre Adam 
i Moisés, sense llei divina; etapa definida per la manca d'escriptura; període 
ágraf i anárquic en qué governaven-se per seny natural e rahó. Hi segueix el 
setgle doctrinal, arran la promulgado escrita deis deu manaments, la Llei 
Antiga, bíblica, entre Moisés i rencamació de Crist; a continuado, el setgle 
spiritual, període actual, de recepció de la nova llei escrita evangélica, i 
finalment, l'imminent setgle perpetual, quan Tots resuscitarem en cors e ánima 
(b III, 308). 

Una versió similar (b V, 239): els quatre dies del món. Els períodes son 
ara denominats dies o liéis, en comptes de setgles: ley de natura, ley de 
scriptura de Moysés, ley de gracia, i finalment, ley de ira, que vindrá donada 
per l'Anticrist. Vegem-ne encara una altra: 

Quatre dies son del comenq del món tro a lafi... Lo primer dia 
fo... de Adamfins a Moisés: prop de tres mília anys dura, que en aquell 
temps no hi havien ni Ilibres ni maestres; per lo enteniment natural se 
reglen... Lo segon dia era estament de llei d'escriptura, de Moisésfins 
aJesucrist, bé mil e cinc-cents anys: Déu dona llei escrita... Lo tercer 
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dia és llei de gracia... Esta llei de Jesucrist és molt clara, e és dia ciar. 
La doctrina que dona Mahoma, no era llei, mas tenebra... Lo quart dia, 
que será tost, tost e ben tost, será llei de ira: Antecrist. La llei sua será 
contra totes les liéis damunt dites... Passat lo quart dia, los bons 
eixiran a I'encontré ab senyal de palma en les mans, go és, de victoria 
(s II, 146). 

11. CARIES CELESTIALS I INFERNALS 

L'escriptura s'incorpora, dones, a les activitats i fenómens soeials 
millor valoráis des del mes enllá; un miracle de la vida de sant Bemat (Varazze, 
1480, f. lOlv.) ens confirma aquesta predilecció divina: el sant dicta, al jardí 
del monestir, una carta adre^ada a un company fijgat a la competencia -l'orde 
de Cluny-, per a que tome amb els germans cistercencs. De sobte plou, i 
l'escrivá comenta a plegar els seus estris per arrecerar-se, pero sant Bemat li 
mana seguir: malgrat la pluja, miraculosament -in medio imbre sine imbre-, no 
es mulla cap deis dos monjos, ni la carta. Trobem també a la Legenda esment 
de la carta suposadament escrita per Crist al rei Abgar d'Edesa, amb un 
deixeble adjunt, per tal de guarir el sobirá malalt (Varazze, 1480, f. I34r.). 

La imatge de la carta és recurrent en sant Vicent: simbolitza el sermó, 
autentificat peí segell de la bona vida (b VI, 186), pero també les obres 
eucológiques fetes per les animes que se suposen al purgatori. El disgust de 
l'ánima condemnada per la qual es fan aqüestes inútils obres es descriu així: 

...com ara hun hom és catiu en térra de moros, e sos amichs 
venen-li quant ha per rescatar-lo, e comanen lo rescat e les letres a 
qualque mercader qui va lia, e 7 rescat se pert en lo camí; quan ell sap 
que go del seu és venut e perdut, pensar podeu que'n ha gran 
desplaer... (b I, 184) 

L'ús de l'escriptura al mes enllá no és monopoli del camp celestial, com 
de seguida veurem amb els Ilibres i llistats infernáis paral -lels. Pero a mes a 
mes tenim alguns casos, en la literatura medieval, de comunicació escrita 
transgressiva, relacionada amb el món infernal. Es tracta d'escrits amb el format 
específic de carta: com a talismá protector contra el dimoni; cartes dutes per 
dimonis missatgers al servei d'emperadors romans; cartes de recomanació a 
Lucifer; cartes o documents de pacte entre mortals i el diable, que obliguen 
jurídicament els seus signants, cartes arxivades a l'infem i tomades 
miraculosament a la térra, i finalment cartes que, travessant la frontera de la 
mort, viatgen de la térra a l'infem, i serveixen de comunicació entre vius i 
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condemnats. 
En una curiosa narració de la Legenda, sant Bemat fabrica un amulet 

contra un dimoni persistent, que insisteix a posseir la seua víctima cada volta 
que el sant es despista. El talismá consisteix en una petita carta -cartula- amb 
l'ordre escrita de sant Bemat de deixar tranquilla la dona, talismá que li 
pengen al coll a la interessada -eolio eius alligari cartulam continentem haec 
verba-, i funciona, com era previsible, correctament (f. 101 v.). Aquest tipus de 
profilaxi significa que sant Bemat creu en la competencia lectora del dimoni, 
a qui va adre^at l'escrit, creen9a confirmada per l'éxit de la mesura: ens trobem 
dones davant una práctica escripturária miraculosa, adreíada a éssers 
sobrenaturals (Cardona, 1994, 157,165). 

En gran part de les referéncies paleográfiques transgressives medievals 
intervé la figura del mag o nigromántic, clergue posseídor d'un coneixement 
emdit transmés mitjan9ant Uibres esotérics: los libros e el estudio en que avian 
de leer, del nigromántic don Yllán de Toledo (Don Juan Manuel, 1999, 
Exemplo XI, 119). Vegem l'estudi de l'astróleg -también tiene su punta de la 
mágica negra- del Diablo Cojuelo, ja del XVII, diable per cert tancat en una 
redoma: papeles infinitos, mal compuestos y ordenados, escritos de caracteres 
matemáticos, unas efemérides abiertas, dos esferas y algunos compases y 
cuadrantes (Vélez, 1983, 170). Del repertori de temátiques relacionades ens 
informa la repressió de Trento: 

Libriomnesetscriptageomantiae, hydromantiae, aéromantiae, 
pyromantiae, oneiromantiae, chiromantiae, necromantiae, sive in 
quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, 
incantationes artis magicae, prorsus reiiciuntu/. 

La llista no n'exhaureix les varietats: podem esmentar, també, la 
bibliománcia, obrint un llibre a l'atzai, practicada fins i tot per sant Agustí 
(Cardona, 1994, 174). 

El nigromántic executa la magia ritual, definida com a técnica de 
domini sobre els dimonis. El clergue nigromántic de la Cantiga (Alfons X, 
cant. 125), per exemple, invoca els diables per posseir una donzella, 
amena9ant-los també de tancar-Ios en una redoma -com al mite oriental del 
geni de la lámpara-: "Idefazer/ cóm'eu a donzella aja/ log' esta noit' en meu 
poder;/ senón, en húa redoma/ todos vos ensserraría". Eiximenis, d'altra 
banda, ens descriu així l'aspecte del nigromántic baixmedieval: 

" Denzinger-SchOnmetzer, 1973, 424. "Regulae Tridentinae" de íibris prohibitis. 
1564. Reglan"9. 
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...veurás que los nigromántics totsporten ab si granferetat en 
ulls e en quant han, per I 'acostament que han ab lo diable; veges quant 
mes deu ésserfer lo diable, e terrible, en si mateix (Eiximenis, 1994, 
63). 

Dins el camp ampie de magia, diferenciada de la religió en que aquesta 
és adoptada per la classe dominant, que la fa legítima (Cardona, 1994, 154), la 
nigromancia culta es diferencia, seguint Cohn, de la bruixeria própiament dita, 
definida aquesta peí tráete de submissió al dimoni, sovint sexual, i un ús 
maligne del poder satánic atorgat, el maleficium; aquesta és popular: els seus 
actors son individus illetrats, i la transmissió del coneixement, oral (Cohn, 
1980,232-263). 

Vegem vma de les histories en qué intervénen aquests personatges, la del 
diable missatger; apareix a la Legenda Áurea, en la vida de sant Julia, que 
inclou per aglutinado homonímica la biografía de Julia l'Apóstata, presentat 
com a nigromántic (Varazze, 1480, f. 69v.): ja de petit, invocava els dimonis, 
que se li apareixien com una turba d'etiops. Aquest emperador roma, grácies a 
la seua arte mágica, tramet el seu diable missatger amb una carta, des de Pérsia 
-on es troba- cap a l'occident. El dimoni, pero, triga mes del previst: "Quare 
tantum tardasti?" (Varazze, 1480, f. 30r.). Sant Vicent repeteix la historia, 
pero canviant el nom del protagonista, que ara és el també emperador roma 
Diocleciá, i no ens ofereix cap explicado deis seus poders sobre el dimoni, 
missatger idoni -lo dimonipot anar de la hun cap del món en l'altre, axí tost 
com yo mudar la mia má d'aci allí-; la clau d'aquesta manca d'explicacions es 
troba -entenc- en la identificado automática entre paganisme i satanisme, ja 
que els ídols son en realitat dimonis que habiten les imatges; l'emperador roma, 
en aquesta lógica, deuria teñir algún poder diabólic. Tanmateix, el correu 
demoníac fracasa: 

E veus que'/ dimoni se 'n va, epassa hun dia que no ve, e alguns 
dies que no vench, e quant vench, vench tot suan e exufogant, axí com 
si fos cansat, e l'emperador li dix: "E com te has estat tant?" (b IV, 
267). 

Ha trobat entrebancs per a la seua missió: l'oració d'un sant home li fa 
nosa, barrant-li el pas: heus ací la moral de la narrado. 

Les narracions medievals de pactes satánics ens remeten a l'imivers 
mental feudal, basat en la dependencia personal, la integrado en una xarxa 
jerárquica de relacions i fidelitats socials. Deixar de servir el senyor Deú per 
a passar a ésser vassall del dimoni era un acte jurídic, sovint rubricat per escrit: 
per aquesta rao trobarem algunes interessants referéncies escripturáries. 

Una d'aquestes apareix a la Legenda A urea, en la vida de sant Basili. Un 
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criat s'enamora de la filia del seu senyor: per tal d'aconseguir-ne l'amor, recorre 
a un mag, qui li lliura una carta de recomanació per al dimoni. Ha de dipositar 
aquesta primera carta sobre la tomba de qualsevol paga, invocar el maligne i 
al9ar albora la carta {Vade et tale hora noctis sta supra monumentum gentilis, 
et ibidem demones acclames, et hanc chartam in aerem exalta). Fet aixó, hi 
apareix Satanás, envoltat de nombrosos dimonis; llegeix la recomanació, i 
després li demana al criat la fe i la renuncia a Crist, per escrit: 

Sed si vis ut tuam completam voluntatem, fac mihi mano tua 
scriptum, quod confitearis abrenunciare Christo, baptismati et 
christiana professione, et meus sis servus, et mecum in indicio 
condemnandus (Varazze, 1480, f. 26r.). 

Signat el pacte, el príncep de les tenebres fácilment aconsegueix el que 
pretenia el jove. Ja casat amb la filia del senyor, es penedeix, i els dimonis 
venen a turmentar-lo, Tenentes in manu scriptum meum. La parella acudeix 
llavors al poderos sant Basili, qui finalment i no sense peripécies, aconseguirá 
solucionar el problema, en obligar el dimoni a restituir el document {Et orante 
Basilio, et tenente in celum manus, ecce charta... ab ómnibus visa, venit et 
imposita est in manibus Basilii), que el sant esquinfa (Varazze, 1480, f. 26r.). 

En la literatura castellana medieval trobem també documents 
nigromántics adrefats al dimoni. Al Conde Lucanor i al Libro del Buen Amor, 
tots dos del segle XIV, hi ha dues versions de la mateixa historia, en to 
humorístic, versions tamnateix divergents. En la primera, a l'exemple XLV 
(Don Juan Manuel, 1999, 266-270), que s'anomena precisament De lo que 
contesgió a un omne que se fizo amigo e vasallo del diablo, no hi apareix la 
carta. Un home acabalat, arruínat després, es topa amb el dimoni, que li 
proposa d'enriquir-lo de nou, ca él era el Diablo, e avia poder de lofazer. El 
diable, cada volta que l'home és detingut, l'allibera, invocat per la fórmula 
"Acorredme, don Martín". Finalment, l'home acaba penjat a la forca, E don 
Martin le dixo que siempre él acorría a todos sus amigos fasta que los llegava 
a tal lugar. En la segona versió (Ruiz, 1979, estr. 1453-1475), amb argument 
similar, s'esmenta el document: le dijo que, del alma, donación le escribiese... 
El hombre le otorgó carta de donación,/ prometió el diablo, a cambio, 
constante protección. 

La historia de Teófil, de remot origen bizantí, és sens dubte el cas de 
nigromancia medieval mes conegut. La trobem en dues versions telegráfiques 
a la Legenda^, sense gaire detalls; l'enciclopédic Varazze la sintetitza en un 

' Tanmateix, la segona versió del Miracle de Teófil, inserida com a miracle mariá en 
el capítol de la Concepció de la Verge, no és obra original de Varazze, sino un afegitó, no 
necessáriament posterior, al c6dex base de l'edició clássica de Graesse. És a l'edició castellana 
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parágraf. L'acció transcorre l'any 5 3 7 a Cilícia,^ Asia Menor; de seguida veurem 
rargument; només destaquem ¿'aquesta primera versió la manca de fenómens 
lumínics sobrenaturals, i la presencia de la carta, segellada i escrita amb la sang 
del signant: chirographum suo sanguine proprio scripsit, et scriptum, annulo 
sigillavit (Varazze, 1480, f. 111 v.). La segona versió de la Legenda afegeix el 
fet que Teófil dorm a l'església quan la Verge li toma la carta, deixant-li-la al 
pit. En la missa consecutiva, Teófil, en combregar, rep un miraculós raig de sol 
que li iMumina la cara (Vorágine, 1984, 854). Cap d'aquestes narracions no 
esmenta l'exhibició pública ni la destrucció del document. 

En el Milagro de Teófilo (Berceo, 1973, 119-141), redactat en la 
primera meitat del segle XIII, Berceo desenvolupa la narració en dramatisme: 
Teófil, ex-vicari del bisbe difiínt, destituít, embogeix de rabia, i per tal de 
recuperar l'antiga dignitat es Uiura a un nigromántic jueu, que Savie 
encantamientos e otros artificios,/ Fazie el malo cercos e otros artificios,/ 
Belzebudlo guiava en todos sus artificios. Aquests cercles cabalístics, o magia 
pentacular, son característics de la nigromancia (Cardona, 1994,168). Teófil, 
seguint els seus consells, es presenta davant el diable, que li exigeix el pacte 
escrit: Fágame carta firme a mi plagenteria/ ponga i su seiello a la 
postrimería. Signat el pacte, Teófil, en contes de la llum miraculosa final de la 
segona versió de Varazze, ara resta sense ombra, essent aquesta Túnica redacció 
que esmenta el fet: Pero perdió la sombra, siempre fide desombrado/Perdió la 
color buena, fincó descolorado; immediatament penedit, renega del diable, 
professa de nou la fe cristiana i prega a la Verge, que aconsegueix la restitució 
de la carta, i amb aixó, l'anullació del compromís. La carta és rescatada per la 
Verge del Uoc on el diable la tenia arxivada: La carta quefecisti con el tu mal 
caubdiello,/...En el infierno iace en chico reconciello. I és deixada per ella 
damunt Teófil, que dorm. En despertar, aquest Fue pora la eglesia con su carta 
en mano, i confessa el seu pecat: Cómo con el diablo ovo pleito talado,/ E 
cómo fue por la carta el pleito confirmado./Cómo por la Gloriosa cobró aquel 
dictado/ El que con su seyello oviera seellado. Lliura la carta al bisbe: 
Demostróli la carta... Sanctigóse el bispo que tal cosa veya. Acabada la missa, 
el bisbe conta ais fidels el miracle, amb exhibido del document: Fizo con él su 
carta, esto fué lo peor,/ Con su seyelo misme robró essa labor... A cobrada la 
carta, si non fuera perdido./ lo la tengo enpunno, podedes la veer. Finedment, 

...mandó el bispo fazer muy grandfoguera,/ Veyendo el pueblo 
que en la eglesia era,/Echó aquesta carta dentro en la calera:/ Ardió, 

(Vorágine, 1984, 854). 
' Apud Ciliciam al text llatí de l'edició veneciana de 1480 (f. 111 v.). La traducció 

espanyola (Vorágine, 1984, 574), en canvi, dona curiosament S/'c;7/a. 
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tornó cenisa, pargamino e cera... La carta fo quemada,.gracias al 
Criador {BercQO, 1973, 141). 

Trobem també la historia a la tercera de les Cantigas de santa María 
d'Alfons el Savi, de redacció posterior -fináis del segle XIII-. És una altra versió 
sintética: ...Theóphilo, un seu/servo, que fora fazerper conssello dunjudéu/ 
carta por gaár poder/ cono demo, e lia deu;/ e fez-W en Deus descreer... 
Finalment, la Verge ao demo... a carta trager-lle fez. No s'esmenta el 
Iliurament del document al bisbe, ni la seua exhibido, escenes que en canvi 
apareixen a les miniatures correponents; el Iliurament -pero no l'exhibició-
també consta a la glossa castellana que acompanya el text galaico-portugués: 
e fezieron luego su carta e el diablo veno i con grant poderío de espíritus 
malignos e con mucho aver, e Teófilo adorólo e diole la carta. La Verge 
intercedeix: mandó al diablo que la carta que la troxiese antella e tróxola... 
que la carta non valíe e quel devía ser dada a ronper... E la Virgen tomó la 
carta e diola a Teófilo. El bisbe fa un sermó, contant-ho tot al poblé. 

Aquesta llegenda fou for9a popular per tot l'Europa medieval: vegem 
Teófil esculpit fent el pacte satánic al timpá de l'església abacial de Souillac^, 
del segle XII; ací el document és un tro? de pergamí allargat. També trobem el 
motiu en algimes miniatures: al ja renaixentista Llibre d'Hores de Caries V{í. 
140r.), de fináis del segle XV. La filactéria al voltant de la caixa d'escriptura 
diu: Theophile si ce obliga et soy donna au deable, mais, pour ce qu 'il a nostre 
Dame se recomanda, fút du deable preservé. A sota trobem un dimoni 
antropomorf i nu, roig amb ales blaves, banyut, que rep el document escrit de 
má del mateix Teófil, representat vestit de blau, en ima biblioteca o 
scriptorium; les lletres del document, visibles, son roges: s'hi ha emprat com 
a tinta la sang de Teófil. A l'altra escena, a l'esquerra, s'hi representa la 
resolució del conflicte: hi ha una capella, on un clergue tonsurat, Teófil, resa 
davant una imatge de la Verge amb el nen; ella duu la carta a la má esquerra. 
Un dimoni ftiig per dalt. 

Vegem encara una interessant versió iconográfica, una altra miniatura. 
És en un Apocalipsi Figurad anglés, de la segona meitat del XIII. A l'escena 
principal hi ha Teófil, acompanyat del jueu i un segon dimoni, davant Satanás, 
assegut damunt una ciutat en miniatura. Teófil s'agenolla davant el seu nou 
senyor, li pren la má dreta, en l'actitud del pacte feudo-vassallátic, i amb 
¡'esquerra li Uiura el document. Pero trobem aquest detall: l'iMuminador ha 
inclós, assegut al costat del príncep de les tenebres, un altre dimoni menor, un 

' Reproduít en Dammertz, 1980, 283. 
' Ms. 209, Lambeth Palace Library, Londres. F. 46. Reproduít en Morgan, 1988, lám. 

139. 
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dimoni escrivá o secretari, que pren notes en un pergamí Uarg i apaisat. Dones 
bé: aqüestes notes internes de 1 administració infernal son escrites en árab, o 
com a mínim imiten els carácters gráfics d'aquesta llengua. Bon exemple 
paleográfic de satanització de Tenemic exterior, en identificar la seua escriptura 
amb la de l'infem; tanmateix, no cal sorprendre's: de fet, ja Dante havia vist, al 
cinqué cercle infernal (cant VIII, vers 70), les mesquites que abunden a Dite, 
la ciutat de l'Avem. 

El mateix sant Vicent, segons una de les seues vides, (Pére9, 1510) 
exercirá una fimció similar a la de la Verge al miracle de Teófil. Un miserable 
home pacta amb el dimoni, amb carta escrita: fet carta de la sua ánima ais 
dimonis. Penedit, demana ajut al sant, a qui confessa l'enorme pecat: 

Yo, foll insensat, yo desventurat, mes que tots los hdmens: 
mirant-me posat en moka necessitat y potrea m -e constituit vasall (sic) 
y catiu del dimoni, y ab carta de la mia má scrita li he fet donado de 
la mia trista ánima... (Pére?, 1510, 38). 

El sant puja a la trona, i dirigeix una oració col-lectiva per la salut 
espiritual de l'home; immediatament, i en presencia de tots, el document -
/ -albará- miraculosament apareix i cau damunt el penedit: ver en deuallarper 
l-ayre I-albará que lo maligne dimoni restituhia, venint en les mans del 
miserable home a caure... 

Finalment, un cas de comvmicació escrita entre l'infem i la térra: la carta 
de Xabrerol^. Disposem de dues versions de sant Vicent d'aquest magnífic 
davallament de ressonáncies homériques, amb algunes divergéncies entre elles: 
en la catalana'", mes sintética, Xabrerol no té cap motivació secreta per a 
davallar al món deis morts; la carta que porta no toma a ésser esmentada en 
arribar a l'infem, i el secament del bra9 té Uoc per l'esquitx d'una gota de la suor 
del condemnat. Seguim els fets: mor un gran senyor de Lombardia, pecador. 
La vídua, que se l'estimava, vol saber si és a l'infem o al purgatori. Dos 
nigromántichs li diuen que per averiguar-ho, ha d'enviar-hi un escuder, 
Xabrerol, ab letra, e ab la companyia que li darem, que no tem res. Xabrerol 
en principi es nega, pero finalment accedeix: Eferen la letra e donaren-li hun 
ca negre, tan gran com hun ase. Arribat a l'infem, cerca el seu objectiu: 

...e entra avant en la VI"presó en una bella cambra, e véu aquí 
son senyor en la cadira e bell Hit de parament. "Oo, senyor, ma 

' Cátedra (1994,197) en dona la referencia original: Tomás de Cantimpré, De apibus, 
II, cap. 52, n° 2. 

'" b III, 225. S'hi fa referencia -un esment- també en b I, 192. 
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senyora ne hauráplaer, que tam be stau. " "Xabrerol, tot ésfoch. " "Ara 
senyor, feu-me letra." E aquell: "No cal." "O, sí." E doná-li de la sua 
suor en la má, que la má e lo brag tot li's sequá. E: "Porta aquesta 
letra a la senyora. " "E quala?" "Lo brag cremat." 

En la versió castellana (c, 293), mes completa, Xabrerol -aquí Xabro-
accepta fer el viatge al mes enllá perqué él era enamorado della, de la vídua; 
els nigromántics aquí son adevinos o encantadores; Xabrerol manté un diáleg 
amb el porter de l'infem: dixo el portero: "Quién eres?". E él dixo: "Yo ssó 
Xabro, escudero de Fulano, que le trayo cartas". El document és Iliurat i 
possiblement Uegit peí senyor, i el secament, ara només de la má, es produeix 
perqué el condemnat li la pren. 

E, finalmente, fue a la sesta prisión e falló una casa muy 
fermosa, según que le a él paresgía. E vio a su señor estar dentro en 
ella e díxole: - "!0, señor, e tan bien que estávades en el mundo, e 
agora estades aquí mucho mejor! Vedes aquí una carta que vos enbían 
vuestra muger e vuestros amigos. Datme rrespuesta della ". E díxole él: 
- "Plázeme. Da acá la mano ". E él diógela. E como gela ovo dada 
tornósele en carvón. E díxole: - "Cata ay la repuesta. Ca todo esto que 
tú vees fuego es que siempre arde... 

Hi ha una narració, a la Legenda, molt propera a aquesta peí detall de 
la cremada final: magister Silus invoca l'ánima d'un company filósof mort, per 
assabentar-se de la seua situació espiritual. Se li apareix el fantasma des del 
purgatori, vestit amb una túnica de vitelles enceses per dins, i per fora escrites 
amb frases sofistiques; el tema de la roba escrita no és infreqüent, encara que 
sol teñir un valor simbólic altre que el punitíu (Cardona, 1994, 162). Silus 
opina que el cástig no és tan terrible, i aieshores el fantasma li demana que el 
toque. No arriba a fer-ho; una gota de suor esquitxada li travessa la má: 

Apparuit cum cappa depergameno tota de sophismatibus intus 
flamma ignis Ule guttam unam sui sudoris dimisit que predicti 
magistri manum sagitta citiusperforavit (Varazze, 1480, f. 139r.) 

III. EL LÍBER VITAE: DE LA LLISTA DE NOMS AL REGISTRE 
MORAL INDIVIDUAL. 

La simbólica dei "libri caelesti" poneva anche le basiper un 
processo di sacralizzazione della funzione scrittoria considerata in sé 
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e per sé, in quanto di molti di questi libri gli angelí o addirittura Dio 
erano considerati gli scrittori... (Petrucci, 1983, 9) 

En una primera etapa medieval, ais segles XI i XII, trobem una societat 
feudal en procés d'expansió i creixement quantitatiu (Bois, 2001, 17-41), una 
societat en qué cadascú té un lloc i unes funcions perfectament assignades -
or atores, bellatores, labor atores-, en unes atapeides xarxes jerárquiques 
curullades per les construccions universals, el papat i l'imperi; el domini 
monacal deis ordes antics, Cluny i Císter, i una religiositat essencialment 
formal, exterior. La concepció de la mort, íntimament imbricada amb la del 
judici, respon al mode antic de morir: la mort domesticada, en la terminología 
d'Aries (1982,21; 1984,80): tothom sap quan va a morir, s'accepta el fet amb 
simplicitat i es té temps d'executar la liturgia, un protocol esdevingut 
espectacle públic i organitzat. Les parts: lamentado de la vida passada, 
concessió de perdons, oració, reconeixement de culpes, encomanament de 
l'ánima, i Vúnic acte religiós, l'absolució sacerdotal. Aquest ritual, lentament 
fixat i passat de l'oralitat a l'escriptura, donaria lloc al testament baixmedieval. 
Ningú no es preocupa per la sort futura del difunt: els cristians Uiuren a Déu els 
seus morts, i Uur salvació es dona per suposada, perqué el fet de pertányer al 
poblé cristiá n'és la garantía collectiva. Aquesta visió correspon a una 
escatologia d'inspiració apocalíptica: el Pantocrator románic, dins la mandarla 
i envoltat peí tetramorfos, majestátic, gegantitzat (Durand, 1963, 138). S'hi 
presenta com a jutge, pero és el protagonista tan absolut de l'escena que no hi 
ha judici, ni condemna, ni acusats: el signe judicial, les balances, pertanyen al 
programa iconográfic de sant Miquel, diferent. No hi ha responsabilitat 
individual; el poblé cristiá ni tan sois apareix directament a la iconografía: 
només és simbolitzat per la representado deis sants i apóstols, ja a les parets 
de l'absis. La cristiandat, dones, es reunirá globalment amb Déu a la fí del món, 
només cal esperar. 

Aquest Pantocrator románic i apocalíptic -posem com a model el de 
sant Climent de Taüll- té a la má esquerra el Liber Vitae en format Uibre, 
habitualment obert cap a l'observador, on podem llegir un text que ocupa 
totalment el verso i el recto visibles -l'espai gráfic disponible-: Ego sum lux 
mundi; o sovint, les Uetres gregues alfa i omega. És potser l'exemple mes palés 
de la sacralització medieval del Uibre com a objecte expressiu en si mateix: així 
el veiem, també, al centre mateix del Tapís de la Creado, de la Catedral de 
Girona (segles Xl-XIl). El Uibre, objecte real, quotidiá, ha esdevingut objecte 
simbólic, i relacionat directament amb la divinitat (Cardona, 1994,147,192): 

Ma il libro, puré, puó comunicare determinati contenuti 
dottrinali, ideologici o anche solo emozionali per mezzo di figure, di 
segni iconici o grafici che sonno essi stessi, nella loro ieratica fissitá. 
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messaggio (Cavallo, 1983, 9). 

En un miracle de la vida de santa Cecilia (Varazze, 1480, f. 143v.), el 
nuvi de la santa, encara paga, i el bisbe Valeria presencien l'aparició, vestit de 
blanc, d'un senex quídam, tenens librum aureis litteris scriptum. El text 
celestial escrit amb lletres d'or és la declaració unitaria d'un versicle bíblic: 
unus dominus, una fides, unum baptisma (Eph 4, 5). Com a símbol, el 
cristianisme hereta el Uibre deis textos hebreus de 1'Antic Testament, i la seua 
representado és una constant en la iconografía cristiana. En el context de les 
baralles bizantines entre iconodulia i iconoclástia, alguna de les abundants 
referéncies doctrináis a l'adoració de les imatges -que arriben tant ais sapientes 
com ais idiotae- extén l'ámbit d'adoració al Ilibre sagrat, comparat amb les 
icones: 

Sacram imaginem Domini nostri lesu Christi... aequo honore 
curtí libro sanctorum Evangeliorum adorari decernimus. 

Sicutper syllabarum eloquia, quae in libro feruntur, salutem 
consequemur omnes, ita per colorum imaginariam operationem et 
sapientes et idiotae cuncti ex eo, quod in promptu est, perfruuntur 
utilitate..}^ 

Sant Vicent empra la mateixa comparació, entre adoració a les imatges 
i al Ilibre, explicant-ne el simbolisme, per tal de conjurar possibles acusacions 
d'idolatría: 

Ca non entendades que adoramos al madero nin a otra cosa 
alguna, mas adoramos a Dios verdadero que nos es representado por 
la cruz... Esso mismo el clérigo, quando ha dicho el evangelio, besa el 
libro e dize: "Ave, verbum Dey". Non entendades que adora la tynta 
nin el libro, mas adora a Dios, que le es representado por aquellas 
santas palabras (c, 410). 

El negatiu d'aquest valor el tenim en el Ilibre com a símbol demoníac: 
Mammona, el poderos diable capitá d'avaricia e cupiditat (b V, 146), en la 
mallorquína Consueta delJudici, presenta, com a símbol individualitzador de 
la seua iconografía, tinter a la cinta, ab una bossa en la má... y Ilibre devall lo 
bras (Romeu, 1957,1, 103). 

El Ilibre representat a les imatges romániques és el Liber Vitae, alludit 

" Denzinger-Schttnmetzer, 1973, 218. Quart conciii constantinopolitá (869-870). 
Sessio X, canon De cultu sacrarum imaginum. 



SIGNO 11(2003) 23 

sovint a la Biblia; vegem-ne algunes referéncies, interessants sobretot perqué 
a l'Edat Mitjana serán tan aviat interpretades literalment com ignorades, tant per 
la iconografía románica i gótica com pels diversos autors, com ara sant Vicent. 
Les diferents conceptualitzacions -la románica i les gdtiques, per entendre'ns-, 
es basen en referéncies bíbliques; és la iconografía qui selecciona unes o altres 
aMusions, segons el que s'hi vol expressar. 

A l'Exode (32, 33), trobem: Cui respondit Dominus: Qui peccaverit 
mihi, delebo eum de libro meo. En primera persona, és Déu qui esborra, d'un 
Ilibre que és seu, el nom d'un pecador. Al Salm, Deleantur de libro viventium,/ 
Et cum iustis non scribantur (Ps 68,29). El Ilibre rep un nom: liber viventium, 
del qual també s'esborren els noms deis pecadors. Sembla consisitir en una 
Uista, la deis noms deis justos. Passem ais profetes: en Daniel, salvabitur 
populus tuus omnis qui inventusfuerit scriptus in libro (Dan 12,1). Coincideix 
amb la conceptualització de la Uista deis noms deis salvats, i fa referencia a 
mes a una futura consulta, el dia del Judici, del Ilibre, ara al- ludit genéricament: 
in libro. No obstant aixó, el mateix profeta s'hi refereix en un altre Uoc com a 
scriptura veritatis (Dan 10,21), si és que tots dos -aquesta escriptura i el liber 
vitae- son el mateix Ilibre. En la referencia d'Isaíes no s'especifica tampoc el 
suport material de l'escriptura: omnis qui scriptus est in vita in lerusalem (Is 4, 

3). 
Ja a l'evangeli, Lluc posa en boca de Crist mateix aqüestes paraules, 

adre9ades ais setanta-dos deixebles -fácilment convertibles en la congregado 
cristiana-: gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in caelis (Le 10, 
20). Tampoc no se'ns informa del format d'aquesta Uista de noms. Arribem, 
finalment, a l'Apocalipsi de Joan, que sembla haver estat básic en l'elaboració 
de la imatge del liber vitae. Una primera aMusió: Et vidi in dextera sedentis 
supra thronum, librum scriptum intus etforis, signatum sigillis septem (Apoc 
5, 1). Hi trobem el librum escrit a dues cares, a la má dreta de l'ocupant del 
sitial, Déu-Jutge. I, atenció, el Ilibre és tancat i segellat. Seguidament, els 
perversos son quorum non sunt scripta nomina in libro vitae Agni, qui occisus 
est ab origine mundi (Apoc 13, 8). El Ilibre ara rep aquest nom: libro vitae 
Agni, i hi son escrits els noms deis justos, només. Se'ns dona una confusa 
indicado temporal: des de la creado, ab origine mundi. Aquesta referencia, 
mes explícitament que les anteriors, relacionarla el Uistat diví deis noms deis 
elegits amb el problema de la predestinado. El Ilibre ja estaría escrit, acabat des 
del principi. Una tercera referencia apocalíptica: Et qui non inventus est in libro 
vitae scriptus, missus est in stagnum ignis (Apoc 20,15). Ara és anomenat liber 
vitae, Uista deis noms deis justos. 

Intentem resumir, a risc de repetir-nos, aquesta complexa construcció 
textual, de coherencia relativa, tot contrastant-la amb les imatges de la plástica 
románica: es tracta d'una Uista de noms, únicament els deis justos -cosa que 
com hem vist no es reflecteix a la iconografía-. Elista escrita al cel de manera 
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indeterminada (Isaies i Lluc), com a Ilibre escrit a dues cares a la má dreta de 
Déu, tancat (Apocalipsi) -el Ilibre del Pantocrator está escrit també recto verso, 
pero es mostra obert, i a la má esquerra-; propietat de Déu (Éxode), qui 
n'esborra els noms deis pecadors (Éxode i salm). Aquest Ilibre es diu liber 
vitae, liber vitae Agni (Apocalipsi), liber viventium (Salm), possiblement 
scriptura veritatis (Daniel), o senzillament liber (Éxode, Daniel i Apocalipsi). 
Escrit al principi deis temps (Apocalipsi), será consultat, ignorem per qui, el dia 
del Judici Final (Daniel i Apocalipsi). No hi ha cap referencia al procés 
material de creació ni a 1'autor de l'escriptura, al qual sempre s'alludeix en 
forma impersonal. Només a la citació de l'Éxode trobem una indicado: en 
primera persona, és Déu qui esborra. Les referéncies ais possibles lectors son 
impersonals també. 

Una Uista de noms en poder de Déu: segons l'ortodóxia cristiana , el 
liber vitae és una metáfora, que s'identifica amb la inscripció deis predestinats 
a la gloria, nombre defmit d'antuvi des del principi deis temps: numerus 
praedestinatorum est certus (sant Tomás, Summa Th., I, q. 23, a. 7). Pero el 
sentit de la imatge del Uistat de noms, mes enllá del valor d'apropiació mágica 
implícita (Ong, 1996,100), és el d'assignar perfectament a cadascú el seu lloc 
al mes enllá, distribució i assignació de qué ningú no se n'escapa, en imitació 
a la societat real, de la qual la jerarquía divina n'és un reflex idealitzat, tot i que 
aquesta relació es presente ideológicament invertida. L'escriptura és dones un 
instrument de control social (Mandingorra, 1994, 60), en aquest món, pero 
també en l'altre: ais Diálegs de sant Gregori, en la versió catalana de la segona 
meitat del segle XIII, se'ns narra la visió del monjo Milet, de la ciutat de Portz, 
abans de morir a causa d'una epidemia: un ángel li mostra una Uista -letra- amb 
els noms deis que van a morir en la mortaldat. Los quals sens dupte viu escritz 
ab letres d'or, a dar a conéxer que los noms eren escritz en lo libre de la 
clartat eternal (Sant Gregori, 1931,1,62). La letra és diferent del Ilibre, que ací 
s'anomena libre de la clartat eternal. De seguida veurem aquesta multiplicado 
d'escriptures al mes enllá. Retinguem el detall del color de l'escriptura, que ja 
havíem trobat al miracle de santa Cecilia: ab letres d'or. 

Passem a les referéncies de sant Vicent al Ilibre com a Uistat de noms; 
el que fará el predicador és intentar traduir els mots bíblics a un Uenguatge 
comprensible per al seu auditori. En aquesta primera allusió, no bateja el 
Ilibre: és merament su libro, propietat de Crist, que el té a la má, com a la 
imatge del Pantocrator, i el consulta contínuament; és a dir, n'és el lector. Hi 
trobem una segona Uista, la deis condemnats. Totes dues son escrites al mateix 
Ilibre, cada una a una part, amb Uetres diferents: 

...cata que Dios tiene un libro en la mano e en la una parte 
están escriptos todos quantos deven estar enparayso con letras de oro; 
e en la otra parte están escriptos los otros con tinta negra. E cada día 
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continuamente Ihesú Christo cata el su libro quándo será conplido el 
cuento de aquellos que han de entrar enparayso (c, 597). 

La Uista de salvats adoptará també un altre format, ara epigráfic, per a 
materialitzar les referéncies bíbliques a un suport escripturari indeterminat: 
sobre les cadires del cel, cada una amb un destinatari concret. Es tracta d'un 
sistema de cadires nomináis, individuáis, amb els noms escrits en letres d'or, 
que les animes poden llegir en arribar al cel; no se'ns dona cap explicado de la 
capacitat lectora de les animes. A la mort, l'ángel de la guarda mostra al 
benaurat el seu Uoc a la gloria: 

...e quan son a la porta del paráis, entren en la primera plaga, 
on ella troba la sua cadira, intitulada del seu nom, scrit ab letres d'or; 
Ítem, hi trobe la corona d'or, e aquí se seu, e s'ifa granfesta e gran 
alegría (b II, 282). 

De la mateixa manera, després del judici final les animes benaurades, 
ara unides ais cóssors gloriosos, pugen multitudináriament al cel, on troben els 
seus seients; eaquíles cadires intitulades ab ses corones. ...e axícom entraran 
e veuran la cadira e lo nom. "Oo, senyor! veus aci lo meu nom scrit? ". "Hoc 
monfill, sinite aquí" (b VI, 282). 

Sant Vicent inclou sistemáticament un element clau en la concepció 
medieval del mes enllá: la simetría cel-infern, simetría o conjunt de 
paral-lelismes, segons el qual el regne inferior en molts aspectes no és sino ima 
inversió, un negatiu del cel, com ara en la seua estructura interna: Que axí com 
son nou órdens de ángels del cel, axí en infern son Qpresons o cargres; segons 
alts eren, son en infern pus baxos... (b III, 221; b I, 184; c, 285) La simetría es 
manifesta també en la caiguda i actual jerarquía deis ángels: ...e, quan los 
diversos dimonis peccaren, foren llangats ¡la, e los qui eren pus alt caygueren 
pus baix, e los qui eren pus baixs caygueren pus alt... (hl,\S5). Fenomen que 
es repeteix amb els mortals, segons el Uoc que ocupen en la jerarquía espiritual: 
... quan I 'ánima del mal relígiós separteíx del cors, va en infern pus baxa, que 
axí com deurie anarpus alta en paráis, va pus baxa en infern...Qo I, 194) La 
simetria també arriba al judici particular, amb la réplica infernal que s'hi fa (b 
I, 280; b III, 222; c, 433); fms i tot es contraposa la temperatura del foc de 
l'infem amb la intensitat de l'amor de Crist (b I, 94). 

Quant ais nostres símbols, la Uista, el Uibre, la simetria fará que els 
trobem també, repetits, complementaris deis celestials, a l'infem. La base 
bíblica és Jeremies: Recedentes a te, in térra scribentur (ler 17, 13). Jaume 
Roig en fa una lectura misógina humorística: el diable és censaler de les dones, 
les quals Té capbreades/ totes arreu en son capbreu,/ a cens no cert (Roig, 
1981,189). Tanmateix, en contradicció amb les al-legones homilétiques de sant 
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Vicent, en la síntesi doctrinal tomista no correspon ais condemnats un Ilibre 
paral-leí, o Ilibre de la mort. Només s'escriu el nom deis elegits, no el deis 
rebutjats (Sant Tomás, Summa Tk, I, q. 24, a. 1). 

El predicador insistirá en el contrari: en un sermó sobre sant Joan 
evangelista trobem una imatge que relaciona dues de les quatre flors de la 
corona de saviesa d'aquest sant amb dues llistes, de salvats i de condemnats; La 
flor dextra era conexenga quants hómens se devien salvar: tot lo libre de 
predestinado hac aquípresent. La esquerra hac conexenga de tots aquells qui 
devien ésser dapnats... (b VI, 205). Dos Ilibres? Només se n'esmenta un, el 
celestial, i s'anomena ara libre de predestinado. Un Ilibre, pero dues llistes de 
noms, complementarles, mútuament excloents: salvats i condemnats. 

En un altre Uoc, sant Vicent ens informa de l'activitat lectora al cel: no 
és ací Crist, sino les animes, i grácies a la miraculosa gran sciéncia infusa. 
Cerquen els noms deis seus, escrits sobre les cadires on los noms son intitulats, 
cadires nomináis ab letres d'or. Pero no hi son els noms del qui son enpeccat, 
que s'escriuen, amb lletres negres, sobre les calderes: 

E quinya comfusió! Que axi com eren scrits en lo cel, serán 
scrits en infern... e per peccat se scriu en les calderes de infern... E 
quan peque, quanta és la miseria, quan és scrit en infern ab letres 
negres! {hlll, 169). 

Encara es pot complicar mes tot aquest embolic d'imatges escripturáries. 
Vegem la darrera d'aquestes referéncies a la llista de noms, la mes complexa, 
i que inclou diversos deis elements analitzats (c, 477). S'hi descriu una mena 
de judici particular permanentment actualitzat, amb seguiment instantani de la 
vida moral de cada individu, procés expressat simbólicament mitjanfant 
analogies escripturáries. El simbolisme del color de la tinta, daurada o negra, 
no apareix en aquesta versió. Es tracta també de llistes de noms, diverses, en 
diversos formats {la nota e scriptura en que es notado e escripto el nonbre). En 
primer lloc, al cel, trobem l'únic Ilibre, libro de la vida, libro vivencium, libro 
de bivientes o Escriptura santa del gielo; i d'altra banda, la llista de noms 
escrits sobre les cadires nomináis, cáthedras. Aquesta llista epigráfica és de 
pública consulta per a les animes del cel, interessades lectores mercés la 
sgiengia infosa. Totes dues llistes son la mateixa, la deis noms deis benaurats: 
E cata cómo las personas de buena vida tienen los sus nonbres scriptos en el 
gielo. I també trobem una altra llista paral-lela a l'infem, la deis noms deis 
condemnats, sobre suport indeterminat (scripto con los rrapazes del infierno, 
es a saber con los diablos), de la qual no s'esmenten lectors. Aquesta darrera 
i les dues llistes celestials -Ilibre i cadires- están miraculosament vinculades 
entre si i amb la vida humana. Son complementarles: cada una recull els noms 
que manquen a l'altra, i mágicament els noms van passant d'una a l'altra. 
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conforme van tenint Uoc els pecats i les penitencies humanes. Quan es comet 
un pecat mortal, el nom del pecador immediatament s'esborra del Liber Vitae 
{que en el punto quepecca mortalmente luego es quitado e rraído, tirado del 
libro, denotado, derramados) i de la cadira (rraydo el nonbre, es tirado de allí), 
i simultániament luego es scripto en los infiernos. 

Sant Vicent, per tal de fer entenedor tot aquest complicat mecanisme, 
recorre a dos exemples, forfa interessants, en qué l'escriptura de llistats de 
noms personáis -scriviria en un libro todos aquellos, esripviesse en un libro, 
e en otro libro scriviesse- correspon directament -en tots dos casos- a canvis 
d'estatuts socials: al primer, cavalleros, fijosdalgos, en oposició ais rrapazes; 
al segon, cardenales e obispos e arzobispos, maestro en teología, abat o 
argidiano, en oposició a los que devían tañer las campanas. El paper de Déu 
el fan, respectivament, el rei i el papa. Els afers que justifiquen els llistats son 
fazer cavalleros i fazer cardenales e obispos e argobispos, és a dir: puges 
oficiáis de nivell jerárquic, comparades amb la salvació eterna; i d'altra banda 
registrar els rrapazes i els campaners, que en la imatge equivalen 
significativament ais condenmats. La gran manzilla ve quan el cap esborra -
rraya-, per un defallimiento -el pecat- un deis noms de la primera llista -el libro 
de la cavallería- i l'escriu en la segona: la condemna, la caiguda en desgracia: 
E cata qué miseria tan grande. La moral és obvia: 

Buena gente, pensat agora quéplazer es de aquellos que saben 
que tienen su nonbre scripto en el infierno. ¡O, qué manzilla tan 
grande!"... (c, 477) 

Totes aqüestes referéncies textuals corresponen a la concepció del Uibre 
del mes enllá com a llista de noms, bé al cel o bé a l'infem. Pero históricament 
hi ha un canvi al voltant del segle XIII, amb profundes mutacions socials, 
polítiques, ideológiques i mentáis: creixement quantitatiu global -demográfic, 
económic-, pero sobretot de la ciutat, la burgesia i el comer?, aparició de les 
universitats i les estructures estatals. Les manifestacions ideológiques d'aquesta 
mutació: la devotio moderna, subjectiva i individual, l'inici de l'actuació deis 
ordes mendicants urbans, la sistematització del saber en obres enciclopédiques 
-la Summa Teológica n'és bon exponent-, l'art gótic i la nova iconografía del 
judici final. És un canvi en el sentit de creixement i individuació progressius 
(Bois, 2001, 17-49). Quant a la vivencia de la mort, i tomant a l'esquema 
d'Aries, al segle XIII s'encetaria la nova mort propia, alterado parcial del 
model anterior -la mort domesticada-, amb qui conviu. Major individuació: el 
destí comen9a a percebre's com a personal, ja no coMectiu. Assistim des del 
XII a una progressiva desaparició en la cultura de la inspirado apocalíptica, 
col-lectiva. En canvi, progressa la judicalització: tribunals, procediment, 
burocracia. A l'imaginari, l'escena del judici própiament dit, el pesatge de les 
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animes a labalan9a, esdevé central. La justicia esdevé una de les preocupacions 
essencials de la societat; és un període de transformació de la práctica judicial, 
marcat per l'escola jurídica de Bolonya; paral-lelament, s'hi dona el 
desenvolupament en el dret canónic de l'estudi deis casos individuáis. D'ara 
endavant, la noció de responsabilitat individual s'enriqueix i intensifica, el 
pecat es personalitza, així com la penitencia: ascens de la confessió, que 
presuposa la introspecció moral. La sentencia és individual. Coherentment amb 
el procés d'individuació, apareix una nova concepció de la vida com a 
biografía, acumulació d'accions moráis que decideixen la destinado final al cel, 
al purgatori o a l'infem, en una mena de comptabilitat del mes enllá, que 
expressa el nou esperit comptable que la nova classe burgesa aplica globalment, 
fíns i tot després de la mort (Aries, 1984, 33)(Le Goff, 1981, 241). 

D'acord amb aquest canvi de plantejament, al sermó apócrif esmentat 
al principi, s'explica el íuncionament de la nova Uista, que ha canviat la natura: 
ja no és una llista de noms com havíem vist fins ara, sino una Uista de pecats 
individuáis. S'escriu -el pecat- i s'esborra -la confessió, la peniténcia-
contínuament al Ilibre, simultániament a l'execució deis actes humans; el Uibre 
es ací anomenat libro de lapresengia e éter nal sabidoría de Dios o libro de la 
presengia de Dios, i es troba al cel: 

Ca como el peccador pecca, luego el supeccado es escripto en 
el libro de lapresengia e eternal sabidoría de Dios... mas guando el 
peccador se confiessa verdaderamente e el confessor lo absuelve, 
estonge aquel cuchillo, esto es la absolugión, rrae elpeccado del libro 
de la presengia de Dios, e emienda e corrige lo falso e mentiroso e 
malo guando dize el confessor: "Por talpeccado guefeziste, farás tal 
obra virtuosa e talpenitengia" (c, 655). 

El programa iconográfic gótic deljudici final s'estableix, segons Grabar 
(1985, 182), al llarg d'un procés que s'allarga tota la segona meitat del segle 
XII; entre les profimdes mutacions morfológiques i simbóliques que es donen 
respecte ais precedents románics, cal esmentar que ara Crist apareix sense 
Uibre'^. Al judici gótic, que ha canviat la inspirado apocalíptica per la judicial, 
el Ilibre ha desaparegut, substituit per la balan9a de sant Miquel; només, i 
encara en un nombre curt, trobem els Ilibres que porten els evangelistes i els 
pares de l'Església, integrats a l'escamot judicial, a la má'\ en format Ilibre, tret 

'̂  El Pantocrator de Borrassá (collecció privada, Barcelona), for?a similar en con
cepció al model románic, tampoc no porta el Ilibre, substituít per l'esfera a la má esquerra de 
Crist. Pero el trobem, seguint el model románic, en una miniatura del Llibre d'Hores d'Isabel 
la Católica, de fínals del segle XV. Biblioteca del Palau Reial, Madrid, f 66. 

'' Al Judici gótic anónim de la Pinacoteca de Bolonya, els Ilibres deis patriarques son 
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de les taules de la llei epigrágiques de Moisés, ais Judiéis del Beato Angélico 
o del mestre portugués desconhecido^*. Tanmateix, existeixen algunes 
representacions gótiques del Liber Vitae: a les catedrals de Chartres i Amiens, 
el Crist esculpit al mainell de la porta -no a l'escena del Judici-, duu el Uibre a 
la má esquerra, pero ara tancat. I coronant el Retaule de la santa Creu, de 
Miquel Alcanyi9 (1408-1447)'^ hi ha un Crist diminut, aillat, amb el Ilibre 
obert a la má esquerra: hi podem Uegir Taifa i l'omega, ocupant una página cada 
Uetra. Significativament, no es tracta de representacions globals del judici, sino 
d'imatges individuáis de Crist, mes que aillades, ja que tota ubicació 
iconográfica gótica respon a un programa global, de conjunt. 

El Ilibre ha desaparegut de la má del jutge, pero el trobem ara com a 
imatge de la consciéncia individual, coexistint amb el Liber Vitae: cada 
resuscitat, al judici, en porta el seu. Dues referéncies bíbliques servirán per a 
basar aquesta concepció (es tracta ara de Uibres -libri-, en plural): una curta 
aMusió del profeta Daniel -...et libri aperti sunt- i l'esment de l'Apocalipsi ais 
Uibres que s'han d'obrir el dia del judici, Uibres complementaris al Liber Vitae: 

...et libri aperti sunt; et alius liber apertus est qui est vitae: et 
iudicati sunt mortui ex his, quae scripta erant in libris secundum opera 
ipsorum (Apoc 20, 11-13). 

Sant Vicent glossa el text de sant Joan d'aquesta manera, amb la novetat 
que la lectura d'aquests Uibres de la consciéncia és pública, que unos a otros se 
las verán: 

E aquí sse mostrarán todos los libros de nuestras conciencias 
abiertos, assí claramente que quantas cosas buenas e malas omne ha 
fecho allí sse mostrarán ...en aquel joyzio Ihesú Christo se assentará 
e los libros serán abiertos, esto es las congiengias de todas las 
criaturas, que unos a otros se las verán. Cata que quiere dezir que 
serán juzgados los muertos segúnd las obras que serán falladas en 
aquel libro (c, 611). 

Cadascú té el seu Ilibre, dones, consistent en una Uista de pecats o 
d'accions bones i dolentes, un registre moral individual; el parentiu etimológic 

tots tancats. En canvi, al del Beato Angélico (Judici final de l'església deis Ángels, ca. 1430. 
Museu de sant Marc de Florencia) n'hi ha d'oberts i de tancats. 

'" Anónim portugués, Julgamento das Almas, s. XVI. Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa. 

" Valencia, MBAV. Retaule procedent del convent de sant Doménec de Valencia, ca. 
1400. 
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entre balanga i el hilan francés -el nostre balanq-, subratllaria la relació entre 
els simbolismes del pesatge i la Uista d'accions (Aries, 1984, 95). 

Podem veure alguna escadussera representado gótica d'aquests Ilibres, 
sobretot en miniatures que representen el judici final. Una d'elles és del célebre 
il- luminador francés Jean Colombe'*, de fináis del segle XV. Crist, en una trona 
gótica, té a la má esquerra el Liber Vitae obert. Sota ell, també enlairats, sis 
ángels sonen trompetes múltiples. A sota, la humanitat patética, a punt d'ésser 
jutjada. Entre tots dos grups, celestial i terrenal, veiem tres Ilibres oberts, que 
mostren textos illegibles: les consciéncies. En una miniatura anónima 
anglesa'^, mes antiga -fináis del segle XIV-, cada ánima porta la seua 
consciéncia escrita en forma de Ilibre o fiíll solt. 

Una darrera referencia de sant Vicent, d'un anacronisme desconcertant, 
ens donará la clau de la relació entre la llista de noms i la Uista de pecats; s'hi 
compara el mecanisme escripturari del mes enllá amb les practiques notarials, 
i recordem que son practiques que sant Vicent coneixia bé, perqué aquest era 
precisament l'ofici de son pare. Crist ara -com el notari- ha dos libres: en 
primer Uoc el libre de vida o de predestinado (registre en la comparado 
segons lapresent justicia, axí com appar en los notaris), aquell en qué consten 
els assentaments definitius deis noms deis salvats i els condemnats, préviament 
escrits en virtut de la predestinado: en aquest libre son scrits tots aquells qui 
han ésser salvats e dapnats, e no pot fallir... L'altre és el libre de justificado 
(cartolagium, lo qual porten ga e lia, en l'analogia notarial), on s'apunten i 
s'esborren provisionalment els pecats i les bones accions, a mesura que es 
cometen. Per arredonir-ho, ens trobem una altra volta amb la rigorosa simetría 
cel-infem: Lucifer també té altres dos Ilibres simétrics, en contrari ais dits 
libres de paradis, i miraculosament vinculats a ells, com ja havíem vist. Es 
tracta del Ilibre de presciencia -llista de noms-, i / 'altre on son scrits los 
peccats. Son el negatiu o la réplica deis celestials: 

Axí matex delpeccador: en infern ha dos libres, en contrari ais 
dits libres de paradis. La hu és de presciencia, e l'altre on son scrits los 
peccats deis mals, e de aquells qui son delits del libre de vida per 
peccatum (b V, 95). 

La Legenda ens conta precisament una historia relacionada amb el 
segon d'aquests Ilibres infernáis -la llista de pecats- (Varazze, 1480, f. 106v.): 
sant Agustí, tot estudiant, veu passar davant d'ell un fenomenal dimoni 

'̂  Apocalipsis figurado de los duques de Sabaya, vit. 1, Biblioteca de Sant Lorenzo 
de El Escorial. F. 44v. Reprodúcelo facsímil: Madrid, Edilán, 1980. 

" Apocalipsi i escenes de la vida d'Eduard el Confessor, B. 10. 2, Trinity CoUege, 
Cambridge. F. 36. Reprodult en Freeman, 1986, lám. 36. 
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escrivent, que carrega a l'esquena un enorme códex -Vidit demonem librum 
humeri baiulantem-. Interrogat peí sant, el diable l'assabenta que es tracta del 
Uibre on consten tots els pecats comesos en tot el món des de la creació -ubi 
scripta sunt... peccata-, i que l'ha anat escrivint ell mateix. El sant li mana que 
li mostré el seu propi assentament; el dimoni descarrega el Ilibre damunt la 
taula, Tobri, i li mostra a Agustí Túnica anotació que té, una fotesa: havia 
oblidat un dia recitar les completes. Llavors el sant li diu al diable que s'espere 
un moment, va a l'església i les resa. En tomar, el dimoni comptable es toma 
boig buscant l'anotació; fmalment, identifica el buit, esborrat, se n'adona que 
ha estat enganyat, i enrabiat, desapareix. 

El pas següent en tot aquest procés evolutiu de relacions entre la 
concepció de la mort i del judici i el simbolisme de Tescriptura será el transUat 
del drama de la solemnitat apocalíptica del judici al Hit del moribund: la darrera 
temptació (Aries, 1984, 94). Europa occidental, instaMada en la crisi, ha 
conegut des de mitjan segle XIV fins ben entrat el XV el desastre económic i 
demográfic, el caos social, la guerra generalitzada, la desintegrado deis somnis 
universalistes, la disgregació religiosa i l'ensorrament de la ideologia feudal 
deis tres ordes, a canvi de l'enfortiment de l'estat i la domesticació al seu voltant 
de diferents sectors socials, amb l'esquer de la redistribució de la físcalitat: 
patriciat urbá, juristes, noblesa (Bois, 2001, 161-189). 

Des de principis del segle XV, amb l'aparició del Ilibre xilografiat, es 
divulguen for9a per tot Europa les Artes moriendf^, text destinat a l'auxili 
espiritual del moribund, d'autor probablement dominica. Bé en vesions llatines 
o bé traduídes, s'acompanya amb gravats que presenten el judici particular 
sensu lato, amb im important desplafament d'escenari, un altre pas en el camí 
de la individuado: el judici passa a la cambra del moribund", sota la forma de 
l'enfrontament entre els agents del bé i del mal, vistos únicament per 
l'interessat, des del Hit. A les Artes moriendija. no hi ha realment un judici: ha 
estat substitu'ít per una prova definitiva, la darrera temptatio diaboli, a la que 
correspon una inspiratio angelí; els dimonis presenten al moriens cinc 
temptacions -seguides de les corresponents inspiracions angéliques-: la primera 
contra la fe, amb incitacions al su'ícidi, al paganisme ("Fac sicut pagani", hi 
llegim en una filactéria), a la incredulitat: Estafe e creencia que tu tienes, non 
es como tu la crees o segund que la predican, ni ay infierno alguno: todos 

" Arte de bien morir..., 1999. Edició de la versió QS, curta, en traducció al castellá, 
de principis del segle XV. 

" c, 429: Un miracle de sant Vicent que respon a aquest procés: E dezirvos he un 
fermoso miraglo, al qual yo fue presente assí como ssoy agora aquí, e lo vi por estos mis ojos. 
Puede aver XXX e dos o XXX e III años que en la gibdat de Valengia del Qid era un omne 
muchopeccador... Efue enfermo e vino a la muerte. ...E como él estarna en el lecho, poníanle 
la cruz delante, según que es costunbre en aquella tierra. ...e él comengava de rrenegar e 
cresQÍa más en su malignidat, según que lo avía acostunbrado en su sanidat. 
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avernos de ser salvos {Arte de bien morir..., 1999, 87). "Infernusfactus est", en 
una altra filactéria. Segueixen les temptacions a la desesperado ("Periurus es ", 
"Occidisti", "Fornicatus es", acusen els diables), impaciencia, orgull (en el 
sentit de vanagloria i soberbia espiritual: els diables intenten fer creure al 
moriens que s'ha salvat. Temptació especialment adre9ada ais religiosos), i en 
darrer Uoc, avaricia. Els símbols clau de les representacions anteriors, Ilibre i 
balanza, desapareixen. I Déu actúa ací mes com a arbitre o garant d'un procés 
instituít que no pas com a jutge. La mort ha esdevingut així individual, amb 
estreta relació entre el mort i la seua biografía, definitiva des deis segles XIV 
i XV. No hi ha Uibre, pero sí Uista, un registre de pecats, que apareix ais gravats 
de VArs moriendi^°: en la temptació de desesperado, sota la filactéria Ecce 
peccata tua, un diable mostra triomfal una carta amb la llista de pecats de 
l'interessat, moriens: un paper apaísat, en qué es veuen tres ratUes escrites amb 
Uetra gótica cursiva, la llista deis pecats en poder del diable. 

Mes endavant, després de Trento, i paral-lelament al desenvolupament 
puixant deis aparells d'estat, tant de l'autoritat papal a l'Església -ara ja 
exclusivament católica- com del poder de les noves monarquies autoritáries, 
continuarem trobant el símbol del Ilibre al mes enllá, pero ara adaptat a les 
noves realitats del poder: burocratitzat, com a registre d'accions o de noms, 
utilitzat en un procediment administratiu. Foques vegades el simbolisme artístic 
ha exalfat, mitjan9ant l'anacronisme, les formes del poder d'una manera tan 
directa: burocratització de la salvació. Efectivament, al portugués Julgamento 
das Almas^^ veiem representat el judici com un procés en qué l'ánima es 
presenta davant d'un sant Miquel i un Satanás funcionaritzats; aquest darrer 
consulta un Ilibre obert que pren a les mans -bé la llista deis pecats comesos, 
bé la llista deis noms deis predestinats a la salvació o a la condemna-. És 
significatiu el contrast: sant Miquel no consulta cap Ilibre, i en canvi el dimoni 
en seu damunt d'una pila, i en té encara mes ais peus. Darrere d'aquesta escena, 
un ángel comptable amb un altre Ilibre obert a la má dirigeix la sortida de les 
animes del purgatori; i encara darrere, a la taula de la dreta, tres ángels auxiliars 
seuen, amb la fundó de tramitar l'entrada de les animes al cel. Ostensiblement, 
es mantenen inactius: els dos primers conversen, mentre un d'ells juga amb la 
ploma, i el tercer s'aguanta el cap amb la má, expressant avorriment. El 
missatge és ciar: son pocs, els salvats. Damunt la taula hi ha quatre Ilibres, 
tancats. 

°̂ Arte de bien morir..., 1999, 56, xilografía de i'edició ca. 1450. La imatge contigua, 
de I'edició ca. 1479-1484, només mostra unes ratiles verticals, a la pág. 57. 

'̂ Anónim portugués, Julgamento das Almas, s. XVI. Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa. 
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TEXTOS 

Edicions deis sermons de sant Vicent (a les meues referéncies, la Uetra 
n'indica l'edició, la xifra romana el volum, si escau, i l'arábiga la página): 

b: 
Vicent Ferrer, Sermons. (Vols I i II). Ed. a cura de J. Sanchis Sivera. 

Barcelona, Barcino, 1932. Vicent Ferrer/Gret Schib (Ed), Sermons. (Vols III-
VI). Barcelona, Barcino, 1975. 

c: 
P.M. CÁTEDRA GARCÍA, Sermón, sociedad y literatura en la Edad 

Media. Sant Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412). Estudio bibliográfico, 
literario y edición de los textos inéditos. Salamanca, Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, 1994. 

a: 
Vicent Ferrer/A. Robles Sierra (Ed) Colección de sermones de 

cuaresma y otros según el manuscrito de Ayora. Ajuntament de Valencia, 
1995. 

s: 
Vicent Ferrer, Sermons de Quaresma. II vol. Valencia, Albatros, 1973. 

Alfons X El Savi, Cantigas de santa María^ "Códice del Escorial" o 
"Códice rico". L'Escorial, Biblioteca de San Lorenzo, Ms. T.I.l. Reprodúcelo 
facsímil: Madrid, Edilán, 1979. 

Dante Alighieri, Divina comedia. Ed. bilingüe, a cura de J. F. Mira. 
Barcelona, Proa, 2000. 

Arte de bien morir y breve confesionario (Zaragoza, Pablo Hurus: c. 
1479-1484). Según el incunable de la Biblioteca del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. Barcelona, J.J. de Olañeta-Universitat de les Ules 
Balears, 1999. 

Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Madrid, Espasa-
Calpe, 1973. 

DENZINGER-SCHÓNMETZER, Enchiridion symbolorum definitionum et 
declarationum de rebusfidei et morum. Barcelona, Herder, 1973. 

Francesc Eiximenis, Lo Crestiá. Barcelona, Ed. 62, 1994. 
Sant Gregori, Diálegs (2 vol.), Barcelona, Barcino, 1931. 
Libro de Horas de Carlos V. Madrid, Bibl. Nacional, ms. vit. 24-3. 
Ramón LluU, Llibre de Meravelles. Barcelona, Ed. 62, 1993. 
Don Juan Manuel, Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor e de 

Patronio. Madrid, Cátedra, 1999. 
Miquel Pére9, La vida de sant Vicent Ferrer. Valencia, Joan Jofré de 
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Brianso, 1510. 
Jaume Roig, Espill. Valencia, Diputació-Institució Alfons el Magnánim, 

1981. 
Josep ROMEU (ed.) Teatre Hagiográfic (III vols.), Barcelona, Barcino, 

1957. 
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor. Madrid, Castalia, 

1979. 
Sant Tomás, Summa Theologiae (5 vols.), Madrid, BAC, 1961. 
lacopo de Varazze, Legenda Áurea. Venécia, ed. de P. Antonio de 

Strata de Cremona i M. Catanello Schaluicola, 1480. Valencia, Biblioteca 
General i Histórica de la Universitat. Inc. 214. 

Vélez de Guevara, "El Diablo Cojuelo". en Tres novelas del Siglo de 
Oro. Barcelona, Planeta, 1983. 

Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada (2 vols.). Madrid, Alianza, 
1984. 
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RESUMEN 

El análisis de las referencias medievales a la escritura en el contexto 
del más allá, el mundo de los muertos o las manifestaciones sobrenaturales, 
nos servirá como hilo conductor para comprender determinados cambios de 
actitud hacia a la muerte, el juicio del alma y la vida futura. Seguimos estos 
cambios culturales y mentales en fuentes escritas (literarias y doctrinales), 
orales (sermones, cultura popular) y visuales (iconografía, teatro), el llamado 
"triángulo" de la expresión medieval. 

ABSTRAKT 

Die Analyse über die mittelalterlichen Referenzen zur Schrift über das 
Jenseits, die Weltder Toten oder die übernatürlichen Offenbarungen dient uns 
ais Leitfaden, umbestimmte VerhaltensveranderungeninBezugzum Tode, zum 
Seelenurteil und zum künftigen Leben zu begreifen. Wir folgen diesen 
kulturellen und mentalen Veránderungen in schriftlichen (literarischen und 
doktrinalen), mündlichen (Predigten, Volkskultur) undvisuellen (Ikonografie, 
Theater) Quellen, also in dem sogenannten Dreieck des mittelalterlichen 
Ausdrucks. 
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RlASSUNTO 
L 'analisi dei riferimenti medievali alia scrittura riguardanti I 'aldilá, 

il mondo dei morti o le manifestazioni soprannaturali verrá utilizzato come filo 
conduttore per poter comprendere determinati cambi di attitudine nei confi'onti 
della morte, dell 'idea dell 'anima e della vita a venire. Tali cambi culturali e 
mentali verrano seguiti nell 'ámbito dellefonti scritte (letterarie e dottrinali), 
orali (sermoni, cultura popolare) e visuali (iconogrqfia, teatro), ovvero 
attraverso il "triangolo " della comunicazione medievale. 

ABASTRACT 
The analysis of medieval referenees to writing in the context of the 

beyond, the death world or the supernatural signs will be the theme to 
understand certain attitudinal changes towards death, soul 's judgment and 
fiiture Ufe. These cultural and mental changes will be traced in written sources 
(literary and doctrinal), oral sources (ser mons and popular culture) and visual 
sources (iconography, theatre); the so-called expressional 'triangle'. 

RESUME 
L 'analyse des référenees medievales a I 'écriture sur I 'au-delá, le monde 

des morts ou les manifestations surnaturelles, nous servirá defil conducteur 
pour mieux comprendre les changements d'attitudeface a la mort, lejugement 
de I 'ame et la vie fiiture. Nous suivons ees évolutions culturelles et mentales 
dans les sources écrites (littéraires et doctrinales), orales (sermons, culture 
populaire) et visuelles (iconographie, théátre), le dit «triangle» de I 'expression 
médiévale. 




