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Espill o Llibre de les dones.  Jaume Roig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falsa parlera, vella beata teixidora de vels, m’enbruixà i m’atabuixà perquè mentira de tot. De 
totes les seues falsedats, jo la vaig creure. Vaig anar a pregar al prohom i a la seua muller que 
m’aconsellaren i n’ho arreglassen tot. Jo la vaig prendre. Si ho vaig aconseguir ara ho veureu, us 
ho diré breument. Ella em sobtà i em renyà fortament i hem va dir per què tardava i que esperava, 
que en vindria un altre que ho agrairia. Tant van cuitar que ens esposàrem. Ella mateixa es va ser 
el seu dot sense compromís de cap mena i jo vaig acceptar amb confiança sanament i planament. 
Així ho vaig passar. De fet vaig pensar en tot el que li donaria i que faria.  
Vaig proveir de tot i així la vaig arrear: perles, robins, velluts i setins, sobrevestes i gonelles, 
randes d’anglès i de Brussel·les i bell domàs. Ella arronsà el nas, va moure el cap i va traure 
morrets, amb gran menyspreu va clavar una puntada de peu. Per a vestir no ho vol de cap 
manera, diu que duu dol. A més hi troba a faltar el brocat i també hi manquen les faldetes de 
vellut, tot plegat li semblen robetes per a criatures, o bé la costura és falsa o és mal tallada i encara 
pitjor folrat i diu mal de sastre.                                                             Jaume Roig. Fragment Espill 

 
Comentari de text: 
1.- Qui aconsella el personatge masculí que apareix al text? 
2.- Indica per què decideix casar-se l’home.  Què fa la dona en veure els regals que ell li referix? 
3.- Se sent lliure l’home per casar-se? Per què? 
4.- Que argumenta la dona per no emprar aquelles teles? 
5.- Quin seria el tema de la composició? Raona la resposta. 

Prefaci de l'Espill 

 

Donchs, dich que totes, 

de qualque stat, 

color, edat, 

lley, nacio, 

condicio, 

grans e majors,grans e majors, 

chiques, menors, 

jóvens e velles, 

lleges e belles, 

malaltes, sanes, 

les cristianes, 

jhuyes, mores, 

negres e llores, 

roges e blanques, 

dretes y manques, 

les geperudes, 

parleres, mudes, 

ffranques, catives, 

quantes són vives, 

qualssevol sien, 

tot quant somien 

ésser ver crehen (v. 417-433). 

Entrada 

1 Spill, llum e regla, 

2 homens aregla, 

3 dones blasona, 

4 lo llir corona, 

5 spines, carts crema, 

6 ço diu lo te 

  Sicut lilium inter spinas 

8sic amica mea inter fillias. 

 

Primer libre. De sa joventut 

Primera par t .  De  la  fadr inea ab 

sa mare  

1 Deu ajudant, 

2 yo entonant 

3 mon Spill e norma, 

4 servant la forma 

5 de l’abreviar, 

6 me vull lexar 

7 la infantea. 

8 Ma fadrinea 

9 he joventut, 

10 en servitut, 

11 deseretat, 

12 fforagitat 

13 he camps seguint, 

14 los mes de vint 

15 anys meus millors, 

16 ab prou suos, 

17 perills, treballs, 

18 nafres e talls, 

19 ab mal passi, 

20 he començi 

21 mort mon bon pare. 
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     a) la qualitat dels vestits de l’època    b) el menyspreu d’una dona envers un home 
     c) l’amor d’una dona per un home      d) l’amor d’un home per una dona 
6.- Analitza els següents recursos presents al text. 
    - Creus que hi ha polisíndeton? On i explica-la. 
    - Et sembla un text hiperbòlic? Per què? 
    - Trobes alguna enumeració al text? 
7.- En quina persona està escrit? Explica la raó.  
8.- Aquest fragment és un bon exemple de literatura misògina. Quins procediments utilitza Roig 

i justifica la tria:   a) la generalització     b) la ridiculització    c) la difamació      d) l’insult 
9.- Explica la relació del títol del llibre en el seu contingut. 
10.- Per què creus que la cultura medieval tenia tendències misògines? Era general? 

 

1) No desmamà la Senyora lo seu Fill fins hagué complits tres anys, car no tenia les delicadures 
que les altres mares acostumen dar a sos fills quant los desmamen abans temps, ans era tanta la 
necessitat e pobrea de sa senyoria que, stant lo Senyor de poca edat, algunes vegades demanaua a 
menjar e sa senyoria no tenia en tota la casa sua que donarli ne sols vn troçet de pa. O, quin coltell 
de dolor era aço a sa mercè, e ab quantes llagrimes li responia, dient: «Vida mia! No tinch  que us 
done.» E daqui auant, tots dies, al dinar, sa senyoria estojaua vn poch de pa perquè pogués 
almorzar e berenar lo seu amat Fill, segons la tendrea de la sua edat requiria.      Vita Christi C. XCI 

 

2) Les dones molt poc reposen després de parir. Al cap d’un mes van al bany i se les veu eixir a 
missa amb el ventre gros com la conilla. Per la seua mala vida, moltes no tenen llet i posen els seus 
fills en perill de mort; més sovint, però, per gallardia i deport, la majoria per conservar gentils les 
seues mamelles, no volen donar de mamar i se’n riuen quan el marits ho diu, i tenen per vils les 
mares que crien; elles lloguen dides i allotgen els seus fills com la cuquella, que pon els ous en nius 
estranys, perquè no volen tenir problemes ni sentir plors dels infants; els donen mesquinament a 
dides i no miren si estan malaltes, si mengen massa, si tenen prou llet, si tenen mal caràcter,castes, 
bones, amables i humanes.                                           J. Roig. Espill 
 

1.- Quin és el tema comú dels dos fragments? Resumeix en una frase la idea principal. 

2.- Explica, quin model de dona mostren Jaume Roig i Isabel de Villena, respectivament. 

3.- El text 1 és marcadament emotiu. Indica els aspectes que ho mostren.  

4.- Localitza el fragment 1 com fa servir l’autora per augmentar eixa càrrega emotiva: diminutius, 
descripcions, exclamacions? 

5.- Anota en el quadern el lèxic (adjectius, adverbis...) referits a les dones que consideres 
pejoratius del text 2. 

6.- En el text 2 es compara a la dona amb la conilla i la cuquella. Indica en quins trets es basa la 
comparació.  


